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Σαραφίδου Κατερίνα, Συντονίστρια Ε.Ε. στο ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας – Θράκης 

Σεραφείμ-Ρηγοπούλου Ευαγγελία, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σιφακάκης Πολυχρόνης, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σολωμού Αιμίλιος, Ιστορικός, Διευθυντής Έδρας UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Στρουμπάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης 

Στυλιανού Αντρέας, Βοηθός Δ/ντή, Ταμίας Επιστημονικού Ομίλου Κύπρου 

Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Φύκαρης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φωτόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας/Φλώρινα 

Χατζηδάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Χατζησωτηρίου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
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Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Μαράκη Ελένη 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Στριλιγκάς Γεώργιος 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
Ντρουμπογιάννης Χρήστος 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Τζωρτζάκης Ιωάννης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αρβανίτης Χριστόφορος 
 
 

ΜΕΛΗ: 
Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη 
Βλαχάκης Γιώργος 
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή  
 

ΜΕΛΗ: 

Γιαμαλάκης Γρηγόρης  
Θεοφάνους Κωνσταντίνος  
Καδιανάκη Μαρία  
Καλογεράκης Γεώργιος 
Κατσαγκόλης Αθανάσιος 
Κύρκος Αθανάσιος 
Μακρυγιαννάκη Στυλιανή  
Μαρινάκη Ζαφειρούλα 
Μαρκάκη Ειρήνη 
Μαρκογιαννάκη Σοφία 
Μπελαδάκη Δέσποινα 
Μπελαδάκη Νίκη 
Ντρουμπογιάννης Αντώνης 
Ντρουμπογιάννης Σταύρος 
Παρίση Μαρία 
Πατεράκη Άννα 
Πατεράκης Γεώργιος 
Σιφακάκης Πολυχρόνης 
Σκουλά Ειρήνη 
Στριλιγκά Μαλαματένια 
Σφακάκη-Κυριακάκη Αθηνά 
Τζωρτζάκης Ιωάννης 
Χανιωτάκης Γιάννης 
Ψαλτάκη Ευγενία 

Συντονιστές Γραμματείας και Προεδρείων 

Αλεγκάκης Γιώργος,  
Αλεξάκης Μανόλης 
Αντωνακάκης Δημήτριος 
Αρβανιτάκης Μιχαήλ 
Γιαλιτάκης Νίκος 
Γιαλιτάκη Φωτεινή 
Γρηγοράκης Ιωάννης 
Καρπαθιωτάκη Δήμητρα 
Καρτσάκη Στυλιανή 
Κτιστάκη Φεβρωνία 
Κοκοτσάκη Αντωνία 
Μαθιουδάκης Γιάννης 
 
 

Μαράκη Αγγελική 
Μηλάκης Εμμανουήλ  
Μίλκα Μαρία 
Μπελαδάκη Μαρία 
Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ 
Πατεράκη Μαρία 
Σπανόπουλος Λάζαρος 
Στριλιγκά Μαρία 
Ταμιωλάκης Γεώργιος 
Τσικαλάκης Γιάννης 
Φαραζάκης Νικόλαος 
Φουντουλάκης Αντώνιος 
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Γραμματεία του Συνεδρίου – Ομάδες Εργασίας 

 

Botnari Natalia 

Αλδάκου Ελένη 

Αναγνωστάκης Γεώργιος 

Ασπετάκης Κωνσταντίνος 

Βαμβουνάκη Χρυσή 

Βαρούχα Μαρία 

Βεϊσάκης Στυλιανός 

Βιδάκης Μιχαήλ 

Βλυσσίδου Κωνσταντίνα 

Γιαλιτάκη Φωτεινή 

Γκουτζικίδη Αναστασία 

Γωγάκη Ανδρονίκη 

Δαβάκης Στυλιανός 

Δαγκωνάκη Χρύσα  

Διαμαντούλη Ευθαλία 

Εζανίδου Παναγιώτα  

Ευθυμίου Μαρία  

Θεοφάνους Ειρήνη  

Ιατράκης Γιάννης 

Καδιανάκη Αριστειδούλα  

Καλούδη Ελευθερία 

Καλυκάκη Έφη 

Καρκανάκη Μαρία 

Καρκανάκης Στυλιανός 

Κοκκιάδη Μαρία 

Κοκκίνη Μαρία 

Κοκοβάκης Εμμανουήλ 

Κομονταχάκης Ιωάννης  

Κονιδάκης Γιώργος 

Κοσμαδάκης Νικόλαος 

Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας  

Κουφάκη Μαρία  

Μαραυγάκη Μαρία 

Μαρκογιαννάκη Αθηνά 

Μελιώτη Στυλιανή 

Μπάρα Αθηνά 

Μπάτσουλης Αναστάσιος 

Νταλιαδάκης Χαράλαμπος 

Παπαδημητράκη Ευαγγελία 

Παρδαλού Αργυρώ 

Πατεράκη Ευαγγελία 

Σιφάκης Νικόλαος 

Σταματάκη Έφη 

Σωμαράκη Ειρήνη 

Τσεντελιέρου Σοφία 

Τσοράγλου Αγγελική 

Χαλεπάκη Δήμητρα 

Χαραλαμπάκη Εύα 

Χαραλαμπάκη Ευαγγελία 

Χουρσανίδου Αναστασία 

Χριστοδούλου Μαρία 

Ψαρουδάκη Καλλιόπη 
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Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Μεταφράσεων 

 

Αμαραντίδου Δέσποινα 

Βλάσση Θεοδώρα 

Βούλκος Σταύρος 

Βώβου Ευαγγελία 

Γιαννοπούλου Στυλιανή 

Γιαννουλάκη Στυλιανή 

Γιουβρή Βαΐα 

Γοργίλης Χρήστος 

Γύφτουλα Γεωργία 

Δεμερτζίδου Ιωάννα 

Δρακούλη Αθανασία 

Θεοδωροπούλου Ηλιάνα  

Καλέμης Κωνσταντίνος 

Καραγεώργου Μαρία 

Καραγιάννη Λαμπρινή 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος 

Καραμπέκιου Ζωή 

Καραμπίνη Ζαχαρένια 

Καρούντζου Γεωργία 

Κοσκινά- Χατζηκυριάκου  Φαντίνα 

Κοτταρά Σωτηρία 

Κουτσογιάννη Σοφία 

Kouvatsou Paraskevi 

Κυριαζή Ειρήνη 

Κωφίδου Χριστίνα 

Λαϊνά Μαρία (Μελίνα) 

Λαμπίρη Μαρία 

Λάμπρου Αγάπη 

Λιάπη Βασιλική 

Μαραβελάκη Σωφρονία 

 

 

Μαρκάκη Χαρά 

Ματαλιωτάκη Δήμητρα 

Μαυροπούλου Ελένη  

Μπουρμπούλη Αγγελική 

Παλόγου Ιωάννα 

Παπαγεωργίου Μαρίνα  

Παπαδοπούλου Ελένη 

Παπασπύρου Μαρίνα 

Πετροπούλου Ελένη  

Πλατανίτη Νικολέττα 

Πολίτου Αντωνία 

Πολυχρου Μαρία  

Ρέλλια Μαρία 

Σαριδάκη Μαρίνα 

Σηφάκης Βαγγέλης 

Σίτα Δήμητρα 

Σκόδρα Ελένη  

Στασινάκη Χρυσούλα 

Σταυριανάκη Μαργαρίτα 

Σφακιανάκη Ελευθερία 

Τενέντε Παναγιώτα 

Τζαφέρη Μαρία 

Τζοτζαδίνη Άννα 

Τριγωνάκη Ελένη 

Τσιντώνη Τιτίκα-Κωνσταντίνα 

Φασλή Παναγιώτα  

Φουντουκίδου Αλεξάνδρα 

Χαλιώτου Αικατερίνη 

Χριστολουκά Ιωάννα  

Ψαλτάκη Ευγενία  

 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

18 

Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 

• Εννοιολογικό, ιστορικό, κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο  

• Θεωρήσεις των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών  

• Σύγχρονες τάσεις και πολιτικές, επιστημονικές έρευνες και πρακτικές 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

• Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία 

• Πολιτικές για την εκπαίδευση, προσανατολισμοί και δομές της εκπαίδευσης 

• Προγράμματα Σπουδών, υποστηρικτικά και διδακτικά υλικά 

• Γενική παιδεία, διαθεματικότητα και εξειδικευμένη κατάρτιση 

• Καινοτόμα προγράμματα,  νέες τεχνολογίες 

• Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας 

• Εκπαίδευση για την αειφορία, επαγγελματικός προσανατολισμός 

• Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 

• Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 

• Η διεπιστημονικότητα στον ακαδημαϊκό και τον ερευνητικό χώρο  

• Συνεργατικές και ολιστικές προσεγγίσεις  

• Πρωτοπόρες τεχνολογίες, καινοτόμες προτάσεις, καλές πρακτικές 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

• Κοινωνία και πολιτική, άτομο/πολίτης και συλλογικότητες  

• Αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες του πολίτη, συμμετοχικότητα  

• Οικονομία και αγορά εργασίας  

• Κινητικότητα, διαπολιτισμικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις  

• Η διεπιστημονικότητα στον πολιτισμό, τη θρησκεία και την τέχνη 
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης 

Για την Περιφέρεια Κρήτης η διοργάνωση και υποστήριξη του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου του Ι.Α.Κ.Ε. σηματοδοτεί τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι φορείς της 

εκπαίδευσης και της έρευνας για την προώθηση της διεπιστημονικότητας στη σημερινή κοινωνία.  

Ύστερα από την άκρως επιτυχημένη διοργάνωση των προηγούμενων συνεδρίων, με τη 

συμμετοχή τεράστιου αριθμού 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 «Διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση». 

Το συνέδριο έρχεται να εξετάσει 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. 

Η προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας, η  ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας, η 

μετάδοση της γνώσης και η προσέλκυση νέων ερευνητών από την Ελλάδα και από άλλες χώρες, θα 

συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ευημερίας της 

περιφέρειας, της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Η έρευνα και η καινοτοµία είναι τα 

ισχυρά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσει το παραγωγικό σύστηµα της Ελλάδας για την 

έξοδό του από την κρίση. Για την αξιοποίηση αυτών των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων 

θεωρούμε απαραίτητη την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας, της συνεργασίας μεταξύ 

διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και επιστημών. 

Η Κρήτη, διαθέτοντας μεγάλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, τα επόμενα χρόνια 

μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τομέα των επιστημών, εφαρμόζοντας ένα ευρύ 

πλαίσιο συνεργασιών και διασύνδεσης ανάμεσα σε ακαδημαϊκές και ερευνητικές ομάδες, 

προωθώντας τη γόνιμη συνεργασία και τα αποτελέσματα της έρευνας από το σύνολο της 

επιστημονικής κοινότητας.   

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 σας καλωσορίζουμε στο 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του 

Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Η διεπιστημονικότητα ως 

γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση», που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο της 

Κρήτης, από 5 - 7 Απριλίου 2019. 

Στην εποχή της παγκόσμιας διεύρυνσης των πεδίων της γνώσης και της πληροφορίας, η 

οποία χαρακτηρίζεται από την πολλαπλότητα των πηγών και των διαδικασιών έρευνας και 

πληροφόρησης, καθώς και τη συνθετότητα των προσεγγίσεων, προκαλούν προβληματισμό ο 

συνεχής κατακερματισμός της επιστημονικής γνώσης και η έμφαση στην ατέρμονη εξειδίκευση.   

 Ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, στο χώρο της εκπαίδευσης, προβάλλεται επιτακτικά το 

αίτημα για συνεργασία και σύνθεση και συγκεκριμένα για προώθηση της διεπιστημονικότητας ως 

αντίδοτου στις υφιστάμενες αντινομίες και αντιθέσεις. Άραγε, μπορεί η διεπιστημονικότητα να 

οδηγήσει σε αρμονικές και λειτουργικές συζεύξεις ή απλώς είναι αναγκαίο κακό, λόγω της 

πολυπλοκότητας των κοινωνικών φαινομένων; Μήπως αποτελεί οπισθοδρόμηση έναντι της 

ενδελεχούς και συγκροτημένης ειδίκευσης; Ποιοι επιστημονικοί και κοινωνικοί λόγοι επιτάσσουν 

τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις; Το ζητούμενο είναι η αλληλογνωριμία και αλληλοενημέρωση 

μεταξύ των επιστημόνων ή η ανάπτυξη ουσιαστικότερων συνεργασιών και συνθέσεων; Είναι 

εφικτή η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων; Τι κοινό μπορούν 

να έχουν οι παιδαγωγοί με τους μηχανικούς, οι βιοεπιστήμονες με τους φιλοσόφους, οι 

οικονομολόγοι με τους μηχανολόγους, οι φυσικοί επιστήμονες με τους λογοτέχνες κ.ο.κ.; Η 

συνεργασία επιβάλλεται χάριν ενός χρήσιμου τελικού προϊόντος ή μήπως υπαγορεύεται από 

βαθύτερους επιστημονικούς λόγους; 

Τα παραπάνω ερωτήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά, όπως καταγράφονται κατά την 

τρέχουσα δεκαετία στο δημόσιο διάλογο για την εκπαίδευση αλλά και ευρύτερα. 

Θεωρούμε ότι με τη συνδρομή των αξιόλογων ομιλητών, τους οποίους έχουμε την τιμή να 

φιλοξενούμε στο Συνέδριο, το δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί μέσα από τις εισηγήσεις, τις 

διαλέξεις, τις ανοιχτές συζητήσεις, τις επιστημονικές ανακοινώσεις, τα συμπόσια και τα 

εργαστήρια, θα δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, θα φωτιστούν πτυχές του 

ερευνητικού πεδίου της διεπιστημονικότητας και θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα 

είναι αξιοποιήσιμα σε μια περίοδο έντασης και κρίσης όπως είναι η σημερινή. 

Οι θεματικές του Συνεδρίου καλύπτουν πολλούς τομείς της έρευνας και της επιστήμης με 

επίκεντρο τη διεπιστημονικότητα: εννοιολογικές, ιστορικές, κοινωνικές, ιδεολογικές και 

επιστημονικές αναλύσεις, θεωρήσεις των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών, 

σύγχρονες τάσεις και πολιτικές, επιστημονικές έρευνες και πρακτικές, εκπαιδευτική θεωρία και 

πράξη, παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία, πολιτικές για την εκπαίδευση, 

προσανατολισμοί και δομές της εκπαίδευσης, προγράμματα σπουδών, υποστηρικτικά και διδακτικά 

υλικά, διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας, γενική παιδεία, 

διαθεματικότητα και εξειδικευμένη κατάρτιση, καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες, 

εκπαίδευση για την αειφορία, επαγγελματικός προσανατολισμός, ειδική αγωγή και ενταξιακή 

εκπαίδευση, άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, επιστήμη και έρευνα, η διεπιστημονικότητα στον 
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ακαδημαϊκό και τον ερευνητικό χώρο, συνεργατικές και ολιστικές προσεγγίσεις, πρωτοπόρες 

τεχνολογίες, καινοτόμες προτάσεις, καλές πρακτικές, κοινωνική πρακτική και ανάπτυξη, κοινωνία 

και πολιτική, άτομο/πολίτης και συλλογικότητες, οικονομία και αγορά εργασίας, κινητικότητα, 

διαπολιτισμικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις, η διεπιστημονικότητα στον πολιτισμό, τη θρησκεία 

και την τέχνη, σύγχρονες τάσεις των επιστημών της αγωγής κ.ά.  

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 5ο Πανελλαδικό Συνέδριο του Ινστιτούτου 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα τη διεπιστημονικότητα, καθώς ευελπιστούμε 

σε μια γόνιμη επιστημονική συζήτηση, η οποία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για πολλές και 

παραγωγικές μελλοντικές συνεργασίες, στο πλαίσιο των νέων προοπτικών για τη σύγχρονη 

εκπαίδευση. Αξιοποιώντας την εμπειρία από τη διοργάνωση των προηγούμενων Συνεδρίων μας, θα 

προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής συζήτησης. Περιμένουμε την 

ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και φιλόξενη πόλη του Ηρακλείου.  

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 

επιτυχία αυτού του Συνεδρίου και συνεχίζουν να εργάζονται για την υλοποίησή του.  

 

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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Μάγος Κυριάκος 

Kiriakos069@hotmail.com 

Απόφοιτος Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», ΠανεπιστήμιοΑιγαίου 

 
Ματζάνος Δημήτριος 
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Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην ανίχνευση των γνώσεων και των απόψεων των Καθηγητών 

Φυσικής Αγωγής σχετικά με αειφορικά ζητήματα στο νησί της Ρόδου. Στην έρευνα συμμετείχαν 

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης του νησιού της Ρόδου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα  από τον 

Ιανουάριο έως το Μάρτιο του 2018. Ήταν απογραφική ως προς τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, 

καταγράφηκαν και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα και στο τέλος έγινε η εξαγωγή των  

συμπερασμάτων και η διατύπωση των  προτάσεων.Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν, γίνεται 

αντιληπτό ότι οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής έχουν γνώσεις στην πλειονότητα των αειφορικών 

ζητημάτων. Διαφαίνεται, ότι η άσκηση στο φυσικό περιβάλλον αποτελεί αποτελεσματικό 

παράγοντα ενημέρωσης, γνώσης και μετέπειτα  ευαισθητοποίησης  σε αειφορικά ζητήματα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι εξυπηρέτησαν 

στο ακέραιο το σκοπό και τους στόχους που είχε θέσει εκ των προτέρων η έρευνα, 

καταδεικνύοντας την αναγκαιότητά της. 

Λέξεις κλειδιά: Αειφορία, Φυσική Αγωγή, γνώσεις, απόψεις. 
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1.Εισαγωγή 

1.1. Αειφορία 

Η όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο τη δεκαετία του `60 και 

οι αλλαγές στο κοινωνικό γίγνεσθαι που ακολούθησαν, ευνόησαν τη μετάβαση από την έννοια 

φύση στην έννοια περιβάλλον με κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις χωρίς να καταργήσουν τη 

φύση και τις προσπάθειες για τη διατήρησή της. Η εννοιολογική μετάβαση από τη φύση στο 

περιβάλλον και ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε, γέννησαν το κίνημα που ονομάστηκε 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στη δεκαετία του `90, η διάσταση που προστίθεται στην Π.Ε. και 

διευρύνει την οπτική της είναι η αειφορία. Η αειφορία ως όρος που εμπεριέχεται στα κείμενα των 

διασκέψεων που προηγήθηκαν και ως έννοια ευρύτερη του περιβάλλοντος, ενσωματώνει το 

περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική. Στοχεύει δε στο να εμπλέξει τους 

πολίτες και κυρίως την εκπαιδευτική κοινότητα, στη διερεύνηση προβλημάτων που σχετίζονται με 

το περιβάλλον και την ανάπτυξη (Στεφανόπουλος, Δημοπούλου, 2006). 

Ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εκτιμηθούν και να επιλυθούν 

τα περιβαλλοντικά προβλήματα, πολλοί προσβλέπουν με αισιοδοξία προς την κατεύθυνση της 

επιστήμης, της έρευνας, της αγωγής και της εκπαίδευσης (Stevenson, 2007). Πράγματι, χρειάζεται 

μία σοβαρή, συστηματική και βαθιά περιβαλλοντική αγωγή και εκπαίδευση, βασισμένη στο 

τρίπτυχο «από το περιβάλλον, μέσα στο περιβάλλον και για χάρη του περιβάλλοντος». Η νέα αυτή 

αγωγή θα πρέπει να αξιοποιεί βιωματικές και διερευνητικές διδακτικές μεθοδολογίες, ενταγμένες 

στη διεπιστημονική φιλοσοφία και λειτουργία της Περιβαλλοντικής Επιστήμης. 

1.2. Ο ρόλος των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση για την αειφορία 

Το περιβάλλον μπορούμε να το γνωρίσουμε μέσω της κίνησης σ`αυτό. Κάθε πράξη του 

ανθρώπου είναι μια προσπάθεια να ορίσει το γίγνεσθαι του περιβάλλοντος μέσα από τη δική του 

αντίληψη, τη δική του οπτική γωνία. Το περιβάλλον εισχωρεί διαμορφωτικά στον κύκλο 

δημιουργίας της κίνησης που ενσωματώνεται. Προς αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος της Φυσικής 

Αγωγής είναι να φροντίζει γι` αυτή την ενσωμάτωση και να τη διευκολύνει (Ζήκας, 2009). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ειδικά από τις πρώτες ηλικίες του σχολείου, μπορεί να είναι 

καθοριστικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Ο 

εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της διεπιστημονικότητας μπορεί να συνδέσει 

δημιουργικά θέματα φυσικής αγωγής, με θεματικές προστασίας περιβάλλοντος, τοπικής γνώσης, 

υγείας, προστατευόμενων περιοχών και ήπιας οικονομικής ανάπτυξης (Ματζάνος, 2015). 

1.3. Τοπικότητα 

Μέσα από την εκπαιδευτική πράξη στη Φυσική Αγωγή και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

επιδιώκεται η ολιστική προσέγγιση και η σύνθεση του κόσμου, η συμφιλίωση του ανθρώπου με τη 

φύση, αλλά και της κοινωνίας ως οργανωμένου συνόλου. Προς αυτήν την κατεύθυνση  

αναδεικνύεται η διεπιστημονικότητα του ρόλου των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής που 

οργανώνοντας με άρτιο τρόπο το μάθημά τους στο τοπικό περιβάλλον στοχεύουν στη δημιουργία 

αυριανών πολιτών που να έχουν αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές 

που είναι απαραίτητες για την προστασία της φύσης και την εξέλιξη του πολιτισμού (Κουρούνης, 

2011). 

Οι τοπικές κοινωνίες είναι πιο κοντά στη φύση και διαθέτουν περισσότερες γνώσεις για το 

τοπικό τους περιβάλλον, γνωρίζοντας και κατανοώντας καλύτερα τη σπουδαιότητα των 

οικολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής και τη δυνατότητα της οικονομικής τους ανάπτυξης 

(Ξανθάκου, κ.ά., 2015:257). 

Επίσης, οι κάτοικοι μιας περιοχής γνωρίζουν καλύτερα την κοινωνία που ζουν και 

δραστηριοποιούνται καθώς και τις λειτουργίες της και συχνά μπορούν να δώσουν πολύτιμες 
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πληροφορίες για το περιβάλλον τους. Αυτό το λαμβάνουν υπόψη τους οι σχεδιαστές στον 

οικολογικό σχεδιασμό, σε αντίθεση με τους συμβατικούς- παραδοσιακούς σχεδιαστές όπου η 

γνώση των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας θεωρείται δευτερεύουσα σε σχέση με τη γνώση των 

ειδικών, όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων (Ματζάνος, 2015). Πολλές φορές  οι γνώσεις, οι 

στάσεις και οι απόψεις των κατοίκων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίησή τους αλλά και τη δραστηριοποίησή τους για τη επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και την προστασία της φύσης (Τζαμπερής, κ.ά.,  2015:602). 

Η συμμετοχή των κατοίκων μιας περιοχής, ατομικά ή σε ομάδες ή ακόμα και σε 

αντιπροσώπους κυβερνητικών φορέων, έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους 

αυτούς να λάβουν άμεσα αποφάσεις που τους επηρεάζουν (Παπαβασιλείου, 2015). Πριν την 

έγκριση οποιουδήποτε σχεδιασμού, συνήθως απαιτούνται θεσμοθετημένες διαδικασίες 

διαβούλευσης. Μέσα από μια σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων, εκθέσεων και γραπτών 

ενημερώσεων, παρέχεται στους κατοίκους και στην τοπική κοινωνία ενημέρωση και ταυτόχρονα 

τους δίνεται η δυνατότητα μέσω πρόσκλησης να υποβάλουν σχετικές προτάσεις για το μέλλον της 

τοπικής κοινότητας (Ματζάνος, 2015). 

Η συμμετοχή όλων των πολιτών στα κοινά είναι απαραίτητη για την αντιστροφή της 

περιβαλλοντικής κρίσης και την πορεία για την αειφορία και την ευημερία στον πλανήτη 

(Παπαβασιλείου, 2015). Κυρίαρχο ρόλο παίζει η αξιοποίηση της τοπικής παραδοσιακής γνώσης 

των κοινοτήτων, οι οποίες για χιλιάδες χρόνια έχουν καταφέρει να συνυπάρξουν αρμονικά με τη 

φύση (Ματζάνος, 2015). 

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Μεθοδολογία 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που πάντοτε 

υπάρχει για το Περιβάλλον από τις εκάστοτε ηγεσίες της χώρας μας, τα συναρμόδια υπουργεία 

Περιβάλλοντος και Παιδείας αλλά και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους φορείς που 

ενδιαφέρονται πάντα για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των μελών της κοινωνίας μας 

για το περιβάλλον και για τα συνεχώς αυξανόμενα οικολογικά προβλήματα που κατά καιρούς 

αναφύονται. 

Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανίχνευση και η καταγραφή και η διερεύνηση 

των γνώσεων και απόψεων των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο νησί της Ρόδου για την αειφορία.  

Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει ερευνηθεί, απ` όσο γνωρίζουμε 

από τις σχετικές βιβλιογραφικές πηγές, το θέμα της διασύνδεσης της Φυσικής Αγωγής με την 

αειφορία στην τοπική κοινωνία της Ρόδου. 

Ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, (Cohen, 

2008) το οποίο ήταν ανώνυμο και χορηγήθηκε σε όλους τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής στο 

νησί της Ρόδου. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει, εκτός των γενικών ερωτήσεων σχετικά με το 

προφίλ των υποκειμένων, οι οποίες αφορούν το φύλο, την ηλικία, τη θέση και τα συνολικά χρόνια 

στην υπηρεσία, τη βαθμίδα εκπαίδευσης,  25 συνολικά ερωτήσεις, ανοικτού και κλειστού τύπου, 

που οριοθετούν τους έξι (6) ερευνητικούς άξονες τις μελέτης. Στην έρευνα συμμετείχαν και 

απάντησαν εκατό (100) από τους 106 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, που αποτελεί το ερευνητικό 

δείγμα των εκπαιδευτικών στο νησί της Ρόδου. 

Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο του 

2018. Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων διενεργήθηκε με το 

στατιστικό πακέτο SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences). 
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2.2. Αποτελέσματα 

Η έρευνα περιλαμβάνει συνολικά εικοσιπέντε (25) ερωτήματα. Στο άρθρο αυτό, θα 

παρουσιαστούν ενδεικτικά 6 (έξι) ερωτήματα, τα οποία αναφέρονται αποκλειστικά σε γνώσεις, 

απόψεις και δράσεις των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την αειφορία και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν σχετικά με τον επιστημονικό κλάδο από τον οποίο 

προέρχεται η έννοια της αειφορίας. Από τα δεδομένα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

προκύπτει ότι 78 άτομα (ή ποσοστό 81,3%) υποστηρίζουν ότι η Αειφορία αποτελεί μία από τις 

βασικές αρχές της οικολογίας, 12 άτομα (ή ποσοστό 12,5%) υποστηρίζουν ότι αποτελεί μία από τις 

βασικές αρχές της δασοπονίας, 1 άτομο (ή ποσοστό 1,0%) υποστηρίζουν ότι αποτελεί μία από τις 

βασικές αρχές κάποιου άλλου επιστημονικού κλάδου και συγκεκριμένα της διαχείρισης πόρων, 3 

άτομα (ή ποσοστό 3,1%) απάντησαν πως δεν ξέρουν- δεν απαντούν, ενώ 4 άτομα (ή ποσοστό 

4,0%) δεν απάντησαν καθόλου. Ανατρέχοντας όμως στη βιβλιογραφία, θα διαπιστώσουμε πως η 

Αειφορία αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της δασοπονίας. Από τα δεδομένα προκύπτει πως οι 

γνώσεις των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής όσων αφορά την έννοια της Αειφορίας κρίνονται 

ανεπαρκείς, αφού μόνο 12 άτομα (ή ποσοστό 12,5%) γνώριζαν τη σωστή απάντηση.  

Ακολουθεί η παρακάτω ερώτηση, ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν την 

έννοια της αειφορίας. «Η έννοια της αειφορίας αναφέρεται: α) στο φυσικό περιβάλλον, β) στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον, γ) στο φυσικό περιβάλλον και ανθρωπογενές περιβάλλον δ) δεν ξέρω, δεν 

απαντώ». Από τα δεδομένα προκύπτει ότι 67 άτομα (ή ποσοστό 67,7%) υποστηρίζουν ότι η 

αειφορία αναφέρεται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, οι 26 (ή ποσοστό 26,3%) 

υποστηρίζουν ότι αναφέρεται μόνο στο φυσικό περιβάλλον, οι 2 (ή ποσοστό 2,0%) υποστηρίζουν 

ότι αναφέρεται στο ανθρωπογενές περιβάλλον, ενώ 4 (ή ποσοστό 4,0%) δήλωσαν πως δεν ξέρουν , 

δεν απαντούν και 1 (ή ποσοστό 1,0%) δεν απάντησε καθόλου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι η έννοια της αειφορίας αναφέρεται στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον, που σύμφωνα με την βιβλιογραφία είναι η πιο τεκμηριωμένη  και σαφής απάντηση. 

Εμβαθύνοντας περισσότερο την έρευνά μας για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών Φυσικής 

Αγωγής σε θέματα αειφορίας και αειφόρου ανάπτυξης, ζητήσαμε να μας καταγράψουν τις γνώσεις 

τους για μια σειρά προτάσεων που σχετίζονται με τις παραπάνω έννοιες. Από τα δεδομένα 

προκύπτει ότι οι 85 (ή ποσοστό 85,0%) υποστηρίζουν πως η συστηματική επαφή των παιδιών με τη 

φύση βοηθά στην ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων, οι 84 (ή ποσοστό 84,0%) 

υποστηρίζουν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί μια δια βίου διαδικασία, οι 79 (ή 

ποσοστό 79,0%) υποστηρίζουν ότι η αειφόρος ανάπτυξη στηρίζεται στη μέριμνα για την ανανέωση 

των φυσικών πόρων, οι 71 (ή ποσοστό 71,0%) υποστηρίζουν ότι η οικονομία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το περιβάλλον, οι 65 (ή ποσοστό 65,0%) υποστηρίζουν ότι η αειφορία συνιστά 

πρόταση επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων,  οι 62 (ή ποσοστό 62,0%) υποστηρίζουν 

ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα σχετίζονται με άλλα προβλήματα της ανθρωπότητας (φτώχεια, 

εγκληματικότητα , υπερπληθυσμός), οι 52 (ή ποσοστό 52,0%) υποστηρίζουν ότι η αειφόρος 

ανάπτυξη συνδέεται με θέματα πολιτισμού, οι 28 (ή ποσοστό 28,0%) υποστηρίζουν ότι η αειφόρος 

ανάπτυξη συνδέεται με θέματα κοινωνικής συνοχής , οι 7 (ή ποσοστό 7,0%) πιστεύουν ότι η 

αειφορία αφορά μόνο το φυσικό περιβάλλον, ενώ 3 (ή ποσοστό 3,0%) πιστεύουν ότι  αειφόρος 

ανάπτυξη  χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη η οποία εκμεταλλεύεται  αλόγιστα τους φυσικούς πόρους. 

Από τις απαντήσεις των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής διαπιστώνεται ότι στην πλειονότητά τους 

έχουν γνώσεις για την Αειφορία και την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Ακολουθεί η παρακάτω ερώτηση αναφορικά με τις απόψεις των Καθηγητών Φυσικής 

Αγωγής για την αειφορία και την αειφόρο ανάπτυξη: «Η περιοχή της Νότιας Ρόδου βρίσκεται σε 

μεγάλη αναταραχή. Βασική αιτία αποτελεί η επιθυμία ενός μεγάλου επιχειρηματία να σηκώσει ένα 

μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα για να αναπτυχθεί οικονομικά η περιοχή αλλά  και να απασχολήσει 

πολλούς εργαζομένους.  Το ίδιο διάστημα όμως ένας επιχειρηματίας της περιοχής σκέφτεται να κτίσει 

μια μικρή μονάδα με παραδοσιακά σπίτια στην ίδια τοποθεσία, όπου οι επισκέπτες θα συμμετέχουν οι 
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ίδιοι στην παρασκευή του φαγητού τους και ταυτόχρονα σε διάφορες παραδοσιακές αγροτικές 

εργασίες. Οι θέσεις εργασίας για τους κατοίκους θα είναι λιγότερες. 

Εσύ , εάν ήσουν  ο αρμόδιος Δήμαρχος για την αδειοδότηση, ποιου τη σκέψη θα υλοποιούσες  

και γιατί;» 

Από τα δεδομένα της έρευνας  προκύπτει ότι οι 76 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 87,4%) θα 

αδειοδοτούσαν τη μικρή ξενοδοχειακή μονάδα με παραδοσιακά σπίτια, όπου οι επισκέπτες θα 

συμμετέχουν οι ίδιοι στην παρασκευή του φαγητού τους και ταυτόχρονα σε διάφορες 

παραδοσιακές αγροτικές εργασίες, ενώ οι 11 (ή ποσοστό  12,6%) θα αδειοδοτούσαν ένα μεγάλο 

ξενοδοχειακό συγκρότημα για να αναπτυχθεί οικονομικά η περιοχή αλλά και να απασχολήσει 

πολλούς εργαζόμενους. Από τις απαντήσεις προκύπτει η φιλοπεριβαλλοντική και 

ευαισθητοποιημένη διάθεση και άποψη των  Καθηγητών Φυσικής Αγωγής να στηρίξουν το 

περιβάλλον με  αρμονικές και κοινά αποδεκτές λύσεις. Προκύπτει επίσης η ανάδειξη της 

τοπικότητας σε συνδυασμό με την παράδοση, αφού προτείνεται ανεπιφύλακτα η αδειοδότηση στον 

επιχειρηματία της περιοχής  να  οικοδομήσει με όρους αειφορικούς.                   

Στην συνέχεια της ερώτησης, ζητείται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής να επισημάνουν 

τους λόγους επιλογής μιας τουριστικής περιοχής για ανάπτυξη. Από τα ερευνητικά δεδομένα 

προκύπτει ότι οι 31 (ή ποσοστό 38,8%) επέλεξαν να κτισθεί στην περιοχή μια μικρή ξενοδοχειακή 

μονάδα με παραδοσιακά σπίτια για να υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη και ήπια οικονομική ανάπτυξη, 

οι 26 (ή ποσοστό 32,5%) επέλεξαν πάλι την μικρή ξενοδοχειακή μονάδα ώστε να διατηρηθούν οι 

αξίες που πρέπει να διέπουν το φυσικό περιβάλλον όπως ο σεβασμός, η οικολογική συνείδηση, η 

τουριστική ανάπτυξη με οικολογικούς όρους κ.ά., οι 12 (ή ποσοστό 15,0%) επέλεξαν κι αυτοί την 

μικρή ξενοδοχειακή μονάδα για να διατηρηθεί η παράδοση και να μην εξαλειφθεί το τοπικιστικό 

στοιχείο. Αντίθετα, 6 άτομα (ή ποσοστό 7,5%) επέλεξαν να κτισθεί ένα μεγάλο ξενοδοχειακό 

συγκρότημα για να απασχολήσει πολλούς εργαζόμενους, 5 άτομα (ή ποσοστό 6,3%) επέλεξαν κι 

αυτοί την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ 

κανένας (ή ποσοστό 0,0%) δεν απάντησε στην επιλογή πως θα υπάρξει περιβαλλοντική 

υποβάθμιση εάν κτισθεί το μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Από τις αιτιολογήσεις προκύπτει η 

φιλοπεριβαλλοντική και οικολογική άποψη των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής  καθώς επίσης και οι 

αξίες που απορρέουν, όπως ο σεβασμός στο περιβάλλον, η διατήρηση της παράδοσης και της 

τοπικότητας, η αειφόρος ανάπτυξη και η ήπια οικονομική ανάπτυξη.      

Ακολουθεί η παρακάτω ερώτηση: «Δύο συνάδελφοι, ο Νίκος και ο Κώστας, συζητούν για την 

αξία του ποδηλατικού αγώνα στον Αττάβυρο.   

Ο Νίκος λέει: Σκέφτομαι πως και πως να έρθει η Κυριακή, να πάρω την οικογένεια και να 

τρέξουμε στον αγώνα. Θα γνωρίσουμε το τοπίο και τις ομορφιές του, θα δημιουργήσουμε νέους 

φίλους, θα είναι μια όμορφη περιπέτεια.  

Ο Κώστας  λέει: Τι τα θες όλα αυτά; Πέρυσι αγωνίστηκα και αντιλήφθηκα αρκετούς να 

ρυπαίνουν το περιβάλλον και να καταστρέφουν τη βλάστηση και το έδαφος. Άσε  που ανησύχησαν τα 

ζώα από τις φωνές και την ένταση του αγώνα. Χάλασε η ηρεμία του τοπίου. Εσύ με ποια άποψη 

συμφωνείς; Με αυτή του Νίκου ή του Κώστα;» 

Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι οι 84 (ή ποσοστό 90,3%) υποστηρίζουν την 

άποψη του Νίκου που προβάλλει τη θετική στάση και τις αξίες προς το περιβάλλον ενώ οι 9 (ή 

ποσοστό 9,7%) υποστηρίζουν την άποψη του Κώστα που προβάλλει τις αρνητικές συνέπειες προς 

το περιβάλλον, τη ρύπανση και την καταστροφή του εδάφους. 

Επίσης, από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι οι 43 (ή ποσοστό 59,73%) υποστηρίζουν 

την άποψη του Νίκου για τις περιβαλλοντικές αξίες (ευαισθητοποίηση, σεβασμός, οικολογική 

συνείδηση), οι 15 (ή ποσοστό 20,83%) υποστηρίζουν την άποψη του Νίκου  για εκπαίδευση και 

δράσεις στο περιβάλλον, για την αξία και τα οφέλη του, οι 14 (ή ποσοστό 19,44%) υποστηρίζουν 

την άποψη του Νίκου για κοινωνικοποίηση και ομαλή συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση. 

Φαίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρος ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στις 
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περιβαλλοντικές αξίες που πρέπει να διακατέχει κάθε άνθρωπο για την προστασία του 

περιβάλλοντος και της συνύπαρξής του με αυτό. 

Σε ότι αφορά, από την κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος 

των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην ερώτηση σχετικά με τον Κώστα από τα δεδομένα 

προκύπτει ότι οι 3 (ή ποσοστό 50,0%) υποστηρίζουν την άποψη του Κώστα για ευαισθητοποίηση 

των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος, οι 2 (ή ποσοστό 33,0%) υποστηρίζουν την 

άποψη του Κώστα για ενημέρωση για το περιβάλλον, ενώ 1 (ή ποσοστό 17,0%) υποστηρίζει την 

άποψη του Κώστα για άσκηση που να είναι συμβατή με την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Αν και οι απαντήσεις για τη στάση που διακρίνει τον Κώστα είναι ελάχιστες, εντούτοις ο 

προσανατολισμός των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για 

την προστασία του περιβάλλοντος είναι ευδιάκριτη. 

Στην επόμενη ερώτηση, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής να αναφέρουν τις 

περιβαλλοντικές δράσεις  που θα ακολουθούσαν για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος 

του σχολικού χώρου. Από την κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος 

των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην ερώτηση σχετικά με τις δράσεις που θα ακολουθούσαν για 

τη βελτίωση περιβαλλοντικά του σχολικού χώρου προκύπτει ότι 80 άτομα (ή ποσοστό 80,0%) θα 

δρούσαν με ανακύκλωση, 55 άτομα (ή ποσοστό 55,0%) με δεντροφύτευση, 54 άτομα (ή ποσοστό 

54,0%) θα ακολουθούσαν τη συζήτηση με τα παιδιά με στόχο την ευαισθητοποίησή τους, 35 άτομα 

(ή ποσοστό 35,0%) θα συμμετείχαν σε ομάδες καθαρισμού, 21 άτομα (ή ποσοστό 21,0%) θα 

δρούσαν  μειώνοντας τα απορρίμματα, 19 άτομα (ή ποσοστό 19,0%) θα δρούσαν με σεβασμό στο 

περιβάλλον,16 άτομα (ή ποσοστό 16,0%) θα εξοικονομούσαν νερό και ενέργεια, 6 άτομα (ή 

ποσοστό 6,0%) θα συμμετείχαν σε οργανώσεις και 1 άτομο θα δρούσε με κάποιον άλλο τρόπο, πιο 

συγκεκριμένα θα δημιουργούσε ομάδες καθαρισμού με τη συμμετοχή των μαθητών. 

3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Αναφορικά, με τις γνώσεις των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την αειφορία γίνεται 

αντιληπτό ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει την έννοια σχετικά με την προέλευση 

του όρου «αειφορία». Η σωστή απάντηση για την προέλευση  του όρου, ότι δηλαδή η αειφορία 

αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της δασοπονίας, δόθηκε μόνο από 12 άτομα (ποσοστό 12,5%) 

της δειγματοληψίας, ενώ οι υπόλοιποι προσπάθησαν να  απαντήσουν χρησιμοποιώντας την κοινή 

λογική (π.χ. την οικολογία) για την προέλευση του όρου. Εντυπωσιακά όμως είναι τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων σχετικά με το που αναφέρεται η έννοια της αειφορίας, αφού ένα 

μεγάλο ποσοστό απάντησε σωστά και αποδεδειγμένα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Αντίθετα, με τις γνώσεις που έχουν σχέση με την εννοιολογική προέλευση του όρου 

αειφορία, οι γνώσεις των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κρίνονται ικανοποιητικές στην προσέγγιση 

των όρων αειφορία και Αειφόρος Ανάπτυξη. Ένα μεγάλο ποσοστό τοποθετήθηκε σωστά 

απαντώντας ότι η αειφορία δεν αφορά μόνο το φυσικό περιβάλλον και ότι συνιστά πρόταση 

επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι απαντήσεις τους για την 

αειφόρο ανάπτυξη είναι σωστές καθώς υποστήριξαν ότι αειφόρος ανάπτυξη δεν χαρακτηρίζεται η 

ανάπτυξη η οποία εκμεταλλεύεται αλόγιστα τους φυσικούς πόρους αλλά στηρίζεται στη μέριμνα 

για την ανανέωση των φυσικών πόρων. 

Οι απόψεις τους για την αειφορία και την αειφόρο ανάπτυξη αναδεικνύονται μέσω της 

προτροπής να αδειοδοτηθεί  ο μικρός επιχειρηματίας της περιοχής για να οικοδομήσει μια 

ξενοδοχειακή μονάδα με σεβασμό στο περιβάλλον. Η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, η 

διαφύλαξη της παράδοσης και της τοπικότητας, η αποτροπή της άναρχης δόμησης για το συμφέρον 

κάποιων και η καλλιέργεια προϊόντων  μέσα από φιλικές για το περιβάλλον διαδικασίες 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πλειονότητα των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής θα 

αδειοδοτούσε τον μικρό επιχειρηματία για οικοδόμηση με διαδικασίες αειφορικές. Η τοπική 

κοινωνία οφείλει να ενισχύει δράσεις για την αειφορία και να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην 

ανάδειξη των τοπικών περιοχών αλλά και στην τήρηση των νόμων και των κανόνων που διέπουν 
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αυτές τις περιοχές. Τα συμπεράσματα της έρευνας των Wittemyer et. al., (2008) κινούνται στα ίδια 

συμπεράσματα με την έρευνά μας, τονίζοντας την αξία της παράδοσης για την τοπική κοινωνία και 

την προστασία των περιοχών εφαρμόζοντας τους νόμους και ευαισθητοποιώντας την τοπική 

κοινωνία. 

Σχετικά με τις δράσεις που θα υιοθετούσαν για να βελτιώσουν την ποιότητα του 

περιβάλλοντος στο σχολικό χώρο που εργάζονται, οι πλειονότητα των εκπαιδευτικών δηλώνει 

εμφατικά ότι θα ακολουθούσε τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση είναι μια δράση 

που ακολουθείται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στα σχολικά συγκροτήματα και 

βοηθάει τη μαθητική κυρίως νεολαία να υιοθετεί στάσεις θετικές προς το περιβάλλον. Ακόμη, ένα 

μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι θα υποστήριζε δράσεις για τη βελτίωση του αύλειου χώρου όπως η 

δεντροφύτευση, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας καθαρισμού και τέλος μέσα από τη διαλογική 

συζήτηση με τα παιδιά θα στόχευαν στην ευαισθητοποίησή τους για την ανάπλαση του 

περιβάλλοντα χώρου του σχολείου τους. 

Αναφορικά με τις απόψεις για την αειφορική διάσταση και την αξία που έχει η άσκηση στην 

ανθρώπινη φύση, ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό (90,3%) συντάσσεται με την άποψη του Νίκου, ο 

οποίος προβάλλει τις θετικές επιπτώσεις από τη δραστηριοποίηση στην ύπαιθρο, τις 

περιβαλλοντικές αξίες που αναδεικνύονται μέσα απ` αυτή όπως η ευαισθητοποίηση, ο σεβασμός 

για το περιβάλλον και η οικολογική συνείδηση, αλλά και η εκπαίδευση και οι δράσεις για το 

περιβάλλον που επιβάλλεται να υιοθετούνται για την αξία και τα οφέλη του. Αντίθετα, ελάχιστοι 

συμφωνούν με την άποψη του Κώστα για τις υπαίθριες δραστηριότητες, ο οποίος έχει μια στάση 

προς το περιβάλλον πιο απόμακρη χωρίς πολλές παρεμβάσεις στη φύση πιστεύοντας πως η άσκηση 

πρέπει να είναι συμβατή με την ισορροπία του οικοσυστήματος. 

Συνοψίζοντας, από τα συμπεράσματα της έρευνας που αποτυπώθηκαν πιο πάνω διαφαίνεται 

πως οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στην πλειονότητά τους γνωρίζουν τα αειφορικά ζητήματα στη 

σημερινή εποχή σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. 

Εμφανίζονται αρκετά ευαισθητοποιημένοι για το περιβάλλον αποτρέποντας εμφατικά την 

άναρχη δόμηση και αντιστεκόμενοι στα οικονομικά συμφέροντα, επιζητούν οικοδόμηση και 

καλλιέργεια προϊόντων με αειφορικές προοπτικές και διαδικασίες, διασφαλίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο την παράδοση και την τοπικότητα αφού, στα πλαίσια του ανθρωποκεντρισμού στη σημερινή 

εποχή, θεωρούν ότι ο άνθρωπος πρέπει να υπάρχει μες στη φύση ως ένα μέρος της και όχι ως 

δυνάστης της. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής στη Ρόδο δείχνουν  μια 

ικανότητα αναγνώρισης των σημερινών περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και αυτών που κατά 

καιρούς αναφύονται τοπικά, πανελλαδικά και παγκόσμια, τα οποία και τα εντοπίζουν έξω από τους 

χώρους άθλησης, ταυτόχρονα όμως φαίνονται έτοιμοι να αναλάβουν δράσεις για την επίλυση 

αυτών των προβλημάτων όπως είναι η αειφορική ανάπτυξη σε τοπικό κυρίως επίπεδο. 

Αρκετοί θα υποστήριζαν περιβαλλοντικές δράσεις στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής 

Αγωγής ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέλη της σχολικής κοινότητας και να καταστούν οι 

αυριανοί κοινωνοί ιδεών, σκέψεων και δράσεων για ένα καλύτερο περιβάλλον. 

Η παρούσα έρευνα, μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο τοπική ανάπτυξη με αρωγό την 

εκπαίδευση η οποία στηρίζεται σε διεπιστημονικά θεμέλια. 

Όσων αφορά περαιτέρω προτάσεις έρευνας έχουμε να προτείνουμε τις παρακάτω: 

Η παρούσα έρευνα μπορεί να πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου, όμως θα μπορούσε να 

επεκταθεί σε άλλα νησιά ή πόλεις της Ελλάδας  και να γίνει η σχετική αντιστοίχιση γνώσεων και 

απόψεων για τα περιβαλλοντικά και αειφορικά ζητήματα που ερευνήσαμε. 

Ενδιαφέρον θα είχε η έρευνα για το περιβάλλον και την αειφορία να μπορέσει να επεκταθεί 

και να απευθυνθεί και σε άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

και να μελετηθούν οι γνώσεις και οι απόψεις τους για περιβαλλοντικά ζητήματα στο νησί της 

Ρόδου. 
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Μέσα από της έρευνα μας διαπιστώθηκε ελλιπής γνώση για περιβαλλοντικά και αειφορικά 

ζητήματα. Είναι λοιπόν σημαντικό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον να 

πραγματοποιούνται συχνά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς ώστε να επιμορφώνονται και να 

μεταδίδουν τις γνώσεις τους στους μαθητές. 

Η περιβαλλοντική κρίση ολοένα και εντείνεται τα τελευταία χρόνια. Κρίνεται λοιπόν 

αναγκαίο να δημιουργηθούν χώροι πράσινου και άθλησης με στόχο την προσεύλεση, την 

επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών 

για το περιβάλλον. 

Τέλος, βιώνοντας εκ των έσω το εκπαιδευτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται 

ελλιπής δράση για περιβαλλοντικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Προτείνεται λοιπόν, η 

καθιέρωση υπαίθριων δραστηριοτήτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου ώστε να 

απελευθερωθούν οι μαθητές από την καθημερινή πίεση των μαθημάτων και ταυτόχρονα να 

γνωρίσουν και να έρθουν πιο κοντά στο περιβάλλον. 
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 Περίληψη 

Το μπόλιασμα της κριτικής παιδαγωγικής με τη διαθεματικότητα και την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση που προτείνεται στην παρούσα εισήγηση, έχει  σκοπό το μετασχηματισμό των 

εκπαιδευομένων σε συνειδητοποιημένους ενεργούς πολίτες, σε μια εποχή όπου το θετικιστικό 

όραμα της γραμμικής και διαρκούς ανάπτυξης έχει χρεοκοπήσει προ πολλού και οι καταστροφικές 

συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στη φύση είναι πλέον από ορατές. Γι αυτόν τον λόγο, 

προτείνεται η ολιστική,  διαθεματική και κυρίως κριτική προσέγγιση της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, η οποία υπόσχεται την υπέρβαση των συμβατικών αναγνώσεων και των συνήθων 

περιβαλλοντικών δράσεων, που συνήθως εξαντλούνται στη γνωστική κατανόηση ή στη βιωματική 

προσπέλαση. 

Κοινός τόπος σε όλες στις εμπρόθετες δραστηριότητες που ενδεικτικά θα προταθούν είναι η 

κατάρριψη των υπεραπλουστευτικών απόψεων περί εξ ορισμού ευεργετικής συμβολής των ΑΠΕ 

και η συνειδητοποίηση των πηγών των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις καταχρήσεις του 

ανθρώπινου παράγοντα στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού και με υπέρτατο στόχο την κερδοφορία, 

παραγωγικού συστήματος. Οι παραπάνω διαπιστώσεις, ως προϊόντα διερεύνησης, εμπειρίας, 

διαλόγου και κριτικού στοχασμού, μπορούν να οδηγήσουν σε καλλιέργεια πολιτικής σκέψης, σε 

αλλαγή στάσης και στην εκκόλαψη μελλοντικά ενεργών πολιτών. 

 

Λέξεις κλειδιά: κριτική παιδαγωγική, περιβαλλοντική εκπαίδευση, μετασχηματίζουσα 

μάθηση. 

1. Εισαγωγή: Αειφορία ή ανάπτυξη: η ανάδειξη του ψευδο-διλημματικού χαρακτήρα του 

ερωτήματος 

Η αειφόρος ανάπτυξη –το είδος της ανάπτυξης που επαγγέλλεται ικανοποίηση των αναγκών 

της παρούσας γενιάς με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπονομεύεται η ικανότητα των μελλοντικών 

γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες (Common, 1995) – αποτελεί ένα εννοιολογικό 

πλαίσιο που συνδέει το φυσικό περιβάλλον με την τεχνική και οικονομική ανάπτυξη. Αυτή δε, 

πρέπει να γίνεται με τον απαιτούμενο σεβασμό στο περιβάλλον και κυρίως να έχει στόχο τη 

διατήρηση και προστασία των ενδογενών εισροών, βασικών συστατικών της οικονομικής 

ανάπτυξης. Με τον όρο «περιβάλλον» η παρούσα εργασία –ακολουθώντας το μεγαλύτερο μέρος 

της σχετικής βιβλιογραφίας για την αειφόρο ανάπτυξη- ορίζει την πολυδιάστατη έννοια η οποία 

περιλαμβάνει το φυσικό, το δομημένο, το κοινωνικό, το πολιτισμικό, το οικονομικό και το 

τεχνολογικό περιβάλλον. 

H  προστασία των περιβαλλοντικών εισροών θεωρείται σκόπιμο να μην οδηγεί σε οικονομική 

στασιμότητα και να μην αναπτύσσεται ως δυναμική συγκρουσιακά ως προς την ανάπτυξη, την 

παραγωγικότητα, ή τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. 

Τα δύο ενδογενή συστατικά της αειφόρου ανάπτυξης μοιάζει σε πρώτο επίπεδο να είναι 

ασυμβίβαστα, καθώς στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι δυσχερής η ένταξη του περιβάλλοντος 
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στην αναπτυξιακή στρατηγική όπως και αντιστρόφως, η ενσωμάτωση της ανάπτυξης στις 

διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος. Στο κρίσιμο σημείο, όταν τίθεται το δίλημμα 

διαζευκτικά, η προοπτική της ανάπτυξης υπερισχύει συνήθως αυτής της προστασίας του 

περιβάλλοντος και τελικά οι πόροι που θυσιάζονται είναι αυτοί που θα εξασφάλιζαν το ελάχιστο 

της δυνατότητας βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο James O'Connor (1992:87), δηλώνει 

χαρακτηριστικά: «Με την ίδια του την επεκτατική δυναμική, το κεφάλαιο και τα σύστημα 

παραγωγής θέτει σε κίνδυνο ή καταστρέφει τις ίδιες του τις συνθήκες παραγωγής, αρχίζοντας από 

το φυσικό περιβάλλον». Γι’ αυτό ο λόγος για μια «αειφόρο ανάπτυξη», δε μπορεί παρά να 

διαψεύδεται από τη λογική του κεφαλαίου: αειφόρος ανάπτυξη και νόμος της αξίας αποκλείονται 

αμοιβαία. Ο οικολογικός προβληματισμός έφερε στο προσκήνιο τις συζητήσεις για την ανάγκη της 

ριζικής αλλαγής του υπάρχοντος κοινωνικο-οικονομικού  συστήματος και την υιοθέτηση ενός 

διαφορετικού τρόπου ζωής και παραγωγής στη βάση των οικολογικών προταγμάτων 

(http://socialist-ecology.blogspot.gr/2013/01/blog-post.html?spref=tw). 

Καθώς όμως η περιβαλλοντική εκπαίδευση εστιάζει σε ένα μεγάλο ποσοστό εστιάζουν στο 

επίπεδο της παρατήρησης, του εντοπισμού και της άμβλυνσης του όποιου προβλήματος με τη 

μορφή παρέμβασης ή αρκούνται στη γνωστική προσπέλαση ενός πεδίου αναφορικά με το 

περιβάλλον, χωρίς να σημαίνει ότι εξαντλούνται σε αυτά, εδώ θα προταθεί μια κριτική 

περιβαλλοντική προσέγγιση που θα επέτρεπε στους ενήλικες την ουσιαστική εμβάθυνση και 

αναζήτηση των αιτιών των προβλημάτων σε ένα ευρύ φάσμα της περιβαλλοντικής θεματολογίας, 

πράγμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία προβληματισμού και να προωθήσει το αίτημα 

για κοινωνική αλλαγή. 

2. Για μια ολιστική προσέγγιση της παιδαγωγικής πράξης με στόχο τον μετασχηματισμό του 

εκπαιδευόμενου 

Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης αναπτύχθηκε από τον Jack Mezirow, ο οποίος 

προσπάθησε να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο τα ενήλικα άτομα κατακτούν την μάθηση. Από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1970, που πρωτοεμφανίστηκε, έχουν διεξαχθεί πλήθος ερευνών (Cheney, 

2010; Cranton, & Wright, 2007; King, 2004; Lange, 2004; Meyer, 2007; Wilhelmson, & Christie, 

2011) βιβλιογραφικών επισκοπήσεων (Snyder, 2008; Taylor, 1998, 2007,  2011)  και  θεωρητικών 

μελετών (Cranton,  &  King,  2003;  Cranton,  &  Roy,    2003; Erickson, 2007; Illeris, 2004; 

Malkki, 2010). Τα στοιχειώδη συστατικά της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι η εμπειρία, ο 

κριτικός στοχασμός και ο ορθολογικός διάλογος. 

Το αρχικό κίνητρο για μάθηση εμφανίζεται όταν μέσα από την εμπειρία, η αντίληψη του 

εκπαιδευόμενου για την πραγματικότητα βρεθεί σε δυσαρμονία με μια συγκεκριμένη κατάσταση, 

όταν δηλαδή δεν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ πραγματικότητας και εμπειρίας. Αυτή η σύγκρουση 

προκαλεί συναισθηματική αφύπνιση, το λεγόμενο «αποπροσανατολιστικό βίωμα». 

Η συμμετοχή του συναισθηματικού κόσμου ενός εκπαιδευόμενου είναι όρος εκ των ων ουκ 

άνευ για τον ουσιαστικό μετασχηματισμό του. Οι γνωσιοκεντρικές πρακτικές που επιβάλλουν την 

κυριαρχία της ωφελιμιστικής προσέγγισης στην εκπαίδευση και η αξιολογική προτεραιότητα της 

γνώσης έναντι των συναισθημάτων, στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, είναι παρεπόμενο της 

επικράτησης της καρτεσιανής δυιστικής λογικής και της αποθέωσης του ορθού λόγου στο δυτικό 

κόσμο. Έτσι, η συναισθηματική διάσταση παραμελείται, αφού η ολότητα και η πληρότητα του 

ανθρώπου από οντολογική άποψη θεωρείται ότι εξαντλείται στο λόγο (Κατσιμάνης, 1991:121) και 

τελικά η φύση του ανθρώπου κατακερματίζεται. Μια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση, αντίθετα, 

αποδίδει ίση αξία σε γνωστικές (ορθολογικές) και συναισθηματικές παραμέτρους. 

Η γνώση μπορεί να οδηγεί μεν σε συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά το συναίσθημα που είναι 

συνδεδεμένο με το αντικείμενο της γνώσης είναι εκείνο που επηρεάζει τόσο την αφομοίωση της 

γνώσης όσο και την αλλαγή συμπεριφοράς, δηλαδή τη μάθηση (Yount, & Horton, 1992:1076). 

Αλλαγές στις στάσεις, αξίες και συμπεριφορές διδασκομένων ατόμων είναι απόρροια της 

μετάδοσης κάποιας γνώσης ταυτόχρονα με τη συναισθηματική και βιωματική εμπλοκή σε αυτήν 
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(Borden & Schettine, 1979). Η διαμόρφωση στάσεων προϋποθέτει, εκτός από γνώσεις, 

συναισθηματική συμμετοχή, πρόθεση και δέσμευση για δράση. Η ενσωμάτωση συνεπώς γνώσης, 

συναισθήματος και δράσης οδηγεί στην εμπέδωση της γνώσης, την αλλαγή στάσης, την 

καλλιέργεια αξιών και την ανάπτυξη υπεύθυνης συμπεριφοράς και ενεργής πολιτότητας 

(Χρυσαφίδης, 2005:155-157), πράγμα που είναι ζητούμενο στην εκπαίδευση γενικά και κυρίως σε 

αυτήν των ενηλίκων. 

Η δεδομένη διαλεκτική της κοινωνίας με την εκπαίδευση καθιστά σαφές ότι η σχέση γνώσης, 

επιδιωκόμενων συμπεριφορών, ενδεδειγμένων στάσεων και ανάλογων αξιών, δεν μπορεί να είναι 

οριστική, αλλά  συνεχώς αναθεωρούμενη και εξαρτώμενη από τα προτάγματα κάθε ιστορικής 

στιγμής και συγκυρίας, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις της παιδαγωγικής επιστήμης. Καθώς λοιπόν 

οι κοινωνικές αξίες μετασχηματίζονται, η εκπαίδευση πρέπει να παρέχει ευκαιρίες να διερευνάται η 

εξέλιξή τους και να φωτίζονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ενισχύοντας την πολυφωνία 

(Simmons, 1998). 

2.1. Κριτική παιδαγωγική και μετασχηματίζουσα μάθηση 

Λαμβάνοντας  υπόψη την αρχή της κριτικής παιδαγωγικής ότι η πραγματική φύση της 

γνώσης δεν μπορεί παρά να είναι αναθεωρητική, εξ ου και αυστηρά προσωπική, η εκπαιδευτική 

διαδικασία που υιοθετεί αρχές της μετασχηματίζουσας μάθησης, υπερβαίνει τα ασφυκτικά όρια της 

διαμορφωτικής- κοινωνικοποιητικής  διεργασίας που λαμβάνει χώρα επισήμως στο σχολείο, βάσει 

της οποίας επιτυγχάνεται η αφομοίωση των παραδεδεγμένων θεμελιωδών πεποιθήσεων και 

προσδοκώμενων κοινωνικών ρόλων, διαμορφώνοντας ένα habitus συμβατό με  αυτό του 

ηγεμονικού μοντέλου (Bourdieu, 1984). Μέσα από διαδικασίες μετασχηματίζουσας μάθησης, η 

κανονιστική λειτουργία του σχολείου, ως κυρίαρχη πρακτική, που υποθάλπει το σύστημα 

προδιαθέσεων το οποίο ελέγχει την κοινωνική αντίληψη, δράση και αξιολόγηση κάθε ατόμου, 

τίθεται υπό διαπραγμάτευση. 

Η  ουσιαστική μάθηση προϋποθέτει μελλοντικούς πολίτες, με βαθιά και συνειδητή επίγνωση 

των επιλογών και των στάσεών τους οι οποίοι να είναι πρόθυμοι να αλλάξουν συμπεριφορές και 

στάσεις θέασης των πραγμάτων. Σύμφωνα όμως με τον Gross (1987:57),  ο επαναπροσδιορισμός 

των πρακτικών των ανθρώπων προσκρούει σε τεράστια εμπόδια, όπως πολιτισμικές νόρμες, 

ιδεολογίες, συναισθήματα και στερεότυπα. Έτσι, η πλειοψηφία των πολιτών παραμένει δέσμια των 

ήδη διαμορφωμένων πρακτικών  τους  και  παραιτείται από την προοπτική ανάληψης δράσης που 

θα οδηγήσει σε μεταβολή του κοινωνικο-οικονομικού και περιβαλλοντικού πλαισίου. 

Εν όψει αυτών των δυσκολιών, οι εκπαιδευτικοί έχουν ως αποστολή, όχι μόνο να 

προσφέρουν τις νέες, κατάλληλες γνώσεις στους εκπαιδευόμενους, αλλά και να τους καθοδηγούν 

διακριτικά, ώστε να μπορούν να αναλύουν και να αποκωδικοποιούν τα δεδομένα και να 

στοχάζονται πάνω στις ίδιες τους τις ενέργειες και συμπεριφορές. Απαιτείται δηλαδή, κριτικός 

στοχασμός από την πλευρά του «υποκειμένου», ώστε να παύσει να βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο 

δεδομένων τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς. 

Αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών θεωριών μάθησης. 

Οι ανθρωπιστικές θεωρίες της μάθησης, στην ευρύτερα κατηγορία των οποίων υπάγεται και η 

μετασχηματίζουσα μάθηση, αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως μέρος μιας διεργασίας σύγκρουσης, 

στην οποία οι εκπαιδευόμενοι επιδιώκουν να αναλάβουν τον έλεγχο των διεργασιών της ίδιας της 

ζωής τους (Rogers, 1998:142). 

Επομένως, ο κριτικός στοχασμός πάνω στις παραδοχές (critical reflection on assumptions- 

CRA) του ατόμου καθώς και ο κριτικός αυτοστοχασμός (critical self-reflection on assumptions-

CSRA) είναι οι κομβικής σημασίας ενέργειες που πρέπει να υποστηρίζονται από την εκπαίδευση, 

αν αυτή υπηρετεί το όραμα μιας κοινωνίας υπεύθυνων και ώριμων μελλοντικών πολιτών. Πρέπει 

ασφαλώς να ληφθεί υπόψη ότι με βάση τις έρευνες ο κριτικός στοχασμός και η συναισθηματική 

μάθηση πρέπει να αλληλεπιδρούν για να είναι αποτελεσματική και να έχει διάρκεια η διαδικασία 

του μετασχηματισμού» (Taylor, 2000:303). 
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3. Θεματικοί άξονες-Μεθοδολογία 

Μέσα από μια διερευνητική μεθοδολογία, θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί ο τρόπος που στο 

ισχύον αναπτυξιακό- οικονομικό-πολιτικό μοντέλο η επιδίωξη μεγιστοποίησης του κέρδους καθώς 

και οι πολιτικές σκοπιμότητες συνδέονται άρρηκτα με την υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού 

περιβάλλοντος, με την έκπτωση της ποιότητας ζωής, την υποχώρηση των δεικτών πολιτισμού, την 

εξαθλίωση ή και τη φυσική εξόντωση ανθρώπων και άλλων έμβιων οργανισμών, την εξάντληση 

των φυσικών πόρων έως και τη σταδιακή καταστροφή του πλανήτη. 

Οι άξονες πάνω στους οποίους θα μπορούσαν να αναπτυχθούν διδακτικές δραστηριότητες 

στην περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι πολλοί και σημαντικοί. Ενδεικτικά θα προταθούν 

διδακτικές προσεγγίσεις πάνω στους άξονες των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, της βιομάζας και 

του νερού. Η διαφορά στην προτεινόμενη προσέγγιση έγκειται στο γεγονός ότι θα επιχειρηθεί να 

καταδειχθεί ο τρόπος που συνδέονται το ισχύον αναπτυξιακό μοντέλο, οι πολιτικές σκοπιμότητες, 

οι οικονομικοί ανταγωνισμοί και η επιδίωξη μεγιστοποίησης του κέρδους στο σύγχρονο 

κεφαλαιοκρατικό σύστημα με τα ποικίλα περιβαλλοντικά ζητήματα, σήμερα και διαχρονικά. 

Οι πόροι που προτείνονται προέρχονται από μια πολύ μεγάλη γκάμα: άρθρα εφημερίδων, 

επιστημονικά κείμενα, ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, κόμικς, ανιμέισον, ιστοσελίδες, 

διαδραστικά διαδικτυακά εργαλεία, λογοτεχνικά βιβλία, μαρτυρίες, συνεντεύξεις, μελέτες 

περίπτωσης και οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να συμβάλει στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών, 

στη διερεύνηση και ανακάλυψη της πολυπλοκότητας της αλήθειας και της γνώσης και στην 

άσκηση κριτικού στοχασμού, με την ταυτόχρονη διέγερση της συναισθηματικής συνιστώσας. 

3.1. Παραδείγματα: Εναλλακτικές πηγές ενέργειας και επιπτώσεις στο περιβάλλον 

Η παραγωγή και κατανάλωση συμβατικής ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του 

παρόντος αναπτυξιακού μοντέλου και η διαχρονική ζήτησή της ακολουθεί αυξητική τάση. Την ίδια 

στιγμή, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον ρυπογόνων δραστηριοτήτων, με σοβαρές επιπτώσεις στο 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (ρύπανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή). 

Εξ ου και σήμερα οι ΑΠΕ προβάλλονται ως πανάκεια. 

Ένα ερώτημα που θα μπορούσε να προκαλέσει το επιδιωκόμενο «αποπροσανατολιστικό 

βίωμα» είναι το αν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εξ ορισμού ευεργετικές. 

Σαν μέτρο ενάντια στις ρυπογόνες συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας υιοθετήθηκε η 

παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «κοινής ωφέλειας» και 

«στρατηγικής σημασίας» για τον ασφαλή ενεργειακό ανεφοδιασμό και την ενεργειακή απεξάρτηση 

από τρίτες χώρες. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρέωσε τα κράτη μέλη να 

απελευθερώσουν την αγορά ενέργειας από τα κρατικά μονοπώλια, μετατρέποντας ένα είδος πρώτης 

ανάγκης σε εμπορεύσιμο αγαθό. Βασισμένη στη λογική της βιωσιμότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

προτάσσει τη χρήση των ΑΠΕ όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για σειρά 

οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων, όπως η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού 

εφοδιασμού, η βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών προοπτικών στις αγροτικές και 

απομονωμένες περιοχές, κ.ά. Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε αντίθεση με τις προγενέστερες Οδηγίες, 2001/77/ΕΚ και 

2003/30/ΕΚ, τίθενται δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για τη συνολική συμμετοχή της ενέργειας 

προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές, στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας των 

κρατών μελών, ως το 2020. 

Με αφετηρία τα παραπάνω δεδομένα προτείνεται ακολούθως η διερεύνηση πτυχών του 

θέματος καθώς και η αναζήτηση και ο σχολιασμός πτυχών της ισχύουσας νομοθεσίας: 

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/nomos-4414-2016-ananeosimes-phges-energeias.html 

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως τα παρακάτω, για τα οποία 

απαιτείται να προηγηθεί έρευνα στο διαδίκτυο και σε άλλες πηγές: 

Τι ισχύει με τη νομική προστασία για τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 

Υπάρχουν περιορισμοί χωροθέτησης των ΑΠΕ 

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/nomos-4414-2016-ananeosimes-phges-energeias.html
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Ποιο μοντέλο προωθείται: (μεγάλης, μέτριας, μικρής ισχύος) και γιατί; 

Ποια είναι η περιβαλλοντική συμβατότητα των έργων μεγάλης κλίμακας; 

Τι επιπτώσεις έχει ο χαρακτηρισμός των έργων ΑΠΕ ως ισότιμων με τα στρατιωτικά; 

Μπορούν ακόμα να εντοπίσουν στον παρακάτω διαδραστικό χάρτη περιπτώσεις 

περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, μεταξύ 

των οποίων και σχετικές με εγκατάσταση ΑΠΕ και να παρακολουθήσουν την εξέλιξή τους. 

https://ejatlas.org/featured/blockadia 

Να εξετάσουν το παρακάτω σύνθετο εργαλείο της WWF που υπόσχεται αντικειμενικό έλεγχο 

της καταλληλότητας μιας περιοχής για εγκατάσταση ΑΠΕ, λαμβάνοντας  υπόψη ευαίσθητα 

περιβαλλοντικά ζητήματα. 

https://renewables4nature.wwf.ca/en-CA/contact 

Τέλος, να αναζητήσουν περιπτώσεις που οι ΑΠΕ και δη τα αιολικά πάρκα αντιμετωπίζονται 

από πολίτες ως ανεπιθύμητα και να καταγράψουν την επιχειρηματολογία. 

https://stopthesethings.com/tag/wind-farm-protests/ 

https://w3.windfair.net/wind-energy/news/29246-france-wind-energy-protest-nuclear-energy-

transition-offshore-wiond-turbine 

Ερχόμενοι λοιπόν οι μαθητές αντιμέτωποι με μια πληθώρα δεδομένων, καλούνται να 

προβληματιστούν σχετικά με το τι θα έπρεπε να γίνει για να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων συστημάτων, να μην παραβιάζεται η φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και 

ταυτόχρονα να λαμβάνονται αποφάσεις όχι μόνο με κριτήριο το οικονομικό όφελος αλλά και το 

ηθικά αποδεκτό. 

3.2. Βιομάζα: Υπέρ και κατά 

Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, θερμικής ενέργειας ή καυσίμων μεταφοράς (βιοκαύσιμα). Η βιομάζα ορίζεται 

ως ζωντανοί ή νεκροί οργανισμοί και οποιαδήποτε υποπροϊόντα αυτών των οργανισμών, φυτικών ή 

ζωικών. Η καύση βιομάζας απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα. Ωστόσο, τα φυτά λαμβάνουν 

επίσης το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το χρησιμοποιούν για να αναπτυχθούν. 

Εξ ου και το ισοζύγιο έκλυσης- απορρόφησης διοξειδίου είναι ουδέτερο. 

Οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν τις διαστάσεις της παραγωγής βιομάζας στον παρακάτω 

σύνδεσμο: 

https://www3.epa.gov/climatechange//kids/solutions/technologies/biomass.html 

Οι φυτείες βιομηχανικών δένδρων όμως, από τις οποίες παράγεται κατεξοχήν η βιομάζα και η 

παρεπόμενη ανάληψη γης είναι από τις κυριότερες αιτίες της αποψίλωσης των δασών και της 

εκδίωξης των φτωχών αγροτών. Οι μονοκαλλιέργειες μεγάλης κλίμακας για την παραγωγή 

βιομάζας καταστρέφουν τα φυσικά τοπία και τις κοινότητες. ενώ οι πλούσιες εταιρείες και χώρες 

αγοράζουν συστηματικά γη σε φτωχές  χώρες, επιβαρύνοντας την οικονομία τους. Σύμφωνα με την 

οδηγία της Κομισιόν για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέχρι το 2020 θα πρέπει το 10% των 

καυσίμων που χρησιμοποιούνται για μετακίνηση στην Ε.Ε. να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 

και προωθούνται τα βιοκαύσιμα ως μια «πράσινη» εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων. Έρευνες 

όμως δείχνουν ότι η παραγωγή τους τελικά δεν μειώνει, αλλά ενισχύει την παραγωγή αερίων του 

θερμοκηπίου, οδηγώντας τόσο περιβαλλοντικές όσο και ανθρωπιστικές οργανώσεις να ζητούν 

αλλαγή της πολιτικής της Ε.Ε. για τα βιοκαύσιμα 

(https://www.theguardian.com/environment/2009/aug/17/biofuels/, 

http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0908_Christian_Aid_-_Growing_pains.pdf). 

Από την άλλη, η εκμετάλλευση του τρίτου κόσμου, με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων 

οδηγεί στην οικονομική εξαχρείωση και την πείνα. Με τίτλο «Χαμένες υποσχέσεις» η έκθεση 

ActionAid βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποίησαν ερευνητές της στη φυτεία τής Addax στο 

Μπομπαλί της Σιέρα Λεόνε και σε στοιχεία που συγκέντρωσαν από τις 100 και πλέον συνεντεύξεις 

κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 99% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν είπαν ότι 

https://ejatlas.org/featured/blockadia
https://renewables4nature.wwf.ca/en-CA/contact
https://stopthesethings.com/tag/wind-farm-protests/
https://w3.windfair.net/wind-energy/news/29246-france-wind-energy-protest-nuclear-energy-transition-offshore-wiond-turbine
https://w3.windfair.net/wind-energy/news/29246-france-wind-energy-protest-nuclear-energy-transition-offshore-wiond-turbine
https://www.theguardian.com/environment/2009/aug/17/biofuels/
http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0908_Christian_Aid_-_Growing_pains.pdf
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η πείνα έφθασε στην περιοχή τους το 2008, όταν ξεκίνησε το έργο της Addax, η οποία νοίκιασε για 

50 χρόνια έκταση 570.000 στρεμμάτων στη βόρεια Σιέρα Λεόνε. Σε ποσοστό 78% λένε ότι «δεν 

έχουν δει τα συμβόλαια ενοικίασης της γης τους», σε ποσοστό 85% δήλωσαν ότι δεν 

ενημερώθηκαν επαρκώς για τα υπέρ και τα κατά της επένδυσης, ενώ υποστηρίζουν ότι η 

αποζημίωση που τους δίνει η εταιρεία είναι μικρή. 

Οι μαθητές καλούνται να εξετάσουν όλες τις διαστάσεις του θέματος της βιομάζας, από 

πλευράς περιβαλλοντικής ωφελιμότητας, οικονομίας, αλλά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από 

την μελέτη περιπτώσεων. 

Ενδεικτικές πηγές: 

https://www.originenergy.com.au/blog/about-energy/advantages-and-disadvantages-of-

bioenergy.html 

https://www.triplepundit.com/special/energy-options/algae-based-biofuel-pros-cons/ 

http://www.actionaid.org/publications/pitfalls-and-potentials-role-bioenergy-eu-climate-and-

energy-policy-post-2020 

Μια ολιστική θέαση του θέματος θα επιτρέψει στους μαθητές να αναρωτηθούν σχετικά με 

την σκοπιμότητα προώθησης συγκεκριμένων πολιτικών, να αντιληφθούν τη συνθετότητα των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων και να τοποθετηθούν απέναντι σε αμφιλεγόμενα ζητήματα, 

εξελίσσοντας έτσι την πολιτική τους κρίση και τα ηθικά τους κριτήρια. 

3.3. Νερό, συμφέροντα  και ανθρώπινα δικαιώματα 

Σύμφωνα με τον αναπτυξιακό στόχο 6 για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπως 

διατυπώθηκε στο 5ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για το νερό (Βιέννη, 20-1 Σεπτεμβρίου 2018) μέχρι 

το 2030, πρέπει να έχει επιτευχθεί καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο 

νερό για όλους (http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm). 

Η πρόσβαση στο νερό συνδέεται άμεσα με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

παγκόσμια φτώχεια, την επιβίωση, την αξιοπρέπεια, και συνεπώς, με την εκπαίδευση για τη 

δημοκρατία, τη δικαιοσύνη αλλά και την ενεργό πολιτότητα. 

Οι μαθητές καλούνται να εξετάσουν το θέμα του νερού πολυπρισματικά. Ενδεικτικές 

προτάσεις: 

Το νερό αλλάζει τα πάντα: Παρακολούθηση σύντομου βίντεο που εξηγεί τις επιπτώσεις της 

μη πρόσβασης σε πόσιμο νερό. 

https://www.youtube.com/watch?v=BCHhwxvQqxg 

Ανάλυση της έννοιας του δικαιώματος στο νερό και στην υγιεινή 

http://www.unwater.org/water-facts/human-rights/ 

Διάκριση μεταξύ φυσικής και οικονομικής έλλειψης νερού. Μελέτη χαρτών: 

https://thewaterproject.org/water-scarcity/water_scarcity_2 

Ιδιωτικοποίηση νερού (ταινίες: “Even the Rain”, “Erin Bronkowitz”, κόμικς: Το λαβωμένο 

νερό, When the world burns, γελοιογραφίες https://eauno.wordpress.com/2014/11/03/privatization-

of-south-africa/) 

Ποιες εταιρίες κολοσσοί δραστηριοποιούνται και στον τομέα της ιδιωτικοποίησης του νερού 

και με ποιο τρόπο; 

http://www.foodispower.org/water-usage-privatization/ 

Πόλεμοι για το νερό 

http://www.worldwater.org/conflict/map/ 

Nερό και ανθρώπινα δικαιώματα (χάρτης πρόσβασης σε πόσιμο νερό): 

https://www.worldwater.org/wp-content/uploads/2013/07/drinkwat.gif 

http://burlingtonsunriserotary.com/stories/kenya-safe-water-ken-puzey-launches-foundation 

https://www.originenergy.com.au/blog/about-energy/advantages-and-disadvantages-of-bioenergy.html
https://www.originenergy.com.au/blog/about-energy/advantages-and-disadvantages-of-bioenergy.html
http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BCHhwxvQqxg
http://www.unwater.org/water-facts/human-rights/
https://eauno.wordpress.com/2014/11/03/privatization-of-south-africa/
https://eauno.wordpress.com/2014/11/03/privatization-of-south-africa/
http://www.foodispower.org/water-usage-privatization/
http://www.worldwater.org/conflict/map/
https://www.worldwater.org/wp-content/uploads/2013/07/drinkwat.gif
http://burlingtonsunriserotary.com/stories/kenya-safe-water-ken-puzey-launches-foundation
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3.4. Κλιματική αλλαγή- πραγματικότητες και ευθύνες 

Οι μαθητές παρακολουθούν από το διαδραστικό εργαλείο της nasa πώς εξελίχθηκαν 

διαχρονικά 4 σημαντικοί δείκτες της κλιματικής αλλαγής (επίπεδο παγετώνων, στάθμη θάλασσας, 

θερμοκρασία, εκπομπές ρύπων). 

https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine 

Εξίσου μπορούν να αξιοποιήσουν τη δωρεάν εφαρμογή images of  change για να δουν σε 

αντιπαραβολή τοπία άλλοτε και τώρα, υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. 

Στη συνέχεια καλούνται να προβληματιστούν πάνω στην παρακάτω έκκληση της Avaazi 

(https://secure.avaaz.org/el/cry_from_the_frontline_loc/): 

«Στη σύνοδο κορυφής του Παρισιού για το κλίμα, θα παρευρεθούν αμέτρητοι εκπρόσωποι 

από το λόμπι των ορυκτών καυσίμων, ενώ τα μικρά νησιωτικά κράτη, που πνίγονται από την 

κλιματική αλλαγή, που πλήττονται πρώτα από τους μεγάλους τυφώνες και την άνοδο της στάθμης 

της θάλασσας, δεν έχουν τους πόρους να στείλουν παρά μόνο ελάχιστους εκπροσώπους! Έχουμε 

δει επανειλημμένως τις μεγάλες χώρες που ρυπαίνουν περισσότερο, να κυριαρχούν στις διασκέψεις 

για το κλίμα, σαμποτάροντας και καθυστερώντας τις συμφωνίες που απαιτούνται για τη σωτηρία 

του πλανήτη μας». 

Οι μαθητές παρακολουθούν και σχολιάζουν την ταινία μικρού μήκους: The bill 

https://www.youtube.com/watch?v=rWfb0VMCQHE 

Στη συνέχεια παρατηρούν χάρτες παγκόσμιων εκπομπών ρύπων και ποσοστού θνησιμότητας 

σχετικής με τη ρύπανση, μέσα από το διαδραστικό εργαλείο, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι οι 

ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες που παράγουν τους ρύπους πλήττονται ελάχιστα σε σχέση  με τον 

τρίτο κόσμο που παραμένει ανοχύρωτος και χωρίς μηχανισμό αντιμετώπισης των ακραίων 

καιρικών φαινομένων και των περιβαλλοντικών καταστροφών, ως απόρροιας της κλιματικής 

αλλαγής: 

https://www.pollution.org/ 

Ακολούθως, με σκοπό την καλλιέργεια συνειδητής περιβαλλοντικής στάσης, καλούνται να 

υπολογίσουν το δικό τους οικολογικό αποτύπωμα. 

http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2014/sep/23/carbon-map-which-

countries-are-responsible-for-climate-change 

4. Προϊόντα των δράσεων-Συμπεράσματα 

Πιθανά προϊόντα ή δράσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν μέσα από τoυς περιγραφέντες 

άξονες: 

• Μελέτη και καταγραφή πινάκων ή δημιουργία γραφημάτων (με άξονα: το νερό και τους 

πολέμους, την οικονομική έλλειψη νερού, το οικολογικό αποτύπωμα, τους θανάτους λόγω 

κλιματικής αλλαγής κ.ά.) 

• Σύνταξη σχετικών εκθέσεων και δημοσίευσή τους σε σχολικό έντυπο (και ηλεκτρονικά) 

• Σύνταξη ενημερωτικής ομιλίας  

• Δημιουργία πολυτροπικής παρουσίασης-ψηφιακής αφήγησης 

• Διενέργεια debate 

• Παιχνίδια ρόλων 

• Συγγραφή γραμμάτων διαμαρτυρίας σε φορείς 

• Δημιουργία ενημερωτικής αφίσας- φυλλαδίων 

• Δημιουργία καμπάνιας διαμαρτυρίας (σε φυσική μορφή ή online) 

• Οργάνωση εκδήλωσης με ομιλίες και προσκεκλημένους επιστήμονες 

• Έμπρακτη εφαρμογή (μείωση κατανάλωσης ενέργειας- νερού στο σχολείο, δράσεις 

εθελοντισμού, πρωτοβουλίες συνεργασίας με περιβαλλοντικούς φορείς) 

Υπό τη φιλοσοφία της ενεργού πολιτότητας και της υποχρέωσης της εκπαίδευσης να την 

καλλιεργεί, οφείλουμε να καταδεικνύουμε την άδηλη πολιτική ατζέντα των περιβαλλοντικών 

https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine
https://secure.avaaz.org/el/cry_from_the_frontline_loc/
https://www.youtube.com/watch?v=rWfb0VMCQHE
https://www.pollution.org/
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2014/sep/23/carbon-map-which-countries-are-responsible-for-climate-change
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2014/sep/23/carbon-map-which-countries-are-responsible-for-climate-change
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ζητημάτων και να τολμάμε να θέτουμε υπό κριτική βάσανο όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν 

ένα πρόβλημα, αποκαλύπτοντας τις αμφιλεγόμενες διαστάσεις του. Να αναδεικνύουμε την 

πολυπαραγοντική προσέγγιση ως την ασφαλέστερη οδό για την αλήθεια και να καλλιεργούμε την 

διερευνητική, κριτική και εντέλει μετασχηματιστική διαδικασία μάθησης, μέσα από την οποία 

επιδιώκεται η ανάδειξη μη γνωστών πτυχών των περιβαλλοντικών ζητημάτων που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως το αφυπνιστικό «αποπροσανατολιστικό βίωμα». Η ανατροπή των παραδοσιακών 

προσεγγίσεων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, που την εξισώνουν με γνωσιοκεντρικά 

προτάγματα (γνώση γύρω από το περιβάλλον) ή με την εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον, 

προτάσσοντας την ευεργετική δράση της επαφής του ατόμου με τη φύση, θα επέλθει με την 

ανάδειξη της βαθύτατα πολιτικής διάστασης των περιβαλλοντικών ζητημάτων και με την 

ενθάρρυνση των μαθητών να διατυπώνουν ώριμα τις απόψεις τους και να τοποθετούνται συνειδητά 

απέναντι στα προβλήματα, με δράσεις ακτιβισμού ή εθελοντισμού, υπέρ του περιβάλλοντος. 
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Περίληψη 

Η εκπαίδευση και η δημιουργία αειρόρων σχολείων, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία 

αποτελεί το βασικό εργαλείο για διασφάλιση ενός αειφόρου μέλλοντος. Πρωτεύοντα ρόλο για το 

μετασχηματισμό αυτό, διαδραματίζει ο/η διευθυντής/τρια, ο/η οποίος/α ηγείται την κάθε σχολική 

μονάδα. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν έναν/μια τέτοιο/α 

διευθυντή/τρια; Ποιο το στυλ ηγεσίας που πρέπει να ακολουθεί; 

Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά ενός/μιας 

διευθυντή/τριας, με στόχο να αναδείξει τα στυλ ηγεσίας που μπορεί να ακολουθεί, έτσι ώστε να 

μετασχηματίσει τη σχολική του/της μονάδα σε αειφόρο, επιφέροντας βελτίωση σε όλα τα επίπεδα 

Η σκιαγράφηση ενός τέτοιου προφίλ μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες και 

δεδομένα, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι διευθυντές/τριες, αν υιοθετήσουν ένα προσωπικό 

στυλ ηγεσίας προσαρμοσμένο στο συγκείμενο της σχολικής τους μονάδας, εφαρμόζοντας τις αρχές 

της Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν το όραμα 

για τη δημιουργία ενός αειφόρου σχολείου. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ηγεσία, Εκπαίδευση, Αειφόρος σχολική μονάδα. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό της Κύπρου για την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση (ΠΕ) με επίκεντρο την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΑΑ), επιδιώκεται η προστασία του 

περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις 

επόμενες γενεές. Βασικότερο εργαλείο για αλλαγή της νοοτροπίας, αφύπνιση και συνειδητοποίηση 

του προβλήματος, είναι η εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη, προωθεί το όραμα 

μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές ως προς τον 

παιδαγωγικό σχεδιασμό, επικεντρώνοντας τη διδασκαλία στο μαθητή και στην οργάνωση της 

σχολικής μονάδας στη βάση μιας αειφόρου  πολιτικής, με στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικά 

εγγράμματων πολιτών. Η προώθηση ευέλικτων μαθησιακών διαδικασιών που επιχειρούν να 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής υιοθετώντας μια νέα περιβαλλοντική συμπεριφορά στηριγμένη στη 

δράση και τη συμμετοχή εντός και εκτός της σχολικής μονάδας, αποτελούν πυρήνα αλλαγής και 

αναπτύσσονται μέσα από δίκτυα επικοινωνίας. 

Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη αυτής της αλλαγής διαδραματίζει ο ρόλος του/της 

διευθυντή/τριας. Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα, παρόλον ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των διευθυντών/τριών τους, οι αλλαγές που επιτυγχάνουν είναι 

επιφανειακές, αφού όπως επισημαίνουν, η αποτελεσματικότητα τους περιορίζεται από διοικητικούς 

παράγοντες (Kadji-Beltran et al., 2012). Θα πρέπει λοιπόν οι διευθυντές/τριες να αναθεωρήσουν το 

διοικητικό και ελεκτικό τους ρόλο και υιοθετώντας το ρόλο σχολικού ηγέτη/τιδας να αναδομήσουν 

τη σχολική τους μονάδα σε αειφόρο, μέσα από ένα θετικό, συμβουλευτικό και υποστηρικτικό 

κλίμα. 

Η αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία ως βασικός παράγοντας λειτουργίας μιας σχολικής 

μονάδας, αποτελεί απαραίτητο συστατικό τόσο για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

όσο και για την επιβίωση ενός οργανισμού (Πασιαρδής, 2004). Πολλές έρευνες εστιάζουν στη 
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διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών, της συμπεριφοράς του/της διευθυντή/τριας μιας 

σχολικής μονάδας, καθώς και τα στυλ ηγεσίας, μέσα από τα οποία μπορεί να επέλθει αλλαγή και  

βελτίωση. Ο/Η κάθε διευθυντής/τρια, αν υιοθετήσει ένα προσωπικό στυλ ηγεσίας σύμφωνα με το 

συγκείμενο της σχολικής του/της μονάδας, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες επιστημονικά 

τεκμηριωμένες θεωρίες αλλά και τις αρχές της ΕΑΑ, τότε θα καταφέρει να πραγματοποιήσει το 

όραμα του/της για την δημιουργία ενός αειφόρου σχολείου. 

Η παρούσα εργασία, επιδιώκει να διερευνήσει μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, θέματα 

σχολικής ηγεσίας, μοντέλα ηγεσίας και το πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στην οργάνωση ενός 

αειφόρου σχολείου. 

1. Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και αειφόρο σχολείο 

Η ΑΑ επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής διασφαλίζοντας την ισορροπία ανάμεσα 

στους πυλώνες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας. Προς την επίτευξη του 

στόχου αυτού, καλείται να συμβάλει η εκπαίδευση με την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας 

στο σύνολο όλων των λειτουργιών μιας σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό ο/η διευθυντής/τρια 

αποτελεί τον κύριο παράγοντα αυτής της σταδιακής δυναμικής διαδικασίας (Zachariou & Kadji- 

Beltran, 2009). 

Σύμφωνα με τις αρχές της ΑΑ, τα αειφόρα σχολεία, πρέπει να είναι προσανατολισμένα σε 

μια πολιτική δράσης, με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μελών του, σε επικοινωνία και 

συνεργασία  με την κοινότητα και άλλους φορείς. Οι αλλαγές που επιδιώκει η ΕΑΑ αφορούν στο 

παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα από την εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων, όπως για 

παράδειγμα η βιωματική μάθηση, στο οργανωσιακό πλαίσιο και στο κοινωνικό πλαίσιο 

εντάσσοντας τη σχολική μονάδα σε δίκτυα συνεργασίας, όπως για παράδειγμα τα κέντρα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η κοινότητα και άλλοι φορείς. Ο στόχος αυτών των αλλαγών είναι η 

σταδιακή διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας και συστήματος αξιών, με απώτερο σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του σχολείου. 

Η υιοθέτηση της ΕΑΑ και ανάπτυξη ενός αειφόρου αποτελεσματικού σχολείου απαιτεί τη 

στήριξη του/της διευθυντή/τριας του σχολείου (Zachariou & Kadji-Beltran, 2009), ο/η οποίος/α να 

εμπνέει και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού οράματος για μια αειφόρο σχολική μονάδα 

(Λιαράκου και Φλογαϊτη, 2007). Για τη διαμόρφωση και αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 

σχολικής μονάδας, οι διευθυντές/τριες πρέπει να διακρίνονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

δεξιότητες και να υιοθετούν το κατάλληλο στυλ ηγεσίας, που να τους/τις καθιστά ικανούς/ές να 

ηγηθούν ένα αειφόρο σχολείο και να επιφέρουν την αλλαγή. 

2. Θεωρίες για την ηγεσία: Ιστορική αναδρομή 

Η επιστήμη της διοίκησης, αφορά στην ικανότητα του/της διευθυντή/τριας να κερδίσει τη 

στήριξη των μελών της σχολικής του/της μονάδας, υλοποιώντας ένα κοινό όραμα (Chemers, 2014). 

Αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, μέσα από την οποία ένας/μια διευθυντής/τρια κατευθύνει τη 

σκέψη, τις αντιλήψεις και τις στάσεις των μελών του/της, προωθώντας τη συνεργασία και την 

ομαδικότητα για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί (Μπουραντάς, 2005). 

Με την πάροδο του χρόνου, όλα τα χαρακτηριστικά που διέπουν έναν/μια αποτελεσματικό/ή 

διευθυντή/τρια, έτσι ώστε να υλοποιήσει τους στόχους, να εφαρμόσει πολιτική, να 

πραγματοποιήσει το κοινό όραμα της σχολικής του/της μονάδας για μαθησιακή 

αποτελεσματικότητα και βελτίωση, δημιούργησαν την ανάγκη θεμελίωσης της επιστήμης της 

διοίκησης στη βάση ενός θεωρητικού πλαισίου, στηριγμένου σε βασικές αρχές. Μέρος των 

θεωριών που έχουν αναπτυχθεί αφορούν στα στυλ ηγεσίας και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά 

ενός/μιας αποτελεσματικού/ής ηγέτη/ιδας. 

Πρωτοπόρος ο Stogdill (1948), ο οποίος ανάπτυξε τη θεωρία των προσωπικών 

χαρακτηριστικών, σύμφωνα με την οποία η ηγεσία είναι ένα εγγενές χάρισμα και τα ηγετικά άτομα 

χαρακτηρίζονται από εξυπνάδα, γνώσεις, αυξημένο αίσθημα αυτοπεποίθησης και υπευθυνότητας, 
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είναι κοινωνικά άτομα και παρουσιάζουν ευφράδεια λόγου (Πασιαρδής, 2004). Μεταγενέστερες 

έρευνες, αμφισβητούν την αντίληψη αυτή και υποστηρίζουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης ενός/μιας 

ηγέτη/ιδας. 

Στη συνέχεια, ο Fiedler (1976), υποστήριξε την ενδεχομενική θεωρία. Η θεωρία αυτή 

υποστηρίζει ότι η ηγετική συμπεριφορά εξαρτάται από την προσωπικότητα και το περιβάλλον στο 

οποίο δρα ένας/μια διευθυντής/τρια και εστιάζει στη συμπεριφορά του/της ηγέτη/ιδας. Η 

συμπεριφορά φαίνεται να καθορίζει το στυλ ηγεσίας, το κλίμα μεταξύ υφιστάμενων και ηγέτη/ιδας 

και την αποτελεσματικότητα που δημιουργείται από τη συνέργεια των δύο πιο πάνω δεικτών 

(Πασιαρδής, 2004). 

Εμβαθύνοντας και διερευνώντας περισσότερο, οι Hersey και Blanchard (1988), 

δημιούργησαν την θεωρία του «Κύκλου της ζωής», σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά και οι 

ενέργειες του/της διευθυντή/τριας διαφοροποιούνται ανάλογα με το τι έχει να αντιμετωπίσει σε 

κάθε περίπτωση που προκύπτει, σύμφωνα με τις δυνατότητες του υφιστάμενου προσωπικού 

του/της, να επιτελέσει ένα έργο που έχει δοθεί. 

3. Σύγχρονες θεωρίες για την ηγεσία 

Ο/Η κάθε διευθυντής/τρια, για να πετύχει την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση σε όλα 

τα επίπεδα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, μπορεί να ανατρέξει στις θεωρίες και προσεγγίσεις 

που αφορούν την ηγεσία, έτσι ώστε να επιλέγει και να εφαρμόζει κάθε φορά την κατάλληλη μορφή 

ή συνδυασμό αυτών. 

3.1. Θεωρία της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

Οι διευθυντές/τριες οι οποίοι/ες ασκούν μετασχηματιστική ηγεσία, στοχεύουν σε αλλαγές 

μέσα στη σχολική τους μονάδα. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, χρειάζεται πρωτίστως η δημιουργία 

ενός οράματος και έπειτα ακολουθεί μια διερεύνηση ως προς τη διάγνωση των αναγκών, ώστε να 

τεθούν οι στόχοι. Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2012), οι διευθυντές/τριες  αναγνωρίζουν τις ανάγκες 

των υφιστάμενων εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας, τους παρέχουν κίνητρα, επιβράβευση 

για την υλοποίηση των στόχων, είναι καθοδηγητές και προάγουν την ομαδικότητα και τη 

συνεργασία. Ο μετασχηματισμός της σχολικής μονάδας επιτυγχάνεται, όταν όλα τα μέλη της 

σχολικής μονάδας, δεσμευτούν να δράσουν ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, 

μέσα από την παροχή κινήτρων (Πασιαρδής, 2004). 

Χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας, είναι η ύπαρξη ενός/μιας χαρισματικού/ής 

ηγέτη/ιδας με όραμα, που να εμπνέει τα μέλη της σχολικής μονάδας να τον/την ακολουθήσουν 

στην επίτευξη ενός κοινού οράματος, να τα δεσμεύει στην επίτευξη των στόχων και να τα 

ενθαρρύνει προς την καινοτομία. Τέλος είναι σημαντικό να διέπεται από το αίσθημα της 

προσωπικής ευθύνης ως προς τα υφιστάμενα μέλη της σχολικής του/της μονάδας (Bass & Avolio, 

1994). 

Η μετασχηματιστική ηγεσία δέχτηκε κριτική στο ότι παραλείπει την εξέταση εξωτερικών 

περιοριστικών παραγόντων, όπως το ίδιο το περιβάλλον του σχολείου (Conger, 1999) ή το επίπεδο 

διοικητικής αυτονομίας που παρέχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα (Πασιαρδής, 2015). 

3.2. Θεωρία της κατανεμημένης ηγεσίας 

Κατανεμημένη ηγεσία ορίζεται η κατανομή εξουσίας και ευθύνης δράσεων από το/τη 

διευθυντή/τρια στα μέλη της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα 

τους. Σύμφωνα με τον Spillane (2006), η κατανεμημένη ηγεσία στηρίζεται στον καταμερισμό της 

γνώσης και καταρρίπτονται οι παραδοσιακές αρχές του επίσημου ρόλου της ηγεσίας. Μέσα από 

την κατανεμημένη ηγεσία, συμμετέχουν όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας και ο καθένας αποκτά 

ρόλους και ευθύνη. Η ευθύνη βέβαια δεν περιορίζεται μόνο στους εκπαιδευτικούς, αλλά 

εμπλέκονται και συμμετέχουν σε πρακτικά θέματα τόσο οι γονείς, όσο και οι μαθητές, καθώς και 
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όλη η κοινότητα, ειδικά όσον αφορά την λήψη κάποιας απόφασης που αφορά την σχολική μονάδα 

(Harris & Lambert, 2003). 

Έρευνες έδειξαν πως η κατανεμημένη ηγεσία αυξάνει την αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας και βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω των ρόλων και των κινήτρων που 

δίνονται (Leithwood, 2006). Δυσκολίες μπορεί να προκύψουν στη λήψη αποφάσεων, αφού το κάθε 

μέλος μπορεί να έχει διαφορετική κρίση και σκέψη. Εμπεριέχεται επίσης ο κίνδυνος 

αποδυνάμωσης του/της διευθυντή/τριας, δημιουργία άγχους στους εκπαιδευτικούς λόγω της 

επιπρόσθετης ευθύνης, συγκρούσεις ή απομάκρυνση από τους διδακτικούς τους στόχους (Smith & 

Piele, 2006). 

3.3. Θεωρία του παιδαγωγικού μοντέλου ηγεσίας 

Η θεωρία της παιδαγωγικής ηγεσίας, υποστηρίζει την ύπαρξη διευθυντών/τριων 

επαγγελματιών παιδαγωγών (UNESCO, 2008). Εστιάζει λοιπόν στην ποιότητα της διδασκαλίας, 

αναμένοντας από τον/την διευθυντή/τρια να είναι ικανός/ή να αναπτύξει ένα κλίμα υψηλών στόχων 

και προσδοκιών όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και τη μετάδοση της γνώσης, αξιολογώντας σε 

τακτά διαστήματα την πορεία και εξέλιξη της διδασκαλίας, μέσα από δραστηριότητες ελέγχου 

(Πασιαρδής, 2004). Ο/Η διευθυντής/τρια, συντονίζει και ελέγχει το διδακτικό πρόγραμμα, 

λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την βελτίωση της μάθησης και των διδακτικών μέσων, κι αυτό 

το επιτυγχάνει αξιολογώντας την τρέχουσα κατάσταση μέσα από την αλληλεπίδραση του/της με 

τους μαθητές (Leithwood, 2006). 

 Προτεραιότητα της παιδαγωγικής ηγεσίας, είναι ο καθορισμός υψηλών προσδοκιών στη 

διδασκαλία, όπου δια μέσω των υψηλών προδιαγραφών μάθησης αναμένονται και υψηλά 

μαθησιακά αποτελέσματα. Επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κλίμα ανάπτυξης προτύπων διδασκαλίας 

και αξιολόγησης, δίνοντας συνεχώς ανατροφοδότηση, βελτιώνοντας την μαθησιακή επίδοση και τις 

μεθόδους διδασκαλίας, με τελικό σκοπό την αλλαγή της σχολικής κουλτούρας σε μια συνεχή διά 

βίου μάθηση (Hallinger, 2003). Ο/Η ηγέτης/τιδα είναι υποστηρικτικός/ή και συνεργάζεται με τα 

μέλη της μονάδας του/της, δίνοντας τους κίνητρα για καινοτομία και επαγγελματική ανάπτυξη. 

Μειονεκτήματα του παιδαγωγικού μοντέλου ηγεσίας, αφορούν στα αυξημένα καθήκοντα και 

φόρτο εργασίας του/της διευθυντή/τριας, ενώ απρόοπτες καταστάσεις αναλώνουν μεγάλο μέρος 

του χρόνο του/της, εμποδίζοντας τον/την να διαχειριστεί ορθά τον παιδαγωγικό του/της ρόλο 

(Κασουλίδης & Πασιαρδής, 2005). 

3.4. Θεωρία του ολιστικού μοντέλου ηγεσίας 

Η θεωρία του ολιστικού μοντέλου ηγεσίας, αφορά σε ένα «Κόκτειλ μιξ ηγεσίας», όπως το 

ονόμασαν οι εμπνευστές του (Πασιαρδής & Brauckmann, 2008) παίρνοντας μέσα από το 

συνονθύλευμα των διαφόρων επιστημονικά τεκμηριωμένων θεωριών μοντέλων ηγεσίας, το σύνολο 

των θετικών χαρακτηριστικών του κάθε μοντέλου και  δημιουργώντας ένα κοινό μοντέλο ηγεσίας, 

το ολιστικό μοντέλο (Πασιαρδής, 2012). 

Μέσα από το ολιστικό μοντέλο, διακρίνονται στοιχεία από πέντε στυλ ηγεσίας. Το 

παιδαγωγικό στυλ, όπου ο/η διευθυντής/τρια δίνει έμφαση στη βελτίωση της διδασκαλίας και της 

μάθησης, επιδιώκοντας υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, το δομικό στυλ όπου ο/η διευθυντής/τρια 

έχει όραμα, θέτει στόχους και διαχειρίζεται τη σχολική του/της μονάδα με πειθαρχία και τάξη, το 

συμμετοχικό στυλ όπου η ηγεσία είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών οι οποίοι δεσμεύονται να 

επιτύχουν τους στόχους που τέθηκαν και  βασίζεται στην ομαδικότητα και τη συνεργασία τους, το 

επιχειρηματικό στυλ ηγεσίας, μέσα από το οποίο προωθείται η συνεργασία όλων των μελών της 

σχολικής μονάδας εντός και εκτός αυτής, δηλαδή καλούνται τόσο τα υφιστάμενα μέλη, όσο και οι 

γονείς, οι μαθητές και γενικά όλη η κοινότητα να επιφέρουν βελτίωση της σχολικής τους μονάδας 

και τέλος το στυλ ανάπτυξης προσωπικού, όπου ο/η διευθυντής/τρια παροτρύνει συνεχώς τους 

εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν μέρος σε επιμορφωτικά προγράμματα και συνέδρια για να 

ενημερώνονται σε θέματα που τους αφορούν, να ανταλλάσσουν εκπαιδευτικό υλικό, ιδέες και 
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καλές πρακτικές διδασκαλίας, έτσι ώστε να επιφέρουν επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και 

βελτίωση της σχολικής τους μονάδας (Brauckmann & Pashiardis, 2011). 

Η πιο πάνω έρευνα, καταλήγει στο ότι δεν υπάρχει ένα κοινό,  συγκεκριμένο και επιτυχημένο 

μοντέλο ηγεσίας, γιατί το συγκείμενο της κάθε σχολικής μονάδας διαφέρει κάθε φορά και το στυλ 

ηγεσίας ή ο συνδυασμός αυτών που πρέπει ο/η κάθε διευθυντής/τρια να επιλέξει ποικίλει ανάλογα. 

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), η κάθε σχολική μονάδα είναι ένα ανοικτό σύστημα εισροών.  

Ο/Η διευθυντής/τρια λοιπόν, πρέπει πρώτα να γνωρίσει τις ανάγκες και το πλαίσιο λειτουργίας της 

σχολικής του/της μονάδας και μετά να αποφασίσει ποιο/α μοντέλο/α θα ακολουθήσει για να 

επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, δημιουργώντας το δικό του/της «κόκτειλ μιξ», λαμβάνοντας 

υπόψη το ολιστικό μοντέλο ηγεσίας. 

4. Συζήτηση 

Έχοντας παρουσιάσει τις ιδιαιτερότητες και τις βασικές αρχές που διέπουν την ΕΑΑ, τη 

λειτουργία ενός αειφόρου σχολείου και έχοντας συζητήσει τις διαφορετικές θεωρίες και μοντέλα 

ηγεσίας, στο σημείο αυτό το παρόν άρθρο αναδεικνύει τη σημασία της σχολικής ηγεσίας στην 

επίτευξη της αλλαγής προς την κατεύθυνση της αειφορίας και συζητά τα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να διέπουν τον/την ηγέτη/ιδα ενός αειφόρου σχολείου σε σχέση με τα στυλ ηγεσίας που 

πρέπει να ακολουθεί για την επίτευξη του οράματος του αειφόρου σχολείου. 

Όπως διαφαίνεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ο/η διευθυντής/τρια αποτελεί το 

βασικό παράγοντα για τη βελτίωση μιας σχολικής μονάδας και τον  επαναπροσανατολισμό της σε 

αλλαγές, μέσα από τις οποίες να επέλθει η πραγματοποίηση του οράματος και των στόχων που 

έχουν τεθεί. Ένας/Μια αποτελεσματικός/ή διευθυντής/τρια λοιπόν, μπορεί να υποστηρίξει την 

υλοποίηση της ΕΑΑ, επιφέροντας τις αλλαγές οι οποίες θα καταστήσουν την σχολική μονάδα 

αειφόρο. 

Μέσα από τη μελέτη των θεωριών για τα μοντέλα ηγεσίας, διαφάνηκαν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά τα οποία διέπουν τις αρχές της ΕΑΑ και του/της αποτελεσματικού/ής 

διευθυντή/τριας. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, είναι η ικανότητα της δημιουργίας οράματος 

και ο καθορισμός  στόχων που να μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή και βελτίωση σε όλα τα 

επίπεδα της σχολικής μονάδας. Το όραμα οδηγεί τον/την ηγέτη/ιδα και ο/η ηγέτης/ιδα με την 

επιρροή του/της, προτρέπει τα μέλη της σχολικής του/της μονάδας να ενστερνιστούν το όραμα 

κάνοντας τον κοινό σκοπό, επιδεικνύοντας προσπάθεια εκπλήρωσης του. 

Για να μπορέσει ένας/μια διευθυντής/τρια να προωθήσει το όραμα του/της ανάμεσα στο 

προσωπικό του/της, πρέπει σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2012), να είναι δημοκρατικός/ή, δίκαιος/η, 

να διέπεται από ένα σύστημα ηθικών αξιών, να είναι επικοινωνιακός/ή αναπτύσσοντας δίκτυα 

συνεργασίας εντός και εκτός της σχολικής μονάδας και να δημιουργεί κλίμα ασφάλειας, 

εμπιστοσύνης, ομαδικότητας και συνεργασίας. Με αυτό τον τρόπο οδηγεί τη σχολική μονάδα σε 

αλλαγή κουλτούρας δημιουργώντας παράλληλα ένα νέο σύστημα αξιών, που κι αυτό με τη σειρά 

του θα αποτελέσει τον πυρήνα για ένα νέο μοντέλο βιωσιμότητας της σχολικής μονάδας, 

δημιουργώντας σιγά σιγά το αειφόρο σχολείο. 

Το κλειδί επιτυχίας για τη διαμόρφωση ενός θετικού, δημοκρατικού και δίκαιου κλίματος, 

που θα επιφέρει την αλλαγή, σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), είναι η ηρεμία και η τάξη. Όταν 

επικρατούν οι δύο αυτοί παράγοντες μέσα σε μια σχολική μονάδα, προάγεται η συνεργασία, 

επιτυγχάνεται σύμπνοια στις ανθρώπινες σχέσεις, οι απόψεις και οι στάσεις τους ταυτίζονται και 

ενώνονται με κοινές επιδιώξεις. Παράλληλα, μέσα από την περιρρέουσα θετική ατμόσφαιρα, 

ευνοείται η ψυχική και πνευματική ανάπτυξη των μελών της σχολικής μονάδας, ενισχύεται το 

πάθος για την επίτευξη των στόχων, αυξάνεται η παραγωγικότητα σε διδακτικό και ο ζήλος  σε 

μαθησιακό επίπεδο (Sergiovanni, 2001). Για να επιτευχθεί βέβαια αυτό, χρειάζεται ο/η 

διευθυντής/τρια να είναι επικοινωνιακός/ή, ανθρώπινος/η και ευαισθητοποιημένος/η άνθρωπος, 

δεκτικός/ή σε απόψεις, να ακούει χωρίς να κρίνει τα μέλη της σχολικής του/της μονάδας και να 

εμπνέει εμπιστοσύνη. Η προαγωγή στη σταδιακή δημιουργία μιας αειφόρου κουλτούρας, απαιτεί 
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συνθήκες συνεργασίας ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας, της κοινότητας και άλλων 

εξωτερικών οργανισμών. Όπως άλλωστε αναφέρουν οι Harris και Lambert (2003), ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά του/της αποτελεσματικού/ής ηγέτη/ιδας, είναι η δημιουργία μιας 

συνεργατικής κουλτούρας. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, είναι η προαγωγή της επιμόρφωσης, της καινοτομίας και της 

κοινής λήψης αποφάσεων. Οι διευθυντές/τριες, πρέπει να είναι γνώστες των θεωριών ηγεσίας και 

να εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές (Πασιαρδής, 2015). Με αυτό τον τρόπο καθίσταται 

ικανοί να διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου και συνάμα να παρακινούν με το 

παράδειγμα τους τα μέλη της σχολικής τους μονάδας, να ενταχθούν σε προγράμματα επιμόρφωσης 

όπου χρειάζεται, τα οποία θα τους/τις βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους και να 

αποκτήσουν δεξιότητες (Ρέππα, 2012). Πολύ σημαντικό επίσης είναι και το θέμα της λήψης 

αποφάσεων. Αναπόφευκτα μερικές φορές προκύπτουν πολύπλοκα και πολυδιάστατα προβλήματα, 

τα οποία χρήζουν κοινή αντιμετώπισης  και συνεργατικής επίλυσης αξιοποιώντας τις διαφορετικές 

γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών (Σαΐτης, 2000). 

Αναμφίβολα, κοινά αποδεκτό χαρακτηριστικό είναι ο παιδαγωγικός ρόλος των 

διευθυντών/τριών,  οι οποίοι μπορούν να μετατρέψουν τη σχολική μονάδα σε μια δια βίου ανοικτή 

μαθησιακή κοινότητα (Αντωνίου κ.ά., 2006). Με αυτό τον τρόπο θα συμμετέχουν και θα 

συμβάλουν όλα τα υφιστάμενα μέλη στην μεταμόρφωση του σχολείου σε ένα αειφόρο σχολείο, με 

νέους τρόπους διδασκαλίας και μετάδοσης της γνώσης, όπως για παράδειγμα η βιωματική μάθηση 

και η μελέτη πεδίου. Η μάθηση των παιδιών είναι πρωτεύον καθήκον και ακολουθεί ότι την 

υποστηρίζει (Stoll et al., 2003). Η ανάπτυξη  αειφόρων στάσεων και αξιών για βελτίωση της 

ποιότητας τόσο της σχολικής μονάδας, όσο και του ευρύτερου περιβάλλοντος, απαιτεί λοιπόν  

παιδαγωγικούς ηγέτες/τιδες. 

Εξίσου σημαντική βέβαια, είναι η οργανωσιακή ικανότητα, η ορθή διαχείριση του χρόνου και 

μερικά προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η ευγένια, η κατανόηση, η αυτογνωσία, η 

αποφασιστικότητα, η αυτοπεποίθηση, η καλή επικοινωνία και η θετική στάση σε όλες τις πτυχές 

των θεμάτων, η αισιοδοξία για αλλαγή και βελτίωση. 

Ο Goleman (2000), υπογραμμίζει ακόμη ένα χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών 

διευθυντών/τριών που είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Τα χαρακτηριστικά της είναι η 

ικανότητα διορατικότητας, ο περιορισμός των προκαταλήψεων και των προσωπικών συμφερόντων, 

η έκφραση των προθέσεων και των συναισθημάτων καταρρίπτοντας φοβίες και εμψυχώνοντας τα 

μέλη της σχολικής μονάδας, η ευελιξία στη διαχείριση συγκρούσεων και η ενσυναίσθηση. 

Παράλληλα, είναι σημαντικό ο/η διευθυντής/τρια, να λαμβάνει υπόψη το συγκείμενο και να 

προσεγγίζει την κάθε περίπτωση ανάλογα με την ετοιμότητα και την ωριμότητα των μελών της 

σχολικής του/της μονάδας, δημιουργώντας τέτοιο κλίμα όπου υπερέχει η ισονομία,  όλα τα μέλη  

έχουν την αίσθηση πως ανήκουν σε μια δεύτερη οικογένεια, η προσωπική τους αξία είναι 

σημαντική, τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια τους δεν καταπατούνται (Harris et al., 2003). 

5. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, οι διευθυντές/τριες είναι ο βασικός παράγοντας που μπορεί να επιφέρει την 

αλλαγή μέσα σε στη σχολική μονάδα τους, οδηγώντας το σχολείο τους σε μια εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση σύμφωνα με τις αρχές της ΕΑΑ, καθιστώντας το αειφόρο. Για να μετατραπεί ένα 

σχολείο σε αειφόρο επιδιώκοντας την αλλαγή, απαιτεί χρόνο, αλλαγές στη δομή και ο/η 

διευθυντής/τρια να αναπτύξει το επαγγελματικό προφίλ του/της με όλα τα προαναφερόμενα 

χαρακτηριστικά. Αυτές οι ριζικές αλλαγές απαιτούν παράλληλα αλλαγή της κουλτούρας, η οποία 

δεν μπορεί να επέλθει από τη μια στιγμή στην άλλη. 

Αναμφίβολα, η κάθε σχολική μονάδα είναι ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα, με διαφορετική 

σύσταση και δομή σύμφωνα με το συγκείμενο και τα υφιστάμενα μέλη του, για αυτό οι 

διευθυντές/τριες δεν μπορεί να λειτουργούν πάντα με τον ίδιο τρόπο σε ένα στατικό πλαίσιο. Η 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), κατακλύζεται από τις σύγχρονες 
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κοινωνικές, ιδεολογικές, πολιτικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές προκλήσεις, οι οποίες ασκούν 

πιέσεις για αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό άλλωστε διαφαίνεται και μέσα από την 

έρευνα των Kadji-Beltran et al., (2012) όπου γίνεται αναφορά των διευθυντών/τριών για έλλειψη 

εμπιστοσύνης στις διοικητικές δεξιότητες για το αειφόρο σχολείο. Το σχολείο του μέλλοντος, το 

αειφόρο σχολείο, πρέπει να τείνει περισσότερο προς την αυτονομία και να λειτουργεί ως μια 

ξεχωριστή κοινότητα μάθησης, λαμβάνοντας και δίνοντας εισρροές και εκρροές στην ευρύτερη 

κοινότητα, αναπτύσσοντας ένα επικοινωνιακό σύστημα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι 

διευθυντές/τριες λοιπόν,  πρέπει να προσανατολιστούν δημιουργώντας όραμα και εφαρμόζοντας 

αειφόρο πολιτική ως προς τη δημιουργία των σχολικών αειφόρων μονάδων του μέλλοντος. 

Συγχρόνως, σύμφωνα με το συγκείμενο της κάθε σχολικής μονάδας, οι διευθυντές/τριες, 

καλούνται να εφαρμόσουν το κατάλληλο στυλ ηγεσίας ή το συνδυασμό τους, το δικό τους «κόκτεϊλ 

μιξ», αφού εκ λάβει υπόψη τη διάγνωση των υφιστάμενων αναγκών. Σε συνδυασμό με όλους τους 

προαναφερόμενους παράγοντες και χαρακτηριστικά, δημιουργείται ένα «δυναμικό αειφόρο» στυλ 

ηγεσίας, ικανό να επιφέρει σταδιακά την αλλαγή. 

Τέλος, τονίζεται το γεγονός ότι η ηγεσία δεν είναι κάτι απλό. Ένας/Μια επιτυχημένος/η 

διευθυντής/τρια, δεν αρκείται στο να διεκπαιρεώνει τις εργασίες της καθημερινότητας με απόλυτη 

επιτυχία. Η ηγεσία, όπως και η ΕΑΑ χρειάζεται πάθος και όραμα για να οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο 

μέλλον, κι αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που ενώνουν τις δύο έννοιες. Είναι το κλειδί της 

επιτυχίας. 
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Περίληψη 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου των ατόμων αναλώνεται στα 

πλαίσια της επαγγελματικής τους ζωής, η Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά στο χώρο 

εργασίας -στο παρόν άρθρο υιοθετείται ο όρος Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Επαγγελματική 

Συμπεριφορά (ΠΥΕΣ)- μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και ζητημάτων αειφόρου ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σημαντική η 

εξέταση των παραγόντων που μπορεί να έχουν καθοριστική σημασία στη διαμόρφωση μιας τέτοιας 

συμπεριφοράς. H παρούσα εργασία εξετάζει τους δημογραφικούς παράγοντες που ενδέχεται να 

επηρεάζουν την ανάπτυξη και εκδήλωση ΠΥΕΣ στον χώρο εργασίας και διερευνά τυχόν 

διαφοροποιήσεις που μπορεί να παρατηρούνται ανάμεσα σε επαγγελματικές ομάδες όσον αφορά 

την ΠΥΕΣ που εκδηλώνουν, με σκοπό να αναδείξει τους σημαντικότερους και να προτείνει 

αλλαγές και μέτρα για ενίσχυση της ΠΥΕΣ. Ακολουθήθηκε μεθοδολογία έρευνας επισκόπησης για 

διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και ανάδειξη πιθανών μοτίβων που επηρεάζουν την 

ΠΥΕΣ. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο χορηγήθηκε σε άτομα 

20-64 ετών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου προσπαθώντας να συλλέξει ένα δείγμα 

αντιπροσωπευτικό για όλη τη χώρα (Ν=382). 

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι παρά τις υποθέσεις μας, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

δεν αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης 

Συμπεριφοράς γενικότερα και ειδικότερα στον επαγγελματικό χώρο. Αντίθετα η επαγγελματική 

εμπειρία / ηλικία ενισχύουν την πιο υπεύθυνη ΠΥΕΣ αφού παρατηρείται σημαντική 

διαφοροποίησή ανάμεσα σε ηλικιακές ομάδες και ιδιαίτερα της νεαρότερης ηλικιακής ομάδας από 

τις υπόλοιπες ομάδες. Φαίνεται ότι μια στενότερη σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 

τον επαγγελματικό χώρο έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσο αφορά την 

ενίσχυση της ΠΥΕΣ στους εργαζομένους, σε υψηλόβαθμα στελέχη και στην περιβαλλοντική 

πολιτική των εταιρειών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά, Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη 

Επαγγελματική Συμπεριφορά, Περιβαλλοντική Εκπείδευση, Αειφόρος Ανάπτυξη 

1. Εισαγωγή 

Η ανθρώπινη συμπεριφορά αλλά και οι στάσεις απέναντι στο Περιβάλλον έχουν γίνει 

αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές (Pienaar, Lew & Wallmo, 2013). Ο τρόπος με τον 

οποίο οι άνθρωποι λειτουργούν στην καθημερινή τους ζωή, αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην 

όξυνση ή απάμβλυνση των ζητημάτων που αφορούν στο περιβάλλον και γενικότερα την αειφορία. 

Οι παράγοντες, οι περιστάσεις αλλά και οι συνθήκες που διαμορφώνουν ή μεταβάλλουν τη 
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συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά και οι συνθήκες που διαμορφώνουν μια στάση, έχουν μελετηθεί 

εκτενώς. 

Η Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά (ΠΥΣ) των ατόμων φαίνεται να έχει μελετηθεί σε 

ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο εστιάζει στη γενική συμπεριφορά των ατόμων και την σχέση τους με 

το περιβάλλον (Kollmuss και Agyeman 2015). Οι Kollmuss και Agyeman (2015) όρισαν την ΠΥΣ 

ως τη συμπεριφορά που θέτει ως σταθερό στόχο της, τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 

ανθρώπινης δραστηριότητας στο φυσικό αλλά και δομημένο περιβάλλον. Άλλες έρευνες 

προσδιορίζουν την ΠΥΣ ως το σύνολο συμπεριφορών ή δράσεων που μπορούν να συνεισφέρουν 

στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων (Dunlap & VanLiere, 1978; Franson & Garling, 

1999). 

Ταυτόχρονα στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται πολλές μελέτες σχετικά με την ΠΥΣ στα 

πλαίσια του επαγγελματικού περιβάλλοντος (Gaudiano et.al., 2015; Blok et.al., 2014; 

Fliegenschnce & Schelakovsky, 1998; Manzanal et.al., 2015; Nye, Hargreaves & Burgess , 2010). 

Παρόλα αυτά, η στοχευμένη μελέτη των παραγόντων που διαμορφώνουν την περιβαλλοντική 

ευαισθησία και προσανατολισμό προς τις αειφόρες αξίες στον επαγγελματικό χώρο, καθορίζοντας 

έτσι τις συμπεριφορές αυτές, είναι περιορισμένη. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο χώρο 

εργασίας τους, η Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Επαγγελματική Συμπεριφορά (ΠΥΕΣ) μπορεί να 

συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η φύση της εργασίας 

αλλά και οι πολιτικές που ακολουθεί ένα άτομο στο χώρο εργασίας του, μπορούν να θεωρηθούν ως 

σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον, 

αφού τα άτομα ενεργούν στα πλαίσια που τους επιτρέπει αλλά και ορίζει η πολιτική του 

εργασιακού τους χώρου. 

Συνεπώς, ο βαθμός ΠΥΕΣ των ατόμων και οι καθημερινές τους αποφάσεις στο 

επαγγελματικό χώρο, μπορεί να διαφοροποιούνται σε σχέση με την ΠΥΣ στην καθημερινότητα 

τους. Σύμφωνα με τον Schwartz (1977), πέραν από τους  προσωπικούς κανόνες και απόψεις, ο 

τρόπος που ενεργεί το άτομο ως μονάδα αλλά και ως μέρος του συνόλου επηρεάζονται και από 

τους κοινωνικούς κανόνες. Συμπερασματικά, εάν υιοθετείται μια συγκεκριμένη συμπεριφορά από 

ένα κοινωνικό σύνολο, είναι πιθανό όλα τα μέλη αυτού του συνόλου να υιοθετήσουν τη 

συγκεκριμένη συμπεριφορά. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να έχουν καθοριστική σημασία, είναι οι 

ευκαιρίες που δίνονται σε ένα άτομο, στο χώρο εργασίας του, για να συμπεριφερθεί 

περιβαλλοντικά υπεύθυνα. Σύμφωνα με τους Fliegenschnee και Schelakovsky (1998) όσο πιο λίγες 

διαθέσιμες ευκαιρίες και ευκολίες παρέχονται  στο χώρο εργασίας για να φερθεί κάποιος 

περιβαλλοντικά υπεύθυνα, λιγότερο πιθανή είναι η εκδήλωση της επιθυμητής ΠΥΣ. Οι διαθέσιμες 

ευκαιρίες, η ευκολία που παρέχεται στον χώρο εργασίας, αλλά και η εισαγωγή νέων προτύπων στις 

εργασιακές διαδικασίες μπορούν να εξασφαλιστούν από την ηγεσία του οποιουδήποτε οργανισμού, 

ή εργασιακού χώρου, αφού η περιβαλλοντική πολιτική ξεκινά από αυτή. 

Ο ουσιαστικός ρόλος της ηγεσίας στην εφαρμογή  νέων εργασιακών προτύπων και 

διαδικασιών σε ένα εργασιακό χώρο, τονίζεται έντονα από τους Nye, Hargreaves και Burgess 

(2010). Η ηγεσία ενός οργανισμού, ή μιας επαγγελματικής ομάδας αναπτύσσοντας μια υγιή σχέση 

με τους εργαζομένους μπορεί να ενθαρρύνει την εκδήλωση ΠΥΕΣ, παρέχοντας τους τις ευκαιρίες 

να εκδηλώσουν μια τέτοια συμπεριφορά και στηρίζοντας τους μέσω της ενθάρρυνσης που 

χρειάζονται. Η στήριξη των εργαζομένων από την ηγεσία μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες, αφού η συμπεριφορά και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η οποιαδήποτε 

κατάσταση στον εργασιακό χώρο, εξαρτάται από την κουλτούρα, τους κανόνες και τις αξίες του 

επαγγελματικού χώρου, οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζονται από την ηγεσία (Nye & 

Hargreaves, 2010). 

Η εκπαίδευση αποτελεί παράγοντα που διαμορφώνει και επηρεάζει εσωτερικά κίνητρα που 

προωθούν την εκδήλωση ΠΥΣ (Gaudiano, Cartea, και Fernandez, 2015) μέσω της προσφοράς 

γνώσης και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αξιακού πλέγματος και των στάσεων του ατόμου. Η 
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ΠΥΣ, ωστόσο, μπορεί να ενισχυθεί με την συμβολή και άλλων παραμέτρων που συνδυαστικά 

μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στις 

καθημερινές ασχολίες εκτός χώρου εργασίας. 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη διερεύνηση παραγόντων που καθορίζουν/ διαμορφώνουν 

την ΠΥΕΣ των επαγγελματιών με σκοπό την ενίσχυσή της.  Συγκεκριμένα εξετάζει το βαθμό στον 

οποίο οι παράγοντες που αναφέρονται πιο κάτω επηρεάζουν την ΠΥΣ των ατόμων στον 

επαγγελματικό τους χώρο: 

• φύλο, ηλικία, μόρφωση 

• τόπος διαμονής 

• επαγγελματικές επιλογές – κατεύθυνση 

2. Κυρίως Μέρος 

2.1 Μέθοδος της έρευνας: 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί έρευνα επισκόπησης. Με τη χρήση της επισκόπησης 

επιχειρήθηκε να συγκεντρωθεί ένα σύνολο πληροφοριών από ένα συγκεκριμένο πληθυσμό σε μία 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σκοπό την καταγραφή τάσεων και απόψεων του πληθυσμού 

αυτού, την περιγραφή της φύσης των υφιστάμενων συνθηκών, και τον εντοπισμό σταθερών, με 

βάση τις οποίες μπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες συνθήκες ή να προσδιορισθούν οι σχέσεις 

που υπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα (Cohen, Manion &Morrison, 2008). Η μέθοδος 

επισκόπησης αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο ποσοτικής εμπειρικής έρευνας 

(Παρασκευόπουλος, 1993; Cohen, Manion & Morrison, 2008). Παρόλον ότι για τη συλλογή 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά εργαλεία στη παρούσα εργασία 

παρουσιάζονται μόνο αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του ποσοτικού εργαλείου-

ερωτηματολόγιου. 

Το ερωτηματολόγιο συνέλεξε πληροφορίες από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού οι οποίες 

οδήγησαν τον ερευνητή σε γενικεύσιμα συμπεράσματα. Έδωσε επίσης τη δυνατότητα στα άτομα 

του δείγματος να απαντήσουν ανώνυμα, γρήγορα και εύκολα, ενώ διευκολυνε τον ερευνητή να 

συγκεντρώσει πληροφορίες γύρω από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας, με σκοπό να προχωρήσει 

στην καταγραφή και τη διερεύνηση του υπό μελέτη θέματος. 

2.2. Ερευνητικά εργαλεία - μέσα συλλογής δεδομένων 

Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε ήδη δοκιμασμένα εργαλεία που μετρούν 

τόσο την Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά όσο και το Οικολογικό Αποτύπωμα (Dunlap & 

VanLiere (1978), Dunlap et al., (2000), Kustrova (2012) Thompson & Barton (1994). Κρίθηκε 

απαραίτητη η χρήση ερωτήσεων μέτρησης του οικολογικού αποτυπώματος γιατί ένα τέτοιο 

εργαλείο δεν μετρά την πρόθεση αλλά την πραγματική συμπεριφορά. Τα εργαλεία μελετήθηκαν 

επισταμένα και από αυτά επιλέγηκαν αυτούσια ή προσαρμοσμένα στοιχεία και ερωτήσεις που 

απαντούσαν σε ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. Το τελικό εργαλείο που 

σχηματίστηκε  περιελάμβανε στοιχεία των εργαλείων που εντοπίστηκαν, σε συνδιασμό με στοιχεία 

και ερωτήσεις του ίδιου του ερευνητή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert για καλύτερη εξυπηρέτηση 

των στόχων της έρευνας. 

Συγκεκριμένα το εργαλείο αποτελείτο απο πέντε μέρη τα οποία συνολικά περιελάμβαναν 100 

ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος αποτελείτο απο 7 ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ του δείγματος. Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε 

18 ερωτήσεις οι οποίες εξέταζαν το βαθμό στον οποίο το δείγμα είχε έρθει σε επαφή με έννοιες της 

Αειφόρου Ανάπτυξης στα πλαίσια των Πανεπιστημιακών του σπουδών και επαγγελματικής 

κατάρτισης και το τρίτο μέρος περιλάμβανε 28 ερωτήσεις οι οποίες μετρούσαν την Περιβαλλοντικά 

Υπεύθυνη Συμπεριφορά (ΠΥΣ). Το τέταρτο μέρος αποτελείτο απο 19 ερωτήσεις τύπου likert και 

μια ερώτηση ιεράρχησης, οι οποίες σχετίζονταν με πρακτικές συνήθειες και κίνητρα συμπεριφοράς 

στην καθημερινή ζωή. Το τέταρτο μέρος αποτέλεσε εργαλείο μέτρησης της ΠΥΣ. Το πέμπτο και 
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τελευταίο μέρος περιλάμβανε 27 ερωτήσεις πρακτικών συνηθειών και κινήτρων συμπεριφοράς 

στον χώρο εργασίας και αποτέλεσε εργαλείο μέτρησης της ΠΥΕΣ. 

Για να ελεγχθεί εάν οι ερωτήσεις και οι οδηγίες ήταν πλήρως κατανοητές έγινε πιλοτική 

χορήγηση σε δέκα άτομα τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία απο τον ερευνητή. 

Για την αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Cronbach´s alpha. To ερωτηματολόγιο φάνηκε να έχει ψηλό 

δείκτη αξιοπιστίας (a=0.79). 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ερωτηματολογίου αποτυπώνουν  μια γενική εικόνα της 

υφιστάμενης κατάστασης, και εντοπίζουν κάποιες γενικές τάσεις και συσχετίσεις μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και της ΠΥΕΣ. 

2.3. Δείγμα – χαρακτηριστικά 

Τον πληθυσμό για το ποσοτικό μέρος της έρευνας αποτέλεσαν εργαζόμενοι ενήλικες της 

Κύπρου 20-64 ετών,  που σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, κατά το 3ο τρίμηνο του 

2016 ανήλθαν στους 427,489 (Στατιστική Υπηρεσία, 2016). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 

400 άτομα τα οποία εμπίπτουν στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και είχαν μόρφωση 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η επιλογή τους έγινε με τυχαία δειγματοληψία. Η δειγματοληψία 

έγινε μέσω χορήγησης του ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας λίστες και 

καταλόγους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Για την επιλογή του δείγματος από τις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ακολουθήθηκε 

μοτίβο επιλογής, χρησιμοποιώντας ένα σταθερό αριθμό. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, 

χορηγήθηκαν  420 ερωτηματολόγια τα οποία αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας. Τα άτομα που 

συμμετείχαν στην έρευνα είναι ενήλικες, εργαζόμενοι ηλικίας 20-64 ετών (Ν=382). Το δείγμα 

αποτέλεσαν συνολικά 290 άνδρες (76%) και 92 γυναίκες (24%). 

Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 41.5  έτη με την μικρότερη συμμετέχοντα σε ηλικία  23 

ετών και την μεγαλύτερη σε ηλικία 60. Πιο συγκεκριμένα απο τους συμμετέχοντες οι πλείστοι 

ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-30 (Ν=191), και 31-45 (Ν=161), αντίστοιχα. Η ηλικιακή ομάδα 

46-60 είχε τη μικρότερη αντιπροσώπευση στο δείγμα (Ν=30). 

Όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου με 180 από αυτούς να 

είναι και κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Ν=180).Κανένας δεν ήταν κάτοχος 

Διδακτορικού. 

2.4 Αποτελέσματα της έρευνας 

Η επίδραση των δημογραφικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από το ερωτηματολόγιο στην 

ΠΥΕΣ (η οποία μετρήθηκε από το πέμπτο μέρος του ερωτηματολογίου), εξετάστηκε μέσα από 

επαγωγικές αναλύσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι, το επίπεδο πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης δεν αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στη ΠΥΕΣ. Συγκεκριμένα οι στατιστικά 

σημαντικές διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στο δείγμα, μεταξύ αυτών που κατείχαν πτυχίο και 

αυτών που κατείχαν μεταπτυχιακό, ήταν ελάχιστες. Από τις 15 ερωτήσεις του τελευταίου μέρους 

του ερωτηματολογίου οι οποίες αφορούσαν πρακτικές συνήθειες ΠΥΣ στον χώρο εργασίας μόνο  

οι πέντε έδειξαν να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05), χωρίς να παρουσιάζεται 

αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των απαντήσεων. Το επίπεδο μόρφωσης 

(πτυχίο ή μεταπτυχιακό) φάνηκε να σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο το άτομο δηλώνει ότι 

συνεισφέρει οικονομικά για Περιβαλλοντικές δραστηριότητες, στον τρόπο μετάβασης του στον 

χώρο εργασίας, και στην επαναχρησιμοποίηση υλικών. Παρόλον ότι η διαφορά φαίνεται να είναι 

στατιστικά σημαντική, η διαφορά που παρατηρείται στους μέσους όρους των δύο ομάδων δεν είναι 

ουσιαστική αφού ο μέσος όρος όσων κατείχαν πτυχίο ήταν (M.O.=1.70, T.A.=1.057) και όσων 

κατείχαν μεταπτυχιακό (M.O.=1.43, T.A.=0.57). 

Από την ανάλυση προέκυψε επίσης ότι το φύλο ενδεχομένως να έχει ρόλο στην ΠΥΕΣ εντός 

του χώρου εργασίας. Οι άνδρες φαίνεται να εκδηλώνουν πιο συχνά φιλοπεριβαλλοντικές 
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συμπεριφορές στις περισσότερες δηλώσεις (p<0.05), σε σχέση με τις γυναίκες.  Πιο συγκεκριμένα 

οι άνδρες φαίνεται να διαχωρίζουν χαρτί στον κάδο ανακύκλωσης σε μεγαλύτερο βαθμό και να 

έχουν λιγότερο συχνή απόρριψη μπαταριών στα απορρίμματα. Παράλληλα διατηρούν τα παράθυρα 

κλειστά για εξοικονόμηση ενέργειας σε πιο συχνό βαθμό σε σχέση με τις γυναίκες. Ωστόσο η 

διαφορά μεταξύ των μέσων όρων δεν παρουσιάζει κάποια διαφορά η οποία θα μπορούσε να 

σημειώσει σημείο αναφοράς για περαιτέρω ανάλυση και να τεκμηριώσει την εκδήλωση λιγότερο 

φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς από πλευράς των γυναικών, αφού οι πράξεις τους μπορεί να 

έχουν άλλα κίνητρα όπως για παράδειγμα η ανανέωση του αέρα από τα ανοικτά παράθυρα για 

λόγους υγείας. 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης φάνηκε ότι η ηλικία συνδέεται με την ΠΥΕΣ. 

Παρατηρήθηκε υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=<0.05) μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 

(ομάδα Α: 18 με 30 ετών, ομάδα Β: 31 με 45 ετών και ομάδα Γ: 45 με 60 ετών) και του τρόπου που 

απαντήθηκαν τα υποερωτήματα.  Απο τα post hoc tests φάνηκε ότι κυρίως οι νεαρότεροι (ηλικιακή 

ομάδα 18-30), είχαν διαφορετικό τρόπο αντίληψης απο τις υπόλοιπες δύο ομάδες όπως για 

παράδειγμα στον διαχωρισμό διάφορων υλικών στον κάδο Ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα όσο 

αφορά τον διαχωρισμό χαρτιού (Μ.Ο. = 3.55, Τ.Α =0.70) και πλαστικών μπουκαλιών (Μ.Ο=3.92, 

Τ.Α = 0.313 )  στον κάδο ανακύκλωσης οι νεαρότεροι  το έπραταν σε μικρότερο βαθμό απο την 

ηλικιακή ομάδα 31-45 ετών (Μ.Ο. = 3.75, Τ.Α. = .491) και τους μεγαλύτερους που ανήκαν στην 

ηλικιακή ομάδα 45-60 ετών (Μ.Ο. = 3.97, Τ.Α = .615) (p=0,00). 

Όσο αφορά την επαγγελματική κατεύθυνση φάνηκε ότι σε εννέα απο τα 15 ερωτήματα 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=<0.05) σε σχέση με την ΠΥΕΣ. Συγκεκριμένα σε 

υποερώτημα που αφορούσε τον βαθμό Ανακύκλωσης χαρτιού στον χώρο εργασίας φάνηκε ότι 

υπάρχει διαφορά μεταξύ του τομέα των Υπηρεσιών (Μ.Ο=3.50, Τ.Α = .691 )  με τον τομέα της 

Υγείας (Μ.Ο=3.90, Τ.Α = .313), ενώ όσο αφορά την  ανακύκλωση πλαστικού φάνηκε να υπάρει 

διαφορά μόνο μεταξύ του τομέα της Εκπαίδευσης και του τομέα των πωλήσεων. Συγκεκριμένα οι 

Εκπαιδευτικοί ανακυκλώνουν πιο συχνά (Μ.Ο=4.00, Τ.Α =.675)  απο αυτούς που εργάζονται στον 

τομέα των πωλήσεων (Μ.Ο=3.55, Τ.Α = .700),ενώ αυτοί που εργάζονται στον τομέα της υγείας 

ανακυκλώνουν ελάχιστα περισσότερο συχνά (Μ.Ο=3.55, Τ.Α = .701) απο τους εργαζόμενους στον 

τομέα των υπηρεσιών Μ.Ο=3.40, Τ.Α = .683) . Παράλληλα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ρυθμίζουν 

συχνότερα την θέρμανση σε πιο ψηλές θερμοκρασίες (Μ.Ο= 4.01,Τ.Α =.768) απο αυτούς που 

δουλευουν στον τομέα των πωλήσεων(Μ.Ο=3.76, Τ.Α =.712) και των υπηρεσιών (Μ.Ο=3.83, Τ.Α 

= .345),(p=0.00), προφανώς λόγω του χρόνου που περνούν στις αίθουσες διδασκαλίας και για να 

μην χρειάζεται να φορούν παλτό. 

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πιο έτοιμοι να καταγγείλουν κάποιο για μή Περιβαλλοντική 

Συμπεριφορά στον χώρο εργασίας (Μ.Ο=2.26, Τ.Α =.343) απο επαγγελματίες στο χώρο των 

πωλήσεων (Μ.Ο=1.34, Τ.Α = .532) των υπηρεσιών και της οικονομίας (Μ.Ο=1.87, Τ.Α = .542). 

Παράλληλα αυτοί που εργάζονται στον τομέα της υγείας (Μ.Ο=1.89, Τ.Α =.342)  φάνηκε ότι θα 

έκαναν το ίδιο συγκρινόμενοι με αυτούς που εργάζονται στον τομέα της Οικονομίας και των 

Υπηρεσιών(Μ.Ο=1.75, Τ.Α = .321), (p=0.01). 

Όσο αφορά την συνεισφορά μέρος του μισθού για περιβαλλοντικές δραστηριότητες και 

δράσεις φάνηκε ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ του τομέα των πωλήσεων και των τομέων της 

Εκπαίδευσης, της Οικονομίας και των Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στον τομέα των 

πωλήσεων (Μ.Ο=1.73, Τ.Α = .452) φάνηκε ότι είναι πιο διατεθημένοι να συνεισφέρουν μέρος του 

μισθού τους σε σχέση με αυτούς που δουλευουν στον τομέα της Εκπαίδευσης (Μ.Ο=1.30, Τ.Α = 

.326) της Οικονομίας (Μ.Ο=1.31, Τ.Α =.324) και των Υπηρεσιών (Μ.Ο=1.35, Τ.Α =.343) (p=000). 

Η μετάβαση στον χώρο εργασίας με το αυτοκίνητο φάνηκε να έχει σημαντική διαφορά μόνο 

μεταξύ του τομέα των υπηρεσιών (Μ.Ο=4.90, Τ.Α =.491) και του τομέα των πωλήσεων 

(Μ.Ο=4.50, Τ.Α =.683)   με ελάχιστη διαφορά στους μέσους όρους των απαντήσεων ενώ η χρήση 

μέσων μαζικής μεταφοράς και χρήσης ποδηλάτου φάνηκε να είχε διαφορά μεταξύ του τομέα της 

Εκπαίδευσης σε σχέση με τον τομέα των Υπηρεσιών και των πωλήσεων)  . Συγκεκριμένα οι 
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εργαζόμενοι στον τομέα της Εκπαίδευσης απάντησαν ότι χρησιμοποιούν σε λιγότερο βαθμό τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς ή ποδηλάτου(Μ.Ο=1.30, Τ.Α =.231) σε σχέση με τους εργαζόμενους στον 

τομέα των Υπηρεσιών (Μ.Ο=1.52, Τ.Α =.233) και των Πωλήσεων (Μ.Ο=1.70, Τ.Α = .432), 

(p=003). 

Σε ερώτηση «Απενεργοποιώ τα φώτα τα οποία δεν χρειάζονται στον χώρο εργασίας» φάνηκε 

να υπάρχει διαφορά μεταξύ του τομέα της Εκπαίδευσης σε σχέση με τον τομέα της Οικονομίας και 

των Υπηρειών και διαφορά του τομέα της Οικονομίας και  του τομέα της Υγείας. Συγκεκριμένα οι 

εργαζόμενοι στον τομέα της Εκπαίδευσης φάνηκε να απενεργοποιούν τα φώτα τα οποία δεν 

χρειάζονται, σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο=2.63, Τ.Α =.344) απο αυτούς που εργάζονται στον τομέα 

της Οικονομίας (Μ.Ο=2.26, Τ.Α =.435) και των Υπηρεσιών (Μ.Ο=2.16, Τ.Α =.653) και αυτοί που 

εργάζονται στον τομέα της Υγείας σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο=2.42, Τ.Α = .465) απο αυτούς της 

Οικονομίας. (p=000). 

3. Συμπεράσματα 

Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται να διερευνηθεί η Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη 

Συμπεριφορά Επαγγελματιών με σκοπό την ενίσχυση της. Απο τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η 

επαγγελματική / εμπειρία και η ηλικία ενισχύουν την πιο υπεύθυνη ΠΥΕΣ αφού παρατηρείται 

σημαντική διαφοροποίηση της νεαρότερης ηλικιακής ομάδας απο τις υπόλοιπες ομάδες. Το γεγονός 

αυτό, δηλώνει ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι 

ικανοποιητικές για την διαμόρφωση ΠΥΕΣ. Στο πλαίσιο αυτό οι Manzanal et.al. (2015) αναφέρουν 

ότι εστίαση πρέπει να υπάρξει όχι μόνο στην απόκτηση γνώσης αλλά και στην εξάσκηση της 

γνώσης, υποδεικνύοντας έτσι την σημασία της πρακτικής εφαρμογής της γνώσης στην ανάπτυξη 

ΠΥΣ. 

Η αντίληψη αυτή έχει τα τελευταία χρόνια ενισχυθεί αφού είναι ευρέως αποδεκτό ότι εκτός 

από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ουσιαστικής σημασίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την ΠΥΕΣ 

είναι οι εταιρείες, οι διάφοροι οργανισμοί, αλλά και οι εκάστοτε κυβερνήσεις (Hamann, 2003). 

Πέραν από τις πρακτικές που διαμορφώνουν οι ηγεσίες τους, η πραγματική απόδοση είναι πάντοτε 

το αποτέλεσμα συμπεριφοράς των ατόμων που τις αποτελούν. 

Η μόρφωση και η εκπαίδευση επίσης έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσο αφορα την 

ενίσχυση της ΠΥΕΣ στους εργαζομένους, σε υψηλόβαθμα στελέχη και στην περιβαλλοντική 

πολιτική των εταιρειών. Σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα της UNECE, UNESCO και UNEP η 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), αποτελεί αδιαμφισβήτητη πρόταση για τη 

διασφάλιση της ευημερίας στη Γη μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξασφάλισης 

της ποιότητας ζωής. Απαιτεί, επιπροσθέτως, τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών του ατόμου σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, την αναθεώρηση του συστήματος αξιών που 

έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα από τα άτομα και από τις κοινωνίες (Λιαράκου  &  Φλογαΐτη, 2007; 

Γεωργόπουλος, 2005). Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση μπορεί να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική 

εαν ενισχυθεί με πραγματικά επαγγελματικά περιβάλλοντα τα οποία ενδεχομένως να είναι πιο 

αποτελεσματικά όσο αφορά την ανάπτυξη στάσεων και συπεριφορών στον χώρο εργασίας αφού ο 

βασικός σκοπός της ΕΑΑ είναι να ενσωματώσει της αξίες της ΑΑ σε όλες της μορφές μάθησης, 

ώστε να ενθαρρύνει αλλαγές στη συμπεριφορά προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο αειφόρου 

και δίκαιης κοινωνίας για όλους (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007; Γεωργόπουλος, 2005). 

Στην ουσία πρόκειται για όλες εκείνες τις ιδιότητες και παράγοντες που καθιστούν ικανό τον 

επαγγελματία να εμφανίσει συμπεριφορές και στάσεις που διακρίνονται από την εγγενή 

δυνατότητά του να τις εκδηλώσει. Σε αυτή την περίπτωση ζητούμενο δεν είναι απλά η επίτευξη των 

επαγγελματικών στόχων, αλλά τι είναι αυτό που καθιστά ικανό τον επαγγελματία να επιτύχει ένα 

στόχο (Κάτζη & Ζαχαρίου, 2013). 

Οι ικανότητες δεν διδάσκονται αλλά μαθαίνονται και στο πλαίσιο της ΕΑΑ ο προσδιορισμός 

τους επιδιώκει να καταστήσει τα άτομα ικανά να διατυπώνουν συμπεράσματα αναφορικά με την 
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οικολογική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της μεταξύ τους αλληλοσύνδεσης, 

συνεκτιμώντας το παρόν και το μέλλον. 

Στην ουσία οι ικανότητες για την ΕΑΑ επιδιώκουν να καταστήσουν το άτομο ικανό στη λήψη 

αποφάσεων, οι οποίες μπορούν να μεταφρασθούν σε πολιτική δράση τόσο σε ατομικό, όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο ως μέλος μιας κοινότητας (Ζαχαρίου, 2013). Σύμφωνα με τον Stevens (2008), οι 

ικανότητες για την ΕΑΑ κατηγοριοποιούνται στις ικανότητες περιεχομένου, κοινωνικές, 

προσωπικές και ικανότητες μεθοδολογίας. Αντίστοιχα μέσα από το πρόγραμμα CSCT έχουν 

προσδιορισθεί τα πέντε πεδία ικανοτήτων, όπως επίσης διατυπώθηκε και το εννοιολογικό μοντέλο 

ικανοτήτων της ΕΑΑ βάσει του οποίου είναι σημαντικό να αναπροσανατολιστούν τα προγράμματα 

αρχικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των επαγγελματιών (Ζαχαρίου, 2013). 

Ένα από τα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για τις δεξιότητες/ικανότητες των επαγγελματιών 

για την Αειφόρο ανάπτυξη είναι το μοντέλο RESFIA+D που χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, αξιολόγησης, πηγή ιδεών αλλά και έμπνευση για τη βελτίωση των 

υφιστάμενων ικανοτήτων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (Roorda, 

2012). Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικό επίπεδο από εταιρείες για 

βελτίωση της απόδοσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, σε προσωπικό επίπεδο από 

επαγγελματίες για βελτίωση και σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας αλλά και ως 

εργαλείο για εντοπισμό παραγόντων που προωθούν την υπεύθυνη συμπεριφορά στα πλαίσια της 

Αειφόρου Ανάπτυξης (Hawcroft& Milfont, 2009).  Συνεπώς, η δόμηση της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης γύρω από τις ικανότητες για την ΕΑΑ είναι σημαντική για την προώθηση υπεύθυνης 

περιβαλλοντικής συμπεριφοράς (Milfont & Duckit, 2004). 
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Περίληψη 

Η ανάπτυξη η οποία προωθεί μονομερώς την παραγωγή και τη συσσώρευση πλούτου έχει 

φτάσει σε οριακό σημείο καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικού σχεδίου 

δράσης μέσω της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της 

εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων και απόψεων των μαθητών Γ΄ Λυκείου της ειδικότητας 

«Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό», του 1ου Ε.ΠΑΛ. Ρόδου, σε θέματα 

περιβάλλοντος και τουρισμού, πριν και μετά την εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η εμπειρική ποσοτική μέθοδος και το 

ερωτηματολόγιο, ως καταλληλότερο εργαλείο, το οποίο διανεμήθηκε αρχικά τον Ιανουάριο του 

2017 και μετά από τρίμηνη περίπου διδακτική παρέμβαση επαναλήφθηκε η χορήγησή του. Από την 

ανάλυση των δεδομένων αναδεικνύεται ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν έχουν την εμπειρία 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Δυσκολεύονται στη διατύπωση βασικών περιβαλλοντικών 

http://www.unece.org/env/esd/inf.meeting.docs/EGonInd/8mtg/ESDCompetenciesOECD.pdf
http://www.unece.org/env/esd/inf.meeting.docs/EGonInd/8mtg/ESDCompetenciesOECD.pdf
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εννοιών και έχουν ελλιπή ικανότητα ανάλυσης εννοιών που αφορούν τον τουριστικό κλάδο, 

στοιχεία που βελτιώθηκαν μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, αειφορία, περιβάλλον, τουρισμός, ανάπτυξη. 

1. Εισαγωγή 

Στην φρενήρη αναζήτηση πλούτου για την κάλυψη των υπερκαταναλωτικών συνηθειών, ο 

σύγχρονος άνθρωπος συνεχίζει να προβαίνει σε ενέργειες που είναι καταστρεπτικές για τον ίδιο και 

ολέθριες για το μέλλον του πλανήτη (Huckle, 2012). Η προωθούμενη μη βιώσιμη ανάπτυξη, 

λάβαρο καταπίεσης των μαζών και ρυθμιστικός παράγοντας μονοπώλησης της αγοράς των 

οικονομικά ισχυρών (Νικολάου, 2011), παρουσιάζεται να «έχει το ελεύθερο της 

παγκοσμιοποιημένης αγοράς μαζί με το ‘βρώμικο μυστικό’ του μεγάλου κεφαλαίου που 

προσπορίζει κέρδη, χωρίς να αναλαμβάνει τα κόστη για τις ‘αρρώστιες’ της ανάπτυξης» (Ξανθάκου 

& Καΐλα, 2011: 19). Αυτό οφείλεται στις ιδιοτελείς επιλογές του ίδιου του ανθρώπου (Steg & de 

Groot, 2019), με προσκόλληση στις υλιστικές επιθυμίες και απαξίωση των παραδοσιακών αξιών 

(Dahl, 2012). Συνέπεια είναι η διόγκωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, που έχουν ως βάση 

τα οξυμένα ηθικά ζητήματα, τα οποία αντανακλούν ποικιλοτρόπως το πολιτισμικό υπόβαθρο του 

συστήματος των αξιών της κοινωνίας (Τζαμπερής, 2015). 

Εθελοτυφλώντας για την ολέθρια κατάσταση και παραβλέποντας τις προτροπές για ηθική 

πράξη και φροντίδα, που καθορίζουν την ηθική συμπεριφορά (Θεοδωροπούλου, 2011), συνεχίζεται 

η αύξηση της θερμοκρασίας της γης, η ρύπανση, η ερημοποίηση, η εξάντληση των φυσικών πόρων 

κ.ά. (Παπαβασιλείου, 2015), με συνέπεια τη διόγκωση της φτώχιας, της εξαθλίωσης, της 

ανισότητας, των προκαταλήψεων, του ρατσισμού κ.ά. (Τζαμπερής, 2008). Αγνοώντας τις 

επισημάνσεις για την επιδείνωση της κατάστασης (Griggs et al., 2013), παραμένουμε απαθείς 

θεατές σε μια παραλογιστική παράσταση όπου «το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών συνεχώς 

διευρύνεται με το ‘καρκίνωμα’ της οικονομικής κρίσης να παρουσιάζει ραγδαία ‘μετάσταση’» 

(Παπαβασιλείου, 2013: 10). 

Σε αυτή την ευαγγελιζόμενη αναπτυξιακή διαδικασία, σοβαρό μερίδιο ευθύνης φέρει και η 

βιομηχανία τουρισμού, που στον βωμό του κέρδους καταστρέφει το περιβάλλον, οικοδομώντας 

γιγάντια έργα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές προστασίας της βιοποικιλότητας και η 

φέρουσα ικανότητα των φυσικών συστημάτων (Τζαμπερής, 2015). Γίνεται αλόγιστη χρήση του 

ορυκτού και του φυσικού πλούτου, χωρίς προβληματισμό για τις όποιες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις (Inkson & Minnaert, 2012). Προωθείται η βιομηχανοποιημένη εργασία, εκπαιδεύοντας 

τα άτομα να υπηρετήσουν ως ένα νέο είδος εκμεταλλευόμενου πολίτη, στο πλαίσιο μιας δήθεν 

οικονομίας της ελεύθερης αγοράς (Apple, 2011). Στις εργασιακές σχέσεις, χρησιμοποιείται ένας 

μικρός πυρήνας μόνιμου προσωπικού, καλύπτοντας τις πρόσθετες ανάγκες μέσω άτυπων 

συμβάσεων εργασίας (ILO, 2014). Οι επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού θα μπορούσαν να 

περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό μέσω των εναλλακτικών μορφών φιλοξενίας, οι οποίες 

ενστερνίζονται ηθικούς κώδικες και έχουν βιώσιμο χαρακτήρα, αποτελώντας συνάμα το 

συνδυαστικό πεδίο εφαρμογής των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης και προσφέροντας τον 

καλύτερο τρόπο για τη διεπαφή πολιτισμών με στόχο τη φιλία μεταξύ των λαών (Τζαμπερής & 

Τζαμπερή, 2015). 

Στην κατεύθυνση ανεύρεσης λύσεων για τη βελτίωση της κατάστασης, η Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη παρουσιάζεται ως ιδανικός μηχανισμός που μπορεί να συμβάλλει στην 

προώθηση των στόχων της αειφορίας. Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και επιδιώκει να 

διαμορφώσει ενεργούς πολίτες με θετική συμπεριφορά για το γίγνεσθαι του πλανήτη 

(Γεωργόπουλος κ.ά., 2014). Υλοποιεί προγράμματα, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές και 

μεθόδους, προσεγγίζοντας τη γνώση βιωματικά μέσα από μια διαφορετική οπτική μαθησιακή 

διαδικασία. Παράλληλα, μέσα από τα διάφορα μαθησιακά πεδία τα άτομα ζυμώνονται και 

ωριμάζουν για δράση, με βάση τις στρατηγικές ενεργητικής, εμπειρικής, συνεργατικής και 
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ομαδικής μάθησης (Ahrari et al., 2014). Σε αυτές τις διαδικασίες, αξιοποιείται η τοπική γνώση 

δίνοντας ερεθίσματα κοινωνικού, πνευματικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη 

διεπιστημονικής και ολιστικής γνώσης (Μόγιας, 2013). Μέσα από την κατανόηση των κοινωνικών 

θεσμών, προωθείται η διαμόρφωση μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, διακρίσεις και 

αποκλεισμούς (Παπαβασιλείου, 2015). Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της έρευνας είναι να 

διερευνηθούν οι γνώσεις και οι απόψεις των μαθητών Γ΄ Λυκείου της ειδικότητας «Υπάλληλος 

Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρόδου, σε θέματα περιβάλλοντος και 

τουρισμού, πριν και μετά την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος. Στόχος του εγχειρήματος 

είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διδακτικής παρέμβασης σε ό,τι αφορά τις 

γνώσεις και απόψεις του δείγματος σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και τουριστικής 

ανάπτυξης. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε αφορά σε εμπειρική, ποσοτική και επιτόπια έρευνα. 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας πειραματικής έρευνας λήφθησαν υπόψη οι κατάλληλες παράμετροι 

προκειμένου να ικανοποιηθούν ο σκοπός και οι στόχοι της, κι έγινε προσπάθεια προσέγγισης των 

ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και τον τουρισμό στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Για τις 

ανάγκες της έρευνας, ως καταλληλότερο μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο 

απαρτιζόμενο από 15 κύριες ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Το ερευνητικό αυτό εργαλείο 

διαμορφώθηκε κατάλληλα και επιδιώχθηκε οι ερωτήσεις να έχουν σαφήνεια, να είναι σύντομες, και 

περιεκτικές έτσι ώστε να καταγραφούν με ακρίβεια οι γνώσεις και οι απόψεις του δείγματος 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). Οι θεματικοί άξονες στους οποίους κινήθηκαν οι 

ερωτήσεις αφορούσαν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το περιβάλλον και τον 

τουρισμό. Τα αρχικά ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν τον Ιανουάριο του 2017 σε δείγμα 59 

μαθητών που αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και σε 35 παιδιά της ομάδας ελέγχου. Εξαιτίας 

της ομογένειας των γνώσεων του συνολικού δείγματος (τρία τμήματα), η επιλογή της πειραματικής 

ομάδος υπαγορεύτηκε από τον μικρότερο αριθμό μαθητών των δύο τμημάτων (29 και 30) με 

γνώμονα την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίστηκε 

στη διαθεματική προσέγγιση, στην ολιστική αντιμετώπιση του περιβάλλοντος, στη συνεργατική 

μάθηση, στη θετική διάθεση για δράση, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στην ενίσχυση 

των υπαίθριων κινητικών δραστηριοτήτων. Οι στόχοι της προγράμματος ήταν γνωστικοί, 

παιδαγωγικοί, συμμετοχικοί, συναισθηματικοί, τεχνολογικοί και ψυχοκινητικοί. Η διδακτική 

παρέμβαση, διάρκειας περίπου 2 διδακτικών ωρών την εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε, από τις 16 

Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2017. Για τη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος το ερωτηματολόγιο επαναχορηγήθηκε στο ίδιο δείγμα μετά το πέρας 40 περίπου 

ημερών. 

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού 

S.P.S.S. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των ερωτήσεων σε αντίστοιχες μεταβλητές, οι 

οποίες στη συνέχεια χαρακτηρίστηκαν ως ποιοτικές ή κατηγορικές. Στη συνέχεια, καταχωρήθηκαν 

τα δεδομένα στο πρόγραμμα, στο οποίο οι μεταβλητές δηλώθηκαν ανάλογα με το είδος τους, ώστε 

να αναλυθούν στατιστικά και να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία. Κατά την περιγραφή των 

αποτελεσμάτων παρατίθενται ο μέσος όρος αλλά και η τυπική απόκλιση ως συνοπτικά μέτρα 

κεντρικής θέσης και διασποράς των απαντήσεων. Οι δείκτες αυτοί αφορούν σε ερωτήματα 

διατυπωμένα σε πεντάβαθμη διαβαθμιστική κλίμακα Likert (Bryman & Bell, 2015).  

Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής, για τον έλεγχο της συνάφειας ανάμεσα σε δύο 

κατηγορικές μεταβλητές επιλέχθηκε το κριτήριο χ2 (Ανδρεαδάκης & Βάμβουκας, 2011). 

Αντίστοιχα, για τον έλεγχο της σχέσης ανάμεσα σε μια κατηγορική μεταβλητή με 2 κατηγορίες και 

μια ποιοτική διαβαθμιστική με 5 κατηγορίες, εφαρμόστηκε το t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Σε 
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περίπτωση διαπίστωσης ανομοιογένειας των διασπορών της ποιοτικής μεταβλητής στις κλάσεις της 

κατηγορικής μεταβλητής μέσω του Levene test, επιλέχθηκε η χρήση της προσαρμοσμένης τιμής 

του t-test για άνισες διασπορές (Cohen et al., 2011). Σε όλες τις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου, 

ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το p=0,05. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι αγόρια, με ποσοστά 62,7%, 

της πειραματικής ομάδας (Π.Ο.) και 65,7% της ομάδας ελέγχου (Ο.Ε.) έναντι του 37,3% και 24,3% 

των κοριτσιών αντίστοιχα. Ως προς την ηλικία, κάτω των 18 ετών δηλώνουν το 61,0% της Π.Ο. και 

το 54,3%  της Ο.Ε., ενώ πάνω από αυτό το όριο ηλικίας είναι το 39,0% και 45,7% στις αντίστοιχες 

ομάδες. Αναφορικά με το εάν έχουν εργαστεί στον τομέα του τουρισμού, από την Π.Ο. δηλώνουν 

καταφατικά το 44,1% έναντι του 55,9% αρνητικά. Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της Ο.Ε. 

με 42,9%, έναντι του 57,2% που δεν έχουν εργαστεί. Από τα 26 άτομα της Π.Ο. που δήλωσαν 

καταφατικά, έχουν εργαστεί από 1 έως 6 μήνες το 46,2%, από 7 έως 12 το 27,0%, από 13 έως 20 το 

19,2% και πάνω από 20 μήνες το 7,6%. Στην ερώτηση εάν οι γονείς τους έχουν εργαστεί ή 

απασχολούνται στον τουριστικό τομέα, το 25,4% δηλώνει τον πατέρα, το 22,0% την μητέρα, το 

39,0% και τους δύο γονείς, ενώ το 13,6% δεν ανταποκρίθηκε στην ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την 

συμμετοχή του δείγματος σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό (57,6% της Π.Ο. 

και 65,7% της Ο.Ε.) δηλώνει ότι δεν είχε αυτή την εμπειρία, σε αντίθεση συμμετοχής του 42,4% 

και 31,4% των αντίστοιχων ομάδων. Αναφορικά με τις πηγές πληροφόρησης του δείγματος για τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα, αναδύεται ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων και από τις δύο 

ομάδες ενημερώνεται, κατά σειρά, από το σχολείο, την οικογένεια, το διαδίκτυο και τα ΜΜΕ. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα βιβλία βρίσκονται στην τελευταία επιλογή των μαθητών με 

μ.ο. 2,29 για την πειραματική και 2,11 για την ομάδα ελέγχου. 

Μετά την ανάλυση των δεδομένων που αφορούν το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

και εξαιτίας της ομογένειας των γνώσεων που καταγράφονται  μεταξύ των δύο ομάδων η προσοχή 

στην παρούσα εργασία εστιάζεται στη στατιστική επεξεργασία που αποσκοπεί να εξετάσει τις 

ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση της πειραματικής 

ομάδας. Τα δεδομένα αυτών των στατιστικών ελέγχων παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Από τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών γνώσεων των μαθητών της Π.Ο. πριν τη διδακτική 

παρέμβαση, διαπιστώνεται ότι μόνο 9 άτομα (15,3%) έχουν ξανακούσει την έννοια της Αειφόρου 

Ανάπτυξης και από αυτό το μικρό αριθμό μαθητών ένας (1,7%) έδωσε την σωστή απάντηση. Σε 

ό,τι αφορά τα στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον, το 76,3% δηλώνει το φυσικό, το 3,4% το 

ανθρωπογενές, το 10,1% δεν ανταποκρίθηκε στην ερώτηση και μόλις το 10,2% απάντησε σωστά 

ότι συμπεριλαμβάνει το φυσικό και ανθρωπογενές. Αναφορικά με τον βαθμό σημαντικότητας 

παραγόντων που επιβαρύνουν το περιβάλλον, από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η 

πλειονότητα των μαθητών θεωρεί ότι ευθύνονται, κατά σειρά, οι βιομηχανίες και τα πυρηνικά 

εργοστάσια με μ.ο. 4,72, οι πυρκαγιές δασών με 4,71, οι πόλεμοι με 4,47, τα μέσα μεταφοράς με 

4,26 και η αδιαφορία των πολιτών για την ανακύκλωση με 4,07. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη 

του δείγματος, με μ.ο. 2,91, ότι ο μαζικός τουρισμός επιβαρύνει «μέτρια» το περιβάλλον. 
 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις σε ό,τι αφορά σχέσεις μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος 

 

Δηλώσεις 
Δείκτες 

μ.ο. τ.α. 

Η τουριστική «βιομηχανία» δημιουργεί με άμεσο και έμμεσο τρόπο νέες 

θέσεις εργασίας 
4,27 0,74 

Ο εναλλακτικός ταξιδιώτης προτιμά τα τοπικά προϊόντα του τόπου που 

επισκέπτεται 
4,02 0,88 
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Ο εναλλακτικός τουρισμός δίνει την ευκαιρία στην τοπική κοινωνία να 

διατηρήσει την παράδοσή της 
3,98 0,88 

Οι διάφορες μορφές του εναλλακτικού τουρισμού επιμηκύνουν 

σημαντικά την τουριστική περίοδο 
3,70 0,84 

Ο μαζικός τουρισμός βοηθά στη βελτίωση της γενικής υποδομής ενός 

τόπου 
3,67 0,82 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα κυριαρχούν στους προορισμούς που 

δέχονται πολλούς τουρίστες 
3,65 0,91 

Ο μαζικός τουρισμός υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον 3,65 0,89 

Οι εναλλακτικές μορφές συμβάλλουν στην ανάπτυξη η οποία πρέπει να 

είναι σύμφωνη με το φυσικό περιβάλλον 
3,65 0,94 

Εξαιτίας του μαζικού τουρισμού συσσωρεύονται απορρίμματα τα οποία 

είναι δύσκολο να τα διαχειριστούμε 
3,64 1,00 

Με τον τουρισμό επιτυγχάνεται διατήρηση του πληθυσμού στην 

περιφέρεια 
3,62 1,01 

Οι αυξημένες ανάγκες τουριστικών καταλυμάτων υποβαθμίζουν τα 

φυσικά οικοσυστήματα 
3,49 0,76 

Ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην αλλοίωση των πολιτιστικών 

παραδόσεων 
3,36 1,04 

 

Αναφορικά με τις γνώσεις του δείγματος για την έννοια του μαζικού τουρισμού, 

διαπιστώνεται ότι από το σύνολο των 59 μαθητών οι 26 (44,1%) δηλώνουν ότι γνωρίζουν. Από 

αυτούς μόνο οι 8 τεκμηριώνουν επαρκώς τη γνώση τους για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την 

έννοια του εναλλακτικού τουρισμού το μεγαλύτερο ποσοστό (69,5%) δεν γνωρίζει έναντι του 

25,4% που δηλώνει ότι γνωρίζει. Από αυτό το ποσοστό, ακόμα λιγότεροι (13,5%) παρουσιάζονται 

να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν τη δήλωσή τους. Σε ό,τι αφορά τη γνώση του δείγματος για τους 

παράγοντες και τις μορφές του μαζικού κι εναλλακτικού τουρισμού, παρατηρείται ότι η 

πλειονότητα των μαθητών θεωρεί ότι χαρακτηριστικά του μαζικού τουρισμού είναι οι μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες (69,5%), η «υπερφόρτωση» των τουριστών (62,7%) και οι πτήσεις τσάρτερ 

(49,2%), ενώ στην κατηγορία «εναλλακτικός» οι περισσότεροι εντάσσουν τον αγροτουρισμό 

(64,4%), τον φυσιολατρικό (54,2%) και τον τουρισμό περιπέτειας (50,8%). Για τις θετικές 

συνέπειες του τουρισμού, το 33,9% παραθέτει ολοκληρωμένη απάντηση, το 22,0% ελλιπή, το 3,4% 

λανθασμένη, ενώ το 40,7% δεν απάντησε. Αντίστοιχα, για τις αρνητικές συνέπειες το 22,0%, 

καταγράφει ολοκληρωμένη απάντηση, το 28,8%  ελλιπή, το 1,7% λανθασμένη ενώ το μεγαλύτερο 

ποσοστό (47,5%) δεν ανταποκρίθηκε στην ερώτηση. 

Στην προσπάθεια καταγραφής των απόψεων του δείγματος σε μια σειρά θεμάτων, 

προκειμένου να ανιχνευθεί ο βαθμός κατανόησής τους σε ζητήματα που άπτονται της 

αλληλεπίδρασης του τουρισμού με το περιβάλλον (Πίνακας 1), προκύπτει ότι η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα συμφωνεί με την άποψη ότι ο τουρισμός δημιουργεί νέες θέσεις 

εργασίας (μ.ο. 4,27) και οι επισκέπτες του εναλλακτικού τουρισμού επιλέγουν κυρίως τα τοπικά 

προϊόντα με μ.ο. 4,02. Στον αντίποδα, με χαμηλότερους μ.ο. 3,65 και 3,64, υποστηρίζεται 

αντίστοιχα ότι ο μαζικός τουρισμός υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον, δημιουργεί περιβαλλοντικά 

προβλήματα και συμβάλλει στη συσσώρευση απορριμμάτων. 

Προκειμένου να εξεταστούν σε βάθος οι απόψεις του δείγματος σχετικά με την 

αλληλεπίδραση του τουρισμού με το περιβάλλον, ζητήθηκε να σημειώσουν τη συμφωνία ή τη 

διαφωνία τους σε μια σειρά δηλώσεων. Από την ανάλυση των δεδομένων του Πίνακα 2 αναδύεται 

ότι η πλειονότητα των μαθητών συμφωνεί ότι ο τουρισμός μειώνει τις εκτάσεις για γεωργική 

παραγωγή (76,3%), βελτιώνει την εμφάνιση των περιοχών προορισμού (74,6%), προσφέρει 

ευκαιρίες για ψυχαγωγία (67,8%), βελτιώνει την ποιότητα ζωής (62,7%), έχει σημαντικά 
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οικονομικά οφέλη για τη Ρόδο χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον (59,3%) και ότι τα 

πολυώροφα ξενοδοχεία αλλοιώνουν αισθητικά το τοπίο (55,9). 

 
Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών σε ό,τι αφορά θέματα αλληλεπίδρασης τουρισμού και περιβάλλοντος 

 

 

Στον Πίνακα 3 παρατίθενται οι καταγραφές του δείγματος για τις συνέπειες του μαζικού 

τουρισμού στο περιβάλλον. Από την ανάγνωση του Πίνακα προκύπτει ότι η συντριπτική 

πλειονότητα του δείγματος (71,2%) δεν ανταποκρίθηκε στην ερώτηση. Το 8,5% σημειώνει μία 

σωστή απάντηση, το 16,9% και μόλις το 3,4% πάνω από δύο σωστές απαντήσεις. 
 

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών σε ό,τι αφορά τις συνέπειες του μαζικού τουρισμού στο περιβάλλον 

 

Συνέπειες του μαζικού 

τουρισμού στο περιβάλλον 

Μια σωστή 

απάντηση  

Δυο σωστές 

απαντήσεις  

Πάνω από 

δυο σωστές 

απαντήσεις 

Δεν 

απάντησε 

f % f % f % f % 

Σημείωσε όσες περισσότερες 

συνέπειες πιστεύεις ότι 

προκαλεί ο μαζικός τουρισμός 

στο περιβάλλον 

5 8,5 10 16,9 2 3,4 42 71,2 

 

Από τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας, πριν και μετά από τη διδακτική παρέμβαση 

καταγράφονται σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά το σχολείο ως πηγή πληροφόρησης των 

συμμετασχόντων, με αντίστοιχα ποσοστά 15,3% έναντι 52,5% (χ2(1) = 18,305, p <0,001), για την 

ταύτιση της ρύπανσης με την μόλυνση με ποσοστά 54,5% έναντι 20,3% (χ2(1) = 14,314, p  

<0,001), για το τι είναι ο εναλλακτικός τουρισμός με ποσοστά 28,8% έναντι 53,4% (χ2(1) = 8,415, 

p = 0,004), για τη δήλωση, ότι «τα πολυώροφα ξενοδοχεία αλλοιώνουν αισθητικά το τοπίο» με 

ποσοστά 60,0% έναντι 82,5% (χ2(1) = 6,016, p=0,009), για το ζήτημα του μαζικού τουρισμού ως 

παράγοντα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με μέσους όρους 2,91 έναντι 3,91 (U(-3,72) = 995, p  

<0,001), για την επίδραση του τουρισμού στις πολιτιστικές παραδόσεις με μέσους όρους 3,36 

έναντι 3,79 (U(-2,17)= 1092, p=0,029), για το ότι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το φυσικό περιβάλλον με μέσους όρους 3,65 

έναντι 4,07 (U(-2,20) = 994,5, p=0,027) και ότι «η συμμετοχή μου σε ομάδες δράσης υπέρ του 

Δηλώσεις 
Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν απαντώ 

f % f % f % 

Η γη για γεωργική παραγωγή μειώνεται για 

τη δημιουργία ξενοδοχείων 
45 76,3 10 16,9 4 6,8 

Ο τουρισμός βελτιώνει την εμφάνιση των 

τουριστικών προορισμών 
44 74,6 10 16,9 5 8,5 

Ο τουρισμός αυξάνει τις ευκαιρίες για 

ψυχαγωγία των κατοίκων μιας περιοχής 
40 67,8 15 25,4 4 6,8 

Ο τουρισμός βελτιώνει την ποιότητα ζωής 

των κατοίκων μιας περιοχής 
37 62,7 16 27,1 6 10,2 

Ο τουρισμός έχει σημαντικά οικονομικά 

οφέλη για τη Ρόδο χωρίς ιδιαίτερες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον 

35 59,3 19 32,2 5 8,5 

Τα πολυώροφα ξενοδοχεία αλλοιώνουν 

αισθητικά το τοπίο 
33 55,9 22 37,3 4 6,8 
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περιβάλλοντος θα άλλαζε τον κόσμο γύρω μου προς το καλύτερο» με μέσους όρους 3,86 έναντι 

4,17 (U(-2,04) = 1331,5, p=0,041). 

Στον Πίνακα 4 καταγράφεται στατιστική σημαντικότητα στα ζητήματα περιβάλλοντος, και 

συγκεκριμένα στη δήλωση ότι η θάλασσα, η βροχή, και οι σεισμοί, συντελούν στη διάβρωση του 

εδάφους. Οι μαθητές, πριν την παρέμβαση, θεώρησαν ότι οι παραπάνω παράγοντες, με ποσοστό 

79,7%, ευθύνονται για το φαινόμενο, ενώ μετά την παρέμβαση αυξήθηκε το ποσοστό σε 94,2%. 

Αντίστοιχα οι λάθος απαντήσεις μειώθηκαν από 20,3% σε 5,8%, (χ2(1) = 5,020, p=0,025). 
 

Πίνακας 4: Κατανομή των απαντήσεων της Π.Ο. σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα 

 

Δήλωση 

Προ 

παρέμβασης 

Μετά 

παρέμβασης 

Έλεγχος 

σημαντικότητας 

% x2 df p 

Η θάλασσα, η βροχή και 

οι σεισμοί συντελούν στη 

διάβρωση των εδαφών 

Σωστό 79,7 94,2 
5,020 1 0,025 

Λάθος 20,3 5,8 

 
Πίνακας 5: Κατανομή των απαντήσεων της Π.Ο. σε ό,τι αφορά την έννοια του περιβάλλοντος 

 

 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 5 είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι οι μαθητές που πριν την 

παρέμβαση είχαν επιλέξει μόνο στοιχεία του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, είτε δεν 

είχαν εγκαταλείψει την ερώτηση (89,8%) μετά την παρέμβαση μειώθηκαν σε 42,9%. Αντίστοιχα, 

τα άτομα που είχαν επιλέξει τη σωστή απάντηση (10,2%) αυξήθηκαν σε 57,1%, παρουσιάζοντας 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (χ2(1) = 25,762, p < 0,001). 

Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων μεταξύ των ομάδων πειραματικής και 

ελέγχου δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

το επίπεδο των γνώσεων των δύο ομάδων για τα εξεταζόμενα θέματα είναι σχεδόν ισοδύναμο. 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος, όπως καταγράφονται στα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, 

οι γνώσεις των μαθητών της πειραματικής ομάδας βελτιώθηκαν σημαντικά, σε αντίθεση με της 

ελέγχου που παρέμειναν ίδιες. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατίθενται ενδεικτικά οι δύο παρακάτω 

πίνακες. Ο Πίνακας 6 καταγράφει την κατανομή των απαντήσεων των μαθητών της Π.Ο. μετά την 

παρέμβαση και της Ο.Ε, ως προς το ερώτημα «πού ανήκει ο αγροτουρισμός». Όπως παρατηρείται, 

προκύπτει στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο υπό έρευνα ομάδων (χ2(1) = 4,968, p < 

0,001). 
 

Πίνακας 6: Κατανομή των απαντήσεων της Π.Ο. μετά την παρέμβαση και της Ο.Ε, ως προς το ερώτημα «που ανήκει ο 

αγροτουρισμός» 

 

Η έννοια του περιβάλλοντος 

περιλαμβάνει: 

Προ παρέμβασης 
Μετά 

παρέμβασης 

Έλεγχος 

σημαντικότητας 

% x2 df p 

Φυσικό και ανθρωπογενές 10,2 57,1 

25,762 1 0,001 
Μεμονωμένα φυσικό,   

ανθρωπογενές, δεν απάντησαν  
89,8 42,9 

Πού ανήκει ο αγροτουρισμός; 
Πειραματική 

ομάδα 
Ομάδα ελέγχου 

Έλεγχος 

σημαντικότητας 
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Παρατηρούνται, επίσης, διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, στα θέματα που αφορούν 

τις αλληλεπιδράσεις τουρισμού και περιβάλλοντος μετά από τη διδακτική παρέμβαση. Τα δεδομένα 

του Πίνακα 7 παρουσιάζουν τους μαθητές της Π.Ο. να έχουν αποκτήσει περισσότερες γνώσεις 

έναντι της μη διαφοροποιημένης γνώσης της Ο.Ε. με στατιστικά σημαντικές διαφορές στο ότι τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα κυριαρχούν στους προορισμούς οι οποίοι δέχονται πολλούς 

τουρίστες, με p= 0,003 και ότι οι διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού επιμηκύνουν 

σημαντικά την τουριστική περίοδο με p= 0,005. 
 

Πίνακας 7: Κατανομή των απαντήσεων της Π.Ο. μετά την παρέμβαση και της Ο.Ε, για δηλώσεις που αφορούν την 

αλληλεπίδραση τουρισμού και περιβάλλοντος 

 

5. Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των 

μαθητών και των δύο ομάδων, μολονότι ανήκουν στην ειδικότητα της Οικονομίας και Διοίκησης 

στον Τουρισμό και δηλώνουν ότι το σχολείο είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης τους, 

παρουσιάζονται να έχουν ελλιπή γνώση για βασικές έννοιες του κλάδου τους. Δηλώνουν ότι δεν 

έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γεγονός που αναδεικνύεται 

από την παρερμηνεία της έννοιας της σύνθεσης του περιβάλλοντος, δίνοντας λανθασμένα 

προβάδισμα στη φυσική του διάσταση. Παράλληλα, διαφαίνεται και η σύγχυση όσον αφορά τις 

έννοιες της ρύπανσης και της μόλυνσης, της ενίσχυσης του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσω της 

καταστροφής των δασών και του ορισμού της πανίδας. Το τοπίο αυτό των γνώσεων των μαθητών, 

ενδεχομένως να οφείλεται στις συνεχείς αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στην ελλιπή 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στα διάφορα λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα των 

σχολείων και ειδικότερα στη Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία μαστίζεται από εκπαιδευτικές 

αλλαγές στη δομή και στα αναλυτικά προγράμματα. 

Το τοπίο των γνώσεων της πειραματικής ομάδας παρουσιάζει σημαντική βελτίωση μετά τη 

διδακτική παρέμβαση, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του προγράμματος στο πλαίσιο 

της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Μετά την παρέμβαση, η συντριπτική πλειονότητα 

του δείγματος κατανόησε την ολιστική διάσταση του περιβάλλοντος (φυσικό και ανθρωπογενές). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η θέση τους σχετικά με τις έννοιες ρύπανση και μόλυνση 

% x2 df p 

Μαζικός τουρισμός 6,8 44,8 

4,968 1 0,001 
Εναλλακτικός τουρισμός  93,2 55,2 

Δηλώσεις 

Πειραματική 

ομάδα  

Ομάδα  

ελέγχου 

Έλεγχος 

σημαντικότητας 

Δείκτες 
U Z p 

μ.ο. τ.α. μ.ο. τ.α. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

κυριαρχούν στους προορισμούς οι 

οποίοι δέχονται πολλούς τουρίστες 

3,65 0,91 2,09 1,02 612 -2,39 0,003 

Οι διάφορες μορφές του εναλλακτικού 

τουρισμού επιμηκύνουν σημαντικά την 

τουριστική περίοδο 

3,70 0,84 2,25 0,88 554 -1,96 0,005 
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άλλαξε, με μεγάλο ποσοστό των μαθητών να υποστηρίζει τη διαφορετικότητά τους, καθώς και η 

συντριπτική αποδοχή τους ότι η θάλασσα, η βροχή και οι σεισμοί συντελούν στη διάβρωση των 

εδαφών. Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι οι μαθητές φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι η 

συμμετοχή τους σε ομάδες δράσης υπέρ του περιβάλλοντος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το 

καλύτερο, άποψη που ενισχύθηκε μετά την εφαρμογή του προγράμματος. 

Αναφορικά με τις γνώσεις τους σε σχέση με τον τουρισμό, φάνηκε ότι απέκτησαν την 

ικανότητα ανάλυσης των εννοιών του μαζικού και του εναλλακτικού τουρισμού. Παρόλο που δεν 

έχουν εντρυφήσει στο θέμα του εναλλακτικού τουρισμού, κατανοούν τον ουσιώδη ρόλο του στην 

τουριστική ανάπτυξη, παράλληλα με τον σεβασμό προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον 

πολιτισμό ενός τόπου. 

Τα δεδομένα αυτά, ανδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης στο 

πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευτικούς να 

υλοποιήσουν όποιας μορφής περιβαλλοντικά προγράμματα για παροχή γνώσεων και διαμόρφωση 

στάσεων στους μαθητές αυριανούς ενεργούς πολίτες, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τα 

πολυδιάστατα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν τις κοινωνίες 

σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

αξιολόγηση διαθεματικού εκπαιδευτικού προγράμματος για νηπιαγωγείο στο πλαίσιο της 

Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με θέμα τα παραδοσιακά σπίτια της Ρόδου. Σκοπός του 

διαθεματικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα νήπια να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 

παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς, να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να  

διαμορφώσουν αξίες και στάσεις στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισης των πολιτιστικών 

πόρων και να αναλάβουν δράσεις. Η μέθοδος project κρίθηκε ως το καταλληλότερο ερευνητικό 

εργαλείο. Ο ρόλος των νηπίων  του 1ου νηπιαγωγείου της Ρόδου, ήταν πρωταγωνιστικός. Από τα 

αποτελέσματα της εκπαιδευτικής έρευνας προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες/ουσες 

ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, κατανόησαν τις ιδιαιτερότητες των 
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τοπικών πολιτιστικών στοιχείων, διαμόρφωσαν στάσεις στην κατεύθυνση της αειφορικής 

διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων και ανέλαβαν πρωτοβουλίες και δράσεις στο πλαίσιο της 

πολιτιστικής διάστασης της αειφορίας. Γενικότερα, αντιλήφθηκαν ότι η φιλοσοφία της ροδίτικης 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής συνάδει με εκείνη της αειφορίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Παραδοσιακά σπίτια Ρόδου, πολιτισμός, αειφορία, νηπιαγωγείο. 

1. Εισαγωγή 

1.1. Πολιτισμός και αειφορία 

Ο πολιτισμός και η αειφορία συνδέονται άρρηκτα (UNESCO, 2007), ωστόσο η σύνδεση αυτή 

έχει διαφορετικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με την πρώτη, η αειφορία στηρίζεται σε τρεις ισότιμους 

άξονες, την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία σε διεθνές, περιφερειακό, εθνικό, τοπικό 

και οικιακό επίπεδο (Strange, Bayley, 2008: 26). Ο πολιτισμός θεωρείται συνιστώσα της 

κοινωνικής αειφορίας (Axelsson et al., 2013). Η δεύτερη προσέγγιση θεωρεί τον πολιτισμό ως 

θεμελιώδη πυλώνα του αναπτυξιακού μας μοντέλου, προτείνοντάς τον ως τον «τέταρτο πυλώνα της 

αειφορίας» (Bosch, 2009. Hawkes, 2001). Με βάση την τρίτη προσέγγιση, οι τρεις ισότιμοι 

πυλώνες της αειφορίας -περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία- διασυνδέονται μέσω του πολιτισμού, ο 

οποίος συνιστά τον βασικό τους συνεκτικό ιστό (Duxbury et al., 2007). Η τέταρτη εκδοχή, θεωρεί 

τον πολιτισμό ως την απαραίτητη συνολική βάση και δομή για την επίτευξη των στόχων της 

αειφόρου ανάπτυξης, καθώς αποτελεί θεμέλιο όλων των ανθρώπινων αποφάσεων και δράσεων και 

πρωταρχική προτεραιότητα, οπότε οι διακρίσεις μεταξύ της οικονομικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής διάστασης της αειφορίας σταδιακά εξαλείφονται (Dessein et al., 2015). 

Η πολιτισμική ποικιλότητα ως πηγή ανταλλαγών, καινοτομιών και δημιουργικότητας είναι 

τόσο αναγκαία για την ανθρωπότητα όσο η βιοποικιλότητα για τη φύση (Maffi, 2001· Higgins, 

2013) και αποτελεί βασικό ζητούμενο για την αειφόρο ανάπτυξη (Παπαβασιλείου, 2015: 113-114). 

Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης και της πολιτισμικής ισοπέδωσης, κρίνεται αναγκαία η 

προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς για τη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλότητας τόσο σε 

τοπική, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα (Hoffman, 2006). 

2. Κυρίως Μέρος 

2.1. Παραδοσιακά σπίτια των χωριών της Ρόδου και Αειφορία 

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν βασικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας μιας χώρας (Καραγιάννης, 2009), η οποία 

διαμορφώνεται από τη μια γενιά στην άλλη (Ασάρογλου, Μπονάρου, 2012). Στην παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική, τα κτίσματα βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, εκφράζουν 

τα ιδανικά της κάθε εποχής, συνιστούν πρότυπα αισθητικής και ο χαρακτήρας τους είναι 

λειτουργικός (Λάις, 2008 : 9-11, 15, 17). 

Ειδικότερα, στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική ο τεχνίτης εκμεταλλεύεται με 

αποτελεσματικό τρόπο τα στοιχεία της φύσης, τα οποία αντλούνται από την περιοχή (Ασάρογλου, 

Μπονάρου, 2012),  είναι χαμηλής εμπεριεχόμενης ενέργειας και υψηλής θερμικής μάζας, ώστε τα 

κτήρια να έχουν χαμηλές ενεργειακές ανάγκες με συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ο τεχνίτης λαμβάνει υπόψη τις φυσικές κλίσεις του εδάφους 

για τη δημιουργία των οικισμών, με αποτέλεσμα τα κτήρια να εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό 

περιβάλλον αξιοποιώντας το χώρο με το καλύτερο δυνατό τρόπο (Παπαπέτρου, 2008·  Ξανθάκου 

κ.ά., 2015: 261 - 265). 

Όσον αφορά τον τρόπο δόμησης της πόλης και των χωριών της Ρόδου, αυτός είναι στενά 

συνδεδεμένος με τις προηγούμενες  εμπειρίες των κατοίκων, τις σχέσεις και τις παρατηρήσεις του 

φυσικού περιβάλλοντος και του περιβάλλοντα χώρου περιμετρικά του οικοπέδου αξιοποιώντας 
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παράλληλα τη γνώση χρήσης των τοπικών υλικών και πόρων. Κάθε οικισμός αποτελεί ένα ζωντανό 

οργανισμό με λειτουργικότητα και αισθητική, ο οποίος είναι μοναδικός. Στους παραδοσιακούς 

οικισμούς της Ρόδου, τα οικοδομήματα προσαρμόζονται στον περιβάλλοντα χώρο και στο 

μικροκλίμα της περιοχής δημιουργώντας μια αρμονική σχέση (Ξανθάκου κ.ά., 2015: 273-274). 

Για τις κατασκευές των σπιτιών της Ρόδου, χρησιμοποιούνται διάφορα τοπικά υλικά τα οποία 

είναι διαθέσιμα (Ξανθάκου κ.ά., 2015: 280). Τα οικοδομικά υλικά των ροδίτικων σπιτιών είναι ο 

ασβεστόλιθος και οι «πωρόπετρες» που εξορύσσονται από τα «πετροκοπιά» (Βρόντης, 1950: 4). 

Καλάμια, πικροδάφνες, «σχίζες» κι αχυρόσυρμα συμπληρώνουν τα οικοδομικά υλικά 

(Διακοσάββας, 2005: 34). Τα σπίτια είναι λιθόκτιστα. Στις γωνιές τοποθετούν τις 

 «καντουνόπετρες» (Γιασιράνης, 2014). Τα εργαλεία τους είναι το σφυρί, ο «μαλλάς», το «αρφάδι» 

και το βαρύ(δ)ι, με το νήμα της στάθμης για ευθυγράμμιση. Στο «πηλοχώρι» οι βοηθοί περνούν το 

«πηλόχωμα» από τη «σάξα» (=μεγάλο κόσκινο) και κάποιος από αυτούς ο λεγόμενος «’πουργός»  

εξασφαλίζει την παροχή νερού, από μία μικρή χτιστή δεξαμενή ή από ένα βαρέλι, και ασβέστη που 

έχει «σβήσει» μέσα σε ειδικό λάκκο. Ανακατεύουν με δύο φτυάρια και κουβαλούν με το 

«γκαζοτενεκέ» τη λάσπη στους «μαστόρους» (Διακοσάββας, 2005: 33-34). 

Απαραίτητο υλικό αποτελούν και οι κάθε λογής πέτρες, που κουβαλούν οι γυναίκες με τα 

ζώα τους. Στα μετέπειτα χρόνια, που χρησιμοποιείται το τσιμέντο, κουβαλούν άμμο από τον 

ποταμό, αφού προηγουμένως τον έχουν κοσκινίσει (Διακοσάββας, 2005). Το σοβάτισμα γίνεται με 

ασβέστη ανακατεμένο με άμμο  (Γιασιράνης, 2014), ενώ και εξωτερικά καλύπτονται με ασβέστη, ο 

οποίος έχει την ιδιότητα να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα να διατηρείται 

δροσερό το εσωτερικό τους (Ξανθάκου κ.ά., 2015: 280). 

Όταν κτίζονται οι τέσσερις τοίχοι, τοποθετούν τα «κορφάδια», που είναι ξεφλουδισμένοι 

κορμοί δέντρων συνήθως από κυπαρίσσι. Η τοποθέτησή τους είναι ανάλογη με τον τύπο της οικίας  

που κατασκευάζεται. Στηρίζονται πάνω στο «μεσιά» εγκάρσια ή  πλευρικά και τοποθετημένοι σε 

απόσταση ο ένας από τον άλλο ή στην «καμάρα» και σε απόσταση 0,60-0,80μ. περίπου μεταξύ 

τους. Αν το «κουτί» του σκελετού είναι μακρόστενο τότε το ακουμπούν στους δύο «μακρότοιχους» 

(Βρόντης, 1950: 9· Καραγιάννη – Μαρμαροκόπου, 1996: 175, 178. Θωμάς, 1999: 140. Μελεούνης, 

2002: 12-13. Διακοσάββας, 2005: 34). 

Τη σκεπή την φτιάχνουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού με τη βοήθεια συγγενών και φίλων, 

οι οποίοι μαζεύονται μια Κυριακή, συνήθως το καλοκαίρι. Κάποιοι ανεβαίνουν στα «κορφάδια» 

και δένουν με σπάγκο καλάμια, φτιάχνοντας σιγά-σιγά μια καλαμωτή ή τα καρφώνουν. Πάνω στα 

«κορφάδια» μπαίνουν οι κυπαρισσένιες ή σκελλινένιες «σκίζες» βγαλμένες από τα αθάνατα 

«ασκελλίνια», ή κάτι κοντά ραβδιά κυπαρισσένια που τα ονομάζουν «καπρούλια». Όταν 

τελειώσουν, οι αρμοί καλύπτονται  από πάνω με το φυλλά(δ)ι ή λυά (=πικροδάφνη) (Βρόντης,  

1950· Στούππος, 1981: 31-34. Μελεούνης, 2002: 12-13 Διακοσάββας, 2005· Γιασιράνης, 2014). 

Στη συνέχεια, απλώνεται λάσπη από ψιλοκοσκινισμένο χώμα και άχυρο για να δέσει 

καλύτερα το υλικό. Ακολούθως, φέρνουν «πατελιά», ειδικό αργιλώδες χώμα, από το οποίο δεν 

περνά το νερό της βροχής και την στρώνουν για να ολοκληρωθεί η σκεπή. Κάθε χρόνο, όμως, το 

φθινόπωρο, πριν τις πρώτες βροχές, οι ιδιοκτήτες «πατελιώνουν»,  στρώνουν ένα νέο στρώμα 

«πατελιάς». Η τοποθέτηση των «κορφαδιών», των «σκιζών» και «αρροδαφνών» μαζί με τη λάσπη 

και το ξερό χώμα ονομάζεται «ρώμα». Στα «ρώματα» των σπιτιών βοηθούν συγγενείς και φίλοι. 

Όταν τελειώσουν ακολουθεί  μια συγγενική διασκέδαση, που καταλήγει πολλές φορές σε γενικό 

χορό όλου του χωριού (Βρόντης,  1950·  Στούππος, 1981: 31-34. Διακοσάββας, 2005· Γιασιράνης, 

2014). 

Για να στηρίζεται η στέγη και να μονωθεί καλύτερα από την υγρασία και τη βροχή,  γύρω – 

γύρω στους τέσσερις τοίχους, τοποθετούν τις «πλάκες» και πάνω απ’ αυτές άλλες τετράγωνες 

πελεκητές, τις οποίες ονομάζουν «κρώματα». Πλάκες τοποθετούν,  επίσης, στα «ανώφλια» για να 

προστατεύουν κάπως την πόρτα από την βροχή ενώ στη μέση των ανωφλιών βάζουν ένα σκαλιστό 

σταυρό. Σε μια άκρη του «δώματος» βρίσκεται και ο «αλαφάντης» (=η καπνοδόχος), που είναι 

τετράγωνος με τέσσερις τρύπες στα πλάγια για να βγαίνει ο καπνός και με κωνική στέγη. Τα νερά 
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συγκεντρώνονται και χύνονται από έναν κρουνό, τον οποίο ονομάζουν  «καταχύτη» ή «χύτη» και 

ήταν φτιαγμένος από σκαφιδωτό κορμό ξύλου ή από κεραμίδι βυζαντινού τύπου, ο οποίος είναι 

στεγανοποιημένος στη βάση του με «κορασάνι», στον οποίο διοχετεύονται τα νερά της βροχής 

(Βρόντης, 1950· Διακοσάββας, 2014.: 34-35). 

Πάνω στο «δώμα» (= στέγη σπιτιού) απλώνουν τα δημητριακά, τα χαρούπια, τα σύκα 

(«ασκάδια»), το «πιργούρι», τον τραχανά και άλλα. Σε πολλά χωριά κοιμούνται τις θερμές 

καλοκαιρινές νύχτες πάνω στα «δώματα». Το πάτωμα είναι σχεδόν πάντοτε στρωμένο με 

ασπρόχωμα ή κοκκινόχωμα, το οποίο στρώνουν κατά περιόδους με στρώμα λάσπης από άργιλο, 

που έχει πατηθεί  με  το «κυλίντρι» και ασβεστωθεί κυρίως περιμετρικά για μόνωση. Στην 

επιφάνεια του πατώματος πολλές γυναίκες κάνουν διάφορα διακοσμητικά λαϊκά σχέδια με ασβέστη 

(Βρόντης, 1950: 11-12· Στούππος, 1981: 31-34. Διακοσάββας, 2014.: 34-39). 

Η συνήθεια να τοποθετούν χοχλάκια στα σπίτια και τις αυλές κυριαρχεί πολύ στη Ρόδο. 

Τοποθετούν στο δάπεδο αμμοκονίασμα και βάζουν μικρά άσπρα ή μαύρα βότσαλα με τα οποία 

κάνουν διάφορες διακοσμήσεις, όπως κύκλους, μαιάνδρους, φυτά κ.λπ. σαν ψηφιδωτά. Γενικότερα, 

τα σπίτια στα χωριά χωρίζονται σε σπίτια με «μεσιά»,  σε «πιλιερικά», σε «καμαρικά» και σε 

«καρβασαράες» (Βρόντης, 1950: 3, 23· Παπαχριστοδούλου, 1969: 190). 

2.2 Μεθοδολογία 

Η Αειφόρος Ανάπτυξη επαγγέλλεται καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, τόσο για τις 

σημερινές όσο και για τις επόμενες γενιές (Breiting et al., 2005· Gough, 2005: 340). Προσφέρει ένα 

όραμα προόδου. Για την επίτευξη των στόχων της αειφορίας καθοριστικός θεωρείται ο ρόλος ο 

οποίος καλείται να διαδραματίσει η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Hopwood, Mellor, 

O’Brien, 2005. Porter, Cordoba, 2009). 

Σύμφωνα με την (UNESCO, 2006), η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη αξιοποιεί 

πολλαπλές παιδαγωγικές μεθόδους - τεχνικές. Η μέθοδος project χαρακτηρίζεται ως διαθεματική 

και ολιστική. Αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και ευρεία μέθοδο και θεωρείται ότι οι υπόλοιπες 

μπορούν να ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιό της. Ο/Η εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους 

μαθητές/τριες αξιοποιούν δημιουργικά τις καταλληλότερες από αυτές (Frey,1998. Helm, Katz, 

2002. Katz, Chard, 2004. Γεωργόπουλος, Τσαλίκη 2005). 

Σε μια γενικότερη θεώρηση της μεθόδου project,  διακρίνονται τέσσερα βασικά στάδια: (α) 

προβληματισμός - επιλογή θέματος, (β) σχεδιασμός - προγραμματισμός των διδακτικών 

δραστηριοτήτων, (γ) διεξαγωγή - υλοποίηση των δραστηριοτήτων, (δ) διάχυση γνώσεων και 

εμπειριών - αξιολόγηση - αναστοχασμός. Το καθένα από τα στάδια αυτά μπορεί να αναλυθεί σε 

επιμέρους φάσεις (Helm, Katz 2002· Χρυσαφίδης, 2003. Katz, Chard, 2004· Παπαβασιλείου, 2015). 

Το θέμα: «Τα παραδοσιακά σπίτια των χωριών της Ρόδου» επιλέχθηκε με βάση κάποια 

κριτήρια, ωστόσο, το κυριότερο είναι, ότι προτάθηκε από τα παιδιά. Παράλληλα, παρουσιάζει 

τοπικό ενδιαφέρον, παρέχει ευκολία πρόσβασης σε σχετικές πηγές, προωθεί το άνοιγμα του 

σχολείου στην τοπική κοινωνία, δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη 

σχέση αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, παρέχει δυνατότητες συνεργασίας, 

με ειδικούς και επιστήμονες, εντάσσεται στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 

αναδεικνύοντας την αλληλοσύνδεση των τεσσάρων αξόνων της αειφορίας, προσφέρει ευκαιρίες για 

βιωματική, διαθεματική προσέγγιση καθώς και για αξιοποίηση διαφόρων διδακτικών μέσων και 

τεχνικών. 

2.2.1. Σχεδιασμός 

Κατά τον σχεδιασμό – προγραμματισμό του σχεδίου εργασίας, αποφασίστηκαν η χρονική 

διάρκεια του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες,  ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι, η κατανομή 

σε ομάδες και οι υποχρεώσεις τους,  ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων της κάθε ομάδας και ο  

προσδιορισμός του αντικείμενου μελέτης της,  η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί, οι 

δραστηριότητες  που θα υλοποιηθούν, οι πηγές πληροφόρησης και τα μέσα συλλογής δεδομένων 
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που θα αξιοποιηθούν, οι ειδικοί με τους οποίους θα επικοινωνήσουν και οι εξωσχολικοί χώροι που 

θα επισκεφτούν κ.ά. (Ballantyne, Parker, 2005). 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συστηματική μελέτη των παραδοσιακών 

σπιτιών των χωριών της Ρόδου και η κατάδειξη της δυνατότητας αξιοποίησής τους στην 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ώστε να αναδειχθούν οι αλληλένδετες περιβαλλοντικές, 

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές τους διαστάσεις. Οι παιδαγωγικοί στόχοι είναι 

πολύπλευροι. Ενδεικτικά, επιδιώκεται, τα παιδιά να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να ευαισθητοποιηθούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις 

για τη διατήρηση της παράδοσης και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας, να αναγνωρίσουν τις 

ιδιαιτερότητες των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων, να κατανοήσουν τις αλληλένδετες 

περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της παραδοσιακού σπιτιού 

της Ρόδου και να αντιληφθούν ότι η αρχιτεκτονική κατασκευή της παραδοσιακής κατοικίας 

αποτελούσε μια διαδικασία που απαιτούσε πολλές και ποικίλες τεχνικές, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν από απλούς ανθρώπους που επέλεξαν τη θέση του οικισμού τους, την τυπολογία 

και τη μορφολογία των κτισμάτων τους, σεβόμενοι το φυσικό τους περιβάλλον. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος «Τα παραδοσιακά σπίτια 

των χωριών της Ρόδου» έγινε με βάση τους τέσσερις άξονες της αειφορίας. Περιβάλλον: Θέση του 

οικισμού, Αξιοποίηση τοπίου, Τυπολογία και μορφολογία των κτισμάτων τους, Υλικά κατασκευής, 

Οργάνωση του χώρου με βάση το κλίμα της περιοχής, Εξωτερική αυλή – Κήπος κ.λπ. Οικονομία: 

Κόστος κατασκευής του σπιτιού, Αποθηκευτικοί χώροι, Φούρνος, Αχυρώνας κ.λπ. Κοινωνία: 

Συμβολή των συγγενών και των συγχωριανών για την κατασκευή του σπιτιού,  Προίκα, Τζάκι 

(«κούμελλα»), Δομή του σπιτιού κ.λπ. Πολιτισμός: (Διακόσμηση σπιτιού, Υφαντά – Κεντήματα, 

Έπιπλα – Ξυλογλυπτική, Αρχιτεκτονική, Ψηφιδωτά κ.ά.. 

Στις τεχνικές υλοποίησης που αξιοποιήθηκαν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής: 

Μελέτη πεδίου, παιχνίδια ρόλων, δομημένη συζήτηση, συνεργασία σε ομάδες, χρήση νέων 

τεχνολογιών, ενημερωτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τεχνικές κατασκευών, αφήγηση, 

χαρτογράφηση εννοιών, συνέντευξη και ηθικό δίλημμα (Scoullos,  Malotidi, 2004. Παπαβασιλείου, 

2015: 205). 

2.3. Υλοποίηση του project 

Η εφαρμογή του project, υλοποιήθηκε κατά τη σχολική περίοδο 2015-2016, στο 1ο 

Νηπιαγωγείου Πόλεως Ρόδου. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές παιδαγωγικές δραστηριότητες, 

ωστόσο στο πλαίσιο της παρούσας εργασία θα αναφερθούν κάποιες ενδεικτικά: 

• Δραστηριότητες σχετικές με τα χωριά της Ρόδου και τα παραδοσιακά τους σπίτια: 

Εντοπισμός των χωριών της Ρόδου στον χάρτη, καταγραφή των χωριών της Ρόδου με τη 

βοήθεια του Η/Υ, γλωσσικά παιχνίδια με τα ονόματα των χωριών της Ρόδου. Μία ομάδα 

εντοπίζει στο διαδίκτυο παραδοσιακά σπίτια των χωριών της Ρόδου, μία άλλη ομάδα 

φωτογραφίζει παραδοσιακά σπίτια της Ρόδου και τα παρουσιάζει σε όλα τα παιδιά. 

Επίσκεψη σε παραδοσιακό σπίτι  χωριού της Ρόδου και παρουσίαση των χώρων του από 

μια γιαγιά κ.ά. 

• Δραστηριότητες για την παροχή επιπλέον πληροφοριών, που να είναι σχετικές με τα σπίτια 

των χωριών της Ρόδου: Συνεργασία με λαογραφικούς συλλόγους για την παροχή 

πληροφοριών και την αποστολή υλικού, επίσκεψη στη λαογραφική γωνιά συστεγαζόμενου 

δημοτικού σχολείου, γλωσσικά παιχνίδια με θέμα το σπίτι, βιβλία με εικόνες από διάφορα 

σπίτια, φωτογραφίες με αυλές, φούρνους, αχυρώνες και «αλαφάντες» (=καπνοδόχους),  

χάρτης εννοιών σχετικός με τα παραδοσιακά σπίτια, συζήτηση με θέμα τη σημασία του 

σπιτιού για τον άνθρωπο    κ.ά. 

• Δραστηριότητες σχετικές με το κτίσιμο των σπιτιών των χωριών της Ρόδου: Παρουσίαση 

από πολιτικό μηχανικό και αρχιτέκτονα του τρόπου κατασκευής ενός σπιτιού, φωτογράφιση 

επαγγελματιών που σχετίζονται με το κτίσιμο ενός σπιτιού, παιχνίδι ρόλων, γνωριμία με τα 
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υλικά δόμησης ενός σπιτιού, όπως και με τα εργαλεία που χρειάζονται για την κατασκευή 

ενός σπιτιού, μέσα από εικόνες, φύλλο εργασίας: «Λαβύρινθος», παρουσίαση φωτογραφιών 

από τα στάδια κατασκευής ενός σπιτιού, επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά. 

• Δραστηριότητες σχετικές με τα σκεύη των σπιτιών των χωριών της Ρόδου: Τα παιδιά 

φτιάχνουν «γωνιά παραδοσιακού σπιτιού» στην αίθουσα του νηπιαγωγείου, τα νήπια 

φέρνουν από το σπίτι τους παραδοσιακά σκεύη οικιακής χρήσης και τα παρουσιάζουν, τα 

παιδιά βρίσκουν εικόνες με παραδοσιακά σκεύη οικιακής χρήσης και τα συγκρίνουν με τα 

αντίστοιχα σκεύη της τωρινής εποχής, οι μαθητές/τριες φέρνουν φωτογραφίες και εικόνες 

από παραδοσιακά έπιπλα και τα συγκρίνουν με φωτογραφίες και εικόνες από τα αντίστοιχα 

έπιπλα της σημερινής εποχής κ.ά. 

• Δραστηριότητες σχετικές με τη διακόσμηση των σπιτιών των χωριών της Ρόδου: Μία 

ομάδα εντοπίζει στο διαδίκτυο εικόνες από το διάκοσμο των παραδοσιακών σπιτιών των 

χωριών της Ρόδου και τις παρουσιάζει, Παρουσίαση «κεντητών» τραπεζομάντηλων, κάποια 

παιδιά φέρνουν από τα σπίτια τους παραδοσιακά κεντήματα και τα παρουσιάζουν  στην 

τάξη, μία άλλη ομάδα φέρνει από το σπίτι της υφαντά και τα παρουσιάζει σε όλα τα 

υπόλοιπα παιδιά, δημιουργία ιστορίας από ένα κέντημα, προβολή των παραδοσιακών 

ενδυμασιών των χωριών της Ρόδου, συνεργασία με λαογραφικούς συλλόγους για το 

δανεισμό παραδοσιακών στολών, τα παιδιά φτιάχνουν παραδοσιακές ποδιές κ.ά. 

• Δραστηριότητες καλλιτεχνικές σχετικές με τα σπίτια των χωριών της Ρόδου, για περαιτέρω 

ευαισθητοποίηση: Ζωγραφική με θέμα τα παραδοσιακά σπίτια, δημιουργία φωτογραφικού 

άλμπουμ, σάρωση – επεξεργασία φωτογραφιών, εικόνων, επίσκεψη και ξενάγηση στο 

λαογραφικό μουσείο, τα παιδιά ακούνε αλλά και τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια κ.ά. 

• Δραστηριότητες σχετικές με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των σπιτιών των χωριών 

της Ρόδου. Μια ομάδα αναλαμβάνει την απομόνωση των χαρακτηριστικών  εκείνων  που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και σήμερα στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, μια άλλη 

ομάδα μελετά μέσω διαδικτύου τα βιοκλιματικά σπίτια και εντοπίζει κοινά χαρακτηριστικά  

με τα παραδοσιακά σπίτια. Μία ακόμη ομάδα βρίσκει στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη 

διατήρηση και τον τρόπο αποκατάστασης των παραδοσιακών σπιτιών. Στη συνέχεια, 

παρουσίαση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες παραδοσιακών σπιτιών 

στην προσπάθεια αποκατάστασης ή διαφύλαξής τους. Ακολούθως, συζήτηση, 

προβληματισμός και ευαισθητοποίηση για την εικόνα φθοράς και εγκατάλειψης πολλών 

παραδοσιακών σπιτιών και για τον τρόπο αποκατάστασης των κτηρίων. Ηθικό δίλημμα: 

ένας κάτοικος χωριού της Ρόδου σκέφτεται να γκρεμίσει το πατρικό παραδοσιακό του  σπίτι 

και να φτιάξει ένα καινούργιο με πολλά δωμάτια για να τα ενοικιάζει σε τουρίστες κ.ά. 

• Δραστηριότητες σχετικές με την κοινωνική διάσταση των παραδοσιακών σπιτιών. Μία 

ομάδα μελετά τη συμμετοχή των συγγενών και των γειτόνων στο κτίσιμο των σπιτιών και 

τη μεταφορά των υλικών δόμησης με τη βοήθεια των γυναικών, μία άλλη ομάδα μελετά τον 

λιτό τρόπο ζωής και τις ασχολίες των παλαιών κατοίκων, οι οποίες  τους εξασφάλιζαν τα 

τρόφιμα της χρονιάς (γεωργία, κτηνοτροφία, ανταλλαγή προϊόντων). Τα παιδιά συζητούν με 

τους παππούδες και γιαγιάδες τους για τις στενές οικογενειακές και γειτονικές σχέσεις που 

υπήρχαν παλαιότερα, όπως και για την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και χώρου για ασφαλές 

παιχνίδι κ.ά. 

2.4. Αξιολόγηση  

Η αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με ιδεοθύελλα. Η διαμορφωτική ή 

σταδιακή αξιολόγηση υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 

Αξιολογήθηκαν οι δραστηριότητες των παιδιών, οι πληροφορίες που συνέλεξαν, τα έργα 

ζωγραφικής και οι κατασκευές που υλοποίησαν, οι φάκελοι εργασιών των ομάδων, το παιχνίδι 

ρόλων, όπως και  το ενδιαφέρον, η προθυμία, ο ενθουσιασμός που επέδειξαν. 
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Η τελική ή συνολική αξιολόγηση εφαρμόστηκε λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς με 

συζήτηση στην ολομέλεια για να διαπιστωθεί  το κατά πόσο επιτεύχθηκαν ο σκοπός και οι 

επιμέρους στόχοι του προγράμματος και για να ακουστούν οι προβληματισμοί, οι δυσκολίες και οι 

μελλοντικές προτάσεις. Επίσης, με συνεντεύξεις ημι-δομημένες από τα νήπια. Τέλος, η εργασία 

παρουσιάστηκε στη γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς που συνοδεύτηκε με έκθεση φωτογραφικού 

υλικού. 

3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Οι μαθητές/τριες με την ολοκλήρωση  του εκπαιδευτικού προγράμματος κατανόησαν ότι 

κάθε οικισμός  στο νησί της Ρόδου είναι ξεχωριστός. Επίσης, ότι για την κατασκευή των σπιτιών 

χρησιμοποιήθηκαν τοπικά υλικά (πέτρα, λάσπη, ασβέστης, ξύλο), ο συνδυασμός των οποίων βοηθά 

καθοριστικά στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών φυσικού φωτισμού, αερισμού - δροσισμού και 

προστατεύει το κτήριο από τη βροχή. Επιπλέον, ότι οι τεχνίτες απόκτησαν τις γνώσεις 

παραδοσιακά από τους προγόνους τους και ότι στην κατασκευή των σπιτιών βοηθούσαν συγγενικά 

και φιλικά πρόσωπα. 

Ακόμη, κατανόησαν ότι τα σπίτια κατασκευάζονταν ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

κλιματολογικές συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες επιλεγόταν ο κατάλληλος προσανατολισμός τους. 

Οι στέγες είναι επίπεδες και καλύπτονται με ένα αργιλώδες χώμα (πατελλιά), το οποίο δεν 

επιτρέπει στο νερό να περνάει στο εσωτερικό του κτηρίου. Τα παράθυρα είναι μικρά, για το σωστό 

αερισμό και την αποφυγή της διάβρωσης από την υγρασία. 

Οι μαθητές/τριες έδειξαν ενδιαφέρον για θέματα που συνδέονται με την πολιτιστική τους 

κληρονομιά, ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασία της παράδοσης, συνειδητοποίησαν ότι η 

προστασία τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι επιβεβλημένη, 

αντιλήφθηκαν την αξία της προστασίας του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και  

κατανόησαν την αλληλοσύνδεση περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών 

θεμάτων. 

Γενικότερα, από τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής έρευνας προκύπτει ότι οι 

συμμετέχοντες/ουσες ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, κατανόησαν τις 

ιδιαιτερότητες των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων, διαμόρφωσαν στάσεις στην κατεύθυνση της 

αειφορικής διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων και ανέλαβαν πρωτοβουλίες και δράσεις στο 

πλαίσιο της πολιτιστικής διάστασης της αειφορίας. Ευρύτερα, αντιλήφθηκαν ότι η φιλοσοφία της 

ροδίτικης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής συνάδει με εκείνη της αειφορίας, καθώς τα παραδοσιακά 

οικοδομήματα των χωριών της Ρόδου αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς με λειτουργικότητα και 

αισθητική, εκφράζουν τις αξίες της εποχής και η κατασκευή τους έγινε με τα κατάλληλα διαθέσιμα 

τοπικά υλικά με βασικό κριτήριο τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. 

Η ερευνητική εργασία είναι πρωτότυπη, επειδή λαμβάνει χώρα στην προσχολική εκπαίδευση 

με τη μορφή ολοκληρωμένου διαθεματικού εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο της 

Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το προτεινόμενο διαθεματικό σχέδιο εργασίας είναι 

σχεδιασμένο για νηπιαγωγείο, ωστόσο αποτελεί πρόταση προς επεξεργασία, καθώς με τις 

κατάλληλες προσθαφαιρέσεις μπορεί να υλοποιηθεί και σε άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες. 
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Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 
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ΕΠΑΝΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΙΤΙΟΥ 
 

Γιανναράκη Άρτεμις 

artgian@yahoo.gr 

εκπαιδευτικός ΠΕ70.50 

Περίληψη 

Το κείμενο που ακολουθεί πραγματεύεται την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

μαθητών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), μέσα από εκπαιδευτικές πρακτικές που 

στηρίζονται στην θεωρία της επαναπόδοσης αιτίου. Στα πρώτα τρία κεφάλαια θα γίνει επεξήγηση 

των βασικών όρων, δηλαδή των διαταραχών αυτιστικού φάσματος, της θεωρίας της επαναπόδοσης 

αιτίου και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Στο τέλος καθενός από αυτά τα κεφάλαια γίνεται η 

σύνδεση με την εκπαιδευτική πράξη και αναφέρεται η σημασία και η συμβολή του εκπαιδευτικού 

στην κάθε διαδικασία. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρέμβαση, η οποία αφορά στους μαθητές με 

ΔΑΦ και καταδεικνύεται η σύνδεση της θεωρίας της επαναπόδοσης με την ενίσχυση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας των μαθητών αυτών. 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτισμός, εκπαίδευση, επαναπόδοση, ψυχική ανθεκτικότητα 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον γύρω από την ειδική αγωγή στην Ελλάδα αυξάνεται 

συνεχώς. Πολλές έρευνες γίνονται με επίκεντρο τα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, οι 

οποίες αφορούν κυρίως γνωστικά και κοινωνικά ελλείμματα. Δουλεύοντας τα τελευταία χρόνια 

στην εκπαίδευση σε μαθητές με αυτισμό, παρατήρησα πως εκτός από ελλείμματα γνωστικού και 

κοινωνικού τομέα, υπάρχουν έντονα ελλείμματα στον συναισθητικό τομέα. Έτσι, ξεκίνησα άτυπες 

παρεμβάσεις που αφορούσαν την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και παρατήρησα πως 

αυξήθηκε σταδιακά και η ψυχική τους ανθεκτικότητα. Το παρακάτω κείμενο έρχεται να πλαισιώσει 

επιστημονικά την αρχική μου ιδέα, με πρόταση μελλοντικά να τεθεί και σε ερευνητική εφαρμογή. 
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Κεφάλαιο 1: Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 

1.1 Αποσαφήνιση εννοιών 

Με τον όρο «Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος», η οποία για χάριν συντομίας θα 

αναφέρεται στο εξής ως ΔΑΦ, γίνεται περιγραφή ενός ευρέος φάσματος διαταραχών με κοινά 

χαρακτηριστικά. Οι διαταραχές αυτές είναι νευρο-αναπτυξιακής φύσης και αφορούν άτομα με 

ελλείμματα σε κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, περιορισμένα ενδιαφέροντα και 

επαναληπτικά πρότυπα συμπεριφοράς. (Γαλάνης, 2015). 

Ο συγκεκριμένος όρος (ΔΑΦ) έρχεται να αντικαταστήσει τον μέχρι πρόσφατα ευρέως 

χρησιμοποιούμενο όρο των «Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΔΑΔ)», ο οποίος περιέγραφε 

μια σειρά από συγγενείς διαταραχές, όπως η Αυτιστική Διαταραχή, η Διαταραχή Rett, η Παιδική 

Αποδιοργανωτική Διαταραχή, η Διαταραχή Asperger, και η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη 

Προσδιοριζόμενη Αλλιώς ή αλλιώς Άτυπος Αυτισμός. Ωστόσο, η πρόσφατη αναθεωρημένη έκδοση 

του ταξινομικού συστήματος DSM-V της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (2013), καταργεί 

τη Διαταραχή Asperger και τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς, ενώ 

ταυτόχρονα μετακινεί τη Διαταραχή Rett και την Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή σε άλλες 

διαγνωστικές κατηγορίες (Γαλάνης, 2015). 

Ταυτόχρονα διακρίνει τη ΔΑΦ στα εξής τρία επίπεδα σοβαρότητας, ανάλογα το βαθμό 

υποστήριξης που χρήζει το πάσχον άτομο: 

• Επίπεδο 3. Ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης. Εδώ συγκαταλέγονται τα άτομα με 

σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την ευελιξία. 

• Επίπεδο 2. Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης. Αφορά τα άτομα με αξιοσημείωτες 

δυσκολίες. 

• Επίπεδο 1. Ανάγκη υποστήριξης. Εδώ κατηγοριοποιούνται τα άτομα με δυσκολίες στις 

παραπάνω περιοχές. 

Ο Γαλάνης (2015) αναφέρει πως τα αυτιστικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου ποικίλουν 

ανάλογα με το νοητικό επίπεδο και τη γλωσσική του ικανότητα και δε μένουν σταθερά για όλη του 

τη ζωή. Διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπαίδευση, τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, την 

κοινωνική εμπειρία αλλά και τη νευρολογική ωρίμανση του ατόμου με αυτισμό. Βασισμένοι σε 

αυτή τη διαπίστωση θα παρατηρήσουμε αν το στοιχείο της ψυχικής ανθεκτικότητας μπορεί να 

ενισχυθεί, δεδομένης της υποστήριξης που θα πάρει το παιδί από το σχολείο. 

1.2 Παιδιά με ΔΑΦ στην εκπαίδευση 

Η φοίτηση των παιδιών με ΔΑΦ στο ελληνικό σχολείο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Οι 

μαθητές με ΔΑΦ με ηπιότερες δυσκολίες φοιτούν στο γενικό σχολείο και μπορεί να 

υποστηρίζονται από έναν εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης, ή να φοιτούν κάποιες ώρες την 

εβδομάδα στο τμήμα ένταξης, σύμφωνα με τον νόμο 3699/2008. Έτσι, στην τάξη δύναται να 

υπάρχει κάποιο παιδί με ΔΑΦ και μια ειδική παιδαγωγός, η οποία συνυπάρχει μαζί με τον 

εκπαιδευτικό της τάξης, σε πλαίσιο συνεκπαίδευσης. Στόχος των δυο εκπαιδευτικών είναι η 

γνωστική ενίσχυση του μαθητή με ΔΑΦ και η κοινωνική του ένταξη στο πλαίσιο του σχολείου 

(ΦΕΚ, 2007). Υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που φοιτούν χωρίς να έχουν ή να χρειάζονται 

καμία υποστήριξη. Σε περίπτωση μαθητή με ΔΑΦ που χρήζει ιδιαίτερα σημαντικής υποστήριξης, 

προβλέπετε η φοίτησή του σε ειδική δομή, όπως το ειδικό δημοτικό και τα Ειδικά Εργαστήρια 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Γαλάνης, 2015). 

Ενώ ο αυτισμός στον υπόλοιπο κόσμο έχει αναγνωριστεί και η εκπαίδευση των παιδιών 

αυτών έχει θεσμοθετηθεί εδώ και πολλά χρόνια, στην Ελλάδα αυτή η θεσμοθέτηση έγινε αργότερα 

με τον Ν.1566/1985, όπου οι μαθητές με αυτισμό αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά ως μία 

αυτόνομη κατηγορία παιδιών με αναπηρίες. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2817/2000) 

είναι πολύ σημαντική η ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό 
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σχολικό πλαίσιο, αλλά και στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Έτσι, στα Αναλυτικά 

προγράμματα για τον Αυτισμό, ο στόχος αυτός είναι ο κεντρικός γνώμονας για τη διαμόρφωσή 

τους και αφορά την αρχή της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους 

τους μαθητές, βάση της οποίας λειτουργούν και τα ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ για τη Γενική Αγωγή (ΔΕΠΠΣ, 

2003). 

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν παιδιά που φοιτούν σε γενικό δημοτικό σχολείο με την 

παρουσία ειδικού παιδαγωγού και είναι λειτουργικά ως προς το σημείο της επικοινωνίας με έναν 

ενήλικα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάσσονται στο Επίπεδο 1 και 2. 

Κεφάλαιο 2: Επαναπόδοση αιτίου 

2.1 Απόδοση αιτίου 

Η απόδοση αιτίου αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αιτιολογεί τη συμπεριφορά 

και τη δράση του και περιλαμβάνει μια ομάδα κινήτρων. Σύμφωνα με τον Weiner η απόδοση 

αιτίων για μια περίπτωση επιτυχίας ή αποτυχίας, επηρεάζει τη δυνατότητα του ατόμου αυτού για να 

επαναλάβει ή όχι την πράξη (Κοκκινάκη, 2006). 

Κατά τους Hewstone και Fincham (2007), στη θεωρία του Weiner οι διαστάσεις της 

απόδοσης αιτίου είναι τρεις, o τόπος , η σταθερότητα και η δυνατότητα ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα 

ο τόπος ή έδρα, μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. Στην περίπτωση της εσωτερικής έδρας, το 

άτομο αποδίδει την αιτία στην ικανότητα, την προσπάθεια, την προσοχή, την προσωπικότητα, τη 

διάθεση, την ομορφιά και άλλα χαρακτηριστικά που πηγάζουν από τον ίδιο τον εαυτό. Οι 

εξωτερικές αιτίες αφορούν στοιχεία που δεν προέρχονται από το ίδιο το άτομο, αλλά εξωτερικούς 

παράγοντες, όπως η δυσκολία του έργου, η τύχη, η βοήθεια από άλλους, η αμοιβή και η στάση των 

άλλων (Παπαντωνίου, 2014). 

Αναφορικά με τη σταθερότητα, διακρίνουμε δύο είδη, τις σταθερές αιτίες, όπως η ικανότητα, 

η γνώση, η ομορφιά και τις ασταθείς αιτίες, όπως η διάθεση, η τύχη, οι συγκυρίες. Στην περίπτωση 

σταθερών αιτιών, η προσδοκία για μελλοντικές επιτυχίες αυξάνεται, ενώ στην περίπτωση της 

ασταθούς απόδοσης αιτίου, το άτομο δεν προσπαθεί εύκολα να επαναλάβει μια πράξη 

(Παπαντωνίου, 2014). 

Η τρίτη διάσταση είναι αυτή που αφορά τη δυνατότητα ελέγχου από το άτομο. 

Παραδειγματικά, αιτίες που είναι ελέγξιμες είναι η προσπάθεια, η επίμονη εργασία, η καθοδήγηση 

μιας ομάδας σύμφωνα με τις απόψεις μας. Από την άλλη μεριά, αιτίες μη ελέγξιμες είναι η τύχη, οι 

αποφάσεις που παίρνουν οι άλλοι, η ψυχοφυσιολογική κατάσταση, το ταλέντο. (Παπαντωνίου, 

2014). 

Δυο διαφορετικά άτομα θα αποδώσουν διαφορετικά αίτια σε μια ίδια κατάσταση και αυτό 

γιατί ο ένας μπορεί να μείνει στο κομμάτι της παρατήρησης, ενώ ο άλλος μπορεί να ψάξει τα 

βαθύτερα αίτια και κίνητρα της πράξης. Γι’ αυτό, μια συμπεριφορά δε μπορεί να εξεταστεί σωστά 

αν δε μελετηθεί στο περιβάλλον στο οποίο εμφανίστηκε (Πολυχρονοπούλου, 2012). Τέλος, αξίζει 

να σημειωθεί πως οι άνθρωποι έχουν την τάση να αποδίδουν την δική τους συμπεριφορά σε 

εξωτερικά αίτια και των άλλων σε εσωτερικά (Κοκκινάκη, 2006). 

2.2. Απόδοση αιτίου και εκπαίδευση 

Οι αποδόσεις αιτίου είναι φανερό ότι επηρεάζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα αλλά και τις 

συμπεριφορές των ανθρώπων. Διαμορφώνουν μελλοντικές σκέψεις και δράσεις, ενώ επηρεάζουν 

και την αυτορύθμιση (Παπαντωνίου, 2014). Γι’ αυτό, ειδικά στην περίπτωση της εκπαίδευσης, θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν από τον εκπαιδευτικό, καθώς οι μαθητές ανήκουν σε μια ομάδα 

ανθρώπων που επηρεάζονται πολύ από τον συναισθηματικό τους κόσμο. Έτσι, στο κομμάτι της 

εκπαίδευσης παρατηρούμε αρκετές έρευνες που αφορούν την απόδοση αιτίου και το κίνητρο του 

μαθητή (Κωσταρίδου, 2011). 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

76 

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να ασχοληθούν με την θεωρία της απόδοσης αιτίου γιατί 

συχνά έρχονται αντιμέτωποι με προβληματικές συμπεριφορές από μαθητές τους. Το ζητούμενο 

είναι να αφουγκραστούν τα αίτια πίσω από την συμπεριφορά αυτή, τα οποία μπορεί να είναι η 

νοημοσύνη του παιδιού, τα ατομικά και οικογενειακά κίνητρα, η αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία είναι δύσκολο 

να προσδιοριστούν (Κανδαράκης, 2010). 

Παρά την παραπάνω δυσκολία είναι σημαντική η ενασχόληση του εκπαιδευτικού με την 

απόδοση αιτίου, γιατί αυτά είναι που καθορίζουν τις δράσεις του μαθητή. Κάποια από τα αίτια που 

αποδίδουν οι μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία και την επιτυχία τους ή την αποτυχία τους σε 

αυτή, σχετίζονται συχνά με την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους και 

συνήθως επηρεάζουν τα κίνητρα και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τη μάθηση  και το 

σχολείο (Κωσταρίδου, 2011). 

2.3. Επαναπόδοση αιτίου στην εκπαίδευση 

Πολλές συμπεριφορές, πράξεις και σκέψεις προκύπτουν από αποδόσεις αιτίου με 

συγκεκριμένα στοιχεία, όπως η μονόπλευρη επεξεργασία των αιτιακών σχέσεων. Η θεωρία της 

επαναπόδοσης αιτίου αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μια απόδοση αιτίου, η οποία έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στα συναισθήματα και τα κίνητρα του ατόμου, θα επαναπροσδιοριστεί με 

σκοπό να επιδράσει θετικά στις σκέψεις και τις δράσεις του (Hewstone &Fincham, 2007). 

Αυτή η θεωρία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση για μαθητές που έχουν 

αποδώσει λάθος αιτία σε μια κατάσταση, όπως για παράδειγμα μια αποτυχία σε ένα διαγώνισμα 

μαθηματικών που γενικεύεται σε γενικό αίσθημα αποτυχίας στο μάθημα των μαθηματικών. Όταν ο 

μαθητής θεωρήσει ότι είναι κακός ή μη ικανός να υλοποιήσει το μάθημα αυτό, προοικονομεί την 

αποτυχία του. Αυτό συχνά συνοδεύεται με μειωμένο κίνητρο για μάθηση και έτσι ο μαθητής 

μειώνει και την προσπάθειά του. 

Η τεχνική αυτής της θεωρίας περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα. Πρώτα ο εκπαιδευτικός 

εντοπίζει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Αυτή μπορεί να αφορά την απόδοση αιτίου λόγω 

αποτυχίας σε ένα μάθημα ή την απουσία κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους άλλους μαθητές. 

Έπειτα ο εκπαιδευτικός θα βρει εφικτές για τον μαθητή αποδόσεις και θα επιλέξει ευνοϊκές 

καταστάσεις στις οποίες, όταν το παιδί εμπλακεί, να έχει μεγάλες πιθανότητες να τα καταφέρει. 

Ακόμα και αν αποτύχει, ο εκπαιδευτικός θα κάνει μια προφανή απόδοση με καλή πρόγνωση για την 

αυτοεκτίμησή του (Κορδούτης, 2017). 

Ένας χειρισμός που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε αυτή τη θεωρία είναι αυτός της ψευδής 

επανατροφοδότησης. Έτσι, αφού μελετηθεί καλά η δυνατότητα επιτυχίας και η εφικτότητα της 

κάθε προσπάθειας από μεριάς του εκπαιδευτικού, θα έρθει η επιτυχία του μαθητή. Ακόμα όμως και 

αν υπάρξει αποτυχία είναι σημαντικό να δοθεί στον μαθητή κίνητρο. Παραδειγματικά, για τον 

μαθητή που πιστεύει ότι είναι κακός στα μαθηματικά, ο εκπαιδευτικός θα διαμορφώσει πιο εύκολες 

ασκήσεις με σκοπό να νιώσει την επιτυχία. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρει ή του φανούν 

δύσκολες, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να του δείξει πως δεν είναι δικό του το λάθος, αλλά πως ίσως 

αυτές οι ασκήσεις είναι για μεγαλύτερη τάξη. Έτσι, θα δημιουργήσει ένα εξωτερικό αίτιο, μη 

ελέγξιμο από τον μαθητή και θα αποδυναμώσει την αίσθηση ότι φταίει ο ίδιος που δεν τα 

καταφέρνει. 

Σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η καλή μελέτη των υπαρχουσών αποδόσεων 

και ικανοτήτων του μαθητή και η εφικτότητα των σχεδιαζόμενων επαναποδόσεων. Ο στόχος της 

επαναπόδοσης είναι σταδιακά να καταλάβει ο μαθητής πως κάθε απόδοση αποτυχίας είχε την έδρα 

της στην έλλειψη προσπάθειας και πως η σταθερή επαναλαμβανόμενη προσπάθεια θα φέρει το 

αποτέλεσμα που επιθυμεί (Κορδούτης, 2017). 
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Κεφάλαιο 3: Ψυχική ανθεκτικότητα 

3.1. Ορισμός 

Ο όρος ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένας ενεργητικός όρος που αφορά την ικανότητα του 

παιδιού να επιβιώνει παρά τις αντιξοότητες που βιώνει καθημερινά. Είναι μια έννοια-κλειδί που 

εστιάζει στην κατεύθυνση της θετικής προσαρμογής σε αντίξοες συνθήκες και προσδίδει αίσθηση 

ελπίδας στην προσπάθεια για ανάκαμψη. Προέρχεται από τους χώρους της ψυχιατρικής, της  

ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας και αφορά μια συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο τα 

άτομα κατορθώνουν να ανακάμψουν ύστερα από επικίνδυνες καταστάσεις της ζωής, μέσα από την 

ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους (Βράντση & Δημητριάδου 2018). 

Σύμφωνα με τους Κουρκούτα και Xavier (2012), οι καταστάσεις αυτές μπορεί να είναι 

εξωγενείς και να αφορούν το περιβάλλον και την συμπεριφορά των γύρω προς το άτομο ή να είναι 

ενδογενείς και να προέρχονται από δυσκολίες που έχει το ίδιο το άτομο. H ψυχική ανθεκτικότητα 

ορίζεται από τον Κουρκούτα (2012) ως μια δυναμική διαδικασία στην οποία κάποιες εσωτερικές 

ικανότητες χάρη και στην επίδραση συγκεκριμένων εξωτερικών θετικών παραγόντων, μπορεί να 

επιτύχουν σημαντικά ή θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα ακόμη και σε ένα αντίξοο πλαίσιο. 

Υπάρχουν δυο προϋποθέσεις για την εμφάνιση της ψυχικής ανθεντικότητας, η ύπαρξη 

προϋπάρχοντος ή επίκτητου πλαισίου αντίξοων, αγχογόνων και τραυματικών συνθηκών και η 

δυνατότητα προσπάθειας διαχείρισης των αρνητικών συνθηκών και εμπειριών. Η ικανότητα αυτής 

της διαχείρισης μπορεί να αναπτυχθεί στο άτομο είτε διαπροσωπικά είτε ενδοπροσωπικά. Για να 

γίνει διαπροσωπικά η ανάπτυξη, πρέπει το άτομο να βρίσκεται σε ένα υποστηρικτικό κοινωνικό 

περιβάλλον, με ανθρώπους που του προσφέρουν ζεστασιά και στήριξη, δείχνοντας παράλληλα 

εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και πίστη στην μελλοντική του εξέλιξη. Η ενδοπροσωπική 

ανάπτυξη είναι πιο δύσκολη, καθώς προϋποθέτει θετική αυτοεικόνα, ισχυρή ικανότητα 

προσαρμοστικότητας και πλούσιους εσωτερικούς ψυχικούς και γνωστικούς πόρους (Ματσόπουλος, 

2011) . 

3.2 Ψυχική ανθεκτικότητα και εκπαίδευση 

Το σχολείο θεωρείται από πολλούς ερευνητές ένα ιδανικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 

παρεμβάσεων που αφορούν την ψυχική υγεία (Κουρκούτας, 2011). Μια τέτοια παρέμβαση είναι 

και αυτή που αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα. 

Κατά τις Βράντση και Δημητριάδου (2018), η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα σε 

μία σχολική τάξη κινείται γύρω από δύο παραμέτρους. Η μία αφορά την ύπαρξη υποστηρικτικού 

και ενθαρρυντικού κλίματος μέσα στην τάξη και η άλλη την ύπαρξη εκπαιδευτικών που με 

παιδαγωγικούς και διδακτικούς χειρισμούς διευκολύνουν την σχολική προσαρμογή των ατόμων 

που δυσκολεύονται. Αναφερόμαστε σε εκπαιδευτικούς που έχουν δυναμική παρουσία μέσα στην 

τάξη, επιδιώκουν την προάσπιση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και γνωρίζουν το 

μέγεθος της επιρροής που ασκεί η καθημερινή επαφή μαζί τους. Παράλληλα, η ύπαρξη 

υποστηρικτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μαθητών, θα ενισχύσει αυτή την 

προσπάθεια. 

Γνωρίζουμε άλλωστε, πως όταν οι εκπαιδευτικοί είναι εκπαιδευμένοι και στηρίζονται 

επαρκώς από το σύστημα, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σχέσεις με τους μαθητές που θα 

προάγουν τη μαθησιακή και κοινωνική ένταξή τους. Αυτές οι δυο συνιστώσες θα ενισχύσουν την 

ψυχική τους ανθεκτικότητα με μια σειρά επιμέρους σημαντικές δεξιότητες (Κουρκούτας, 2012). 

Σύμφωνα με τον Ματσόπουλο (2011) οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικοί ενήλικοι στην ζωή 

των παιδιών και η ζεστασιά και η σταθερότητα που μπορούν να τους παρέχουν επηρεάζει τους 

μαθητές άμεσα. Το πρόσωπο του εκπαιδευτικού άλλωστε μπορεί να αποτελέσει θετικό πρότυπο για 

τους μαθητές του. Η σταθερότητα της συμπεριφοράς του, επηρεάζει τους μαθητές αναπτύσσοντας 

την προσωπικότητα και τις κοινωνικές τους δεξιότητες, ενώ μπορεί να βελτιωθεί και η ετοιμότητά 

τους για την αντιμετώπιση δυσκολιών στη ζωή (Βράντση & Δημητριάδου, 2018). Όλες αυτές οι 
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δεξιότητες αποτελούν στοιχεία της ψυχικής ανθεκτικότητας και επιβεβαιώνουν το γεγονός πως ο 

εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παρέμβει άμεσα και καταλυτικά στην ενίσχυση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας του μαθητή. 

3.3 Ψυχική ανθεκτικότητα και ΔΑΦ 

Οι Παπάνης και Γιαβρίμης (2009) αναφέρουν πως κάποιες ψυχοπαθολογικές αντιδράσεις των 

παιδιών μπορεί να σχετίζονται με δυσκολίες και ελλείμματα που αντιμετωπίζουν λόγω του 

σωματικού ή γνωστικού προβλήματος που έχουν και που επηρεάζει την κοινωνικοποίησή τους. Τα 

άτομα με ΔΑΦ, συχνά αδυνατούν να αναπτύξουν σταθερές διαπροσωπικές σχέσεις και αυτό 

επιβαρύνει την ψυχοκοινωνική τους ένταξη και τη γενικότερη λειτουργία τους . 

Στην περίπτωση παιδιών με ΔΑΦ, μελετάμε άτομα που έχουν ενδογενείς διαταραχές οι 

οποίες οδηγούν συχνά σε σοβαρές ή ήπιες κοινωνικές δυσκολίες. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να 

διαχειριστούν καθημερινά ζητήματα και κοινωνικές περιστάσεις. Έτσι, τίθενται θέματα ψυχικής 

ανθεκτικότητας, λόγω της δύσκολης συναισθηματικής κατάστασης που προκαλείται στα παιδιά 

αυτά, εξαιτίας της διαταραχής τους και των δυσκολιών τους για κοινωνικοποίηση. 

Για να αναπτυχθεί σε παιδιά με ΔΑΦ η ψυχική ανθεκτικότητα πρέπει να γίνει διαπροσωπικά, 

με την ύπαρξη ενός σημαντικού ενήλικα με σταθερά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον 

Ματσόπουλο, (2011) και όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικοί ενήλικοι 

στην ζωή των παιδιών με αποτέλεσμα να παίζουν κεντρικότατο ρόλο στην καλλιέργεια της ψυχικής 

τους ανθεκτικότητας. 

4. Παρέμβαση σε μαθητές με ΔΑΦ για την ανάπτυξη της ψυχικής τους ανθεκτικότητας μέσα 

από την θεωρία της επαναπόδοσης αιτίου. 

Σύμφωνα με τον Γαλάνη (2015) ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε παιδιά με ΔΑΦ πρέπει να 

λαμβάνει υπόψιν του πολλές παραμέτρους και αυτό γιατί οι ανάγκες των ατόμων με αυτισμό είναι 

ιδιαίτερα εκτεταμένες και αφορούν σχεδόν όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Έτσι ένα πρόγραμμα, 

αρχικά θα αφορά τη δημιουργία μιας θετικής παιδαγωγικής σχέσης ανάμεσα σε μαθητή και 

εκπαιδευτικό και τον περιορισμό των δυσπροσάρμοστων μορφών συμπεριφοράς που 

παρεμποδίζουν τη μάθηση. Έπειτα, το πρόγραμμα μπορεί να αφορά δεξιότητες όπως η προσοχή, η 

μίμηση κοινωνικής αλληλεπίδρασης κ.α. Γενικότερα όμως, ανάλογα με τον μαθητή μπορούμε να 

εστιάσουμε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν την προσαρμογή του στο κοινωνικό 

περιβάλλον. 

Μέσα από όσα μελετήθηκαν παραπάνω, θα παρουσιαστεί σε αυτή την εργασία μια πρόταση 

για παρέμβαση σε μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, που θα αφορά την ενίσχυση της 

ψυχικής τους ανθεκτικότητας μέσα από την τεχνική της επαναπόδοσης αιτίου. Πιο συγκεκριμένα, 

όπως έχει φανεί από το κεφάλαιο τρία, τα παιδιά με ΔΑΦ Επιπέδου 1 ή 2, είναι ως προς ένα σημείο 

ανεξάρτητα και λειτουργικά, όμως συχνά έχουν προβλήματα επικοινωνίας με τους συνομηλίκους 

και ζητήματα κοινωνικής συναναστροφής. Ενώ κάποια παιδιά επιδιώκουν να είναι μόνα τους, 

υπάρχουν και αυτά που γνωρίζουν τη διαφορετικότητά τους και επιθυμούν μια υποτυπώδη, απλή 

κοινωνική εμπλοκή με τους συμμαθητές τους. Η αποτυχία σε αυτή την προσπάθεια τα κάνει να 

νιώθουν απομονωμένα και συχνά απογοητευμένα, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό 

που τα εμποδίζει στην προσπάθεια για κοινωνικοποίηση. 

Σε αυτή την περίπτωση, η συμβολή ενός εκπαιδευτικού που έχει μελετήσει όλες τις 

συνιστώσες της περίπτωσης και επιθυμεί να παρέμβει, είναι πολύ σημαντική για το παιδί. Μέσα 

από τα βήματα της επαναπόδοσης αιτίου, θα αναγνωρίσει τις δυνατότητες του μαθητή και θα τις 

αναδείξει, πρώτα σε αυτόν και έπειτα στους συμμαθητές του. Η τεχνική της ψευδής 

επανατροφοδότησης θα φανεί αρκετά χρήσιμη, καθώς ο εκπαιδευτικός συχνά θα χρειαστεί να 

επαινέσει τον μαθητή για κάτι που ίσως δεν πέτυχε πλήρως ή να αποδώσει το αίτιο της αποτυχίας 

σε εξωτερικούς παράγοντες. 
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Έτσι ο εκπαιδευτικός, αφού καλλιεργήσει μια καλή σχέση με τον μαθητή και τον κάνει να 

νιώθει ασφάλεια κοντά του και να μιλάει άνετα μαζί του, μπορεί να προχωρήσει ως εξής. Αρχικά, 

θα βρει μια δεξιότητα του μαθητή στην οποία είναι ιδιαίτερα καλός, όπως το να φτιάχνει πάζλ, να 

παίζει σκάκι ή να παίζει μπάσκετ και θα την αναδείξει στο μαθητή σαν μια εξέχουσα ικανότητα. 

Έτσι θα ενισχυθεί το αυτοαίσθημα του μαθητή. 

Στην συνέχεια, αφού ο μαθητής  θα νιώθει άνετα να εκθέσει αυτή την δεξιότητά του σε κοινό, 

ο εκπαιδευτικός ελεγχόμενα στην αρχή, θα τον εκθέσει στους συνομηλίκους του. Ο εκπαιδευτικός 

θα βρίσκει συχνά χρόνο να συζητά με τον μαθητή και να αναλύουν σωστές και λάθος 

συμπεριφορές, ώστε να διορθώνεται και να εξελίσσεται συνεχώς. 

Προτείνονται στην αρχή μικρές ομάδες, των δύο, τριών ή τεσσάρων ατόμων, ανάλογα με τις 

ανάγκες του μαθητή, με σταθερή ενθάρρυνση από τον εκπαιδευτικό. Σταδιακά η παρουσία του 

εκπαιδευτικού θα μειώνεται και θα δίνεται στον μαθητή η ευκαιρία να συναναστρέφεται τους 

συμμαθητές του γύρω από τον άξονα της ικανότητάς του. Αυτό είναι και το πρώτο μεγάλο βήμα 

προς την κοινωνικοποίηση. Αφού ο μαθητής νιώσει πλέον ασφάλεια μέσα στον κύκλο συμμαθητών 

που έχει δημιουργήσει, προχωράμε στο επόμενο βήμα. 

Ο εκπαιδευτικός συνεχίζει να ενθαρρύνει τον μαθητή να μιλάει και να παίζει με συμμαθητές 

του και τον προτρέπει να δοκιμάσει σιγά σιγά και δεξιότητες στις οποίες δεν είναι και τόσο καλός. 

Σε περίπτωση αποτυχίας, χρησιμοποιεί την τεχνική της ψευδής ανατροφοδότησης και αποδίδει το 

αίτιο σε εξωτερικό, μη ελεγχόμενο παράγοντα, ώστε να νιώσει το παιδί πως ήταν θέμα τύχης ή 

περίπτωση μιας φοράς. Η επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό παραμένει σταθερή, καθώς είναι το 

σημείο αναφοράς και ασφάλειας για τον μαθητή. 

Στην συνέχεια, αφού κατακτηθεί και αυτό το επίπεδο, ο μαθητής θα εκτεθεί σε νέα σύνολα 

συμμαθητών του και θα προσπαθήσει να κοινωνικοποιηθεί μαζί τους. Πάντα ο εκπαιδευτικός θα 

βρίσκεται κοντά και η παρέμβασή του θα είναι διακριτική, ενώ η επικοινωνία του με τον μαθητή 

και οι συζητήσεις που κάνουν, θα διατηρηθούν. 

Αυτή η παρέμβαση θα κρατήσει αρκετούς μήνες και έχει ως στόχο ο μαθητής να νιώθει άνετα 

να μιλήσει και να παίξει κάτι που γνωρίζει ή είναι πολύ καλός, αρχικά σε μια μικρή ομάδα, στη 

συνέχεια στην ίδια μικρή ομάδα σε κάτι που δεν γνωρίζει και τόσο καλά και αργότερα σε μια 

καινούργια παρέα συνομηλίκων. Έτσι, θα αναπτυχθούν οι κοινωνικές του δεξιότητες και θα 

ενισχυθεί η ψυχική του ανθεκτικότητα, αναφορικά με την ικανότητά του να συναναστρέφεται 

άτομα της ηλικίας του. Οι αποδόσεις που είχε κάνει θα αντικατασταθούν με νέες και ο μαθητής θα 

νιώθει περισσότερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια στην κάθε επόμενη προσπάθειά του να 

κοινωνικοποιηθεί. 

Φυσικά δεν γνωρίζουμε τα παιδιά με τα οποία θα συναναστραφεί ο μαθητής ή ποιες θα είναι 

οι δεξιότητές του και αν αυτές ενδείκνυνται για παρέα με συνομηλίκους. Σε κάποιες περιπτώσεις ο 

εκπαιδευτικός ίσως χρειαστεί να παρέμβει πριν την έκθεση του μαθητή στην ομάδα συνομηλίκων 

του και να τους μιλήσει ή να ενθαρρύνει τον μαθητή να παίξει κάποιο παιχνίδι στο οποίο δεν είναι 

και τόσο καλός, με τη μέθοδο της ψευδής ανατροφοδότησης. Οι αστάθμητοι παράγοντες είναι 

πολλοί όταν ασχολούμαστε με μια παρέμβαση που αφορά παιδιά με ΔΑΦ, όμως ο καθοριστικός 

παράγοντας της επιτυχίας της παρέμβασης, δεν είναι τόσο το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η 

εκπαίδευση, όσο η ποιότητα της παρεχόμενης παρέμβασης και αυτό είναι κάτι που οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να διαμορφώσουν κατάλληλα (Γαλάνης, 2015). 

Η παραπάνω παρέμβαση αποτελεί πρόταση βασισμένη σε βιβλιογραφικές αναφορές η οποία 

δεν έχει μελετηθεί σε δείγμα μαθητών επίσημα. Παρ’ όλα αυτά η ιδέα προέκυψε από την άτυπη 

εφαρμογή που έχω κάνει στο σχολικό πλαίσιο σε μαθητές με ΔΑΦ με τους οποίους εργάζομαι. 

Θεωρώ πως η επίσημη ερευνητική εφαρμογή της θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τη μελέτη και των 

τριών θεματικών τις οποίες πραγματεύεται και κυρίως θα είχε θετικά αποτελέσματα στο δείγμα, 

τους μαθητές. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό να παρουσιάσει την ανάγκη της διεπιστημονικότητας, μέσα 

σε μια  νέα τάση εκπαίδευσης, την λεγόμενη συμπεριληπτική εκπαίδευση . Η συμπεριληπτική 

εκπαίδευση περνάει ένα βήμα μπροστά από την ενταξιακή εκπαίδευση και βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση όλων των μαθητών και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και 

στην συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Για την 

καλύτερη εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης επιβάλλεται διεπιστημονικότητα σε όλους 

τους τομείς και στην μάθηση καθεαυτή και στο έργο μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η εφαρμογή της 

θα γίνει εφικτή μόνο αν υπάρξει αλλαγή στην κουλτούρα του σχολείου κα  στις στάσεις των 

εκπαιδευτικών. Με την  υιοθέτηση καλών πρακτικών δημιουργείται ένα σχολείο κατάλληλα 

προσαρμοσμένο ώστε να έχει την δυνατότητα να δέχεται και να φιλοξενεί όλα τα παιδιά. 

 

Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονικότητα, συμπεριληπτική εκπαίδευση, πρακτικές συμπερίληψης. 

1.Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αφορούσε την προετοιμασία τους να διδάσκουν σε 

συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, συγκεκριμένες κατακερματισμένες γνώσεις, εξειδικευμένα 

μαθήματα, με αποτέλεσμα οι μαθητές να αποκτούν γνώσεις αποκομμένες από την πραγματικότητα 

και τα βιώματά τους (Ματσαγγούρας, 2002). Η ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης της γνώσης 

έφερε το πέρασμα από τα ανελαστικά και στερεότυπα περιεχόμενα σπουδών και εγχειρίδια σε 

εναλλακτικά θέματα που βασίζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών και 

προωθούν την διαθεματική προσέγγιση της γνώσης (Μπίκος,2005). 

Πρόκειται για προγράμματα που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την αλλαγή στον τρόπο 

εργασίας στο σχολείο προσεγγίζοντας διεπιστημονικά την γνώση. Η διεπιστημονικότητα οδήγησε 

στην συνεργασία των εκπαιδευτικών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους καθώς και του 

κλάδου της ειδικής αγωγής. Το σχολείο οφείλει να ανοίξει τις πόρτες του και να επιτρέψει 

διδακτική που να δίνει τη δυνατότητα για εφαρμογή πιο καινοτόμων και αποτελεσματικών 

μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. 

Μία νέα τάση εκπαίδευσης που αφορά την συμπεριληπτική εκπαίδευση, στηρίζεται  στη 

συνεργασία επιστημόνων, στην ανταλλαγή γνώσεων και μεθόδων από διαφορετικά επιστημονικά 

πεδία, στην υιοθέτηση συμπεριληπτικής κουλτούρας από όλο το σχολικό περιβάλλον φαίνεται να 

δημιουργεί το κατάλληλο υπόβαθρο για τα επόμενα άλματα στην εκπαίδευση. 

Τα τελευταία χρόνια σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα γίνονται προσπάθειες ώστε να 

παρέχεται ισότητα ευκαιριών σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Προς την καθιέρωση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης συνετέλεσε ο χώρος της ειδικής αγωγής σε μια προσπάθεια να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες περιθωριοποιημένων παιδιών, διεκδικώντας με αυτόν τον τρόπο τον 

σεβασμό για την διαφορετικότητα τους ( Αγγελίδης ,2011) Οι υποστηρικτές της  νέας φιλοσοφίας 

τονίζουν τα πολλαπλά  οφέλη που έχει σε όλα τα παιδιά. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση συνδέεται 

με την μάθηση και την συμμετοχή όλων των ατόμων χωρίς να γίνονται διακρίσεις και εξαιρέσεις. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1 Διεπιστημονικότητα και συμπεριληπτική εκπαίδευση 

Η αδυναμία να προσφέρεται η γνώση κατακερματισμένη οδήγησε συνειδητά σε μια ανάγκη 

για διεπιστημονική περί τον κόσμο γνώση. Η μάθηση ήταν κυρίως προσανατολισμένη στο να 

αποκτηθούν γνώσεις που να βοηθήσουν  να επιτύχουν οι μαθητές σε κάποιες εξετάσεις παρά στο 

να κατανοήσουν και να βιώσουν την σημασία της ζωής. Αντιθέτως η γνώση παράγεται από 

διάφορα επιστημονικά πεδία και με βιωματική μάθηση (Ματσαγγούρας 2002). 

Αρχίζουν να αμφισβητούνται τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών και να παίρνουν την 

θέση τους ανοιχτά προγράμματα που διακρίνονται από ευελιξία και εναλλακτικούς τρόπους 

μάθησης , τα οποία προσφέρουν και το κατάλληλο έδαφος για διεπιστημονική προσέγγιση της 

γνώσης (Μπίκος 2005). Θέση παίρνει λοιπόν η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης , η οποία 

προσεγγίζει ολιστικά την γνώση , αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις των παιδιών και το 

ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και την κοινωνία. Δημιουργούνται τα ΔΕΠΠΣ  σε κάθε βαθμίδα της 

εκπαίδευσης που προσεγγίζονται από διερευνητικές μεθόδους και διδάσκουν με βάση την 

ενοποιημένη μορφή της γνώσης. Συνεπώς για την διαθεματική προσέγγιση της γνώσης απαιτείται 

διεπιστημονική διερεύνηση των θεμάτων δηλαδή γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους  (Summer & Tribe 2008). Χρειάζεται λοιπόν για τον προγραμματισμό και 

την υλοποίηση εμπλοκή και συνεργασία εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες. 

Η συνεργασία διαφόρων επιστημόνων, ο πλουραλισμός και η ανταλλαγή γνώσεων από 

διαφορετικά επιστημονικά πεδία η ανάγκη των  σύγχρονων  κρατών  να δημιουργήσουν μια 

κοινωνία η οποία να συμπεριφέρεται ισότιμα στους πολίτες της ανεξάρτητα από τις διαφορετικές 

ανάγκες και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες έφεραν στο προσκήνιο την τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση η οποία έχει ως προτεραιότητα την αλληλεπίδραση και την συνδιδασκαλία όλων των 

μαθητών (Μάμας, 2014). Συνεπώς και την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. 

2.2 Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και πρακτικές εφαρμογής 

Τα τελευταία χρόνια προτεραιότητα στην εκπαίδευση σε πολλές χώρες αποτελεί η υιοθέτηση 

της συμπεριληπτικής φιλοσοφίας . Κεντρικό θέμα συζήτησης στα σχολεία είναι μέσω ποιων 

δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να προωθηθούν συμπεριληπτικές πρακτικές με σκοπό την 

κοινωνική αποδοχή όλων των μαθητών (Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). 

Η πολιτική της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ήρθε στο προσκήνιο με σκοπό να νικήσει τις 

όποιες κοινωνικό- οικονομικές ανισότητες, πολιτισμικές, φυλετικές ιδιαιτερότητες, εσωτερικές και 

εξωτερικές ανομοιογένειες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από την κοινωνία ή 

από μαθητές σε επίπεδο σχολείου ( Campbell et all.,2001). 

Αρχικά η ιδέα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αναδύθηκε ως μια μορφή εκπαιδευτικής 

στήριξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με σκοπό να συνυπάρχουν με τους 

συνομηλίκους τους στο σχολείο της γειτονιάς τους. Επίσης πολλοί σύλλογοι αναπήρων ώθησαν 

προς μια κοινωνική πολιτική ισότητας ( Τζίμας & Λαμπροπούλου, 2007). Επιπλέον νόμοι και 

αποφάσεις κινούνταν προς την κατεύθυνση της συνεκπαίδευσης, όπως ο νόμος του 94-142/1975 

των Η.Π.Α, ο εκπαιδευτικός νόμος του 1983 στην Βρετανία και η απόφαση του Συμβουλίου των 

Υπουργών παιδείας των κρατών μελών της Ευρώπης (4-6-1984) ( Τριλιανός, 1992). Επίσης 

σημαντικό σταθμό αποτέλεσε το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ειδικής Αγωγής στην Σαλαμάνκα το 

οποίο συνδέθηκε με την συμπεριληπτική εκπαίδευση, στόχος του κινήματος των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ήταν το δικαίωμα για την ζωή και η ισότητα ευκαιριών ( UNESCO,1994). 

Τα παιδιά λοιπόν τα οποία η εκπαίδευση τους λάμβανε χώρα σε ξεχωριστό περιβάλλον από 

αυτό των υπολοίπων παιδιών τώρα συμπεριλαμβάνονται στο σχολείο της γειτονιάς τους. Αυτό 

φυσικά συνεπάγεται την διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος καθώς και εκπαιδευτικών 

πρακτικών ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ανταπόκριση ( Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). 
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Άλλωστε το θέμα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης βρίσκεται στο προσκήνιο και πολλοί 

ερευνητές κάνουν εισηγήσεις  σχετικά με ποιους τρόπους και μέσω πιο τεχνικών μπορούν να 

αναπτυχθούν συμπεριληπτικές πρακτικές προωθώντας έτσι τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση 

(Angelides, 2008). 

Οι Ainscow  et all έδωσαν έμφαση στην ώθηση δυναμικών διαδικασιών που χαρακτηρίζονται 

από συμπεριληπτικό χαρακτήρα μέσα στα σχολικά πλαίσια. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία μέσα 

από την καθημερινότητα τους και μέσω των δραστηριοτήτων οφείλουν να αναζητούν 

συμπεριληπτικές πρακτικές (αναφορά Κουρκούτας, 2008). 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν είναι ένα στάδιο το 

οποίο κάποια στιγμή μπορεί να επιτευχθεί αλλά είναι μια διαδικασία και μάλιστα διαρκής και 

συνεχόμενη ( Angelides, 2012). Έρευνες σε σχολεία της Ιταλίας όπου έγιναν προσπάθειες 

εφαρμογής της, μας επισημάνουν ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν είναι ένας τελικός στόχος 

που φτάνει κάποιος, αλλά μια συνεχόμενη διαδικασία που απαιτεί συνεχή δέσμευση ( Kanter et all, 

2015). Μια διαδικασία κατά την οποία τα σχολεία που την ενστερνίζονται κάνουν προσπάθειες 

ώστε να ανταποκριθούν σε όλους τους μαθητές σαν ξεχωριστά άτομα με ξεχωριστές 

προσωπικότητες και όπου όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις ικανότητες και τις ανάγκες τους 

συμμετέχουν στο ίδιο σχολείο ( Campell, 2002, Κυπριωτάκης, 2001). 

Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα φοίτησης όλων των παιδιών στο ίδιο σχολείο με απώτερο 

σκοπό να μην νιώθουν περιθωριοποιημένα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η συμπεριληπτική 

εκπαίδευση δεν σημαίνει απλή συνύπαρξη των μαθητών στον ίδιο χώρο αλλά σημαίνει κάτι πιο 

ουσιαστικό να μπορούν τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν δυνατές σχέσεις  και 

δυνατές φιλίες μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον να μπορεί το ίδιο το 

σχολείο να προσαρμοστεί στις ανάγκες του παιδιού και όχι το παιδί να προσαρμοστεί στο σχολείο. 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν αφορά απλά την τοποθέτηση των παιδιών σε «κανονικά» 

σχολεία αλλά την διαμόρφωση των σχολείων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των 

παιδιών. Επιπλέον αφορά την διαμόρφωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών  ώστε να θεωρούν 

υπευθυνότητα τους να μεταδώσουν γνώσεις ακόμη και στα παιδιά που αποκλείονται για 

οποιονδήποτε λόγο (Mittler, 2012). 

Ο Campell επισημάνει ότι << υπάρχουν διαφορετικές και ασυμβίβαστες ιδέες για την 

συμπερίληψη… είναι μια περίπλοκη ιδέα που οδηγεί σε σύγχυση >> ( Campell, 2002, σελ.12). 

Ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για την συμπερίληψη . Έχουν 

διατυπωθεί διαφορετικές αντιλήψεις ανάλογα με το πώς ορισμένοι την κατανοούν και την 

ερμηνεύουν. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αναδύεται από τον τομέα της ειδικής αγωγής ή ότι αφορά 

μια κατηγοριοποίηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, άλλοι ότι αφορά την εκπαίδευση των 

<<μειονεκτούντων>> μαθητών ή των ξένων παιδιών ή των παιδιών που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ( Angelides, Stylianou, Gibbs, 2006). 

Να τονίσουμε ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση δίνει θέση και αξία στο κάθε παιδί μέσα στο 

σχολείο και θεωρεί όλα τα παιδιά ισότιμα μέλη σε ένα σχολείο για όλους. Δεν αφορά μόνο τα 

παιδιά που έχουν κριθεί ως να έχουν ειδικές ανάγκες και λαμβάνουν βάση νομοθεσίας κάποια 

ειδική εκπαίδευση, αλλά συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά που πιθανόν να περιθωριοποιούνται. Η 

συμπερίληψη αφορά τον καθένα που μπορεί να έχει επιλογή και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση 

σημαίνει να ακούμε και να εκτιμούμε τις «φωνές» των παιδιών (Mittler, 2012). 

Συνδέεται με την  συμμετοχή όλων των ατόμων καθώς και με την μάθηση τους χωρίς να 

γίνονται διακρίσεις και εξαιρέσεις. Λαμβάνονται υπόψη οι κλίσεις που μπορεί να έχει ένα παιδί, οι 

ανάγκες του, τα ταλέντα του αλλά ακόμη και οι ιδιαιτερότητες και οι ιδιομορφίες του. Όλα τα 

άτομα είναι ισότιμα και ισάξια και έχουν ίσες ευκαιρίες απέναντι στην μάθηση ( Αγγελίδης,2011). 

Τα σχολεία τα οποία τα οποία λειτουργούν με βάση την συμπεριληπτική εκπαίδευση έχουν 

ως βασική τους αρχή η διαφορετικότητα να γίνεται σεβαστή και να αντιμετωπίζεται ως πρόκληση 

και όχι ως δυσκολία (Αγγελίδης & Αβραμίδου, 2011). 
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Παραδείγματα πρακτικών εφαρμογής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκαν 

και  σε σχολεία της Κύπρου, με σκοπό την μείωση της περιθωριοποίησης των παιδιών που 

προέρχονται από τις τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα οι πρακτικές αναφέρονται στην καλλιέργεια από 

το σχολείο συμπεριληπτικής κουλτούρας, την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών, την 

εμπλοκή των παιδιών όλων ανεξαιρέτως στη μαθητική αυτοδιοίκηση και την διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού ( Κωστή και  άλλοι, 2012). 

Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (μουσεία , 

ζωολογικούς κήπους κτλ.) αποτελούν επίσης πρακτικές εφαρμογής της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης. Επιπλέον οι καλές σχέσεις εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με τον εκάστοτε διευθυντή 

και ιδιαίτερα τα πιστεύω τους στην συμπερίληψη ,προάγουν την ισότητα ευκαιριών. Όταν οι 

εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και δημιουργούν δίκτυα συνεργασίας καθώς και όταν δίνουν προσοχή 

στις φωνές των παιδιών προωθούν μια πιο συμπεριληπτική κουλτούρα (Αγγελίδης, 2011). 

Λέγοντας συμπεριληπτική εκπαίδευση εννοούμε εκπαίδευση που αφορά όλα τα παιδιά 

ανεξάρτητα από το εάν παρουσιάζουν οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα σε ένα σχολείο ενιαίο το οποίο 

όμως είναι και κατάλληλα προσαρμοσμένο ώστε να έχει την δυνατότητα να δέχεται και να 

φιλοξενεί όλα τα παιδιά (Thomazet, 2009). 

2.3 Διεπιστημονικότητα και συμπεριληπτική εκπαίδευση βασίζονται στην συνεργασία 

Ένας τρόπος που θα έκανε ευνοϊκότερη την συνεργασία των εκπαιδευτικών ,προωθώντας και 

την διεπιστημονικότητα ,θα μπορούσαν να είναι οι  συνδιδασκαλίες. Να προσπαθήσουν δηλαδή οι 

εκπαιδευτικοί με τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν τα παιδιά, τα αναλυτικά προγράμματα 

και γενικότερα την εκπαίδευση να οργανώσουν μαζί διδασκαλίες, αναλαμβάνοντας από κοινού τις 

ευθύνες (Κλεάνθους, Παπαλεξανδρή, Φτιάκα, 2012). Σίγουρα αυτό απαιτεί χρόνο και διάθεση από 

τους εκπαιδευτικούς. Όμως αν εργαστούν με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούν και οι ίδιοι στην 

δουλειά τους, επειδή θα γνωρίζει ο καθένας τι ακριβώς θα κάνει και θα έχει και θετικό αντίκτυπο 

στα παιδιά. 

Οι Wilson και Bedford σημειώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να αλλάξουν τον τρόπο 

που λειτουργούν μέσα στην τάξη σε σχέση με την  προετοιμασία του μαθήματος εφόσον πλέον 

δουλεύουν μαζί και με άλλους ενήλικες μέσα στην τάξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σχεδιάζουν 

διδασκαλίες συμπεριλαμβάνοντας και τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (αναφορά Bignold, 

Barbera, 2012 ). Επιπλέον έρευνες που εξέταζαν απαντήσεις που έδωσαν βοηθοί διδασκαλίας σε 

ερωτήσεις σχετικά με το πώς νιώθουν στην τάξη όταν συμμετέχουν, διαπιστώθηκε ότι όταν 

συμμετείχαν πλήρως σε διαδικασίες σχεδιασμού της τάξης και είχαν στενότερη συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς αυτό οδηγούσε σε πιο συμπεριληπτικές πρακτικές (Groom, Rose,2005). 

Οφείλουν όμως και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν ότι η δουλειά που αναλαμβάνουν 

απαιτεί υπομονή, θέληση και αγάπη από την μεριά τους διότι μόνο αν είναι συνειδητοποιημένοι και 

ευαισθητοποιημένοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Ο ρόλος τους δεν φαίνεται εύκολη υπόθεση 

διότι πρέπει να διαχειριστούν το παιδί που έχουν αναλάβει να φροντίζουν και ταυτόχρονα να 

συνυπάρχουν με άλλους εκπαιδευτικούς της τάξης και με τα υπόλοιπα παιδιά, προσφέροντας 

παράλληλα και έργο  

Προς την προώθηση όμως της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και μιας διεπιστημονικής 

κουλτούρας δεν φτάνει μόνο η στάση που θα κρατήσουν οι εκπαιδευτικοί αλλά είναι απαραίτητο 

όλο το σχολείο από τον διευθυντή μέχρι και τους γονείς να υιοθετήσει συμπεριληπτική κουλτούρα 

που θα ευνοεί την θετική εμπλοκή όλων και την ανάπτυξη συνεργατικών κουλτούρων (Αγγελίδου, 

2011) Όλοι μαζί λοιπόν θα προσφέρουν σαν μια ομάδα οικοδομώντας δυνατές σχέσεις μεταξύ 

τους. 

3. Συμπεράσματα 

Η συμπερίληψη αποτελεί μια ιδέα ολικής μεταστροφής στην εκπαίδευση, που σηματοδοτεί 

την ισότιμη  συμμετοχή όλων των μαθητών στη διδασκαλία και στην μάθηση. Είναι μια διαδικασία 
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που δεν μπορεί να προκύψει από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς συνεπάγεται ριζικές αλλαγές στις 

στάσεις όλων των φορέων που σχετίζονται με την εκπαίδευση.  Συνεπώς, για μην χαρακτηριστεί 

ουτοπική θα πρέπει να γίνουν σημαντικές προσπάθειες προώθησης της. Βασίζεται στην 

διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. 

Το πρώτο σημείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η αλλαγή στην κουλτούρα του 

σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να υιοθετήσουν ένα δημοκρατικό στυλ διδασκαλίας, 

απαλλαγμένο από κάθε είδους προκατάληψη. Χρειάζεται θετική προδιάθεση και απαλλαγή 

αρνητικών σκέψεων για κάποιους μαθητές, μιας και αυτές είναι πιθανόν να μεταδοθούν και στους 

υπόλοιπους, κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση και όχι την ενεργό 

συμμετοχή των παιδιών. 

Μια άλλη σημαντική πρακτική για να μπορέσει να εφαρμοστεί η συμπεριληπτική εκπαίδευση 

είναι η συνεργασία εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα αυτών της γενικής και ειδικής αγωγής. Άλλωστε για 

να εφαρμοστεί η διεπιστημονικότητα επιβάλλεται η συνεργασία  Διαμορφώνοντας συνδιδασκαλίες 

θα μπορούν να συζητούν μεταξύ τους για το σχεδιασμό τους, να ανταλλάσουν ιδέες, να τις 

υλοποιούν και στη συνέχεια να προβαίνουν σε αναστοχασμό της διδασκαλίας τους, εντοπίζοντας 

πιθανά λάθη τους. Αυτή η αλληλοσυμπλήρωση εμπειριών και γνώσεων που βασίζεται στην βασική 

αρχή της διεπιστημονικότητας, θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, αφού από τη μια θα διδάξουν τη 

συνεργασία στους μαθητές τους και από την άλλη θα βελτιωθούν οι ίδιοι  ως άνθρωποι  και ως 

παιδαγωγοί. Επίσης, θετική κρίνεται η συνδιδασκαλία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, 

εφόσον θα έχει ως αποτέλεσμα να μένουν και τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην 

τάξη και όχι να διδάσκονται σε διαχωριστικά περιβάλλοντα. 

Πέρα από όλα τα παραπάνω, για την παροχή ίσων ευκαιριών στη διαδικασία της διδασκαλίας 

και μάθησης πρέπει ο εκπαιδευτικός κατά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας του, να λαμβάνει 

υπόψη του τις ανάγκες κάθε παιδιού. Σε αυτό βοηθάει η διαφοροποίηση της ύλης και των στόχων 

κάθε μαθήματος, εντάσσοντας  δραστηριότητες που θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων των 

παιδιών. Επίσης, μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, γίνεται διαμοιρασμός της εργασίας 

στα μέλη της ομάδας κι έτσι όλοι έχουν ένα ρόλο. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιδιώξει να διδάξει σε άτυπα 

περιβάλλοντα μάθησης, τα οποία βρίσκονται εκτός του παραδοσιακού χώρου του σχολείου, όπως  

επισκέψεις σε μουσεία, πάρκα, ζωολογικούς κήπους, δρόμους της πόλης. Σε αυτά τα περιβάλλοντα 

εκμηδενίζεται η ακαδημαϊκή επίδοση που υπάρχει μέσα στην παραδοσιακή τάξη. Επιπλέον, γίνεται 

σύνδεση με στόχους, γεγονότα και εμπειρίες της καθημερινής ζωής των παιδιών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να βρίσκουν τα παιδιά αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας πιο ελκυστικό. 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι ένα μοντέλο εκπαίδευσης πολλά υποσχόμενο. Η 

εφαρμογή της θα γίνει εφικτή μόνο αν υπάρξει αλλαγή στην κουλτούρα του σχολείου, στις στάσεις 

και πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών καθώς και στον παιδαγωγικό και διδακτικό χαρακτήρα της 

διαδικασίας της μάθησης. 
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Περίληψη 

Η εργασία εξετάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης σχετικά με την ένταξη εκπαιδευτικών καινοτομιών στα ειδικά σχολεία αλλά και 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αναγκαιότητα 

ένταξης νέων καινοτόμων ιδεών στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και για το πως οι καινοτομίες συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην εξέλιξη των 

μαθητών. Επιπρόσθετα, καταγράφονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές και 

διευθύντριες στην διάρκεια εκτέλεσης των καινοτόμων δράσεων σε ολόκληρη την σχολική μονάδα. 

Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με χρήση ειδικά διαμορφωμένου 

ερωτηματολογίου. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι τα καινοτόμα προγράμματα στην ειδική 

εκπαίδευση προάγουν την διεπιστημονικότητα, τη δυναμική διδασκαλία και συμβάλουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με αναπηρία. Έτσι οι μαθητές και μαθήτριες βελτιώνουν την 

ενεργό συμμετοχή τους, την ομαδικότητα, την κοινωνικοποίησή, την ευγενή άμιλλα και την 

υπευθυνότητα τους. Επιπλέον τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την ένταξη εκπαιδευτικών 

καινοτομιών στα ειδικά σχολεία βελτιώθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και 

διεύθυνσης.  

 

Λέξεις-κλειδιά : Εκπαιδευτική Καινοτομία, Ειδική Αγωγή, Ειδικό σχολείο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

Η εδραίωση ενός συγχρόνου εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να αποτελεί την πρωταρχική 

μέριμνα κάθε κοινωνίας. Ένα άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα θέτει τις βάσεις μιας 

ολοκληρωμένης και ποιοτικής μόρφωσης. 

Η οργάνωση όμως ενός εκπαιδευτικού συστήματος είναι ένα πολυδιάστατο και ευαίσθητο 

ζήτημα. Παρατηρείται πλήθος «υπευθύνων» να προσπαθούν να το διαμορφώσουν, κάνοντας 

προτάσεις, επικαλούμενοι απόψεις, πειραματιζόμενοι πάνω στην αποκτηθείσα εμπειρία. Οι 

υπεύθυνοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, ή διάφοροι φορείς (εκπαιδευτικοί, πολιτικοί κτλ). Δεν 

υπάρχουν όμως μαγικές συνταγές για την παιδεία και την εκπαίδευση, γι’ αυτό απαιτείται μια 

συνεχής προσαρμογή στη δυναμική των καιρών και στην αναπτυξιακή πορεία κάθε χώρας, μια 

πάγια παιδαγωγική αρχή. Επίσης η αναψηλάφηση της θεώρησης του εκπαιδευτικού συστήματος 

είναι μια πρόκληση, μια υποχρέωση αλλά και μία ασύλληπτα μεγάλη ευθύνη, καθώς πρέπει να 

αποτυπώνεται με επιστημονικό τρόπο η επικρατούσα κατάσταση στο σχολείο και την κοινωνία και 
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να επιχειρείται ο κατάλληλος σχεδιασμός, η επιτυχέστερη παρέμβαση (Le Matais, 1999, Φερρό και 

Ζαμμέ, 2000). 

Η παρούσα μελέτη - έρευνα προσπαθεί να διερευνήσει τις ποιοτικές παραμέτρους που 

επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι 

παράμετροι αυτοί σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, το σχολικό και το οικογενειακό 

περιβάλλον.  

Εκπαιδευτική Νομοθεσία στην Ελλάδα 

Βασικός πυλώνας της οργάνωσης και ανάπτυξης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

αποτελεί ο Νόμος 1566/1985. Στον νόμο τονίζεται η σημαντικότητα, τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο 

και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο νόμος αναφέρει ότι «σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να 

συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη 

δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» 

(Νόμος 1566/1985). 

Συνεχίζοντας στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου, αναφέρει ότι οι «μαθητές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτούν σε ειδικά σχολεία 

ή ειδικές τάξεις, ή εντάσσονται σε κανονικές τάξεις, για να πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε 

περίπτωση, ειδική αγωγή και μάθηση (Νόμος 1566/1985). Ο Νόμος 2817 που ψηφίστηκε τον 

Μάρτιο του 2000, και φέρει τον τίτλο «εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

άλλες διατάξεις, θέτει πιο σαφή τα νομοθετικά πλαίσια και τις έννοιες της Ειδικής Αγωγής. 

Έτσι στο άρθρο 1, δίνεται ο ορισμός του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 

«άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία 

μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων». 

Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται από τους δημόσιους 

φορείς (σχολεία) και είναι εξολοκλήρου δωρεάν. Η εκπαίδευση που παρέχεται επιδιώκει: 

• την ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, 

• τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη, ή 

επανένταξη στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο, 

• την επαγγελματική τους κατάρτιση κα τη συμμετοχή τους στη παραγωγική διαδικασία, 

• την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη 

(Νόμος 2817/2000). 

Η εκπαίδευση παρέχεται στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι και την ηλικία των 22 ετών. Η φοίτηση 

μπορεί να παραταθεί και μετά το 22 έτος της ηλικίας του μαθητή, ανάλογα των μαθησιακών 

δυσκολιών που παρουσιάζει. Αυτό αποφασίζεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης, μετά από σχετική εισήγηση του επιμέρους Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) που μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και 

Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). 

Για να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι, θεσπίζονται και υιοθετούνται τεχνικές - 

μέτρα, που είτε βρίσκουν εφαρμογή στο σύνολο τους, είτε αποσπασματικά. Ανάλογα του είδους 

και του βαθμού δυσκολίας που αντιμετωπίζει ένας μαθητής, μπορεί να φοιτά, είτε σε κανονική 

σχολική τάξη, με παράλληλη υποστήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο όποιος ανήκει στα 

ΚΔΑΥ ή σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), είτε σε τμήματα ένταξης που 

οργανώνονται κατάλληλα στα γενικά και τεχνικά επαγγελματικά σχολεία. 

Σε δυσκολότερες περιπτώσεις, οι μαθητές μπορούν να φοιτούν: 
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• σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής. Σε αυτά περιλαμβάνονται: 

α) τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά ειδικής αγωγής για μαθητές από 4 ετών μέχρι και 14 

ετών, 

β) τα γυμνάσια ειδικής αγωγής για μαθητές από 14 ετών μέχρι και 18 ετών, 

γ) τα ενιαία λύκεια ειδικής αγωγής για μαθητές από 18 ετών μέχρι και 22 έτη, 

δ) τα τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Α' βαθμίδας για μαθητές από το 14ο 

έτος της ηλικίας τους έως και το 19ο έτος, 

ε) τα τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Β' βαθμίδας για μαθητές από το 14ο 

έτος της ηλικίας τους έως και το 19ο έτος, που περιλαμβάνουν και τον Α' κύκλο σπουδών και 

τον Β' κύκλο σπουδών, 

στ) τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), όπου 

φοιτούν μαθητές από 14 έως και 22 ετών. 

• Σε σχολεία ή τμήματα που μπορεί να είναι αυτοτελή, ή να υπάγονται σε άλλα σχολεία, ή 

νοσοκομεία, ή κέντρα αποκατάστασης, ή ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ή ιδρύματα χρόνιων 

πασχόντων ατόμων, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές που εκπαιδεύονται έχουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Στο σπίτι, από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με την μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης. 

Νόμος 3194/2003 

Ο νόμος 3194/2003 ψηφίστηκε με σκοπό να ρυθμίσει διάφορα εκπαιδευτικά θέματα τόσο 

στην ειδική αγωγή, όσο και στη τυπική εκπαίδευση. Τροποποιεί σε σημεία τον ν. 2817/2000, όπως 

για παράδειγμα στο άρθρο 1 στην παράγραφο 2, όπου προτίθενται τα εξής: «Ειδικής εκπαιδευτικής 

μεταχείρισης μπορεί να τύχουν τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα». Ο 

νόμος καθορίζει το προσοντολόγιο του προσωπικού που στελεχώνει τις σχολικές μονάδες ειδικής 

αγωγής, τα ΚΔΑΥ, τα ΕΕΕΕΚ και τα τμήματα ένταξης και δημιουργεί λίστα προσόντων των 

εκπαιδευτικών κατά φθίνουσα σειρά. 

Δημιουργεί οργανογράμματα στους υπάρχοντες φορείς και αποσαφηνίζει το καθηκοντολόγιο 

των υπαλλήλων. Ρυθμίζει την λειτουργία αυτών των φορέων και ιδρύει νέους φορείς (π.χ. ίδρυση 

ΣΜΕΑ στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών). Ρυθμίζει τέλος, θέματα που έχουν σχέση με την απασχόληση 

του Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού. Ειδικότερα, αναφέρεται στα τυπικά προσόντα διορισμού, 

για τους Σχολικούς Νοσηλευτές που στελεχώνουν τις μονάδες ειδικής αγωγής. 

 
Νόμος 3699/2008 
Το 2008 η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει το νόμο 3699/2008 με τίτλο: «Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία η με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

Στο νόμο 3699/2008, αναφέρεται ότι: «Το κράτος έχει την δέσμευση να παρέχει δωρεάν 

δημόσια ειδική εκπαίδευση και να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία, ίσες ευκαιρίες 

στην μόρφωση, στην οικονομική ανεξαρτησία, στην αυτόνομη διαβίωση, στην κοινωνική και 

επαγγελματική ένταξη, να αναβαθμίζει την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και να την καθιστά 

αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η πολιτεία πρέπει να αναγνωρίζει την αναπηρία ως «μέρος της 

ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και σε κάθε 

περίπτωση να αποτρέπει τον υποβιβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη 

συμμετοχή ή στη συνεισφορά τους στη κοινωνική ζωή» (Ν. 3699/2008).  

Όπως αναφέρεται και στο ν. 2817/2000, η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι 

υποχρεωτική, δημόσια και παρέχεται δωρεάν από τους κρατικούς φορείς. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται μέσω της ΕΑΕ είναι η διάγνωση, η διαφοροδιάγνωση, η αξιολόγηση, η αποτύπωση των 

ειδικών αναγκών και η παιδαγωγική παρέμβαση με χρήση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών 

εργαλείων. «Ως Διάγνωση νοείται η εκπαιδευτική αξιολόγηση με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων 

και δεδομένων που θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και παρεμβάσεων» (Ν. 3699/2008). «Διαφορική διάγνωση ή Διαφοροδιάγνωση είναι ή διαγνωστική 
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διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα, ώστε να 

καταλήξουμε στην επικρατέστερη διάγνωση» (Ν. 3699/2008). Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται, 

είτε μέσω των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης - ΚΕΔΔΥ (πρώην 

ΚΔΑΥ), και μετά το Νοέμβριο του 2019 από τα ΚΕΣΥ, Νόμος 4547/2018, είτε μέσω σχολικών 

μονάδων ειδικής αγωγής που τηρούν «κατάλληλες» προδιαγραφές, ως προς την κτιριακή υποδομή, 

την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, αλλά διαθέτουν και φορείς που κάνουν 

διάγνωση, αξιολόγηση και έχουν υποστηρικτικό ρόλο. 

 
Νόμος 4415/2016 
Στο άρθρο 48 του ν. 4415/2016 ρυθμίζονται κάποια θέματα Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται τα προσόντα των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν 

τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, των ΚΕΔΔΥ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των 

προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και διδασκαλίας στο σπίτι (αντικατάσταση άρθρου 16 του ν. 

3699/2008). 

 

Νόμος 4547 ΦΕΚ Α΄ 102/12.06.2018 

Στο νέο νόμο για την αναδιοργάνωση των δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, εντάσσεται και η ίδρυση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ),στη θέση των πρώην ΚΕΔΔΥ, σχεδιασμένα με μια νέα 

φιλοσοφία και αυξημένες αρμοδιότητες.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Σκοπός έρευνας 

Σκοπός της παρούσης έρευνας, είναι να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 

σχολείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας, υστέρα από τον καθορισμό των πιο σημαντικών 

παραγόντων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν υπόβαθρο για βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η μελέτη των αποτελεσμάτων μπορεί να φανεί χρήσιμη σε επίπεδο: 

• Εκπαιδευτικών, 

• Διευθυντών σχολείων, 

• Στελεχών εκπαίδευσης 

• Διευθύνσεων εκπαίδευσης, 

• Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Μέσο συλλογής δεδομένων 

Ως μέσο για την διερεύνηση των παραγόντων επιλέχθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο. 

Αυτό συμπληρώθηκε από εκπαιδευτικούς σε 10βάθμια κλίμακα Linker.  

Στατιστική Ανάλυση 

Βασική Ανάλυση των κατηγοριών 

 

Ξεκινώντας την ανάλυση παραθέτουμε τον πίνακα που παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για 

όλους τους παράγοντες. 

 
Πίνακας 1: Στατιστικά στοιχεία παραγόντων που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

Ερωτήσεις: Mean St 

Dev 

Median 

Επιστημονική κατάρτιση 8,2 1,4 8,0 
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Επιστημονική -παιδαγωγική 8,4 1,3 8,5 

Εμπειρία 8,9 1,1 9,0 

Τεχνικές μάθησης 8,5 1,2 9,0 

Προσαρμογή του διδακτικού 8,4 1,4 9,0 

Τροποποίηση εργασιών 8,8 1,1 9,0 

Παρακολούθηση της 

προόδου 8,4 1,1 8,0 

Εξατομικευμένη διδασκαλία 8,6 1,2 9,0 

Συνεργασία με ειδικούς 8,8 1,1 9,0 

Επικοινωνία γονείς 8,6 1,2 9,0 

Μέθοδοι αξιολόγησης 7,8 1,4 8,0 

Στυλ εκπαίδευσης 8,3 1,2 8,0 

Ευελιξία 8,5 1,2 9,0 

Συναισθηματική κατάσταση 8,4 1,3 8,7 

Συμπεριφορά 9,0 1,1 9,0 

Διαθεματικότητα 8,2 1,2 8,0 

Ανίχνευση και ιεράρχηση 8,7 1,2 9,0 

Προφίλ μαθητή 8,7 1,0 9,0 

Οικονομικές απολαβές 6,9 2,1 7,0 

Περιβάλλον εργασίας 8,1 1,5 8,0 

Επικοινωνία του Διευθυντή 7,9 1,6 8,0 

Ελαστικότητα του Διευθυντή 7,8 1,4 8,0 

Τρόπος διοίκησης 8,3 1,4 9,0 

Διοικητική υποστήριξη 8,0 1,7 8,0 

Εξασφάλιση πόρων 8,3 1,5 8,0 

Συνεργασία του Διευθυντή 8,8 1,2 9,0 

Εξωτερική συνεργασία 7,9 1,3 8,0 

Προσαρμοσμένου 

περιβάλλον 8,9 1,1 9,0 

Αναλογία εκπαιδευτικού 

/μαθητών 9,0 1,1 9,0 

Ενεργός συμμετοχή 8,6 1,1 8,5 

Χρήση ειδικού εξοπλισμού 8,8 1,0 9,0 

Οργανωμένη - δομημένη 

τάξη 9,0 1,0 9,0 

Χρήση συμβόλων-εικόνων 8,7 1,1 9,0 

Ισότιμη σχέση - συνεργασία 8,5 1,1 8,8 

Ομάδες 8,2 1,3 8,0 
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Πειθαρχία 8,2 1,4 8,0 

Σύστημα σχολικών 

κανονισμών 8,3 1,4 8,0 

Τιμωρία των μαθητών 5,7 2,6 6,0 

Χρήση συμπεριφοριστικών 7,6 1,7 8,0 

Αμφίπλευρη επικοινωνία 8,8 1,1 9,0 

Αμφίπλευρη συνεργασία 8,9 1,0 9,0 

Πλήρης εμπλοκή των γονέων 6,4 2,3 7,0 

Συχνή ενημέρωση της 

προόδου 7,8 1,4 8,0 

Ενεργός συμμετοχή γονέων 7,7 1,5 8,0 

 

Μελετώντας τα αποτελέσματα παρατηρούμε τα εξής: 

1. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται:  

• α) στην εμπειρία του εκπαιδευτικού,  

• β) στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού,  

• γ) στο προσαρμοσμένο περιβάλλον,  

• δ) στην αναλογία εκπαιδευτικών - μαθητών και  

• ε) στην οργανωμένη - δομημένη τάξη. 

 

2. Οι χαμηλότερές τιμές: 
• α) στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών,  

• β) στην τιμωρία των μαθητών και γ) στην πλήρη εμπλοκή των γονέων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από την συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων 

κινήθηκαν σε τρεις άξονες: τον εκπαιδευτικό της τάξης, τη σχολική μονάδα και το οικογενειακό 

περιβάλλον. Η δια βίου επιστημονική, αλλά και παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που 

ασχολούνται με μαθητές με ειδικές ανάγκες, αποτελεί τη βασική ασπίδα αντιμετώπισης των 

δυσκολιών που εμφανίζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως φαίνεται στην ανάλυση των 

τριών πληθυσμών, οι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούν ιδιαίτερα 

σημαντική την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αν και η 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσης είναι πλέον αναμφισβήτητη, εντούτοις δεν βρίσκεται το 

απαραίτητο πλαίσιο από την Πολιτεία και κατ’ επέκταση από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα που προκηρύσσονται από τα πανεπιστήμια της χώρας είναι λιγοστά σε 

σχέση με τις ανάγκες στελέχωσης της ειδικής αγωγής, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί που είτε 

εργάζονται με μαθητές με ειδικές ανάγκες, είτε θέλουν να εισέρθουν στον ευαίσθητο και ιδιαίτερο 

αυτό χώρο, να κατευθύνονται σε επιμορφωτικές επιλογές αμφιβόλου κύρους. Στο μελλοντικό 

ορίζοντα προκήρυξης μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα πρέπει να συμπεριληφθούν, πέρα από τις 

κλασικές ειδικότητες (πχ. φιλολόγων, μαθηματικών, κτλ) και ειδικότητες, που ενώ βρίσκονται στον 

χώρο αυτό, εντούτοις είναι «αποκλεισμένες». Η επιμόρφωση θα πρέπει να είναι πρωταρχική 

μέριμνα στη ατζέντα του υπουργείου, των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των στελεχών 

εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα σημαντική για τους εκπαιδευτικούς αναδεικνύεται η συνεργασία με άλλους 

ειδικούς (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, κτλ). Αν και θεσμικά στα 

σχολεία ειδικής αγωγής υπάρχει το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και οι Επιτροπές 
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Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), εντούτοις η υποστελέχωση 

(και σε αριθμό και σε ειδικότητες) δυσχεραίνει την συνεργασία των εκπαιδευτικών με αυτούς. Την 

στελέχωση αυτών των δομών με μόνιμο και επαρκή προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως 

άλλωστε προβλέπεται, θα πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία. Η εξατομικευμένη διδασκαλία 

πιστεύουμε ότι είναι το θεμέλιο μιας ποιοτικής διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Βοηθά αποτελεσματικότερα τον εκπαιδευτικό να διαμορφώσει το προφίλ του μαθητή, να 

ανιχνεύσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να θέσει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 

στόχους. Ο εκπαιδευτικός δύναται να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 

χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές μάθησης να επιτύχει τους στόχους που έθεσε. Αυτό όμως 

απαιτεί επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό που δυστυχώς δεν υπάρχει πάντα. Η περιορισμένη 

έγκριση ολιγομελών τμημάτων στα σχολεία ειδικής αγωγής ενισχύει αυτό το πρόβλημα. 

Μια δομημένη τάξη κατάλληλα προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών, 

με ειδικό εξοπλισμό και με την κατάλληλη αναλογία εκπαιδευτικών - μαθητών, θεωρείται από 

όλους τους πληθυσμούς που συμμετείχαν στην έρευνα, πολύ σημαντική στην ποιοτική ανάταση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναφέρθηκε παραπάνω ότι η δημιουργία ολιγομελών τμημάτων στα 

σχολεία είναι περιορισμένη, γεγονός που δημιουργεί πολλά άμεσα και έμμεσα προβλήματα. 

Παρατηρείται λοιπόν στη τάξη μεγάλη ανομοιογένεια, ενώ ο εκπαιδευτικός είναι ανήμπορος να 

υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ειδικός εξοπλισμός λείπει από πολλά σχολεία, ενώ 

κάποιες σχολικές μονάδες δεν τηρούν τις κτιριακές προδιαγραφές, ώστε να δέχονται για 

παράδειγμα, μαθητές με κινητικά προβλήματα. Αρμοδιότητα του κάθε δήμου (όπου υπάγονται οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις) είναι να διερευνήσει τέτοια προβλήματα και να τα επιλύσει. Οι 

οικονομικές υπηρεσίες της χώρας πρέπει να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους, ώστε κάθε 

σχολική μονάδα να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό. 

Η διαμόρφωση σχολικών κανονισμών, η τιμωρία και η πειθαρχία των μαθητών 

αξιολογήθηκαν σε όλο το φάσμα της κλίμακας. Αυτό συνέβη, διότι ο κάθε ερωτώμενος 

αντιλήφθηκε διαφορετικά την έννοια της τιμωρίας και της πειθαρχίας. Όσοι ερωτώμενοι 

αξιολόγησαν με υψηλές τιμές τους δύο αυτούς παράγοντες αντιλήφθησαν τις έννοιες ως 

οριοθέτηση των μαθητών. Στην πράξη η οριοθέτηση είναι μια διαδικασία που βοηθά αμφότερους 

και τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Τονίστηκε ακόμα, ότι η επικοινωνία και η συνεργασία του 

σχολείου με το γονικό περιβάλλον μόνο ποιοτικά οφέλη μπορεί να αποφέρει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αρκεί αμφότερες να είναι δομημένες σε ειλικρινή θεμέλια και να είναι συνεχείς. Τέλος 

όπως επεσήμαναν όλες οι κατηγορίες των πληθυσμών που συμμετείχαν, εφόσον συντρέχουν όλοι 

οι παραπάνω παράγοντες, οι εκπαιδευτικές καινοτομίες μπορούν να εισαχθούν ευκολότερα και να 

υποστηρίξουν τόσο το εκπαιδευτικό έργο όσο και να συμβάλλουν στην εξέλιξη των συγκεκριμένων 

μαθητών/τριών. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Γενικές ερωτήσεις: 

Φύλο: Άνδρας  Γυναίκα  

Ηλικία: 20 – 30 31 - 40  41 - 50  51 + 

Μορφωτικό επίπεδο: 

α) Απόφοιτος Δημοτικού/ Γυμνασίου 

β) Απόφοιτος Λυκείου 

γ) Πτυχιούχος Ανώτατης - Ανώτερης Σχολής (ΑΕΙ - ΤΕΙ) 

δ) Κάτοχος Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού τίτλου 

 

1. Πόση είναι η διδακτική σας εμπειρία σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

0 - 3 έτη  4 -6 έτη  7 - 10 έτη  11 - 15 έτη  16- 20 έτη  21 έτη και άνω 

 

Α' ΜΕΡΟΣ: 

Ο Εκπαιδευτικός της Τάξης 

Βαθμολογήστε κάνοντας χρήση ακέραιων αλλά (κλίμακα από 0 έως 10),  
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Ερώτηση: Σε τι βαθμό επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, οι παρακάτω παράγοντες; 

 

 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

1

. 

Η επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού.  

2

. 

Η δια βίου επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού. 

 

3

. 

Η εμπειρία που διαθέτει ο εκπαιδευτικός.  

4

. 

Οι τεχνικές μάθησης που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός.  

5

. 

Η προσαρμογή του διδακτικού προγράμματος.  

6

. 

Η τροποποίηση των διαφόρων εργασιών προσαρμοσμένες σε κάθε 

μαθητή. 

 

7

. 

Η παρακολούθηση της προόδου και η τήρηση αρχείων αποτελεσμάτων 

του μαθητή. 

 

8

. 

Η εξατομικευμένη διδασκαλία.  

9

. 

Η συνεργασία με άλλους ειδικούς (θεραπευτές κτλ).  

1

0. 

Η επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους γονείς.  

1

1. 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός της ειδικής 

τάξης. 

 

1

2. 

Ο τρόπος (στυλ) εκπαίδευσης που υιοθετεί ο εκπαιδευτικός.  

1

3. 

Η ευελιξία του εκπαιδευτικού (ευελιξία στην αξιολόγηση, στην κατανομή 

της ώρας κτλ.). 

 

1

4. 

Η συναισθηματική κατάσταση του εκπαιδευτικού.  

1

5. 

Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού.  

1

6. 

Η διαθεματικότητα (εκπαιδευτική προσέγγιση ενός γνωστικού 

αντικειμένου μέσα από το πρίσμα ταυτόχρονης συνεργασίας διαφορετικών 

ειδικοτήτων). 

 

1

7. 

Η ανίχνευση και ιεράρχηση των ιδιαιτέρων 

δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών. 

 

1

8. 

Η γνώση του προφίλ (ψυχοσωματικό, κοινωνικό, οικογενειακό, 

συναισθηματικό κτλ,) του μαθητή από τον εκπαιδευτικό. 

 

1

9. 

Οι οικονομικές απολαβές του εκπαιδευτικού.  

2

0. 

Το περιβάλλον εργασίας (σχέσεις με άλλους εκπαιδευτικούς, διοίκηση, 

κτλ.). 
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Β' ΜΕΡΟΣ: 

Διοίκηση — Σχολικό Περιβάλλον - Πόροι 

Ερώτηση: Πόσο επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, οι παρακάτω παράγοντες; 

 

 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

1

. 
Η επικοινωνία του Διευθυντή με τους γονείς. 

 

2

. 

Η ελαστικότητα του Διευθυντή στην πειθαρχία των μαθητών.  

3

. 

Ο τρόπος διοίκησης της σχολικής μονάδας.  

4

. 

Η διοικητική υποστήριξη της σχολικής μονάδας.  

5

. 

Η εξασφάλιση πόρων από τον Διευθυντή.  

6

. 

Η συνεργασία του Διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς και τις άλλες 

ειδικότητες (φυσικοθεραπευτές, κτλ). 

 

7

. 

Η εξωτερική συνεργασία ειδικών (παιδαγωγών, θεραπευτών, κτλ).  

8

. 

Η δημιουργία προσαρμοσμένου περιβάλλοντος 

(μπάρες πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα, κτλ). 

 

9

. 

Η αναλογία εκπαιδευτικού/μαθητών.  

1

0. 

Η ενεργός συμμετοχή-παρουσία των μαθητών στη τάξη.  

1

1. 

Η χρήση ειδικού εξοπλισμού(εποπτικός εξοπλισμός, υπολογιστές, Βίντεο, 

προσαρμοσμένα βιβλία, μηχανή Braille, κτλ). 

 

1

2. 

Μια οργανωμένη - δομημένη τάξη (πχ. για αυτιστικούς μαθητές).  

1

3. 

Η χρήση συμβόλων-εικόνων (οπτικοποίηση).  

1

4. 

Η ισότιμη σχέση και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών.  

1

5. 

Η διδασκαλία των μαθητών σε ομάδες.  

1

6. 

Η πειθαρχία (συμπεριλαμβανομένης και της οριοθέτησης) των μαθητών.  

1

7. 

Ένα σύστημα σχολικών κανονισμών.  

1

8. 
Η τιμωρία των μαθητών. 

 

1

9. 

Η χρήση συμπεριφοριστικών τεχνικών (είναι τεχνικές που σχετίζονται με 

την αλλαγή των δυσλειτουργικών αντιλήψεων του ατόμου (Beck et al., 1979). 

Για παράδειγμα, ένας μαθητής θεωρεί ότι αν ρωτήσει κάτι τον καθηγητή του 

αυτός θα θυμώσει, τότε ο μαθητής αυτός πρέπει να παροτρυνθεί να ρωτήσει, 

ώστε να εξακριβώσει μόνος του, αν όντως προκαλέσει τον θυμό του 

καθηγητή). 
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Γ'΄ ΜΕΡΟΣ: 

Οικογενειακό Περιβάλλον — Γονική Παρέμβαση 

Ερώτηση: Βαθμολογήστε την επίδραση που έχουν οι παρακάτω παράγοντες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 

 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

1. Η αμφίπλευρη επικοινωνία (σχολείου - γονέα).  

2. Η αμφίπλευρη συνεργασία (σχολείου - γονέα).  

3. Η πλήρης εμπλοκή των γονέων.  

4. 
Η συχνή ενημέρωση της προόδου του μαθητή από τον εκπαιδευτικό της 

τάξης. 

 

5. Η ενεργός συμμετοχή των γονέων στην σχολική κοινότητα.  

 

 

 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΧΛΙΑΚΗΣ 

ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ 
 

Δρ Πάρης Μπίνος SLT 

paris.binos@cut.ac.cy 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Σκουλικάρη Ειρήνη SLT MSc 

eskoulikari@gmail.com 

City University, London 

 

Περίληψη 

Η ανάπτυξη της γλώσσας, μέσα από την πρώιμη εξειδικευμένη παρέμβαση που στηρίζεται σε 

τεκμηριωμένα κλινικά προγράμματα αποκατάστασης αποτελεί βασικό στόχο της διεπιστημονικής 

Ομάδας των ΚΕ (Κοχλιακών Εμφυτεύσεων) στις ΩΡΛ (Ωτορινολαρυγγολογικές) κλινικές. Το 

διεπιστημονικό μοντέλο  παρέμβασης μπορεί να καλύψει τις ανάγκες συνεχούς παρακολούθησης, 

αξιολόγησης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής που απαιτούν οι ασθενείς τόσο προεγχειρητικά, 

όσο και μετά την τοποθέτηση του ΚΕ, μιας και η τοποθέτηση χωρίς μετεγχειρητική παρέμβαση δεν 

αρκεί. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των ειδικοτήτων που συναποτελούν τη 

διεπιστημονική ομάδα, ο ρόλος τους και κυρίως η συμβολή της Λογοπαθολογίας. Ο πρώιμος 

ανιχνευτικός έλεγχος ακοής συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση και αποτελεί ένα ισχυρό 

διαγνωστικό εργαλείο της διεπιστημονικής ομάδας. Η έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση, 

βασιζόμενη σε τεκμηριωμένες πρακτικές της προφορικής εκπαίδευσης και ακουστικο-λεκτικής 

θεραπείας, θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος χαμηλού κόστους, υψηλής όμως 

αποτελεσματικότητας, με τελικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου. 

 

Λέξεις κλειδιά: Λογοθεραπεία, Κοχλιακό Εμφύτευμα, Διεπιστημονικότητα, Τεκμηριωμένη 

Πρακτική 
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1. Εισαγωγή 

Η ανεξάρτητη επιστήμη της Λογοπαθολογίας είναι εκ φύσεως διεπιστημονική, ο δε ρόλος 

του Λογοθεραπευτή ισότιμος των άλλων μελών της ομάδας. Εμπλουτίζεται μέσα από τα 

ερευνητικά πορίσματα συναφών επιστημονικών κλάδων όπως η ιατρική, η ψυχολογία, οι 

παιδαγωγικές επιστήμες, η γλωσσολογία, η κοινωνιολογία αλλά και άλλες ανθρωποκεντρικές 

επιστήμες. Ο Λογοθεραπευτής στην Ελλάδα κατέχει βασικό πτυχίο σπουδών Λογοθεραπείας και 

ασκεί το επάγγελμά του βάσει του υπ’ αριθμ. 96/2002 ΠΔ (ΦΕΚ Α.82/18-4-2002) και σύμφωνα με 

αυτό μπορεί, μεταξύ άλλων, να: 

α. Αξιολογεί την ανθρώπινη επικοινωνία-φωνή, ομιλία, λόγο (προφορικό, γραπτό) και να 

ασκεί πρόληψη, να κάνει διαγνωστική αξιολόγηση και να θεραπεύει τις διαταραχές που συνδέονται 

με αυτή καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του 

στοματοφάρυγγα. 

Γίνεται σαφές από τα ανωτέρω, πως η ίδια η φύση της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι που 

καθιστά την Λογοθεραπεία μια επιστήμη που δεν σχετίζεται αποκλειστικά με καμία συναφή 

επιστήμη. Δεν υπάρχει άμεση συνάφεια πχ. με την ΩΡΛ ειδικότητα της Ιατρικής επιστήμης, ενώ 

έμμεση με την ειδικότητα της Νευρολογίας για παράδειγμα. Πρόκειται σαφώς για μια 

διεπιστημονική επιστήμη, με διεπιστημονική αξιολόγηση ασθενούς και παρέμβαση η οποία θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους που εισάγουν οι συναφείς επιστήμες. Ως 

επάγγελμα υγείας, στόχος της Λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι φυσικά η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ασθενών. Η ολιστική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού από τις διεπιστημονικά 

στελεχωμένες ομάδες παρέμβασης κρίνεται απαραίτητη για την πολύπλευρη αντιμετώπιση και την 

εξατομικευμένη προσέγγιση που είναι επιθυμητός στόχος κάθε ομάδας αποκατάστασης. 

Στόχος της διεπιστημονικής ομάδας μέσα στα πλαίσια της αποκατάστασης είναι παιδιά από 

τη νηπιακή ακόμα ηλικία, αλλά και ενήλικες που χρίζουν της ειδικής θεραπείας που προσφέρει η 

Λογοθεραπεία. Ειδικά, η παρέμβαση στους ενήλικες αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σημασία 

για την ποιότητα ζωής του ατόμου, λόγω των εδραιωμένων συμπεριφορών και εμπειριών που 

προϋπάρχουν και επηρεάζουν πολλές φορές τις κλινικές αποφάσεις των ειδικών και συνεπώς 

κρίνεται δυσκολότερης μορφής σε σύγκριση με την αντίστοιχη παρέμβαση στα παιδιά. Σημαντικό 

είναι το γεγονός, πως ανεξάρτητα το που απευθύνεται κάθε φορά η παρέμβαση παραμένει στα 

στάδιά της ίδια. Έτσι, αρχικά διεξάγεται πάντα η προσωπική αξιολόγηση και έπειτα έρχεται 

διεπιστημονική ομάδα να συνθέσει τα επιμέρους κομμάτια αξιολόγησης και διάγνωσης 

προκειμένου να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση του περιστατικού. Η παρέμβαση αυτή, 

στηριζόμενη σε ένα διεπιστημονικό βέβαια μοντέλο δεν θα σταματήσει εκεί. Θα συνεχιστεί σε όλη 

την αναγκαία διάρκεια παρέμβασης πραγματοποιώντας τις αναγκαίες επαναξιολογήσεις, ώστε να 

«χαρτογραφείται» η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε παρέμβασης. 

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί το γεγονός, πως ειδικά στην επιστήμη της 

Λογοθεραπείας, μεγάλο μέρος των περιστατικών της παρουσιάζει συννοσηρότητα. Γίνεται σαφής 

έτσι η ανάγκη της ύπαρξης διεπιστημονικής ομάδας μιας και η επιστήμη της Λογοθεραπείας δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει απομονωμένα και αποκλειστικά έναν ασθενή, στον οποίο μια ποικιλία 

συμπτωμάτων και αδυναμιών κάνουν την εμφάνισή τους. Στην ανωτέρω κλινική εικόνα, θα πρέπει 

να συνυπολογιστούν και οι παράπλευρες συνέπειες της συννοσηρότητας που διαχέουν την 

καθημερινότητα των επικοινωνιακών παρτενέρ και οικογενειών των ασθενών αυτών. Βασική 

κατεύθυνση που διέπει την κλινική πράξη της επιστήμης της Λογοθεραπείας είναι το αξίωμα του 

ΠΟΥ πως «η υγεία είναι κατάσταση απόλυτης φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι 

απλώς η έλλειψη αρρώστιας ή αναπηρίας» (WHO, 1948). 

2. Κυρίως μέρος  

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της διεπιστημονικότητας που 

πρέπει να υπάρχει και εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, στις ομάδες Κοχλιακής Εμφύτευσης. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι συνεργασία της επιστήμης της Λογοθεραπείας συναντούμε και σε άλλα 
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πλαίσια όπως οι ψυχιατρικές/παιδοψυχιατρικές μονάδες, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, ΚΕΦΙΑΠ 

(Κέντρα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης), ΚΕΣΥ (Κέντρα Έρευνας και Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών) και άλλες δομές του ΥΠΑΙΘ.  Η ύπαρξη διεπιστημονικής συνεργασίας στις εν λόγω 

ομάδες αποκατάστασης έχει μεγάλη σημασία τόσο για την αξιολόγηση και αποκατάσταση του 

ίδιου του ασθενούς, όσο και για την οικογένεια του ατόμου με την απώλεια ακοής. Η σημασία, οι 

ρόλοι και οι κατευθύνσεις της διεπιστημονικής αυτής ομάδας θα τονιστούν παρακάτω, μιας και οι 

τεχνολογικές σήμερα εξελίξεις για την ακουστική αποκατάσταση είναι τόσο ραγδαίες που τα 

ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας, αλλά και τα κοχλιακά εμφυτεύματα έχουν κυριολεκτικά 

μεταμορφώσει την εκπαίδευση των βαρήκοων και κωφών παιδιών, αλλά και τις ζωές ενήλικων. 

Μεγάλο μέρος των σημερινών περιστατικών με διάγνωση βαρηκοΐας-κώφωσης είναι νήπια. 

Αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί μετά από μια μακρά πορεία ερευνών και 

προσπαθειών πλήθους διεπιστημονικών ομάδων που τόνισαν την σημασία έγκαιρης διάγνωσης, 

ώστε να μπορούμε σήμερα έγκαιρα να εκμεταλλευόμαστε το «παράθυρο» της γλωσσικής 

ανάπτυξης. Ο έλεγχος αυτός ονομάζεται Πρώιμος Ανιχνευτικός Έλεγχος Ακοής και αποτελεί την 

τυπική πλέον διαδικασία μετά την γέννηση για κάθε νήπιο, προκειμένου να αξιολογηθεί η ακοή του 

(Tye-Murray, 2012). Η γλωσσική ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε ηλικία και κυρίως 

δεν μπορεί να φθάσει στο επίπεδο επιδόσεων για κάθε άτομο που απέκτησε ακοή σε διαφορετική 

ηλικία. 

Η παραγωγή ομιλίας είναι ο καλύτερος δείκτης της αντίληψης ενός παιδιού, διότι τα παιδιά 

παράγουν ό,τι ακούν και με τον τρόπο που το ακούν. Όταν ένα παιδάκι με φυσιολογική ακοή 

βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου εκτίθεται στην ομιλία, τότε το παιδί ωφελείται ποικιλοτρόπως. 

Μαθαίνει να ακούει, να μιμείται, αρχίζει να κατανοεί τις λειτουργίες της γλώσσας και της ομιλίας 

και κυρίως αρχίζει και παράγει δομές του λόγου που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω γλωσσική 

του ανάπτυξη, το βάβισμα. Πρόκειται για τις πρώτες παραγωγές που οι περισσότεροι γονείς 

παρατηρούν, «μπαμπά»-«μαμά» κτλ, αλλά ενώ πρόκειται για δομές χωρίς νόημα εμφανίζονται 

έγκαιρα λόγω αρθρωτικής ωριμότητας, αλλά και της ύπαρξης φυσιολογικής ακοής. Οι γονείς θα 

πρέπει να αναμένουν τις πρώτες αυτές παραγωγές ήδη από τους πρώτους 5-6 μήνες ζωής, ενώ 

οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουν κάνει την εμφάνισή τους το αργότερο μέχρι και τους 10 πρώτους 

μήνες ζωής (Lynch et al., 1995· Oller, 2000). 

Τα παιδιά τα οποία απέτυχαν στον λεγόμενο Πρώιμο Ανιχνευτικό Έλεγχο Ακοής και έλαβαν 

επίσημη διάγνωση απώλειας ακοής, αλλά δεν έχουν προχωρήσει στην τοποθέτηση κάποιου 

ακουστικού βοηθήματος (ακουστικό βαρηκοΐας ή κοχλιακό εμφύτευμα), δεν είναι σε θέση να 

κάνουν την μετάβαση από το πρώτο όχημα ανάπτυξης ομιλίας, δηλαδή το βάβισμα στον ώριμο 

ενήλικο λόγο. Παρόλα αυτά, με την κατάλληλη ακουστική αποκατάσταση αρχικά και 

δευτερευόντος με ειδική θεραπεία μετεγχειρητικά από ειδικευμένους Λογοπαθολόγους, θα 

μπορέσουν να αναπτύξουν ικανοποιητικά επίπεδα ομιλίας συγκρίσιμα μάλιστα με εκείνα των 

παιδιών φυσιολογικής ακοής. 

Όπως προαναφέρθηκε, το τί λέει όμως το παιδί αποτελεί την καλύτερη ένδειξη για το 

τί ακούει. Περιορισμένη ακουστική πρόσβαση και απώλεια μεγάλου εύρους συχνοτήτων οδηγούν 

σε λάθη παραγωγής, ως αποτέλεσμα αυτής της ακουστικής αποστέρησης. Για παράδειγμα, μια 

πιθανή απώλεια υψηλών συχνοτήτων (2Κ-8Κ Hz) θα οδηγήσει τον Λογοπαθολόγο να αξιολογήσει 

πιθανές δυσκολίες παραγωγής σε τιρβώδεις ήχους (ήχοι που παράγονται δημιουργώντας μια 

στένωση σε κάποιο σημείο του φωνητικού καναλιού πχ το σίγμα). Αντίστοιχα, μια απώλεια 

χαμηλών συχνοτήτων στο ακοόγραμμα μπορεί να οδηγήσει σε φτωχές αντιληπτικές ικανότητες 

φωνηέντων αλλά και προσωδιακών στοιχείων, αναγκαίων για την αντίληψη της ανθρώπινης 

ομιλίας (σχετική αδυναμία οδηγεί σε αυτό που αποκαλούμε «ρομποτική» ομιλία, που 

χαρακτηρίζεται από ελάχιστες διακυμάνσεις της χροιάς της φωνής). Η ακουστική αυτή αποστέρηση 

θα οδηγήσει έτσι σε περιορισμένη έκθεση του παιδιού σε γλωσσικά ερεθίσματα, ενώ θα επηρεαστεί 

αρνητικά και η ακουστική ανάπτυξη εξειδικευμένων εγκεφαλικών κέντρων. Αυτός ο περιορισμός 

https://www.infokids.gr/pos-na-entopisete-egkairos-tyxon-apol/
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γλωσσικών ερεθισμάτων θα επηρεάσει ακόμα τον Δείκτη Νοημοσύνης, αλλά και το λεξιλόγιο του 

παιδιού στην ηλικία των 3 ετών (Hart & Risley, 1995). 

Ο ειδικός Λογοπαθολόγος καλείται κάθε φορά παρουσία ενός αρθρωτικού λάθους να 

αξιολογήσει εάν αυτό προέρχεται από μια φτωχή αντίληψη ή αντίστοιχα κακή παραγωγή, διότι 

κάθε τομέας απαιτεί άλλη θεραπευτική αντιμετώπιση. Σημαντικό ρόλο παίζει η διάρκεια που το 

παιδί είχε ακοή, καθώς και το χρονικό διάστημα που κάνει χρήση ενός ακουστικού βοηθήματος. Οι 

γονείς θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι μια κατά μέσο όρο 4ωρη ημερήσια χρήση του βοηθήματος, θα 

αναγκάσει το παιδί να χρειαστεί 6 έτη για να ακούσει όσα ένα παιδί φυσιολογικής ακοής, ακούει σε 

1 έτος. Μια μικρή ακουστική εμπειρία δεν θα πρέπει να συνδεθεί με εξαιρετικές αντιληπτικές 

ικανότητες ή μεγάλο πλήθος παραγωγών στην ομιλία του παιδιού.  

Η τοποθέτηση ενός κοχλιακού εμφυτεύματος σήμερα αποτελεί μια τυπική διαδικασία για την 

αποκατάσταση παιδιών με αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα μεγάλου βαθμού ή αμφοτευρόπλευρη 

κώφωση, σε περιπτώσεις όπου η πρότερη τοποθέτηση ενός απλού ακουστικού βαρηκοΐας δεν ήταν 

επωφελής. Τα κριτήρια σύμφωνα με το National Center for Hearing Assessment & Management 

των ΗΠΑ, με τα οποία κρίνεται η τοποθέτηση των ΚΕ απεικονίζονται στο Παράρτημα 1.  

Σημαντικό ρόλο βέβαια στην αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών ακουστικής απώλειας 

έχει η διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από έναν ΩΡΛ Ιατρό, το Λογοπαθολόγο και εάν 

υπάρχει έναν Ακοολόγο. Η συνεργασία συνεχίζεται και εκτός βέβαια του πλαισίου αποκατάστασης 

με τη συνεργασία Ειδικών Παιδαγωγών και Δασκάλων Κωφών, εφόσον υπάρχει ανάγκη. Η 

αξιολόγηση θα αναδείξει τελικά ποιες ειδικότητες θα πρέπει να συνεργαστούν και τι στόχους 

θεραπείας θα θέσουν, αλλά και σε ποια συχνότητα. Μέσα από τις ανάγκες διαχείρισης των 

περιστατικών στις ΩΡΛ Κλινικές προέκυψε έτσι η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ του ΩΡΛ ιατρού 

της ομάδας, του εξειδικευμένου Λογοπαθολόγου, του Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού. 

Συνεργασία της ομάδας μπορεί σε δεύτερη φάση να υπάρχει και με άλλες ειδικότητες εκτός του 

κλινικού πλαισίου. Κάθε ειδικότητα από τις ανωτέρω μπορεί και παρέχει μια μοναδική οπτική της 

παρούσας κατάστασης του παιδιού, αναγκαία για τη συνολική αξιολόγηση της υποψηφιότητας για 

ΚΕ. 

Σκοπός αυτής της πρώιμης παρέμβασης και εκπαίδευσης από την διεπιστημονική ομάδα 

είναι: 

1. Να εκμεταλλευθούμε το χρόνο κατά την περίοδο εξέλιξης του λόγου, ώστε οι μετέπειτα 

επιδόσεις του παιδιού με κάποιο ακουστικό βοήθημα, να μπορούν να συγκριθούν με τα 

παιδιά φυσιολογικής ακοής και αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας. 

2. Να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται τις δυνατότητες και ακουστικά υπόλοιπα του 

παιδιού. 

3. Να μπορέσει να εκπαιδευθεί το παιδί, να μάθει να ακούει και να αλληλοεπιδρά με το 

περιβάλλον του μέσω προφορικού λόγου. 

4. Να συμβάλλουμε έγκαιρα στη θεμελίωση βάσεων της κοινωνικοποίησής του, 

συμβάλλοντας έτσι και στην ακαδημαϊκή επιτυχία. 

Για την διεπιστημονική ομάδα των ΩΡΛ Κλινικών, σημαντικός είναι ο διαχωρισμός των 

περιστατικών ανάλογα με την σοβαρότητα της βαρηκοΐας. Η σχολική ένταξη είναι πιο εύκολη σε 

περιπτώσεις με μικρές απώλειες ακοής έως και με μια μέση βαρηκοΐα. Αντίστοιχα σε σοβαρά 

περιστατικά και εφόσον εκπληρώνουν τα κριτήρια της ΚΕ είναι μεγάλης σημασίας η 

μετεγχειρητική παρέμβαση, αλλά και η ενίσχυση του παιδιού σε κάθε επίπεδο (οικογενειακό, 

σχολικό, προσωπικό).  

Κάθε διεπιστημονική ομάδα στις ΩΡΛ Κλινικές που ασχολείται με την κοχλιακή εμφύτευση 

θα αποτελείται κυρίως από: 

1. Έναν/μια ΩΡΛ. Ρόλος: Αξιολογεί από ιατρικής-ακοολογικής πλευράς κάθε περιστατικό και 

αξιολογεί την ρύθμιση και λειτουργία ενός ΚΕ. Διεξάγει διάφορα ακοολογικά τεστ αλλά και 

ειδικά τεστ όπως CT, MRI ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει την ανατομική 

https://www.infokids.com.cy/?s=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82+%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.infokids.com.cy/?s=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82+%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.infokids.com.cy/?s=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82+%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.infokids.com.cy/?s=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82+%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
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λειτουργικότητα του συστήματος ακοής, αλλά και να προσδιορίσει την αιτία και το είδος 

της βλάβης. Ο ΩΡΛ με χειρουργική ειδικότητα είναι σε θέση να ενημερώσει τους γονείς 

ενός νηπίου τι να περιμένουν κατά την διάρκεια μιας πιθανής χειρουργικής επέμβασης, 

αλλά και εξίσου σημαντικά ποιες προσδοκίες μπορούν να έχουν μετεγχειρητικά. 

2. Έναν/μια εξειδικευμένο/η Λογοθεραπευτή/τρια. Ρόλος: Αξιολογεί τη γλωσσική ανάπτυξη 

και ομιλία του παιδιού. Στόχος είναι η αξιολόγηση της επικοινωνίας του παιδιού και η 

παροχή προφορικής εκπαίδευσης και/ή ακουστικο-λεκτικής θεραπείας, μετά την πιθανή 

τοποθέτηση του ΚΕ. Ο/η Λογοθεραπευτής/τρια μπορεί ακόμα να βοηθήσει με τη 

συμβουλευτική προς την οικογένεια, αφού η τοποθέτηση του ΚΕ δε λύνει από μόνη της το 

πρόβλημα της απώλειας ακοής. Εφόσον απαιτείται μπορεί να παρέχει ακόμα την 

τεκμηριωμένη πρακτική εκπαίδευση στο παιδί ακόμα και στο σπίτι του, εφόσον οι 

περιστάσεις το απαιτούν (Μπίνος, 2019). 

3. Έναν/μια Ψυχολόγο. Ρόλος: Η επιστήμη της Ψυχολογίας μπορεί να παρέχει μια αξιόπιστη 

εικόνα των γνωστικών λειτουργιών του παιδιού και της γενικής του ανάπτυξης. Επίσης, 

μπορεί να αξιολογήσει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας της οικογένειας προς το 

παιδί, αλλά και το εάν το παιδί λαμβάνει ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

μετεγχειρητικά.  

Πέρα από τις ανωτέρω ειδικότητες που απαρτίζουν αναγκαστικά την διεπιστημονική 

συγκεκριμένη διεπιστημονική ομάδα, οι συνεδριάσεις και συνεργασίες αυτής μπορούν να 

εμπλουτιστούν (εφόσον κρίνεται αναγκαίο) και με επιπλέον ειδικότητες (ακοολόγος, ειδικός 

εκπαιδευτικός κ.ά.). Έτσι, γίνεται σαφές πως κάθε οργανικός, βιολογικός, ανατομικός παράγοντας 

παίζει σημαντικό ρόλο για την ομάδα της ΚΕ, εφόσον κάθε ένας μπορεί να φέρει εμπόδια στην 

ομαλή πορεία γλωσσικής ανάπτυξης. Αντίστοιχα, μια ένρινη ομιλία ή φωνολογική διαταραχή, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη από τη συγκεκριμένη ομάδα μιας και μπορεί να συνδέεται με ένα ιστορικό 

επαναλαμβανόμενης ωτίτιδας. Παράλληλα, περιβαλλοντικοί και οικογενειακοί παράγοντες συχνά 

αποτελούν στοιχεία ανάσχεσης της θεραπείας μετεγχειρητικά, οπότε η αξιολόγηση του Ψυχολόγου 

έχει ιδιαίτερη σημασία. Μια μη αντιμετώπιση των αναγκών ψυχικής υγείας του παιδιού δύναται να 

επιδεινώσει τις ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, ενώ έτσι υπονομεύεται και η μελλοντική 

ακαδημαϊκή πορεία. 

Η επιτυχία της διεπιστημονικής παρέμβασης των Ομάδων ΚΕ κρίνεται και πάλι βάσει 

κάποιων κριτηρίων: 

1. Φυσιολογική ανατομική του κοχλία 

2. Έγκαιρη τοποθέτηση του ΚΕ σε μικρή χρονολογική ηλικία (10-12 μηνών) 

3. Το γλωσσικό επίπεδο του παιδιού πριν την τοποθέτηση του ΚΕ 

4. Ισχυρή ενεργοποίηση της οικογένειας προκειμένου να ανταποκρίνονται στα αναγκαία 

ραντεβού με τους ειδικούς, τη λήψη εκπαίδευσης στη λειτουργία του ΚΕ αλλά και τη 

συμμετοχή σε μετεγχειρητικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

5. Η παροχή κατάλληλου ειδικού θεραπευτικού προγράμματος που βασίζεται στην εκπαίδευση 

της ακοής και η συνεργασία με εξειδικευμένο Λογοθεραπευτή που θα παρέχει ένα 

πρόγραμμα ανάπτυξης των ομιλητικών ικανοτήτων του παιδιού, μέσα από τη χρήση του 

ΚΕ. 

Πολλές φορές, παρά τις προσπάθειες της διεπιστημονικής ομάδες στις ανωτέρω κατευθύνσεις 

οι γονείς αναπτύσσουν συμπεριφορές υψηλών προσδοκιών ή και απάθειας, αφού έχουν συχνά την 

εντύπωση πως η τοποθέτηση του ΚΕ έλυσε όλα τα προβλήματα. Η αποστέρηση του παιδιού από τα 

αναγκαία ομιλητικά ερεθίσματα δε συμβάλει μετεγχειρητικά στην επιτυχία του ΚΕ, όπως και η 

παρουσία γλωσσικών διαταραχών ή μηνιγγίτιδας. Επιπρόσθετα, περιστατικά μεγάλης χρονολογικής 

ηλικίας που δεν ανέπτυξαν ποτέ προφορικό λόγο (προγλωσσικά) και κάνουν αποκλειστική χρήση 

της Νοηματικής Γλώσσας (ΝΓ), ενώ δεν έχουν ικανότητα χειλεοανάγνωσης είναι περιστατικά όπου 

δεν ενδείκνυται η εμφύτευση. 
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3. Συμπεράσματα 

Η ανάπτυξη της γλώσσας, μέσα από την πρώιμη εξειδικευμένη παρέμβαση που στηρίζεται σε 

τεκμηριωμένα κλινικά προγράμματα αποκατάστασης αποτελεί βασικό στόχο της διεπιστημονικής 

Ομάδας των ΚΕ στις ΩΡΛ κλινικές. Μέσα από την ακοή, το παιδί μαθαίνει και λαμβάνει όλα τα 

εισερχόμενα ερεθίσματα (Nevins & Chute, 1996). Η τοποθέτηση ενός ΚΕ δεν είναι απλή 

διαδικασία και σίγουρα η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει είναι και πρέπει να 

αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τα παιδιά αυτά. Η διεπιστημονική ομάδα, μόνο συνεργαζόμενη 

μπορεί να επιφέρει την βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών με ΚΕ, ενώ θα πρέπει να κάνει σαφές 

στους γονείς πως κάθε παιδί με ΚΕ έχει διαφορετικές επιδόσεις στο σχολείο. Μια παράμετρος που 

εξαρτάται όπως προαναφέρθηκε από πολλούς παράγοντες. Η υποστήριξη της οικογένειας από την 

ομάδα αποτελεί «εκ των ων ουκ άνευ» και γι’αυτό υπάρχει η ανάγκη για ομάδες επιστημονικώς 

καταρτισμένες και ενήμερες ώστε να μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην πορεία ανάπτυξης του 

παιδιού. 
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Παράρτημα 1: Κριτήρια Κοχλιακής Εμφύτευσης βάσει κατασκευαστών 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

Περίληψη 

Στις ημέρες μας όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία 

απέναντι στην ανάγκη για γενίκευση της εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές. Αυτό σηματοδοτεί 

τον ολοένα και αυξανόμενο προβληματισμό για την ενταξιακή εκπαίδευση, ως μια νέα προσέγγιση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι συνυφασμένη με την ετερογένεια του μαθητικού 

πληθυσμού. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ενός ενταξιακού προγράμματος 

εκπαίδευσης για τη στήριξη μαθητή με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή που φοιτά σε σχολείο 

τυπικής εκπαίδευσης. Η έρευνα πραγματοποιείται στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

και αντλεί καταγραφές από τη μελέτη περίπτωσης μαθητή 10 ετών με διαγνωσμένες μαθησιακές 

δυσκολίες και συναισθηματικές διαταραχές. Η μεθοδολογία είναι μεικτή και αποτελείται από 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006). Στα αποτελέσματα βρέθηκε ότι το 

στοχευμένο ενταξιακό πρόγραμμα κατόρθωσε να υπερκεράσει τις ιδιαίτερες ανάγκες, να καλύψει 

πολλά από τα αδύνατα σημεία και να ανταποκριθεί στα προσωπικά ενδιαφέροντα του μαθητή 

(Υπ.Π.Ε.Θ – Π.Ι., 2009). 

 

Λέξεις-Κλειδιά: ένταξη, μαθησιακές δυσκολίες, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, 

συναισθηματικές διαταραχές 

1. Εισαγωγή 

Εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου, σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση των παιδιών με 

διαγνωσμένες δυσκολίες έχουν ενισχύσει την ανάγκη για τη δημιουργία ενός σχολείου το οποίο θα 

είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και δυνατότητες  όλων των μαθητών. Η 

αλλαγή αυτή συνετέλεσε στη δημιουργία μιας φιλοσοφίας που αναφέρεται στο δικαίωμα όλων των 

ατόμων για αποδοχή και ισότιμη συμμετοχή στα μαθησιακά και κοινωνικά αγαθά, γνωστής ως 

«ένταξη». 

Σύμφωνα με τον Vislie (2003), η ένταξη στην εκπαίδευση περιγράφει τη διαδικασία με την 

οποία ένα σχολείο προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών ως άτομα, μέσα από την 

επανεξέταση και την αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών του. Ωστόσο, η επίτευξη των 

γνωστικών και κοινωνικών-συναισθηματικών στόχων με τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας 

που υλοποιούνται στη γενική εκπαίδευση είναι σχεδόν ανέφικτη για τους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες και ιδιαίτερα για αυτούς που ανήκουν στην ομάδα των Διαταραχών του Αυτιστικού 

Φάσματος. Σύμφωνα με τον Στασινό (2013) ο όρος «Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος» 

αναφέρεται σε σοβαρές δυσκολίες αναπτυξιακού – επικοινωνιακού χαρακτήρα που επηρεάζουν 

πολλές όψεις της ζωής του ατόμου και επιβεβαιώνεται ψυχοτεχνικά σχεδόν, μετά τη συμπλήρωση 

των τριών πρώτων χρόνων. Έτσι, η ένταξη αυτών των μαθητών στη γενική τάξη απαιτεί αλλαγές 

στις μεθόδους διδασκαλίας και στις στρατηγικές μάθησης. 

Ένα πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης με ενταξιακό χαρακτήρα πρέπει να σχεδιάζεται από 

κοινού από τους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του προς ένταξη, μαθητή. Για να σχεδιαστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι 

απαραίτητο, να επισημανθούν οι δυσκολίες του μαθητή αλλά και τα ταλέντα και οι προτιμήσεις 
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του. Όλες δηλαδή, οι συνιστώσες εκείνες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ικανότητά του να 

ακολουθήσει το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης. 

Η εκτίμηση της μαθησιακής εικόνας – επίδοσης, θα πρέπει να βασίζεται σε παρατήρηση στην 

τάξη και σε αντικειμενικά δεδομένα, όπως είναι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του Κέντρου 

Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης καθώς και των εκτιμήσεων - αποτελεσμάτων 

στην τάξη. Η κρίση του εκπαιδευτικού προφίλ του μαθητή θα πρέπει  να είναι συνεχής, αφού οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες του τροποποιούνται με την ηλικία και τις μαθησιακές εμπειρίες. 

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ορίσουν τα γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, 

μαθηματικά, κ. ά.) πάνω στα οποία θα δομήσουν την ειδική εκπαίδευση. Η παραπάνω επιλογή 

πραγματοποιείται ανάλογα με τον εντοπισμό των πιο αδύνατων σημείων του μαθητή που 

αποτελούν σημαντικό τροχοπέδη για την ομαλή προσαρμογή και παρακολούθηση της ροής του 

εκπαιδευτικού προγράμματος της τάξης. Συνεκδοχικά, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ορίσουν τους 

διδακτικούς στόχους που προκύπτουν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και το Πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής 

Αγωγής. 

Με βάση τα παραπάνω προγράμματα σπουδών, σχεδιάζεται το Στοχευμένο Ατομικό 

Δομημένο Ενταξιακό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Δροσινού, 2014). Το 

στοχευμένο πρόγραμμα επιδιώκει να καλύψει συγκεκριμένες, ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή και το 

δομημένο πρόγραμμα περιέχει τη βήμα – βήμα κατάκτηση των επιδιώξεών του  (Χρηστάκης, 

2011). Απώτερος σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να δημιουργήσει ένα ενταξιακό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης, με το οποίο συγκεκριμένος μαθητής που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού θα 

μπορεί να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον, να συμμετάσχει ισότιμα στο πρόγραμμα 

μαθημάτων της τάξης του και να ενταχθεί στην ομάδα των συνομηλίκων του (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2011). Ακόμα, σκοπός του είναι η ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση στην ομάδα των συνομηλίκων 

του με την ταυτόχρονη μείωση των δευτερογενών προβλημάτων της συμπεριφοράς του. Το 

πρόγραμμα ειδικής αγωγής αναπτύσσει επίσης, τους τομείς της μαθησιακής ετοιμότητας που δεν 

έχουν ακόμα επαρκώς, καλλιεργηθεί. 

2. Κύριο Μέρος 

2.1 Μεθοδολογία 

Η μέθοδος υλοποίησης του συγκεκριμένου ενταξιακού προγράμματος εκπαίδευσης 

πραγματοποιείται σε πέντε ξεχωριστές φάσεις και περιλαμβάνει τη συστηματική, εμπειρική 

παρατήρηση (Δροσινού, 2014), την άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση, το ενταξιακό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης, τη διδακτική παρέμβαση και την αξιολόγηση. Η πρώτη φάση αναφέρεται στη 

συστηματική, εμπειρική, συμμετοχική παρατήρηση, σύμφωνα με τη μεθοδολογία παρατήρησης 

των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006). Λαμβάνονται υπόψη 

το ατομικό, οικογενειακό και εκπαιδευτικό ιστορικό του μαθητή στηριζόμενο στις περιγραφές των 

γονέων και των εκπαιδευτικών, την παρατήρηση του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και την 

αξιολογική έκθεση του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Η δεύτερη 

φάση σχετίζεται με την άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση όπου εντοπίζονται τα δυνατά αλλά και τα 

αδύνατα σημεία του μαθητή. Στην τρίτη φάση καταγράφονται οι διδακτικοί στόχοι και σχεδιάζεται 

το διδακτικό πρόγραμμα. Η τέταρτη φάση περιλαμβάνει την υλοποίηση της διδακτικής 

παρέμβασης και στην πέμπτη και τελευταία φάση πραγματοποιείται η αξιολόγηση του 

προγράμματος. 

2.2 Υλοποίηση ενταξιακού εκπαιδευτικού προγράμματος 

Πρώτη φάση: ιστορικό μαθητή 

Ο μαθητής που στοχεύουμε να υποστηρίξουμε είναι 10 ετών, προέρχεται από την Αλβανία 

και για πρώτη φορά φοιτά σε Γενικό Σχολείο (4η Τάξη). Την προσχολική και την πρότερη σχολική 
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εκπαίδευσή του την έχει λάβει σε Ειδικό Σχολείο. Βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού 

(λειτουργικός αυτισμός). Γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, έχει όμως, προβλήματα στην 

αποκωδικοποίηση δίψηφων συμφωνικών και φωνηεντικών συμπλεγμάτων, συνδυασμών και 

πολυσυλλάβων λέξεων. Αναγνωρίζει τους αριθμούς μέχρι το 1000 και κάνει απλές μαθηματικές 

πράξεις χωρίς κρατούμενο (πρόσθεση και αφαίρεση). Έχει καλή γενική και λεπτή κινητικότητα. 

Ακόμα, παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς όπως διαταραχές στην επικοινωνία με τους 

συμμαθητές του και προκλητική αντίδραση (Δράκος & Τσιναρέλης, 2011). Σύμφωνα, με την 

αξιολογική έκθεση του Κ.Ε.Σ.Υ. είναι απαραίτητη η χρήση εξατομικευμένου προγράμματος 

εκπαίδευσης για τη διαχείριση των γενικών μαθησιακών δυσκολιών και την εκπαίδευση του 

μαθητή με τη τήρηση του αναλυτικού προγράμματος, τροποποιημένου σύμφωνα με τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του και την αντιμετώπιση της προκλητικής αντίδρασής του. 

Δεύτερη φάση: Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση 

Η άτυπη παιδαγωγική παρατήρηση πραγματοποιείται για να συλλεχθούν πληροφορίες 

σχετικά με το γνωστικό επίπεδο του μαθητή και να γίνει καταγραφή των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει. Η παρατηρούμενη συμπεριφορά κωδικοποιείται με τη χρήση κλείδας παρατήρησης 

(Βάμβουκας, 2002) την οποία αποτελούν οι Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων. Στις 

προαναφερόμενες συγκαταλέγονται  οι βασικές δεξιότητες που αναμένεται να έχει ένα παιδί 

σχολικής ηλικίας όπως αυτές αναφέρονται στο βιβλίο εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης με Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι., 2009). Η παρατήρηση 

που πραγματοποιείται με τις λίστες ελέγχου αποτελεί την άτυπη παρατήρηση. Η συγκεκριμένη 

παρατήρηση λαμβάνει χώρα σε τρία επίπεδα: 

• Στο επίπεδο της μαθησιακής ετοιμότητας που το παιδί έχει αναπτύξει 

• Στις δεξιότητες που έχει καλλιεργήσει έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους 

του Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

• Στις γενικές μαθησιακές δυσκολίες (σύμφωνα με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. της τάξης που 

φοιτά) 

Τα αποτελέσματα της άτυπης παρατήρησης κατέδειξαν ότι ως προς τα επίπεδα της 

μαθησιακής ετοιμότητας οι πιο σημαντικές δυσκολίες που αφορούν στη μάθηση παρατηρούνται 

στην περιοχή των «Νοητικών Ικανοτήτων» και ειδικότερα, στη λειτουργική μνήμη και στη 

συγκέντρωση της προσοχής. Δυσκολίες υπάρχουν ακόμα, στην περιοχή του «Προφορικού Λόγου» 

και πιο συγκεκριμένα, στην ακρόαση και στη συμμετοχή στο διάλογο. Αναφορικά με τα προβλήματα 

συμπεριφοράς, αυτά εντοπίζονται σε όλους τους τομείς της «Συναισθηματικής Οργάνωσης», 

δηλαδή στην καλλιέργεια του αυτοσυναισθήματος, στο ενδιαφέρον για τη μάθηση και στη 

συνεργασία με τους άλλους. 

Ως προς τους στόχους των υπόλοιπων ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής 

Αγωγής οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στην ανάγνωση και γραφή (Βασικές Ακαδημαϊκές 

Δεξιότητες). Υπάρχουν ακόμα προβλήματα στην κοινωνική συμπεριφορά του, στην αυτονόμηση 

και προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην περιοχή των Γενικών Μαθησιακών Δυσκολιών, οι 

σημαντικότερες δυσκολίες εντοπίζονται στις μαθηματικές πράξεις, στην επίλυση απλών 

προβλημάτων (Δεξιότητες Μαθηματικών), στην ανάγνωση, γραφή και παραγωγή λόγου (Δεξιότητες 

Γλώσσας). Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στην ανάπτυξη θετικών δεξιοτήτων συμπεριφοράς 

(Συνεργασία – Αποδοχή του διαφορετικού) καθώς και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής 

οργάνωσης. 

Τρίτη φάση: σχεδιασμός προγράμματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Η συγκεκριμένη φάση εστιάζει στη διατύπωση των διδακτικών στόχων και στη διαμόρφωση 

του διδακτικού προγράμματος με το σχεδιασμό και την υλοποίηση τριμηνιαίου προγράμματος 

διδασκαλίας (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος). Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι ένα 

διαπολιτισμικό πρόγραμμα οι εκπαιδευτικές στρατηγικές του οποίου εντάσσονται σε ένα πλαίσιο 
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διαφοροποιημένης διδασκαλίας με ταυτόχρονη ενίσχυση των δεξιοτήτων φιλαναγνωσίας, το οποίο 

απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Για την επίτευξή του επιλέχθηκε η χρήση της συνεργατικής 

διδασκαλίας και συγκεκριμένα η παράλληλη διδασκαλία, καθώς ο μαθητής που θέλουμε να 

εντάξουμε υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, οι δύο εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής σχεδιάζουν από κοινού 

την εκπαιδευτική παρέμβαση κατόπιν, χωρίζουν την τάξη σε δύο ετερογενείς ομάδες και διδάσκουν 

το ίδιο διδακτικό αντικείμενο χρησιμοποιώντας όμως, διαφορετικές τεχνικές. 

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να ασκηθεί ο μαθητής στην ανάγνωση και γραφή και 

να αναπτύξει θετικές δεξιότητες συμπεριφοράς. 

Οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι αναφέρονται στην ικανότητα του μαθητή να μπορεί να: 

• αναπτύξει την οπτική, ακουστική και τη λειτουργική του μνήμη 

• να ασκήσει τη συγκέντρωση της προσοχής του 

• να προβεί σε λογικομαθηματικούς συνειρμούς   

• να παράγει με αποδεκτά γραμματικό και συντακτικό τρόπο προφορικό και γραπτό λόγο  

• να συμμετέχει στο διάλογο με έκφραση σαφή και ακριβή 

• να καλλιεργήσει το αυτοσυναίσθημά του 

• να επιδείξει ενδιαφέρον για τη μάθηση 

• να αποδεχτεί τη διαφορετικότητά του  

• να συνεργαστεί με τους συμμαθητές του 

• Ως προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του: 

Α) Γνωστικών: ο μαθητής καθίσταται ικανός να αντιλαμβάνεται και να συγκεντρώνει την 

προσοχή του στο οπτικοακουστικό υλικό του μαθήματος, να θυμάται αυτά που άκουσε και διάβασε 

καθώς και να συνδέει χρονικά τα γεγονότα του κειμένου. Να υλοποιεί χρονικές ακολουθίες, να 

τοποθετεί σε λογική σειρά εικόνες που του δίνονται, να διηγείται με λογική σειρά συμβάντα και 

δραστηριότητες, να αναγιγνώσκει με σωστό τρόπο δίψηφα σύμφωνα, φωνήεντα και συνδυασμούς, 

να αντιλαμβάνεται τον τρόπο γραφής αυτοβιογραφικών ιστοριών και να εκτελεί με ακρίβεια 

ρυθμικές κινήσεις.    

Β) Συναισθηματικών: το παιδί μαθαίνει να εκτιμάει την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων με 

διαπολιτισμικό περιεχόμενο και να καλλιεργεί τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν για την 

έκφραση των ιδεών και των συναισθημάτων του. Μαθαίνει να χαίρεται με  τις επιτυχίες του και  να 

αποδέχεται τις αποτυχίες του, να εκτιμάει τον εαυτό και τους γύρω του.  

Γ) Κοινωνικών/Επικοινωνιακών: Ο μαθητής συζητά, εκφράζει απόψεις, χρησιμοποιεί λεκτική 

και μη λεκτική επικοινωνία, αναλαμβάνει ρόλους, επιχειρηματολογεί και διαπραγματεύεται με τους 

συμμαθητές του. Μοιράζεται την προσοχή της δασκάλας του, συμμετέχει σε ομαδικές 

δραστηριότητες που εστιάζουν στα ανθρώπινα συναισθήματα, μαθαίνει για αυτά και για τα 

συναισθήματα των συμμαθητών του, συνεργάζεται μαζί τους και αναπτύσσει την εκφραστικότητα 

και δημιουργικότητά του.   

Δ) Μεταγνωστικών: μαθαίνει να αναγνωρίζει τη σημασία της φιλαναγνωσίας στη ζωή του. 

Συνειδητοποιεί το νόημα της συνεργασίας μέσα από τη διαφορετική οπτική των άλλων και της 

αποδοχής των διαφορετικών πολιτισμών. Αναπτύσσει κίνητρα και ενδιαφέρον για τη μάθηση, 

συσχετίζει, αναλύει και  αξιολογεί τη νέα γνώση προτείνοντας  προεκτάσεις της διδασκαλίας και 

των διδακτικών δραστηριοτήτων. 

Ως μέθοδοι διδασκαλίας προτείνονται: η επεξεργασία εννοιών, η ομαδοσυνεργατική και η 

βιωματική μέθοδος. Ως τεχνικές διδασκαλίας: η συζήτηση, ο ημι-δομημένος διάλογος, η 

αξιοποίησης εικόνας και ήχου, τα πολυτροπικά κείμενα (κόμικς), οι τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνίας, ο καταιγισμός ιδεών, ο εννοιολογικός χάρτης, οι κοινωνικές ιστορίες. Ως εργαλεία 

διδασκαλίας: τα παιδικά βιβλία, τα παραμύθια σε ηλεκτρονική μορφή, οι εικόνες, ο πολιτικός 

χάρτης, οι αυτοβιογραφικές ιστορίες, το σχηματο-ποίημα, τα κόμικς, το παζλ, τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά (Hot potatoes & jigsaw pazl). 
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Τέταρτη φάση: υλοποίηση διαφοροποιημένου προγράμματος Ε.Α.Ε. 

Οι διδακτικές παρεμβάσεις προτείνεται να πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα για 

διάστημα τριών μηνών (Ιανουάριο – Φεβρουάριο – Μάρτιο). Κάθε διδακτική παρέμβαση 

εκτείνεται σε τρεις διδακτικές ώρες (ανά εβδομάδα). Η δομή του ενταξιακού προγράμματος έχει ως 

εξής: 

• 1η διδακτική παρέμβαση: οι μαθητές χωρισμένοι σε δύο ομάδες, παρακολουθούν εναλλάξ,  

στο YouTube λογοτεχνικό ανάγνωσμα της Ύπατης Αρμοστείας με τίτλο «Η Ειρήνη». Στη 

συνέχεια, δίνεται  και στις δύο ομάδες η εικόνα της κεντρικής ηρωίδας με εκφράσεις 

παρμένες μέσα από το κείμενο. Οι μαθητές ως εμπλεκόμενοι αναγνώστες διαβάζουν τις 

φράσεις και συμμετέχουν σε συζήτηση για τις εντυπώσεις, τα συναισθήματα και τις εικόνες 

που τους δημιούργησε το ανάγνωσμα. Οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν τα λεχθέντα των 

παιδιών σε ημερολόγιο. Στην ολομέλεια διαβάζουν τις σημειώσεις τους και προτείνουν 

στους μαθητές να δημιουργήσουν τις δικές τους προτάσεις σε δίστιχα με ομοιοκαταληξία. 

• 2η διδακτική παρέμβαση: οι μαθητές αποφασίζουν να ενώσουν τα δίστιχα και να φτιάξουν 

ένα δικό τους ποίημα. Το δικό τους «σχηματο-ποίημα». Το ποίημα αυτό το διαβάζουν με 

ρυθμό (γρήγορα - αργά, δυνατά - σιγά), το απαγγέλλουν, το μελοποιούν με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού της μουσικής αγωγής του σχολείου και το δραματοποιούν. Ο μαθητής μας 

βρίσκει μέσα από το σχηματο-ποίημα λέξεις που αρχίζουν από συμφωνικά δίψηφα που τον 

δυσκολεύουν  (μπ, ντ) και τα κυκλώνει. Στη συνέχεια, δίνονται στο μαθητή πραγματικά 

αντικείμενα που αρχίζουν με τα δίψηφα (π.χ. ντέφι, μπανάνα) τα αναγνωρίζει και τα 

απαγγέλλει. Στη συνέχεια, καρτέλες με εικόνες αντικειμένων το όνομα των οποίων ξεκινά 

από τα συγκεκριμένα δίψηφα. Δημιουργούνται δύο στήλες και ο μαθητής κολλάει τις 

καρτέλες στη σωστή στήλη και ζωγραφίζει αντικείμενα από τα συγκεκριμένα δίψηφα. 

• 3η διδακτική παρέμβαση: με επίκεντρο το σχηματο-ποίημα που έφτιαξαν τα παιδιά 

δημιουργούμε έναν εννοιολογικό χάρτη και με τη μέθοδο του καταιγισμού των ιδεών 

καταγράφουμε στον πίνακα τις ιδέες που αυτά εκφράζουν. Ομαδοποιούμε τις ιδέες τους και 

ανάλογα με το περιεχόμενο τους (ειρήνη, φτώχεια, μετανάστευση κ.ά.) οι μαθητές 

αποφασίζουν να ασχοληθούν εκτενέστερα με την κάθε μια κάνοντας τη δική τους έρευνα 

στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους προσπάθειας τα παρουσιάζουν μέσω 

Power Point στην ολομέλεια της τάξης. Ο μαθητής μας συμμετέχει στην παρουσίαση 

διαβάζοντας στην τάξη διαφάνεια με λέξεις που αφορούν στη μετανάστευση δείχνοντας 

αντίστοιχες εικόνες που έχει βρει στο διαδίκτυο (π.χ. φτωχός, φαγητό, θάλασσα) καθώς και 

δικές του ζωγραφιές. 

• 4η διδακτική παρέμβαση: δίνονται προτάσεις μέσα από το αφήγημα που δε βρίσκονται 

όμως, στη σωστή χρονική σειρά. Τα παιδιά τις διαβάζουν προσεκτικά, τις συζητάνε και τις 

τοποθετούν στη σωστή χρονικά σειρά. Ο μαθητής μας αποφασίζει να ζωγραφίσει την κάθε 

πρόταση που διαβάζει και δημιουργεί 12 εικόνες με τη μορφή κόμικ (προσωπική του 

ζωγραφική τεχνοτροπία). Τις αφηγείται και τις τοποθετεί στη σωστή χρονική σειρά. 

Επιπροσθέτως, με αφορμή τα συγκεκριμένα κόμικς, συζητάμε για τα πολυτροπικά κείμενα, 

επισκεπτόμαστε ιστοσελίδες με κόμικς και παρουσιάζουμε την ιδιαίτερη τεχνοτροπία τους 

(ζωγραφιά, κείμενο). Οι μαθητές αποφασίζουν να εμπλουτίσουν τα κόμικς που ζωγράφισε ο 

μαθητής μας, με σχετικό κείμενο. Στη δημιουργία του κειμένου συμμετέχει και ο ίδιος 

τοποθετώντας τα δίψηφα σύμφωνα σε κενά στην αρχή και στη μέση των λέξεων με 

διαφορετικά χρώματα (κόκκινο για το μπ, μπλε για το ντ). 

• 5η διδακτική ενότητα: ο εκπαιδευτικός προβαίνει σε αναδιήγηση του αφηγήματος της 

«Ειρήνης» και προτρέπει τα παιδιά αφού συζητήσουν μεταξύ τους να δώσουν ένα δικό τους 

τέλος στην ιστορία. Ηχογραφούν το νέο  τέλος και το δραματοποιούν. Ακόμα, αποφασίζουν 

να δημιουργήσουν τη δική τους χορογραφία, σχετική με την ιστορία, επενδεδυμένη με 

κλασσικά μουσικά κομμάτια που εκφράζουν τη χαρά και τη λύπη (χαρά με το κλασσικό 
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μουσικό άκουσμα La Primavera του A. Vivaldi & λύπη με το Requiem του W. A. Mozart). 

Από το «μαγικό κουτί» ο μαθητής μας βρίσκει κάρτες με λέξεις από το νέο τέλος της 

ιστορίας που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα (αι, ει, οι, ου) τις διαβάζει, τις χωρίζει σε 

κατηγορίες και τις κρεμάει στο «σπιτάκι με τα δίψηφα φωνήεντα», όπου κάθε δωμάτιο έχει 

και το δικό του δίψηφο φωνήεν. 

• 6η διδακτική ενότητα: με τη βοήθεια του λογισμικού Hot potatoes δημιουργούμε ένα 

σταυρόλεξο με λέξεις μέσα από το ανάγνωσμα της «Ειρήνης» και ο μαθητής μας αλλά και 

τα άλλα παιδιά καλούνται να το λύσουν. Επιπροσθέτως, με το ίδιο λογισμικό δίνουμε ανά 

ομάδες προτάσεις με κενά λέξεων που πρέπει να συμπληρώσουν, σχετικές με το ανάγνωσμα 

φράσεις που πρέπει να αντιστοιχίσουν και φράσεις με εικόνες που πρέπει να ταυτίσουν. 

• 7η διδακτική παρέμβαση: προτείνουμε στους μαθητές να παίξουν ένα παιχνίδι μνήμης 

(memory) ανά ζεύγη, στο οποίο θα πρέπει να θυμούνται και να επαναλαμβάνουν λέξεις που 

ονομάζει ο συμμαθητής του και είναι σχετικές με το αρχικό κείμενο. Ο μαθητής μας 

καλείται να θυμάται και να επαναλάβει λέξεις που αρχίζουν από δίψηφα σύμφωνα και 

φωνήεντα, να τις γράψει σε χαρτί και να τις κολλήσει σε πίνακα με το ανάλογο δίψηφο. 

Ακόμα, δημιουργούμε έναν κύβο που στις πλευρές του είναι γραμμένοι οι συνδυασμοί αυ 

(αφ & αβ) και ευ (εφ & εβ). Ρίχνει το ζάρι και ανάλογα με αυτό που τυχαίνει κυκλώνει την 

ανάλογη λέξη μέσα σε δοσμένο κείμενο. 

• 8η διδακτική παρέμβαση: με αφορμή την αγάπη του μαθητή μας για τη διήγηση της δικής 

του προσωπικής ιστορίας, προτείνουμε να ερευνήσουμε τον τρόπο συγγραφής των 

αυτοβιογραφικών ιστοριών. Επισκεπτόμαστε τη βιβλιοθήκη του σχολείου καθώς και τη 

Δημοτική βιβλιοθήκη της πόλης μας, βρίσκομε και διαβάζομε μέσα από το διαδίκτυο 

αυτοβιογραφίες διάσημων προσωπικοτήτων και προτρέπουμε τους μαθητές να γράψουν τη 

δική τους αυτοβιογραφική ιστορία. Ο μαθητής μας συμμετέχει με τη δική του ιστορία. Στη 

συνέχεια, συλλέγουμε όλες τις ιστορίες και οι μαθητές φτιάχνουν το δικό τους βιβλίο, «το 

λεύκωμα της τάξης». Το εικονογραφούν, προσθέτουν εξώφυλλο, περιεχόμενα, τίτλο, 

ονόματα συγγραφέων και το παρουσιάζουν σε γονείς και εκπαιδευτικούς, σε ειδική ανοιχτή 

εκδήλωση που γίνεται με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του παιδικού βιβλίου. 

• 9η διδακτική παρέμβαση: με αφορμή τις αυτοβιογραφικές ιστορίες των μαθητών επιλέγεται 

να παρουσιαστεί ο πολιτικός χάρτης της Ελλάδας. Εντοπίζονται τα σύνορα με τις γειτονικές 

χώρες, όπως η Αλβανία χώρα καταγωγής του μαθητή μας αλλά και άλλων παιδιών. Ακόμα, 

πραγματοποιείται εντοπισμός με τη βοήθεια google maps τόσο της περιοχής του σχολείου 

μας όσο και της πόλης από την οποία κατάγεται και του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού 

σχολείου που φοίτησε ο μαθητής μας. Αποφασίζεται μέσω του Messenger να έρθουμε σε 

επικοινωνία με το Δημοτικό σχολείο της Αλβανίας και να στείλουμε και κάποιο μήνυμα 

μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα ονόματα και ζωγραφιές μας. Με αυτόν τον 

τρόπο ανοίγουμε δίαυλο επικοινωνίας με το Δημοτικό σχολείο της γειτονικής χώρας. 

Καλούμε κάποιους γονείς αλβανικής καταγωγής στην τάξη και μαθαίνουμε λέξεις στα 

αλβανικά. 

• 10η διδακτική παρέμβαση: προτρέπουμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν ομαδικά ότι τους έκανε 

μεγαλύτερη εντύπωση με τη μορφή κόμικ.  Αξιοποιώντας την καλή λεπτή κίνηση του 

μαθητή μας τον προτρέπουμε να κόψει τη ζωγραφιά με τη μορφή puzzle. Πλαστικοποιούμε 

τα κομμάτια και τα παιδιά αποκτούν το δικό τους puzzle. Με τη βοήθεια των εικόνων του 

puzzle, παροτρύνουμε το συγκεκριμένο μαθητή χρησιμοποιώντας μαγνητικά γράμματα να 

σχηματίσει λέξεις που περιέχουν τα γράμματα που έχει διδαχθεί. 

Για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς 

του παιδιού κάναμε χρήση τριών κοινωνικών ιστοριών. Οι κοινωνικές ιστορίες αποτελούν 

καταπληκτικά εργαλεία για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων σε όλα τα παιδιά με ειδικές 
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ανάγκες (Gray, 2010). Στόχος μας η πρόταση διαχείρισης των εκρήξεων οργής του, του τρόπου 

συνεργασίας με τους συμμαθητές του και χρήσης των κανόνων της τάξης.  

Πέμπτη φάση: αξιολόγηση του ενταξιακού προγράμματος 

Για την αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν δύο ερευνητικά 

εργαλεία: η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με τη μητέρα 

του μαθητή, το Διευθυντή του σχολείου και έναν εκπαιδευτικό. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης ήταν 

οι εξής: 

• Πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης αντιμετώπισε κάποιες από τις 

μαθησιακές δυσκολίες του μαθητή; 

• Πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης αύξησε το ενδιαφέρον του παιδιού 

για τη μάθηση; 

• Πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης αντιμετώπισε κάποια από τα 

προβλήματα συμπεριφοράς του μαθητή και βοήθησε στην καλλιέργεια της κοινωνικότητάς 

του; 

• Πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης βοήθησε στην ενταξιακή πορεία του 

μαθητή στην τυπική εκπαίδευση; 

Από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν παρατηρήθηκε ότι υπάρχει βελτίωση τόσο στην 

ακαδημαϊκή πρόοδο του μαθητή όσο και στην κοινωνικο-συναισθηματική του κατάσταση. Ωστόσο, 

όπως διαφαίνεται από τις απαντήσεις των ενηλίκων πεποίθησή τους είναι, πως η πρόοδος αυτή δεν 

θα έχει μόνιμα αποτέλεσμα και ότι ενδεχομένως, μετά τη λήξη του ενταξιακού εκπαιδευτικού 

προγράμματος ο μαθητής θα επανέλθει στην πρότερή του κατάσταση. Η άποψη αυτή υποδεικνύει 

την ανάγκη για το μόνιμο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με τη βοήθεια 

και άλλων ειδικοτήτων (ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού κ.λ.π.) για την ολόπλευρη υποστήριξη 

των ατόμων με δυσκολίες. 

Για να αξιολογηθεί η επιτυχία του προγράμματος ως προς τη βελτίωση των ακαδημαϊκών και 

κοινωνικο-συναισθηματικών ικανοτήτων του μαθητή, του δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 10 

κλειστού τύπου ερωτήσεις. Από αυτές, οι 5 αφορούσαν στον ακαδημαϊκό στόχο (αναγνώριση 

δίψηφων συμφώνων – φωνηέντων και συνδυασμών, ανάγνωση λέξεων - κειμένου) και οι υπόλοιπες 

στην ανάπτυξη θετικών κοινωνικών συμπεριφορών. Από τα αποτελέσματα έγινε γνωστό ότι το 

ποσοστό επιτυχίας κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα. 

3. Συμπεράσματα 

Μετά τη μελέτη των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε σαφές ότι σημειώθηκε πρόοδος τόσο 

στην ακαδημαϊκή όσο και στη συναισθηματική πορεία του μαθητή. Το παιδί κατάφερε να επιτύχει 

στην πλειονότητα των διδακτικών στόχων που είχαν αρχικά, τεθεί και να μειώσει τις ακραίες 

συναισθηματικές αντιδράσεις του. Ακόμα, φάνηκε περισσότερο ικανό να διαχειριστεί κάποιες από 

τις έντονες εκρήξεις θυμού του και να συνεργαστεί αρμονικότερα με τους συμμαθητές του. 

Ωστόσο, διαφαίνεται καθαρά η ανάγκη της συνεισφοράς και άλλων ειδικοτήτων που προέρχονται 

από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους για τη σφαιρική κάλυψη των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Δ.Α.Δ. με σκοπό την ισότιμη ένταξη τους στην τυπική εκπαίδευση. 
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Περίληψη 

Για την επιτυχία της  συνεκπαίδευσης παιδιών µε και χωρίς αναπηρία είναι απαραίτητος ο 

μετασχηματισμός πολλών παραμέτρων, όπως οι στάσεις και οι αντιλήψεις δασκάλων, γονέων, και 

μαθητών, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, οι τεχνικές διδασκαλίας. Οι γνώσεις και η 

κατανόηση των μαθητών με τυπική ανάπτυξη για την αναπηρία συμβάλλουν στην απόκτηση 

θετικών στάσεων απέναντι στα παιδιά με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή και η αξιολόγηση 

κατάλληλα σχεδιασμένων προγραμμάτων ευαισθητοποίησης είναι επιβεβλημένη προκειμένου η 

συνεκπαίδευση να είναι αποτελεσματική. Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε με σκοπό τον 

προσδιορισμό της επίδρασης ενός προγράμματος αφήγησης παραμυθιού και διερευνητικής 

δραματοποίησης, με τη χρήση θεατρικών τεχνικών για την κατανόηση και αποδοχή παιδιών με 

νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down). Το πρόγραμμα παρέμβασης εφαρμόστηκε σε μαθητές Α΄ 

δημοτικού και περιελάμβανε την αφήγηση και δραματοποίηση σχετικού παραμυθιού. Από τα 

αποτελέσματα φάνηκε ότι όλοι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έδειξαν σημαντική 
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βελτίωση τόσο στην αποδοχή όσο και στην κατανόηση της νοητικής αναπηρίας των παιδιών με 

σύνδρομο Down. 

 

Λέξεις κλειδιά: συνεκπαίδευση, σύνδρομο Down, διερευνητική δραματοποίηση, θεατρικές 

τεχνικές. 

1.Εισαγωγή 

Η έννοια της ένταξης περιλαμβάνει τη διαδικασία του σχολικού μετασχηματισμού και 

επικεντρώνεται στο δικαίωμα των παιδιών για πρόσβαση στην εκπαίδευση (Slee, 2011), συγχρόνως 

περικλείει την αποδοχή και την αποτίμηση της διαφορετικότητας και της πολυμορφίας 

λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη, θέματα ισότητας, 

καθώς και το κοινωνικό πρότυπο της αναπηρίας και το κοινωνικο-πολιτικό μοντέλο της 

εκπαίδευσης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα σχολεία που είναι προσανατολισμένα στην ένταξη 

προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για κοινωνική ενσωμάτωση, συχνά είναι πιθανόν να αφήνουν 

περιθώρια για κοινωνική απόρριψη. Η απλή συνύπαρξη παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή αναπηρία, δεν μπορεί να διασφαλίσει την άμεση κατανόηση και αποδοχή της αναπηρίας. 

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά με αναπηρία δεν είναι πάντα αποδεκτά από τα παιδιά με τυπική 

ανάπτυξη των οποίων η στάση είναι συχνά αρνητική (Siperstein et al., 2007). Αυτό μπορεί να 

οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως στην έλλειψη γνώσης των παιδιών σε σχέση με την 

αναπηρία, στη δυσκολία των εκπαιδευτικών να διευκολύνουν τη συνύπαρξη μεταξύ παιδιών με και 

χωρίς αναπηρία, στις αρνητικές στάσεις που μπορεί να σχηματίζονται από τους γονείς ή την 

κοινωνία και στο αίσθημα δυσφορίας απέναντι στη διαφορετικότητα. Ένας από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών χωρίς αναπηρία προς τα 

παιδιά με αναπηρία και τις στάσεις που εκδηλώνουν είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνονται και 

κατανοούν την αναπηρία (Gasser, Malti & Buholzer, 2013). Ιδιαίτερα, οι αρνητικές στάσεις προς 

τους μαθητές με αναπηρία αναπτύσσονται λόγω άγνοιας (Ison et al., 2010). Συνεπώς, είναι 

σημαντικό να γίνει κατανοητή τόσο η στάση των παιδιών απέναντι στην αναπηρία όσο και το πώς 

αυτή η στάση μπορεί να μεταβληθεί (Tregaskis, 2000), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική 

συνύπαρξή τους. 

Δεδομένου ότι η γνώση και η κατανόηση της αναπηρίας σχετίζεται θετικά με τη δημιουργία 

θετικών στάσεων, η εφαρμογή και η αξιολόγηση κατάλληλα σχεδιασμένων προγραμμάτων 

ευαισθητοποίησης είναι επιβεβλημένη και θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως, έτσι ώστε να προωθείται 

η αρμονική συνύπαρξη των παιδιών με και χωρίς αναπηρίες. Έτσι, ακόμα και αν τα παιδιά δεν 

έχουν θετική στάση απέναντι στα παιδιά με αναπηρία και αισθάνονται «άβολα», υπάρχει η 

πεποίθηση ότι οι συμπεριφορές αυτές μπορούν να αλλάξουν σε νεαρή ηλικία, μέσω της άμεσης και 

δομημένης επαφής με παιδιά με αναπηρίες καθώς και μέσω έμμεσων εμπειριών μέσα από βιβλία, 

βίντεο ή συζητήσεις (Favazza & Odom, 1997). Μελέτες δείχνουν ότι η εφαρμογή προγραμμάτων 

ευαισθητοποίησης στο σχολείο είναι απαραίτητη στη διαμόρφωση θετικών στάσεων (Morin et al., 

2013). Όταν οι μαθητές εκπαιδεύονται πάνω στο θέμα της διαφορετικότητας ή της αναπηρίας, είναι 

πιθανότερο να αναπτύξουν πιο θετικές στάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δεδομένου του ότι 

πιστεύεται ότι οι αρνητικές στάσεις απέναντι στα άτομα με αναπηρίες σχηματίζονται στα πρώτα 

στάδια της αναπτυξιακής διαδικασίας (Krahe & Altwasser, 2006), η εκπαίδευση των μαθητών είναι 

σημαντικό να γίνεται κατά τη διάρκεια των πρώτων σχολικών χρόνων, ώστε να μεταφέρουν τη 

θετική τους στάση σε όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, αλλά και εκτός του σχολείου. 

Η παιδική λογοτεχνία αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική παρέμβασης, αφού συνδυάζει 

γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία με τρόπο που διευκολύνει τη μετάδοση αξιών και ιδανικών 

(Baskin & Harris, 1984). Από μελέτες βρέθηκε ότι οι παρεμβάσεις που περιελάμβαναν την 

ανάγνωση παραμυθιών που πραγματεύονταν θέματα σχετικά με την αναπηρία και την κοινωνική 

συμπεριφορά σε συνδυασμό με την καθοδηγούμενη συζήτηση είχαν θετικά αποτελέσματα στη 

διαμόρφωση των στάσεων (De Boer et al., 2014). Πιο συγκεκριμένα, η χρήση των βιβλίων 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36107009500&zone=
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περιγράφεται ως μέσο για την επίλυση κοινωνικών ή/και συναισθηματικών προβλημάτων στην 

πρακτική της αναπτυξιακής βιβλιοθεραπείας, όπου ζητήματα της καθημερινότητας μπορεί να 

επιλυθούν μέσω των έμμεσων εμπειριών των χαρακτήρων του βιβλίου (Carlson, 2001; Forgan, 

2002). Η χρήση επιλεγμένων παιδικών βιβλίων με θέμα την αναπηρία σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το θέμα του βιβλίου μπορεί να είναι μια 

αποτελεσματική στρατηγική για την προώθηση  θετικών συμπεριφορών. 

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση θα πρέπει να είναι στοχευμένη και να 

εφαρμόζεται για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας δραστηριότητες που δίνουν έμφαση 

στην ουσιαστική πληροφόρηση για την αναπηρία (Salend & Moe, 1983), αφού η περιστασιακή 

ανάγνωση ενός βιβλίου δεν φαίνεται να είναι αρκετή, για να διαμορφώσει στάσεις και 

συμπεριφορές (Trepanier-Street & Romatowski, 1996). Η καθοδηγούμενη συζήτηση πάνω στα 

θέματα της αναπηρίας, όπως παρουσιάζονται στα κείμενα των βιβλίων, επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στη διαμόρφωση των στάσεων (De Boer et al., 2014). Το θεατρικό παιχνίδι 

θεωρείται ως μια ιδανική δραστηριότητα που συμβάλλει όχι μόνο στην κοινωνικοποίησή των 

παιδιών αλλά και στη βελτίωση της αποδοχής της διαφορετικότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

αποδοχής των μαθητών με αναπηρία (McGrail & Rieger, 2013). Το θεατρικό παιχνίδι περιλαμβάνει 

χαρακτήρες και αφηγήσεις που προτρέπουν τα παιδιά να σκεφτούν πώς οι άνθρωποι 

αλληλεπιδρούν, πώς αντιδρούν σε διάφορες καταστάσεις αλλά και να κατανοήσουν τις 

συναισθηματικές τους αντιδράσεις (Fein, 1981). 

Η αφήγηση ιστοριών και το θεατρικό παιχνίδι έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και τα 

δύο βασίζονται στην ικανότητα των παιδιών να παίζουν, να ασχολούνται με σημαντικά ζητήματα 

και να προσελκύουν διαφορετικές μορφές μάθησης. Αν αυτά τα δύο εργαλεία συνδυαστούν, θα 

είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον των παιδιών, την προσοχή, τη 

φαντασία και την ενσυναίσθηση (Read, 2008). Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη μελέτη έγινε 

διεξοδική ανάλυση ενός παραμυθιού, όπου ο κεντρικός ήρωας είναι ένα χελωνάκι με σύνδρομο 

Down. Παρόλο που έχουν γίνει αρκετές μελέτες με ανάγνωση παραμυθιών σχετικά με διάφορες 

μορφές αναπηρίας, δεν έχει μελετηθεί ξανά η νοητική αναπηρία των παιδιών με σύνδρομο Down 

μέσω αφήγησης παραμυθιού και θεατρικού παιχνιδιού. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η κατανόηση και αποδοχή της νοητικής αναπηρίας με 

την αφήγηση ενός σχετικού παραμυθιού, τη διερευνητική δραματοποίηση και την εφαρμογή 

δραστηριοτήτων ψυχοκινητικής και θεατρικού παιχνιδιού βασισμένων στο περιεχόμενο του 

βιβλίου. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος στο μάθημα της ευέλικτης 

ζώνης. Είχε διάρκεια 12 διδακτικές ώρες και το παρακολούθησε μία τάξη Α’ Δημοτικού στην 

οποία φοιτούσε ένα κορίτσι με σύνδρομο Down. Στόχος ήταν μέσα σε ένα δραματικό περιβάλλον 

να εμπλακούν οι συμμαθητές του κοριτσιού στον παραμυθένιο κόσμο της Ευτυχίας, μίας μικρής 

χελώνας που γεννήθηκε με σύνδρομο Down. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

2.1.1. Συμμετέχοντες 

Στη μελέτη συμμετείχαν 34 μαθητές (19 αγόρια και 15 κορίτσια) ηλικίας 6-7 ετών (Μ.Ο= 

80.66 μήνες). Οι μαθητές φοιτούσαν σε δύο διαφορετικά τμήματα της Ά τάξης ενός Δημοτικού 

Σχολείου της πόλης των Σερρών. Το σχολείο επιλέχθηκε με δειγματοληψία ευκολίας, αφού στο 

συγκεκριμένο σχολείο υπήρχε τμήμα της Α΄ Δημοτικού όπου φοιτούσε ένα κορίτσι με σύνδρομο 

Down. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτέλεσε την Ομάδα Παρέμβασης (ΟΠ), ενώ το άλλο τμήμα 

αποτέλεσε την Ομάδα Ελέγχου (ΟΕ). Η ΟΠ περιελάμβανε 14 παιδιά (7 αγόρια και 7 κορίτσια) και 

η ΟΕ περιελάμβανε 20 παιδιά (12 αγόρια και 8 κορίτσια) τυπικής ανάπτυξης. 
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2.1.2. Εργαλεία μέτρησης 

2.1.2.1. Κλίμακα Κατανόησης της Αναπηρίας (Understanding Disability Scale) 

Για τον προσδιορισμό της επίδρασης της παρέμβασης στη γνώση για την αναπηρία, 

χρησιμοποιήθηκε η Understanding Disability Scale (UDS).  Η UDS είναι ένα ποιοτικό εργαλείο, το 

οποίο αποτελείται από δύο μέρη και αξιολογεί την κατανόηση της αναπηρίας. Στο 1ο μέρος ο 

μαθητής καλείται να ζωγραφίσει ένα «άτομο με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες», ενώ στο 2ο μέρος 

καλείται να απαντήσει στην ερώτηση ανοιχτού τύπου «Τι γνωρίζεις για ένα άτομο με αναπηρία;». 

Η Κλίμακα Κατανόησης της Αναπηρίας αποτελεί μια προσαρμογή του εργαλείου Revised Version 

of the Primary Student Survey of Handicapped  Persons (Esposito & Peach, 1983). Η προσαρμογή 

περιελάμβανε την αφαίρεση των κλιμάκων που αξιολογούν άλλους παράγοντες εκτός από την 

κατανόηση της αναπηρίας (Van Hooser, 2009). Η κλίμακα έχει σταθμιστεί και έχει χαρακτηριστεί 

κατάλληλη για παιδιά προσχολικής ηλικίας έως 7 ετών (Esposito & Peach, 1983). 

2.1.2.2. Acceptance Scale for Kindergartners—Revised (ASK-R) 

Για τον προσδιορισμό της επίδρασης της παρέμβασης στα επίπεδα αποδοχής των παιδιών με 

τυπική ανάπτυξη απέναντι στα παιδιά με αναπηρία χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ASK-R 

των Favazza και Odom (1996). Το ASK-R είναι μια τροποποιημένη εκδοχή του εργαλείου 

Acceptance Scale η οποία έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύτερο φάσμα ηλικίας και περιλαμβάνει 

ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν κατανοητές από παιδιά που βρίσκονται σε χαμηλότερο 

αναπτυξιακό επίπεδο. Σύμφωνα με τους Favazza και Odom (1997), οι κλίμακες αυτές επιλέχθηκαν 

επειδή είναι αρκετά απλές για ένα 4χρονο παιδί ενώ εξακολουθούν να αναφέρονται και σε ένα 

10χρονο. 

Το ASK-R (Favazza & Odom, 1999) είναι ένα εργαλείο 18 ερωτήσεων σχεδιασμένο για τη 

μέτρηση του συναισθηματικού και του συμπεριφορικού παράγοντα της στάσης των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας με τυπική ανάπτυξη, απέναντι στα παιδιά με αναπηρίες. Να σημειωθεί ότι για 

τις ανάγκες της παρούσας μελέτης όπου αξιολογήθηκε η στάση των παιδιών απέναντι στη νοητική 

μόνο αναπηρία, αντικαταστάθηκε η λέξη αναπηρία με τη λέξη νοητική αναπηρία. Απαντήσεις στα 

ερωτήματα δίνονται με «ΝΑΙ», «ΙΣΩΣ» ή «ΟΧΙ» όπου η θετική απάντηση βαθμολογείται με 2, η 

ουδέτερη με 1 και η αρνητική σε 0 βαθμούς. Στις ερωτήσεις με αρνητική έννοια όπως για 

παράδειγμα «Πειράζεις/κοροϊδεύεις κάποια παιδιά που μοιάζουν διαφορετικά από εσένα», 

χρησιμοποιείται η αντίστροφη βαθμολόγηση. Το σκορ μπορεί να πάρει τιμές από 0-36 με τις 

υψηλότερες βαθμολογίες να αντανακλούν υψηλότερη αποδοχή. Βαθμολογίες από 0 έως 11 

υποδεικνύουν χαμηλή αποδοχή, από 12 έως 24 μέτρια αποδοχή και από 25 έως 36 υψηλή αποδοχή 

(Favazza & Odom, 1997; Favazza, Phillipsen & Kumar, 2000). Η κλίμακα έχει υψηλή δείκτη 

αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha = 0.87, Split Half = 0.91). 

2.1.3. Διαδικασία Μετρήσεων 

Η διαδικασία της αξιολόγησης της συμπεριφοράς των παιδιών έγινε μια εβδομάδα πριν την 

έναρξη και μια εβδομάδα μετά τη λήξη της παρέμβασης, στο χώρο του Δημοτικού σχολείου στο 

οποίο φοιτούσαν οι συμμετέχοντες. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε από δύο ειδικά 

εκπαιδευμένους ερευνητές με κατάρτιση στην εφαρμογή ψυχομετρικών τεστ. Κάθε ερευνητής 

αναλάμβανε την αξιολόγηση ενός μαθητή από τον οποίο έπαιρνε συνέντευξη ατομικά σε μία ήσυχη 

αίθουσα. Ο ερευνητής που έκανε την αξιολόγηση διάβαζε δυνατά τις ερωτήσεις των 

ερωτηματολογίων σε κάθε έναν από τους μαθητές ξεχωριστά και συμπλήρωνε τις απαντήσεις που 

του έδιναν. Πρώτο συμπληρωνόταν το ερωτηματολόγιο Understanding Disability Scale.  Αρχικά, 

ζητούνταν από κάθε παιδί να ζωγραφίσει ένα άτομο με αναπηρία. Σε περίπτωση που το παιδί δεν 

γνώριζε τι είναι αναπηρία, η ερευνήτρια δεν έδινε καμιά διευκρίνιση και το παρακινούσε να 

προσπαθήσει να μαντέψει και να ζωγραφίσει ένα άτομο με αναπηρία όπως το φαντάζεται. Κατά 
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την κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου αυτού, το περιεχόμενο της κάθε ζωγραφιάς 

καταχωρούνταν σαν «μη σχετικό» όταν το σκίτσο δεν αναπαρίστανε ένα άτομο με αναπηρία. Με 

τον ίδιο τρόπο καταχωρούνταν και οι απαντήσεις της ερώτησης ανοιχτού τύπου «Τι γνωρίζεις για 

ένα άτομο με αναπηρία;» Ακολοθούσε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Acceptance Scale for 

Kindergartner-Revised. Η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων διαρκούσε 15 λεπτά 

περίπου για κάθε παιδί. 

2.2. Στατιστική ανάλυση 

Για την ανάλυση και την περιγραφή των δημογραφικών και ψυχομετρικών χαρακτηριστικών 

του δείγματος, χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικά στοιχεία των κατανομών (μέσος όρος και τυπική 

απόκλιση), ενώ για κάθε μία διαφοροποίηση πριν και μετά την παρέμβαση, υπολογίστηκε η 

ποσοστιαία μεταβολή και η στατιστική σημαντικότητα με εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας t – 

test για δύο εξαρτημένα δείγματα (μέτρηση πριν και μετά την παρέμβαση). Το επίπεδο 

σημαντικότητας ορίστηκε στο p < .05. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα 

SPSS (v.20) . 

3. Αποτελέσματα της έρευνας 

3.1. Κατανόηση της αναπηρίας (Understanding Disability Scale). 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανόηση της αναπηρίας με την αξιολόγηση της ζωγραφιάς 

και της ερώτησης «Τι γνωρίζεις για την αναπηρία». Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε 

ότι στην πειραματική ομάδα υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση της γνώσης για τη νοητική 

αναπηρία μετά την παρέμβαση, όπως αυτή αξιολογήθηκε από τη ζωγραφιά (χ2 =14.233, p = 0.007) 

αλλά και από την ερώτηση σχετικά με την αναπηρία (χ2(2) = 11.0, p = 0.004). Αντιθέτως, στην 

ομάδα ελέγχου δεν υπήρξε καμία αλλαγή της κατανόησης και για τους δύο παράγοντες. 
 

Πίνακας 1: Ποσοστά κατανόησης της αναπηρίας 

 

  
Πριν την 

παρέμβαση 

Μετά την 

παρέμβαση 

Πειραματική 

Ομάδα 

Ζωγραφιά 

Μη 

σχετικό 
9 (75%) 1 (8,3%) 

Νοητική 3 (25%) 11 (91.7%) 

                    Τι γνωρίζεις για την αναπηρία; 

Μη 

σχετικό 
10 (83.3%) 1 (8.3%) 

Νοητική 2 (16.7%) 11 (91.7%) 

Ομάδα       

Ελέγχου 

Ζωγραφιά 

Μη 

σχετικό 
20 (100%) 20 (100%) 

Νοητική 0 (0%) 0 (0%) 

 Τι γνωρίζεις για την αναπηρία; 

Μη 

σχετικό 
20 (100%) 20 (100%) 

Νοητική 0 (0%) 0 (0%) 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

117 

 

3.2. Acceptance Scale for Kindergartners—Revised (ASK-R) 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η αποδοχή των παιδιών χωρίς αναπηρία απέναντι στα παιδιά με 

αναπηρία. Βρέθηκε πως η αποδοχή των παιδιών απέναντι στα παιδιά με αναπηρία αυξήθηκε 28.6% 

στην πειραματική ομάδα, αύξηση που βρέθηκε να είναι στατιστικώς σημαντική (t(11) = 3.53, p = 

0.005). 
Πίνακας 2:  Αποδοχή των παιδιών χωρίς αναπηρία απέναντι στα παιδιά με αναπηρία 

 

 
Πριν την 

παρέμβαση 

Μετά την 

παρέμβαση 
Μεταβολή % P 

Πειραμα

τική 
20,6 ±8,3 26,5±8,1 +5,9 +28,6% 0.005 

Ελέγχου 19,8± 7,6 21,4±5,8 +1,6 +8,1% 0.410 

4. Συζήτηση 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, φάνηκε ότι τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης 

είχαν χαμηλά επίπεδα γνώσης για τη νοητική αναπηρία των παιδιών με σύνδρομο Down, όπως 

αυτό αντανακλάται από την αξιολόγηση μέσω της κλίμακας κατανόησης της αναπηρίας 

Συγκεκριμένα, όταν ζητήθηκε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν ένα παιδί με νοητική αναπηρία, 9 

παιδιά (75%) εξ αυτών ζωγράφισαν κάτι μη σχετικό (π.χ. ένα παιδί που έχει σπάσει το πόδι του ή 

ένα παιδί με σκύλο) ενώ μόνο 3 παιδιά (25%) ζωγράφισαν ένα παιδί με νοητική αναπηρία. Στην 

ομάδα ελέγχου κανένα μαθητής δεν ζωγράφισε παιδί με νοητική αναπηρία. Κάποια παιδιά και από 

τις δύο ομάδες, όταν τους ζητήθηκε να ζωγραφίσουν ένα παιδί με νοητική αναπηρία, ζωγράφισαν 

παιδί σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ωστόσο, όταν διευκρινίστηκε ότι τους ζητείται να ζωγραφίσουν ένα 

παιδί με νοητική αναπηρία και όχι με κινητική, έσβησαν τη ζωγραφιά τους και σχεδίασαν κάτι 

άσχετο. 

Η επιλογή αυτή πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα η έννοια της λέξης 

«ανάπηρος», τόσο για την πλειοψηφία των μικρών παιδιών όσο και των ενηλίκων, ταυτίζεται με 

ένα άτομο με εμφανή φυσική-σωματική αναπηρία. Ακόμη και στην περίπτωση της ομάδας 

παρέμβασης όπου στην τάξη τους φοιτούσε το κορίτσι με σύνδρομο Down, το οποίο είχε εμφανή 

φυσικά χαρακτηριστικά, δεν γινόταν κατανοητό ότι πρόκειται για ένα παιδί με αναπηρία. Μελέτες 

δείχνουν ότι η κατανόηση της αναπηρίας στα παιδιά του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του 

δημοτικού περιορίζεται σε εμφανή χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον ειδικό εξοπλισμό 

(Hodkinson, 2007; Hong et al., 2014). Η επικράτηση της κινητικής αναπηρίας έναντι των άλλων 

πιθανόν να οφείλεται στο ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται ευκολότερα την έννοια της αναπηρίας, 

όταν αυτή συνδέεται με ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα ένα αναπηρικό 

αμαξίδιο. Επομένως, τα διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά που έχει ένα μικρό παιδί με σύνδρομο 

Down δεν είναι αρκετά για να κατανοηθεί η νοητική αναπηρία από παιδιά μικρής ηλικίας.  

Μετά την εφαρμογή της παρέμβασης, η γνώση για την αναπηρία, όπως αυτή αντανακλάται 

από τις ζωγραφιές των παιδιών, αυξήθηκε σημαντικά για την ομάδα παρέμβασης, ενώ δεν υπήρξε 

καμία μεταβολή για την ομάδα ελέγχου. Έτσι, αναφορικά με την πειραματική ομάδα, 11 από τα 12  

παιδιά ζωγράφισαν επιτυχώς ένα παιδί με νοητική αναπηρία και μόνο 1 παιδί ζωγράφισε κάτι μη 

σχετικό. Συνεπώς, φαίνεται ότι το πρόγραμμα ψυχοκινητικής επέδρασε σημαντικά στην κατανόηση 

της νοητικής αναπηρίας, όπως διαπιστώνεται από τις ζωγραφιές των παιδιών. Και από 

προηγούμενες έρευνες φαίνεται ότι η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων παρέμβασης, 

συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση της αναπηρίας. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη, η προβολή 

ενός εκπαιδευτικού βίντεο με σκοπό τη βελτίωση στα επίπεδα γνώσης, παιδιών 7-12 ετών, σε 
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σχέση με ένα συγκεκριμένο σύνδρομο, είχε θετικά αποτελέσματα (Holtz & Tessman, 2007). Τα 

θετικά αποτελέσματα της παρέμβασής μας συμφωνούν με την εφαρμογή ενός προγράμματος 

παρέμβασης που περιελάμβανε δραστηριότητες με σκοπό την ενημέρωση για θέματα σχετικά με 

την αναπηρία, τη βίωση των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρία και 

την εξάλειψη των στερεοτύπων σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών (Triliva et al., 2009). Επιπλέον, και η 

εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης που περιελάμβανε ενημερωτικές δραστηριότητες, όπως 

συζητήσεις με ένα άτομο με αναπηρία, χρήση της νοηματικής γλώσσας, Braille, συλλαβισμό με τα 

δάχτυλα, ενημέρωση για τους Παραολυμπιακούς αγώνες, είχε θετική επίδραση στα επίπεδα 

κατανόησης της αναπηρίας, σε παιδιά 9-11 ετών (Ison et al., 2010). 

Παρόμοια με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση της ζωγραφιάς κατά τις 

αρχικές μετρήσεις ήταν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των παιδιών στην 

ερώτηση της κλίμακας κατανόησης της αναπηρίας. Έτσι, οι απαντήσεις αντικατοπτρίζουν χαμηλά 

επίπεδα γνώσης για τη νοητική αναπηρία και για τις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, κανένας μαθητής 

από την ομάδα ελέγχου και μόνο 2 μαθητές από την πειραματική ομάδα (16.7%) γνώριζαν κάτι 

σχετικό με τη νοητική αναπηρία. Ωστόσο, μετά την εφαρμογή της παρέμβασης παρατηρήθηκε 

στατιστικώς σημαντική μεταβολή της γνώσης για τη νοητική αναπηρία για την πειραματική ομάδα 

με το 91,7% των μαθητών να αναγνωρίζει την έννοια της νοητικής αναπηρίας. Αυτό συμφωνεί με 

τα αποτελέσματα μελέτης της Sulla (2011), όπου παιδιά προσχολικής ηλικίας, μετά από έναν χρόνο 

συμμετοχής σε αντίστροφη ένταξη, μπορούσαν να ξεχωρίσουν τα διάφορα είδη της αναπηρίας και 

είχαν διαμορφώσει εικόνα για το πώς μια αναπηρία μπορεί να επηρεάσει τη ζωή ενός παιδιού. 

Όσον αφορά στα επίπεδα αποδοχής των συμμετεχόντων απέναντι στα παιδιά με νοητική 

αναπηρία, οι αρχικές μετρήσεις φανέρωσαν μέτρια επίπεδα αποδοχής και για τις δύο ομάδες 

(Μ.Ο=20.6 και 19.8 για την πειραματική και την ομάδα ελέγχου αντίστοιχα). Μετά την εφαρμογή 

της παρέμβασης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στα επίπεδα αποδοχής απέναντι 

στην αναπηρία για την πειραματική ομάδα κατά 28,6%, ενώ δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση για 

την ομάδα ελέγχου. 

Δεδομένου ότι οι αντιλήψεις για την αναπηρία συχνά διαμορφώνουν στάσεις και 

συμπεριφορές (Hunt & Hunt, 2004), φαίνεται ότι μετά το πρόγραμμα παρέμβασης της παρούσας 

έρευνας κατάφερε να βελτιωθεί τόσο το επίπεδο γνώσης των παιδιών όσο και η αποδοχή της 

νοητικής αναπηρίας του παιδιού με σύνδρομο Down. 

5. Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φαίνεται ότι τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης 

έλαβαν λεπτομερή και επί της ουσίας πληροφόρηση μέσω των παραμυθιών, του θεατρικού 

παιχνιδιού και των ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων. Μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση του 

παραμυθιού, έλαβαν ουσιαστική γνώση της νοητικής αναπηρίας και των συνεπακόλουθων που 

ενδεχομένως έχει στη ζωή του ίδιου του ατόμου αλλά και των γύρω του. Το πρόγραμμα 

παρέμβασης  συνδύαζε δύο βασικούς παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των στάσεων των 

παιδιών απέναντι στην αναπηρία. Την παροχή γνώσης μέσω αφήγησης ιστοριών και εκτενών 

συζητήσεων και την επαφή με την αναπηρία στα πλαίσια δομημένων ψυχοκινητικών 

δραστηριοτήτων με τη χρήση θεατρικών τεχνικών. Η εφαρμογή παρεμβάσεων που συνδυάζουν 

τους δύο παραπάνω παράγοντες έχει καλύτερα αποτελέσματα απ’ ότι η μεμονωμένη εφαρμογή 

τους (Favazza & Odom, 2000). 

Συνακόλουθα, φάνηκε ότι το πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόστηκε στην παρούσα 

εργασία είχε θετική επίδραση στη γνώση για τη νοητική αναπηρία και στα επίπεδα αποδοχής ενός 

κοριτσιού με σύνδρομο Down που φοιτούσε σε μία τυπική τάξη Ά δημοτικού. Συμπερασματικά θα 

υποστηρίζαμε ότι μακρόχρονα πολυμορφικά δομημένα προγράμματα που εμπεριέχουν την 

ανάγνωση ενός παραμυθιού σχετικού με την αναπηρία ή με την αποδοχή της διαφορετικότητας και 

την κοινωνική συμπεριφορά, την καθοδηγούμενη συζήτηση και τη διερευνητική δραματοποίηση με 

χρήση θεατρικών τεχνικών και ψυχοκινητικές δραστηριότητες, μπορούν να βελτιώσουν τις 
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γνώσεις, την κατανόηση και την αποδοχή των παιδιών με τυπική ανάπτυξη για τα άτομα με 

σύνδρομο Down. 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη 

Στα πρώτα χρόνια της ζωής του, το παιδί αισθάνεται την εσωτερική παρόρμηση να 

ανακαλύψει τον κόσμο με τις αισθητηριακές, κινητικές και γλωσσικές του ικανότητες και να 

διερευνήσει τον φυσικό και τον ανθρώπινο περίγυρο, αλληλεπιδρώντας με το οικογενειακό και 

κοινωνικό του περιβάλλον. Μέσα σε αυτή την κοινωνία, όμως, που διακρίνεται για τη λειτουργική 

τελειότητα και τη φυσιολογική πορεία εξέλιξης των νέων ανθρώπων, υπάρχει μια ομάδα παιδιών 

και εφήβων που ξεκινούν τη ζωή τους με ένα σώμα μειονεκτικό, ανάπηρο, που προσπαθούν 

απεγνωσμένα να  αποκαταστήσουν. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να γίνει κατανοητή η έννοια 

του όρου "Εγκεφαλική Παράλυση", να παρουσιαστούν οι αιτίες που την προκαλούν και να 

αναφερθούν οι μορφές και οι διαταραχές που τη συνοδεύουν. Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης 

είναι καθοριστική για την αντιμετώπισή της, αφού τα βιώματα των παιδιών με εγκεφαλική 

παράλυση επηρεάζουν τον ψυχισμό και τη συμπεριφορά τους καθιστώντας απαραίτητη την 

εκπαίδευση και την κοινωνικοποίησή τους. Συμπερασματικά, οι τρόποι παρέμβασης και 

αντιμετώπισης των παιδιών με φυσικές ανεπάρκειες απαιτούν τη συνεργασία ειδικών και διαφόρων 
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επιστημονικών κλάδων που θα τα εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή και 

κοινωνική πραγματικότητα αποτελεσματικά. 

Λέξεις κλειδιά: εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία, ανεπάρκεια, διαφοροδιάγνωση, πρώιμη 

διάγνωση 

Εισαγωγή 

Η ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού αποτελεί ένα λειτουργικό θεμέλιο πάνω στο οποίο 

δομείται όλη η προσωπικότητά του και με ένα συνειρμό λειτουργιών οργανώνει το περιβάλλον του 

και αλληλεπιδρά στον γύρω κόσμο του. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του αισθάνεται την εσωτερική 

παρόρμηση να ανακαλύψει τον κόσμο, να διερευνήσει τον φυσικό και τον ανθρώπινο περίγυρο. Οι 

αισθητηριακές, οι κινητικές και οι γλωσσικές του ικανότητες το βοηθούν να επικοινωνήσει με το 

περιβάλλον και να εξελιχθεί δυναμικά, που είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων του παιδιού, 

της οικογενειακής και προσχολικής του αγωγής, της ωρίμανσης, του συνδυασμού των ψυχικών και 

κινητικών του λειτουργιών και της αμοιβαίας επενέργειας αναγκών και κινήτρων (Κρουσταλάκης, 

1998). Στη φάση αυτή διαμορφώνεται στον σωματικό οργανισμό του παιδιού ο αξονικός μυϊκός 

του τόνος, ο οποίος το βοηθά να κυριαρχεί στο σώμα του, να ρυθμίζει τις μετακινήσεις του και να 

ικανοποιεί τις επιθυμίες του, ελέγχοντας με αυτοπεποίθηση την κινητική του συμπεριφορά. 

Μέσα σε αυτήν την κοινωνία, όμως, των νέων ανθρώπων που διακρίνονται για τη 

λειτουργική τους τελειότητα και τη φυσιολογική πορεία εξέλιξής τους, υπάρχει και μια ομάδα νέων 

ανθρώπων, παιδιών και εφήβων που ξεκινούν τη ζωή τους με ένα σώμα μειονεκτικό, ανάπηρο. Σε 

όλη τους τη ζωή θα πορεύονται με την αυτοσυνειδησία του «χαμένου σώματος», θα προσπαθούν 

απεγνωσμένα να αποκαταστήσουν τη διαταραγμένη σωματική τους εικόνα, να κτίσουν τον 

προσωπικό τους κόσμο και να ενεργοποιήσουν αντιληπτικές λειτουργίες και κινητικούς 

μηχανισμούς (Κρουσταλάκης, 1998). 

Η ψυχοκινητική ανάπτυξη αυτών των παιδιών δεν είναι φυσιολογική, αλλά παρουσιάζει μια 

μορφή κινητικής δυσλειτουργίας. Ανάλογα με την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φυσική 

ανεπάρκεια μπορούμε να τα ταξινομήσουμε σε δύο κατηγορίες: α) στα παιδιά με ορθοπεδικές και 

νευρολογικές ανεπάρκειες και β) στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (Στασινός, 2013). 

Σε αυτήν την εργασία θα ασχοληθούμε με τη διαταραχή της εγκεφαλικής παράλυσης, θα 

αναλύσουμε την έννοια του όρου, θα αναφέρουμε τις αιτίες που την προκαλούν, τις διαταραχές που 

τη συνοδεύουν, την προσωπική αντίληψη και τα βιώματα του ατόμου, τους τρόπους παρέμβασης 

στο σχολείο, αλλά και τις αντιλήψεις και τη στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα αυτά. 

Ενότητα 1. Η Διαταραχή της Εγκεφαλικής Παράλυσης 

Τα παιδιά με σωματική αναπηρία αποτελούν στο σύνολό τους ανομοιογενείς ομάδες με 

ποικίλες διαταραχές. Μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές είναι η διαταραχή της εγκεφαλικής 

παράλυσης σε συνδυασμό με κινητικά προβλήματα. Αρχικά η εγκεφαλική παράλυση ονομαζόταν 

«Νόσος  Little», ενώ κάποιες φορές είχε την ονομασία «Συγγενής Σπαστική Παράλυση». Πρόκειται 

για ένα σύνδρομο που συνδέεται με εγκεφαλική βλάβη και περιλαμβάνει κινητική και ψυχολογική 

δυσλειτουργία, σπασμούς ή διαταραχές συμπεριφοράς, που οφείλονται σε οργανική βλάβη 

(Στασινός, 2013). 

Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος, μια μη 

αναστρέψιμη εγκεφαλοπάθεια, η οποία εμφανίζει μια αναπτυξιακά μεταβαλλόμενη, αλλά μη 

επιδεινούμενη εικόνα. Αν και υπάρχουν πολλές προσπάθειες διατύπωσης ενός ορισμού, 

εντοπίζονται τρία κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ αυτών: 

• Πρόκειται για διαταραχή της κίνησης ή της στάσης του σώματος 

• Προκαλείται από κάποια μη επιδεινούμενη ανωμαλία του εγκεφάλου 

• Εμφανίζεται σε μικρή ηλικία (Blair & Watson, 2006, στο Πολεμικού, 2010). 
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Η κατάσταση της εγκεφαλικής παράλυσης θα λέγαμε ότι είναι σύνθετη, γιατί μερικά άτομα 

με παρόμοια παράλυση μπορεί να δείχνουν ότι έχουν εγκεφαλική βλάβη, δείχνοντας μόνο ένα 

σύμπτωμα, π.χ. κινητική ανεπάρκεια, ενώ άλλα άτομα με την ίδια παράλυση μπορεί να 

παρουσιάζουν συνδυασμούς από πολλά αρνητικά συμπτώματα (Στασινός, 2013). 

1.1. Αιτιολογία της Εγκεφαλικής Παράλυσης 

Κινητικές διαταραχές, δηλαδή διαταραχές ικανότητας όρθιας στάσης και κίνησης, μπορεί να 

προκύψουν εξαιτίας βλάβης του εγκεφάλου προγεννητικά, περιγεννητικά ή νωρίς μετά τη γέννηση, 

πριν επιτευχθεί η πλήρης ανάπτυξη του εγκεφάλου. Μολυσματικές ασθένειες, τοξικές 

δηλητηριάσεις και τραυματισμοί της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πρόωρος 

τοκετός, έλλειψη οξυγόνου, κακή διατροφή κατά τη βρεφική ηλικία μολυσματικές ασθένειες και 

τραυματισμοί, υψηλός πυρετός κατά την πρώιμη ηλικία, αποτελούν συνηθισμένες αιτίες που 

προκαλούν βλάβες στον εγκέφαλο, με συνέπεια την εμφάνιση κινητικών διαταραχών 

(Κυπριωτάκης, 2000). 

Την πρώτη θέση στην κατηγορία των μεταγεννητικών αιτίων κατέχουν η 

υπερχολερυθριναιμία, ο νεογνικός ίκτερος, η εγκεφαλίτιδα, η μηνιγγίτιδα, η διφθερίτιδα, ο 

κοκκύτης, τα διάφορα τραύματα στο κεφάλι από ατυχήματα, που μπορεί να οδηγήσουν σε 

σπαστική ημιπληγία, τετραπληγία ή επιληψία. Επίσης, εγκεφαλική βλάβη προξενούν καταστάσεις 

υπογλυκαιμίας, ακτινοβολίας και ορισμένες περιπτώσεις νεοπλασμάτων (Κρουσταλάκης, 1998). 

1.2. Μορφές Εγκεφαλικής Παράλυσης 

Σύμφωνα με τον εντοπισμό της κινητικής δυσλειτουργίας του παιδιού, οι ειδικοί διακρίνουν 

τις ακόλουθες μορφές εγκεφαλοπάθειας: 

• Μονοπληγία, κατά την οποία έχει προσβληθεί μόνο το ένα άκρο. 

• Διπληγία, κατά την οποία παρουσιάζουν βλάβη τα κάτω άκρα και λιγότερο τα άνω άκρα. 

• Τριπληγία, κατά την οποία παρουσιάζεται βλάβη στα πόδια και στο ένα χέρι. 

• Τετραπληγία, κατά την οποία μειονεκτούν και τα τέσσερα άκρα, δηλαδή όλο το σώμα. 

• Ημιπληγία, κατά την οποία έχει προσβληθεί η μία πλευρά του σώματος. 

• Διπλή ημιπληγία, κατά την οποία επηρεάζονται περισσότερο τα άνω άκρα. 

• Παραπληγία, κατά την οποία η ανεπάρκεια εκδηλώνεται μόνο στα κάτω άκρα (Στασινός, 

2013). 

Η συχνότητα της εγκεφαλικής παράλυσης αφορά στο 0,15% του παιδικού πληθυσμού, που 

στην πλειοψηφία του είναι αγόρια. Το παιδί με εγκεφαλική παράλυση μπορεί να εμφανίζει κάποια 

από τα παρακάτω συνοδά προβλήματα, τα οποία ανάλογα με τη βαρύτητά τους επηρεάζουν ή 

καθορίζουν την πορεία της αποκατάστασής του. Έτσι εμφανίζονται προβλήματα ακοής, όρασης, 

επιληψίας, νοητικής υστέρησης, γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης, ορθοπεδικά προβλήματα, 

αισθητικο-αντιληπτικές δυσκολίες, λοιμώξεις του αναπνευστικού, προβλήματα λόγου και 

μαθησιακές δυσκολίες (Σταματιάδης, 2011). Σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας υπάρχουν όταν 

κάποια άτομα με εγκεφαλική παράλυση χρησιμοποιούν μερικές λέξεις, αλλά δεν μπορούν με 

ευκρίνεια να αρθρώσουν μια μεγάλη ποικιλία μηνυμάτων κατάλληλα για την ηλικία και την 

ανάπτυξή τους (Bernstein & Tigerman, 1993). 

Τις περισσότερες διαταραχές, σύμφωνα με τον Κρουσταλάκη (2003), παρουσιάζουν τα 

αθετωσικά παιδιά, αυτά, δηλαδή, που παρουσιάζουν ακούσιες, ασυντόνιστες και περιστρεφόμενες 

κινήσεις. Στις διαταραχές αυτές περιλαμβάνονται η δυσαρθρία, η επιβραδυνόμενη ομιλία, ο 

τραυλισμός και ορισμένες μορφές αφασίας. Αιτία αυτών των διαταραχών είναι η εγκεφαλική 

δυσλειτουργία, ο ανύπαρκτος κινητικός έλεγχος, ο ατελής έλεγχος της αναπνοής, η ελλιπής 

ανάπτυξη της στοματικής και φαρυγγικής κοιλότητας και η γενικότερη αναπτυξιακή καθυστέρηση. 
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Υπάρχουν πέντε (5) μορφές εγκεφαλικής παράλυσης, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες 

(Χιουρέα, 2012), που σε κάποιες περιπτώσεις συνυπάρχουν και οφείλονται σε συγκεκριμένες 

βλάβες του εγκεφάλου και με ορισμένη συχνότητα, τις οποίες παρουσιάζουμε στον παρακάτω 

πίνακα1, ως εξής: 

 
Πίνακας 1: Μορφές εγκεφαλικής παράλυσης 

 

Μορφές  Συχνότητα Βλάβη 

Σπαστική μορφή  65 % Κινητική μοίρα  

Αθετωσική μορφή 20 % Βασικά γάγγλια  

Αταξική μορφή 5 % παρεγκεφαλίδα 

Δυσκαμπτική μορφή 

Υποτονική μορφή 

5 % 

5 % 

Δυσκαμψία άρθρωσης 

Χαμηλή τάση μυών 

Ενότητα 2. Διάγνωση Εγκεφαλικής Παράλυσης 

Ενώ η νοητική υστέρηση, η κώφωση και η τύφλωση είναι σχετικά εύκολο να διαγνωστούν,  

να αξιολογηθούν και να μελετηθούν, οι κινητικές αναπηρίες παρουσιάζουν πολλά προβλήματα που 

μόνο εν μέρει απαντώνται στις άλλες αναπηρίες. Την τελευταία δεκαετία αυξήθηκαν οι έρευνες που 

πραγματεύονται αυτό το θέμα και έχουν ως αντικείμενο τα ίδια τα παιδιά, τη σχέση τους με τη 

μητέρα και την αλληλεπίδραση της οικογένειάς τους (Hodapp, 2003). 

Η πρώιμη διάγνωση της νόσου είναι μεγίστης σημασίας για την αντιμετώπισή της, γιατί τα 

παιδιά με εγκεφαλική παράλυση δρουν και ενεργούν με ρυθμό πολύ βραδύτερο από τα 

φυσιολογικά παιδιά. Τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα είναι η πολύ αργή ανάπτυξη του μυϊκού 

ελέγχου και του συντονισμού των κινήσεων του παιδιού. Συνήθως, η μητέρα είναι η πρώτη που 

αντιλαμβάνεται ότι το μωρό της δεν στηρίζει το κεφάλι του δεν επικεντρώνει το βλέμμα του και 

δεν απλώνει το χέρι του να πάρει ένα παιχνίδι (Τσιρώνη, 2012). 

Τα πρώτα βήματα για τη σωστή διάγνωση είναι η λεπτομερής φυσική εξέταση από παιδίατρο 

ή νευρολόγο και η αναζήτηση στο ιστορικό του μωρού παραγόντων που δικαιολογούν την 

εμφάνιση της νόσου. Επίσης, πρέπει να γίνει διαφοροδιάγνωση της εγκεφαλικής παράλυσης με τη 

νοητική υστέρηση, γιατί η πρώτη δεν προκαλεί νοητική υστέρηση, αλλά η ανεπαρκής ανάπτυξη 

του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει τη νοητική υστέρηση (Τσιρώνη, 2012). 

2.1. Προσωπική αντίληψη και βιώματα των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση 

Όπως και στα παιδιά με αισθητηριακές διαταραχές, έτσι και στα παιδιά με κινητικές 

αναπηρίες η ψυχοπαθολογία οφείλεται μάλλον στις συννοδές αναπηρίες τους παρά στην ίδια την 

κινητική αναπηρία. Ένα τέτοιο πρόβλημα είναι πως, όσο μεγαλώνουν, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι 

οι αναπηρίες τους δεν είναι προσωρινές (Hodapp, 2003). 

Ένα παιδί με εγκεφαλική δυσλειτουργία ξεκινά τη ζωή του με ένα μειονεκτικό-ανάπηρο 

σώμα και αποκτά μια ιδιαίτερη προσωπική αίσθηση της σωματικής του λειτουργικότητας και του 

βιολογικού του ρυθμού. Παρουσιάζει μια γενική αναπτυξιακή καθυστέρηση και αδυναμία στην 

εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας, όπως γραφή, ζωγραφική, κατασκευές κ.λ.π. Υπάρχουν 

διαταραχές στην αντίληψη του χώρου, χρόνο, κατεύθυνσης και γενικότερα του προσανατολισμού, 

με αποτέλεσμα να διευρύνονται και σε άλλους τομείς των σχολικών μαθήσεων, στην ανάγνωση, 

γραφή και αριθμητική. Σε μεγάλο ποσοστό, 70% , παρουσιάζουν διαταραχές της ομιλίας, του 

λόγου και γενικότερα της επικοινωνίας. Η δυσκολία ομιλίας είναι πολλές φορές θέμα κινητικό και 

όχι νοητικό. Τα παιδιά που δύνανται νοητικά να παρακολουθούν σχολείο γενικής εκπαίδευσης 

μπορούν να το επιτύχουν με καινοτόμες προσεγγίσεις και πρόσβαση στην τεχνολογία που 

ξεπερνάει τα εμπόδια των κινητικών δυσκολιών (Batshaw, 1997). 
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Οι οπτικές και ακουστικές δυσλειτουργίες είναι συχνές στις περιπτώσεις εγκεφαλικής 

παράλυσης και επηρεάζουν αρνητικά την πνευματική ανάπτυξη, αλλά και τη συναισθηματική 

κατάσταση του παιδιού. Οι διαταραχές που εμφανίζονται στον ψυχισμό του αφορούν στην 

προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του. Αυτό το παιδί διαθέτει συνήθως, έναν πλούσιο 

συναισθηματικό κόσμο και μια έντονη τάση για προσήλωση σε πρόσωπα και περιβάλλοντα και για 

επικοινωνία. Η συμπεριφορά του είναι ιδιόμορφη, μπορεί να βιώνει έντονες συγκινήσεις, να 

διακατέχεται από φοβίες και να εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά (Κρουσταλάκης, 1998). 

Ενότητα 3. Τρόποι παρέμβασης και αντιμετώπισης των παιδιών με φυσικές ανεπάρκειες 

Η αντιμετώπιση της εγκεφαλικής παράλυσης ακολουθεί μια θεραπεία επίπονη και 

μακροχρόνια. Η θεραπεία αυτή απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικών, διαφόρων επιστημονικών 

κλάδων, όπως παθολόγων, νευρολόγων, φυσιάτρων, ψυχολόγων, ορθοπεδικών, οφθαλμιάτρων, 

ωριλά, χειρουργών, ειδικών παιδαγωγών, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών κ. ά. (Κρουσταλάκης, 

1998). 

Η τάση που επικρατεί σήμερα είναι τα παιδιά αυτά να φοιτούν σε ειδικές ή κανονικές τάξεις 

των γενικών σχολείων στα πλαίσια της συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης. Οι ειδικοί 

εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσης αυτών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της 

τάξης, το λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό και τους γονείς των εν λόγω παιδιών. Μπορεί να 

περιθάλπονται περιοδικά και σε νοσοκομεία ή να εκπαιδεύονται στο σπίτι αν πρόκειται για πολύ 

σοβαρές περιπτώσεις. Πρέπει να εφαρμόζονται προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, να έχουν 

παράλληλη στήριξη, καθώς και να τροποποιούνται οι συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε 

να διευκολύνεται η φυσική τους πρόσβαση στους χώρους (Στασινός, 2013). 

Όταν η εγκεφαλική παράλυση συνοδεύεται από νοητική υστέρηση, στόχος της εκπαίδευσης 

πρέπει να είναι η κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων. Παρόλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις 

παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που έχουν πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Τα παιδιά 

γενικότερα υποστηρίζονται, συνήθως, στο σχολείο με παράλληλη στήριξη (Χιουρέα, 2012). 

Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνεται τροποποίηση του περιβάλλοντος για να μπορούν να 

συμμετέχουν σε καθημερινές δραστηριότητες. Η χρήση βοηθημάτων αποκατάστασης, όπως οι 

ορθοστάτες, τα ειδικά καθίσματα, στηρίγματα βιβλίων, ειδικά όργανα και υλικά για 

φυσικοθεραπεία και εργασιοθεραπεία, βοηθήματα βάδισης, τα αναπηρικά αμαξίδια και η 

υποστηρικτική τεχνολογία βοηθούν τα παιδιά όχι μόνο στο ιατρικό-θεραπευτικό σκέλος, αλλά και 

στη λειτουργικότητα και συμμετοχή τους σε καθημερινές και κοινωνικές δραστηριότητες 

(Σταματιάδης, 2011). 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί, επίσης, ότι οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν 

τους γονείς να υποστηρίξουν την κινητική ανάπτυξη του παιδιού τους, παρέχοντάς τους 

εκπαίδευση για τη σωστή τοποθέτηση σε θέσεις, για την κίνηση, τον τρόπο με τον οποίο ταΐζουν το 

παιδί και πώς θα παίζουν μαζί του. Μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων, κυρίως μέσω του 

παιχνιδιού, στοχεύουν να βελτιώσουν τη δύναμη, την κίνηση και τη λειτουργία (Πανελλήνιος 

Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών, 2013). 

Μια εναλλακτική θεραπεία για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση είναι η θεραπευτική ιππασία. 

Όταν το άλογο περπατά, μιμείται τον ανθρώπινο βηματισμό, μεταφέροντας στον κορμό του ιππέα 

του την ίδια ακριβώς κίνηση που μεταδίδουν τα πόδια στους ανθρώπους με φυσιολογική κίνηση. 

Έτσι αναπτύσσονται σημαντικά οι μύες του κορμού των ατόμων με δυσκολίες στην κίνηση, ενώ 

παράλληλα, το ευθύ κάθισμα διευκολύνει την αναπνοή τους (Χιουρέα, 2012). 

3.1. Οι αντιλήψεις και οι στάσεις της κοινωνίας 

Η εκπαίδευση και η φροντίδα των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και κινητικά 

προβλήματα είναι θέμα συνευθύνης και συλλογικότητας των εμπλεκόμενων μερών. Η συναφής 

εικόνα τους μπορεί να ποικίλλει, όπως άλλωστε και στα παιδιά με τυπική ανάπτυξη και είναι 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

125 

σημαντικό να αξιολογείται κάθε περίπτωση χωριστά, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια το 

κατάλληλο μαθησιακό τους περιβάλλον, ανάλογα με τα ελλείμματα και τις δυνατότητές τους. 

Η συμπεριφορά των ανθρώπων του στενού τους περιβάλλοντος απέναντί τους προσδιορίζει 

και τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αυτά αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σε συνάρτηση με την 

αναπηρία τους. Το κοινωνικό τους περιβάλλον με τη στάση του προσδιορίζει το βαθμό 

προσαρμογής τους στο πρόβλημα που βιώνουν, αλλά και το επίπεδο της κοινωνικής τους 

αλληλεπίδρασης. Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη και προσαρμογή, 

εκπαίδευση και εργασία για να διασφαλίσουν την κοινωνική ευημερία και ψυχική τους υγεία 

(Στασινός, 2013). Το οικείο περιβάλλον τους δεν πρέπει να απορρίπτει, να λυπάται και να κάνει 

διακρίσεις ή να φοβάται να παρουσιάσει το πρόβλημα των παιδιών και να το αποκρύπτει. Πρέπει 

τα παιδιά αυτά να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον, να εκπαιδεύονται και να 

κοινωνικοποιούνται. 

Το ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη μόρφωση, αποκατάσταση και 

κοινωνική ένταξη των σωματικά ανάπηρων παιδιών εκδηλώθηκε πιο έντονα από τις αρχές του 

20ού αιώνα. Με νομοθετικές ρυθμίσεις θεσμοθετήθηκαν μέτρα για την προστασία και την 

εκπαίδευση των σωματικά ανάπηρων παιδιών και λειτουργούν ειδικά διαμορφωμένα σχολεία και 

επαγγελματικές σχολές με κατάλληλα εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό για τις μορφωτικές και 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες (Κυπριωτάκης, 2000). 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η εγκεφαλική παράλυση δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σαν μία ανίατη ασθένεια, αλλά σαν μία πραγματικότητα και όλες οι παρεμβάσεις 

πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πραγματικότητας (Χιουρέα, 2012). Μέσω της 

ψυχοθεραπευτικής στήριξης, προσφέρεται στο άτομο η δυνατότητα να διερευνήσει, όχι μόνο τι 

σημαίνει η αναπηρία για το ίδιο, αλλά και άλλα αξιοσημείωτα κομμάτια της προσωπικότητάς του, 

τα οποία μπορεί να επισκιάζονται από την έμφαση που δίνει στα κινητικά ελλείμματα το ίδιο ή το 

κοινωνικό του περιβάλλον (Πολεμικού, 2010). 

Γενικά όλες οι προσπάθειες αγωγής αποβλέπουν στο να στηρίξουν και να καταστήσουν το 

σωματικά ανάπηρο παιδί ικανό να αυτοπροσδιοριστεί στην ολότητά του, ώστε να κινείται και να 

ζει αυτόνομα μέσα σε μια κοινωνία, η οποία το αποδέχεται σαν ένα αναπόσπαστο μέλος της. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Περίληψη 

Η επιμόρφωση τόσο των Βρεφονηπιοκόμων όσο και των Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 

κρίνεται αναγκαία για παιδιά με ΔΑΦ, καθώς ο βρεφικός σταθμός συμβάλλει στη σωματική και 

πνευματική ανάπτυξη του βρέφους ενώ συγχρόνως, ο παιδικός σταθμός αποτελεί το στάδιο 

μετάβασης του παιδιού στο Νηπιαγωγείο. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των 

επιμορφωτικών αναγκών των Βρεφονηπιοκόμων αλλά και των Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων του Ν. 

Ηρακλείου για τα παιδιά με ΔΑΦ.  Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 

Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2018 σε 4 Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Ηρακλείου. Το 

δείγμα μας αποτέλεσαν 15 Βρεφονηπιοκόμοι και 15 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα επιμόρφωσης τόσο των 

Βρεφονηπιοκόμων όσο και των Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων σε θέματα παιδιών με ΔΑΦ, 

παρουσιάζοντας τους λόγους. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα υποστήριξης του έργου τους από 

μόνιμο προσωπικό ειδικής αγωγής (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς). 

Ολοκληρώνοντας αναφέρονται οι τρόποι παρακολούθησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος και 

οι φορείς επιμόρφωσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός, Επιμόρφωση, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βρεφονηπιοκόμος 

Εισαγωγή 

Η ειδική αγωγή είναι ένα σύνθετο εγχείρημα που μπορεί να οριστεί και να αξιολογηθεί από 

ποικίλες οπτικές. Συγκεκριμένα, η ειδική αγωγή θεωρείται η σκόπιμη παρέμβαση σχεδιασμένη να 

προλαμβάνει, να περιορίζει και/ή να ξεπερνά τα εμπόδια που μπορεί να παρακωλύουν τη μάθηση 

και τη πλήρη ενεργητική συμμετοχή ενός παιδιού με αναπηρίες στο σχολείο και την κοινωνία 
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(Heward, 2011). Είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με 

αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει 

και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως 

αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την 

δωρεάν παροχή δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και 

για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Τζιβινίκου, 2015). Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής 

αγωγής χρησιμοποιούν τρεις βασικούς τύπους παρέμβασης: τη προληπτική, τη διορθωτική και την 

αντισταθμιστική. Στο σημείο αυτό, θα παρουσιαστούν οι τύποι αυτής της παρέμβασης.  

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη προληπτική παρέμβαση για να εμποδίσουν την 

εξέλιξη ενός πιθανού μικρού προβλήματος σε αναπηρία. Οι προληπτικές παρεμβάσεις 

περιλαμβάνουν δράσεις που εμποδίζουν να συμβεί ένα γεγονός και δράσεις που μειώνουν τα 

αρνητικά αποτελέσματα, μια αναπηρία ή κατάσταση που έχει ήδη εντοπιστεί. Η πρόληψη 

εξελίσσεται σε τρία επίπεδα, την πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη. Πρέπει να 

τονιστεί ότι, η πρόληψη αποτελεί μια από τις πιο ελπιδοφόρες προσπάθειες, όταν ξεκινά όσο το 

δυνατό νωρίτερα, ακόμα και πριν τη γέννηση σε πολλές περιπτώσεις. Στη διορθωτική παρέμβαση, 

οι ειδικοί προσπαθούν να εξαλείψουν συγκεκριμένες συνέπειες μιας αναπηρίας, διδάσκοντας στο 

άτομο δεξιότητες για ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργικότητα. Στο σχολείο, αυτές οι 

δεξιότητες μπορεί να είναι ακαδημαϊκές (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική), κοινωνικές (έναρξη και 

διατήρηση μιας συζήτησης), αυτοεξυπηρέτησης (σίτιση, ένδυση, χρήση τουαλέτας χωρίς βοήθεια) 

ή επαγγελματικές (δεξιότητες σταδιοδρομίας με στόχο τη προετοιμασία των μαθητών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αγορά εργασίας). Η βασική υπόθεση αυτής της παρέμβασης 

είναι ότι ένα άτομο με αναπηρία χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να λειτουργήσει επιτυχώς σε 

τυπικά πλαίσια. Συνεχίζοντας, στην αντισταθμιστική παρέμβαση, οι ειδικοί ακολουθούν τη 

διδασκαλία μιας εναλλακτικής δεξιότητας που επιτρέπει σε ένα άτομο να επιτελεί ένα έργο παρά 

την αναπηρία. Οι αντισταθμιστικές παρεμβάσεις δίνουν στο άτομο με αναπηρία ένα πλεονέκτημα 

που τα άτομα χωρίς αναπηρία δεν χρειάζονται, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, 

υποστηρικτικών μηχανημάτων ή ειδικής κατάρτισης, όπως διδασκαλία προσανατολισμού και 

κινητικότητας για ένα παιδί με διαταραχές όρασης (Heward, 2011).  

Ο όρος Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη 

δεκαετία του ’80 για να περιγράψει ένα σύνολο διαταραχών που έχουν νευρολογικά αίτια, έναρξη 

στην παιδική ηλικία και χαρακτηρίζονται από προβλήματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τη 

δημιουργική δραστηριότητα και τις δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας αλλά και 

στερεοτυπίες (Παπαηλιού, 2019). Στο DSM5 χρησιμοποιείται ο όρος Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ), για να περιγράψει μία κατηγορία η οποία ενσωματώνει διαταραχές που στο 

DSM-IV ήταν διακριτές, όπως η Αυτιστική Διαταραχή (Αυτισμός), η Διαταραχή Asperger, και η 

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη διαφορετικά. Η τροποποίηση αυτή είναι 

αποτέλεσμα ερευνών οι οποίες καταδεικνύουν ότι οι διαταραχές αυτές στην πραγματικότητα 

αποτελούν μία και μόνη συνθήκη με διαφορετικά επίπεδα στη σοβαρότητας των συμπτωμάτων. 

Στον παιδικό σταθμό δίνεται η δυνατότητα στους παιδαγωγούς να εφαρμόσουν τόσο την 

προληπτική όσο και την διορθωτική παρέμβαση, σ’ ένα παιδί το οποίο έχει λάβει διάγνωση για 

ΔΑΦ. Τα παιδιά αυτά έχουν έναν από τους εξής υποτύπους, την αυτιστική διαταραχή, το σύνδρομο 

Asperger ή το σύνδρομο Rett. Η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή και η διάχυτη αναπτυξιακή 

διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (American Psychiatric Association, 2000).  

 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας θα εστιάσουμε στον αυτισμό, στον οποίο δεν υπάρχει 

κοινή συμφωνία ανάμεσα στους ειδικούς, ούτε έχουν προσδιοριστεί με αντικειμενικά κριτήρια τα 

χαρακτηριστικά, οι αιτίες και τα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα. Το ποσοστό των παιδιών που 

εμφανίζουν αυτισμό αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και λαμβάνονται μέτρα πρόνοιας σε 

παγκόσμιο επίπεδο (Συριοπούλου-Δελλή, 2011).  
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Ο αυτισμός είναι ένα νεύρο- συμπεριφορικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από ελλείμματα 

στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία, καθώς και από επαναληπτικά και στερεότυπα 

πρότυπα συμπεριφοράς (Heward, 2011). Σύμφωνα με την IDEA (1990, ό.π.: 255), ο αυτισμός 

ορίζεται ως «μια αναπτυξιακή αναπηρία που επηρεάζει τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και 

την κοινωνική αλληλεπίδραση και γενικά γίνεται εμφανής πριν την ηλικία των τριών ετών. Ο 

αυτισμός επηρεάζει αρνητικά την ακαδημαϊκή επίδοση ενός παιδιού. Άλλα χαρακτηριστικά που 

συχνά σχετίζονται με τον αυτισμό είναι η ενασχόληση με επαναληπτικές δραστηριότητες και 

στερεοτυπικές κινήσεις, η αντίσταση στην αλλαγή του περιβάλλοντος ή στις καθημερινές ρουτίνες 

και οι ασυνήθιστες αντιδράσεις σε αισθητηριακές εμπειρίες». 

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι παιδαγωγοί, σχετικά 

με τα παιδιά που έχουν αυτισμό, είναι η απουσία λόγου, οι εμμονές, η δυσκολία που εμφανίζουν ως 

προς τα κοινωνικά νοήματα της γλώσσας και τις έντονες αντιδράσεις εξαιτίας αισθητηριακών 

ερεθισμάτων (Τζιβινίκου, 2015). Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση του ποσοστού του 

αριθμού των μαθητών που έχουν λάβει τη διάγνωση του αυτισμού, η ανάγκη για επιμόρφωση των 

Βρεφονηπιοκόμων και των Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων γίνεται πιο επιτακτική (Ludlow, Keramidas, 

& Landers, 2007). Η αναγκαιότητα αυτή έχει αυξηθεί, καθώς τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των 

παιδιών που φοιτούν σε Βρεφικούς και Παιδικούς σταθμούς έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα, αρκετά 

παιδιά που έχουν λάβει διάγνωση με αυτισμό, να επιδιώκουν την ένταξη τους σ’ ένα τυπικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

Είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν στην Ειδική αγωγή, καθώς μέσα από αυτή 

την επιμορφωτική διαδικασία, τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να 

εντοπίσουν νέες τεχνικές και μεθόδους μάθησης γι’ αυτούς τους μαθητές (Πολυχρονοπούλου, 

1999). Παράλληλα, η επιμόρφωση προσφέρει μια ακόμη σημαντική πρόκληση για τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό, καθώς τον βοηθά να τροποποιήσει τη στάση του απέναντι στα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και να τους προσφέρει ό,τι περισσότερο μπορεί. Η επιμόρφωση μπορεί να 

συμβάλει στην ικανοποίηση των προσωπικών στόχων και κατά συνέπεια στη προσωπική 

ικανοποίηση αυτών των ατόμων και στην ευκολότερη αποδοχή τους από τον κοινωνικό περίγυρό 

τους (Moyer & Sinclair, 2015). Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται επίσης, η εφαρμογή της 

καινοτομίας και η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών που μπορούν να οδηγήσουν στην ενίσχυση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των διαφόρων επαγγελματικών χώρων και στη βιώσιμη ανάπτυξη 

της χώρας μας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης συμβάλλουν στην 

κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών και στη διασφάλιση της ποιότητας και επιτρέπουν τη 

μεταφορά μαθησιακών εμπειριών μεταξύ διαφόρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

Με βάση τους στόχους που εξυπηρετεί η επιμόρφωση, είναι σαφές ότι ο ρόλος της είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ο ρόλος αυτός αφορά στη 

προσωπική ανάπτυξη κάθε ανθρώπου και την αναβάθμιση των σύγχρονων κοινωνιών ενώ 

παράλληλα, διευκολύνει και εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του χώρου εργασίας του, δημιουργώντας 

ποιοτικότερες συνθήκες. Ειδικότερα, η επιμόρφωση δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης της 

προσωπικής ικανοποίησης από τις εργασιακές συνθήκες και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και 

παροχή κινήτρων για αύξηση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των 

εργαζομένων και τόνωση της δραστηριοποίησής τους, την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, την 

κατανόηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τον εμπλουτισμό των γνώσεων και της δυνατότητας 

αποτελεσματικής διαχείρισης προβλημάτων, τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών εργασιακών χωρών, 

την ελαχιστοποίηση χρόνου εργασίας, καθώς και την κοινωνική ευημερία και συνοχή (Καραλής, 

2008). 

Ολοκληρώνοντας, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η σημασία και η αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε αρκετούς τομείς, έγκειται στο γεγονός ότι, η βασική τους 

εκπαίδευση δεν είναι ποτέ επαρκής, καθώς η εκπαίδευση εξελίσσεται διαρκώς και πρέπει να 

ενημερώνονται διαρκώς για τα αποτελέσματα νέων ερευνών, την εξέλιξη πρακτικών, για τις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τις καινοτόμες δράσεις και τις εκάστοτε 
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παρεμβάσεις (Παπαναούμ, 2005). Σημαντική παραμένει και η συμβολή της επιμόρφωσης σε καίρια 

και εξειδικευμένα θέματα, όπως στην ειδική αγωγή, σε θέματα επικοινωνίας, συμβουλευτικής, 

διοίκησης, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση (Βασιλειάδου, 2011), καθώς η βασική τους εκπαίδευση έχει παραβλέψει αυτούς τους 

τομείς και αν θέλουν να κάνουν λειτούργημα και όχι επάγγελμα θα πρέπει να ακολουθήσουν το 

δρόμο της επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση θα τους βοηθήσει να σταθούν δίπλα σε όλους τους 

μαθητές τους και να τους αντιμετωπίσουν σωστά. 

Στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ανάγκη επιμόρφωσης των Βρεφονηπιοκόμων αλλά και των 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων αποτελούν τα αποτελέσματα επιδημιολογικών ερευνών. Συγκεκριμένα, 

οι εκτιμήσεις για τη συχνότητα των ΔΑΦ παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διακύμανση. Ειδικότερα τα 

ποσοστά της αυτιστικής διαταραχής φαίνεται ότι κυμαίνονται από 0.05 – 4.5/1.000, ενώ η αναλογία 

αυτιστικής διαταραχής και διαταραχής Asperger είναι περίπου 5 : 1 (Παπαηλιού, 2019). Στην 

Ελλάδα δεν υπάρχουν μέχρι τώρα δημοσιευμένες επιδημιολογικές έρευνες. Ωστόσο, με βάση αυτά 

τα δεδομένα, υπολογίζεται πως πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4.000 έως 5.000 παιδιά και 

ενήλικα άτομα με αυτιστική διαταραχή και 20.000 έως 30.000 άτομα με αυτιστικά χαρακτηριστικά. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα ποσοστά εμφάνισης των ΔΑΦ πενταπλασιάστηκαν στη δεκαετία του 

‘90. Μάλιστα σύμφωνα με έρευνες των τελευταίων 5 ετών 1 στα 100 παιδιά παρουσιάζει κάποια 

αυτιστικά χαρακτηριστικά. Φαίνεται ότι η αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών ΔΑΦ 

αντανακλά βελτίωση των διαγνωστικών κριτηρίων, η οποία με τη σειρά της είχε ως αποτέλεσμα 

την αναγνώριση περισσότερων ατόμων με αυτιστικά χαρακτηριστικά αλλά υψηλή λειτουργικότητα 

(ό.π.). 

Αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, οι οποίες επισημαίνουν 

την ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων στην ειδική 

αγωγή. Συγκεκριμένα μέσα από αποτελέσματα ερευνών αναδεικνύεται η άποψη ότι για να 

καταστούν αποτελεσματικοί  οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, 

γνώσεις για το πώς μαθαίνουν οι μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και έναν αριθμό 

στρατηγικών και πρακτικών με τις οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές σ’ αυτή τη 

διαδικασία (Λουκίδου, 2013). Η έρευνα δείχνει επίσης ότι για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι να εμπλακούν σε υψηλής ποιότητας 

επιμόρφωση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010). 

Ιδιαίτερα η επιμόρφωση που είναι δια βίου προσφέρει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς 

όχι μόνο να δοκιμάσουν την καινούργια γνώση στην πράξη και να λάβουν ανατροφοδότηση, αλλά 

και να βιώσουν τη διαδικασία της επιμόρφωσης ως αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής του 

ζωής και όχι ως κάτι ξεχωριστό ή επιπρόσθετο. Όσο για την άμεση επαφή- σύνδεση με το σχολείο, 

αυτή ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να το δουν ως «χώρο» (τόπο και διαδικασία) όπου μαθαίνουν 

τόσο τα παιδιά-μαθητές όσο και οι ίδιοι (Λουκίδου, 2013). 

Παράλληλα, άλλα αποτελέσματα ερευνών τονίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ειδική αγωγή εξαρτάται μεταξύ άλλων, από 

το βαθμό στον οποίο κατά την υλοποίηση της θα ληφθούν υπόψη ορισμένα τουλάχιστον από τα 

συμπεράσματα και τις βασικές παραδοχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Νικολακάκη, 2003). 

Συγκεκριμένα, α) θέλουν να θεωρούνται συνυπεύθυνοι για την εκπαίδευση τους, β) διαθέτουν 

βιώματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμόρφωση διότι επηρεάζουν τον τρόπο 

που επεξεργάζονται τις πληροφορίες που τους παρέχονται, γ) εμφανίζουν υψηλά κίνητρα μάθησης, 

όταν νιώθουν την ανάγκη απόκτησης εγκυρότερων γνώσεων προκειμένου να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, δ) ενδιαφέρονται περισσότερο για τη γνώση 

που προκύπτει από ή που σχετίζεται άμεσα με πραγματικές καταστάσεις ζωής παρά για τη μάθηση 

που δημιουργείται ως αποτέλεσμα θεωρητικής επεξεργασίας θεμάτων. 

Ολοκληρώνοντας, σύμφωνα με την Βιτσιλάκη- Σορωνιάτη (2002), οι εκπαιδευτικοί 

επιθυμούν να επιμορφωθούν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά 

των ενηλίκων εκπαιδευοµένων, δηλώνουν ότι δεν προτιμούν  γενικές και καθαρά θεωρητικές 
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γνώσεις, αλλά επιδιώκουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την πρακτική του 

εκπαιδευτικού έργου. 

1. Κυρίως μέρος 

1.1. Μέθοδος 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των 

Βρεφονηπιοκόμων αλλά και των Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων του Ν. Ηρακλείου για τα παιδιά με 

ΔΑΦ.  Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε την περίοδο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2018 σε 4 

Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Ηρακλείου. Το δείγμα μας αποτέλεσαν 15 

Βρεφονηπιοκόμοι και 15 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων. Η έρευνα ήταν επιτόπια με κύριο 

μεθοδολογικό εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη. Πριν τη πραγματοποίηση της συνέντευξης, 

αποφασίστηκε η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής σε τέσσερις γυναίκες, με τυχαία επιλογή. 

Πραγματοποιήσαμε κάποιες τροποποιήσεις στις ερωτήσεις μας και προχωρήσαμε στην υλοποίηση 

της συνέντευξης. Το δείγμα της πιλοτική έρευνας αποτέλεσαν 2 Βρεφονηπιοκόμοι και δύο βοηθοί 

Βρεφονηπιοκόμων. 

 Το μεθοδολογικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας ήταν η ημι-

δομημένη συνέντευξη και πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου. Η ημι-δομημένη συνέντευξη 

που σχεδιάστηκε ήταν χωρισμένη σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε ερωτήσεις 

δημογραφικών στοιχείων και το δεύτερο ερωτήσεις διερεύνησης του σκοπού της παρούσας 

έρευνας.  

 Τα ερευνητικά Ερωτήματα που τέθηκαν ήταν:  

1) Οι Βρεφονηπιοκόμοι θεωρούν αναγκαία την επιμόρφωση τους στην ειδική αγωγή; 

2) Οι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων θεωρούν αναγκαία την επιμόρφωση τους στην ειδική αγωγή; 

3) Επιθυμούν να επιμορφωθούν τόσο οι Βρεφονηπιοκόμοι όσο και οι Βοηθοί 

Βρεφονηπιοκόμων στον αυτισμό και γιατί; 

4) Υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους 

Βρεφονηπιοκόμους και στους Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμων, από την Διεύθυνση τους; 

1.2. Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του πληθυσμού της έρευνας, όλες οι Βρεφονηπιοκόμοι και 

Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμου ήταν έγγαμες με παιδιά. Η εργασιακή τους εμπειρία κυμαινόταν μεταξύ 

10 με 15 χρόνων υπηρεσίας σε Παιδικούς Σταθμού του Δήμου Ηρακλείου. Από τις 

Βρεφονηπιοκόμους του πληθυσμού της παρούσας έρευνας ελάχιστες ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών (3 από τις 15 Βρεφονηπιοκόμους) και καμιά από τις 15 Βοηθούς 

Βρεφονηπιοκόμου του πληθυσμού δεν έχει λάβει κάποιο πτυχίο ή ειδίκευση σε κάποιο τομέα. Από 

τις 15 Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμου, μόνο οι 6 έχουν λάβει την πιστοποίηση προσόντων από τον 

Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων. Ο πληθυσμός της έρευνας, δήλωσε ότι έχει 

παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα σε ποικίλους τομείς. Συγκεκριμένα, το σύνολο των 

Βρεφονηπιοκόμων έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα μικρής και μεγάλης 

διάρκειας σε ποικίλους τομείς. Αντίθετα, οι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμου έχουν παρακολουθήσει 

μικρής διάρκειας (10 από τις 15 του δείγματος) προγράμματα και καμία δεν έχει παρακολουθήσει 

μεγάλης διάρκειας. Ελάχιστοι δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις που αφορούν την 

ειδική αγωγή  (6 Βρεφονηπιοκόμοι και 3 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμου). Όπως για παράδειγμα «δεν 

έχω παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο που να αφορά την ειδική αγωγή, δεν έτυχε…», «δεν γίνονται 

επιμορφωτικά σεμινάρια ειδικής αγωγής στο Ηράκλειο, βρίσκω στην Αθήνα αλλά δεν μπορώ να τα 

παρακολουθήσω λόγω οικονομικών δυσκολιών…».  

Τόσο οι Βρεφονηπιοκόμοι όσο και οι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμου του πληθυσμού της έρευνας, 

σε υψηλό ποσοστό (10 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμου από τις 15 και 12 Βρεφονηπιοκόμοι από τις 15), 
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τονίζουν ότι η επιμόρφωση είναι αναγκαία. Για παράδειγμα «Ναι είναι αναγκαία», «Ναι πρέπει να 

συμμετέχουμε σε επιμορφωτικά προγράμματα», «όχι δεν είναι και τόσο  αναγκαία», «Είναι αναγκαία 

γιατί καθημερινά τα δεδομένα αλλάζουν». «Πρέπει να ενημερωνόμαστε για νέες μεθόδους 

διδασκαλίας για να είμαστε καλύτερες στο ρόλο μας» κ.ά.  

Όλος ο πληθυσμός μας υποστηρίζει (15 Βρεφονηπιοκόμοι και 15 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμου) 

ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των παιδιών με αυτισμό που φοιτούν σε Δημόσιους Παιδικούς 

σταθμούς έχει αυξηθεί. Για παράδειγμα «Τα 2 τελευταία χρόνια έχω όλο και περισσότερους μαθητές 

με αυτισμό», «Πέρσι είχα 3 παιδιά με αυτισμό στην τάξη μου», «Φέτος έχω 4 παιδιά με αυτισμό στην 

τάξη μου» κ.ά.  Στην ερώτηση που ακολουθεί όλες δήλωσαν ότι νιώθουν ότι δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις ενός παιδιού με αυτισμό. Για παράδειγμα «Πολλές 

φορές δεν ξέρω τι να κάνω με τον μαθητή μου με αυτισμό», «Νιώθω άχρηστη για το παιδί αυτό», 

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει», «Ο μαθητής μου δεν έχει κατακτήσει τον λόγο και έχει έντονα 

ξεσπάσματα θυμού, νομίζω ότι τα κάνω όλα λάθος» κ.ά. 

 Στην ερώτηση σχετικά με το αν επιθυμούν να μάθουν για τον αυτισμό και να αναπτύξουν 

μια ενταξιακή εκπαιδευτική πολιτική, οι Βρεφονηπιοκόμοι σε υψηλό ποσοστό δηλώνουν επιθυμία 

(11 από τις 15 του δείγματος) σε αντίθεση με τις Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμου του δείγματος που 

δεν επιθυμούν σε τόσο υψηλό ποσοστό (8 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμου από 15). Για παράδειγμα 

«Θέλω να καταφέρω να τα εντάξω στην ομάδα», «Δεν θέλω να νιώθουν ότι είναι στο περιθώριο», 

«Φοβάμαι ότι νιώθουν άσχημα στην τάξη, αλλά εγώ θέλω να τα βοηθήσω», «Φυσικά, κάθε χρόνο 

όλο και πιο συχνά εμφανίζονται παιδιά με αυτισμό στις τάξεις μας» κ.ά. 

Στην ερώτηση σχετικά με το τι επιθυμούν να λάβουν ως επιμόρφωση σε θέματα αυτισμού, οι 

απαντήσεις που λάβαμε ήταν ποικίλες. Συγκεκριμένα, σε υψηλό ποσοστό οι Βρεφονηπιοκόμοι του 

πληθυσμού(10 από τις 15) δήλωσαν ότι επιθυμούν να μάθουν καταλληλότερους τρόπους 

επικοινωνίας με τα παιδιά αυτά, 2 δήλωσαν ότι επιθυμούν να μάθουν πιο εκπαιδευτικό υλικό είναι 

κατάλληλο γι’ αυτά τα παιδιά και 1 δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να επιμορφωθεί σε τρόπους 

βελτίωσης της λεπτής κινητικότητάς τους. Για παράδειγμα «Θα ήθελα να μάθω μέσα από ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα πώς να επικοινωνήσω με τα παιδία στο φάσμα», «θα ήθελα να μάθω μια 

αποτελεσματική μέθοδο για να επικοινωνώ με τα παιδιά στον αυτισμό» «θα ήθελα να μάθω τρόπους 

βελτίωσης λεπτής κινητικότητάς τους» κ.ά. 

Όσον αφορά στις Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμου, σε υψηλό ποσοστό δήλωσαν ότι επιθυμούν να 

επιμορφωθούν ως προς τα χαρακτηριστικά εντοπισμού των παιδιών αυτών (11 από τις 15 του 

δείγματος), 2 δήλωσαν ότι επιθυμούν να επιμορφωθούν ως προς τους τρόπους επικοινωνίας με 

αυτά τα παιδιά και 2 ως προς την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη 

των παιδιών αυτών. Για παράδειγμα «Επειδή είμαι στα βρέφη θα ήθελα να μάθω να βλέπω τα 

σημάδια, ώστε να ενημερώσω τους γονείς για άμεση παρέμβαση», «Έχω μικρά παιδάκια όσο πιο 

γρήγορα δω τα σημάδια τόσο καλύτερα θα βοηθήσω» κ.ά. 

Στην ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη από την Διεύθυνσή τους, η 

απάντηση ήταν αρνητική για όλες, όπως και στην ερώτηση αν η Διεύθυνση τους διοργανώνει 

επιμορφωτικές δράσεις για τον Αυτισμό. Για παράδειγμα «Τίποτα», «Όχι», «Δεν κάνει τίποτα», 

«Υπάρχει αδιαφορία», «Εδώ δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα, εποπτικό υλικό θα κάνει για τον 

αυτισμό;» κ.ά. 

 Στην ερώτηση σχετικά με τους φορείς που επιθυμούν να διοργανώνουν προγράμματα 

επιμόρφωσης σε σχέση με τον αυτισμό, τόσο οι Βρεφονηπιοκόμοι όσοι και οι Βοηθοί 

Βρεφονηπιοκόμου (11 Βρεφονηπιοκόμοι από τους 15 και 12 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμου) δήλωσαν 

από την Διεύθυνσή τους και σε μικρότερο ποσοστό από άλλους φορείς. Κατέστη σαφές ότι 

θεωρούν καλύτερη μέθοδο επιμόρφωσης για τον Αυτισμό τα δια ζώσης προγράμματα και όχι τα εξ 

αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα (13 Βρεφονηπιοκόμοι και 14 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων). 

Για παράδειγμα «Θα ήθελα να γίνονται συχνά δια ζώσης επιμορφωτικά προγράμματα για να μπορώ 

να θέτω άμεσα τα ερωτήματά μου», «Μόνο σε ένα δια ζώσης θα μπορούσα να κατανοήσω τον 

αυτισμό» κ.ά. 
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Ολοκληρώνοντας, στην ερώτηση σχετικά με τις προτάσεις τους για την βελτίωση των 

επιμορφωτικών τους αναγκών σε ζητήματα Αυτισμού, οι απαντήσεις ήταν ποικίλες. 13 

Βρεφονηπιοκόμοι και 12 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων επισήμαναν την αναγκαιότητα υποστήριξης 

του έργου τους από μόνιμο προσωπικό ειδικής αγωγής (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και ειδικούς 

παιδαγωγούς). Σε υψηλό ποσοστό αναφέρουν την αύξηση προσφερόμενων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων από ποικίλους φορείς για θέματα αυτισμού (10 Βρεφονηπιοκόμοι και 9 Βοηθοί 

Βρεφονηπιοκόμου). Αρκετές Βρεφονηπιοκόμοι και Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμου αναφέρουν την 

αναγκαιότητα συχνών επιμορφώσεων από την Φορέα τους ως βελτίωση του έργου τους για τα 

παιδιά με αυτισμό. Για παράδειγμα «Πρέπει να γίνονται επιμορφωτικά προγράμματα από τον 

Οργανισμό», «Είναι σκόπιμο να πραγματοποιούνται επιμορφωτικές δράσεις για τον αυτισμό από 

πολλούς φορείς» «Πρέπει να υπάρξει μέριμνα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού» κ.ά. 

1.3. Συζήτηση 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει η ανάδειξη της αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης τόσο των Βρεφονηπιοκόμων όσο και των Βοηθών Βρεφονηπιοκόμου σε θέματα 

αυτισμού. Συμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, ο αριθμός των παιδιών με αυτισμό στις 

τάξεις τους τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί. Τονίζουν την αδυναμία τους να υποστηρίξουν έναν 

μαθητή με αυτισμό, εξαιτίας της απουσίας των απαιτούμετων γνώσεων αλλά και της έλλειψης 

προσωπικού και υποδομών. Αρκετές δήλωσαν ότι θέλουν να εντάξουν τα παιδιά αυτά και όχι να τα 

απομονώσουν. Σημαντική διαφορά στις απαντήσεις ανάμεσα στις Βρεφονηπιοκόμους και τις 

Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμου παρατηρήθηκε στο ότι οι πρώτες επιθυμούν να μάθουν τρόπους 

παρέμβασης ενώ οι δεύτερες τρόπους αναγνώρισης του αυτισμού. Από τις απαντήσεις που λάβαμε 

επισημαίνεται ότι, ο Φορέας τους δεν υποστηρίζει την ανάγκη τους για επιμόρφωση σε θέματα 

αυτισμού. Επισήμαναν την αναγκαιότητα  υποστήριξης του έργου τους από μόνιμο προσωπικό 

ειδικής αγωγής (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς). Τονίζουν την 

αναγκαιότητα συνεργασίας και υποστήριξης της Διεύθυνσης με εκείνες ώστε να μπορέσουν να 

βοηθήσουν τα παιδιά με αυτισμό. 

2. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, τόσο οι Βρεφονηπιοκόμοι όσο και οι 

Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων του δείγματος επισημαίνουν την αναγκαιότητα επιμόρφωσης τους σε 

θέματα αυτισμού. Μάλιστα, την θεωρούν αναγκαία εξαιτίας της αύξηση του αριθμού των παιδιών 

με αυτισμό, τα τελευταία χρόνια. Επισημαίνουν ότι θέλουν να τα εντάξουν αυτά τα παιδιά στο 

υπόλοιπο σύνολο της τάξης. Για να καταστεί αυτό δυνατόν είναι αναγκαίο να επιμορφωθούν σε 

θέματα επικοινωνίας, παραγωγής κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, αντιμετώπισης 

στερεοτυπικών αντιδράσεων και βελτίωσης της λεπτής κινητικότητάς τους καθώς και στην ύπαρξη 

ειδικευμένου  παιδαγωγικού προσωπικού. Αναφέρουν ότι θα ήταν σκόπιμη η συνεχής επιμόρφωσή 

τους σε ποικίλα θέματα αλλά και ιδιαίτερα σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όπως ο 

αυτισμός από την Διεύθυνσή τους. Εστιάζουν στην απουσία εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού 

από τον Δήμο για τις ανάγκες των παιδιών αυτών και στην απουσία κατάλληλων υλικοτεχνικών 

υποδομών. Ολοκληρώνοντας προτείνουν την αύξηση των προσφερόμενων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων τόσο από την Διεύθυνσή τους όσο και από άλλους φορείς για θέματα Αυτισμού, την 

πρόσληψη μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού και τη βελτίωση υποδομών για τα παιδιά με αυτισμό. 

Δυστυχώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί άλλες παρόμοιες έρευνες οι οποίες να εστιάζουν στους 

Βρεφονηπιοκόμους και στους Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους για την αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

στην ειδική αγωγή. Φυσικά είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

δεν μπορούν να γενικευτούν καθώς ο πληθυσμός της είναι πολύ μικρός. 
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Περίληψη 

Η Δια Βίου Μάθηση προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τόσο των 

θεωρητικών του πεδίου όσο και των πολιτών, που επιθυμούν προσωπική ανάπτυξη και 

επαγγελματική πρόοδο. Σκοπός της εργασίας είναι, η ανάδειξη και η προβολή της αναγκαιότητας 

της αξιοποίησης των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης, τα οποία συμβάλλουν στη γενικότερη 

αναβάθμιση της κοινωνίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και στην κατάρτιση των 

πολιτών, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ώστε να επιτευχθεί η προσωπική εξέλιξη του ατόμου. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη Δια 

Βίου Μάθηση αρκετά χρόνια πριν, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης, στην αποφυγή 

του αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων, όπως οι άνεργοι και στη διαρκή ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θετική επίδραση όσον 

αφορά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων αντί την Εκπαίδευση, καθώς τα προγράμματα που υλοποιούνται 

βασίζονται στις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο, 

με την πάροδο του χρόνου παρατηρούνται περισσότερες εφαρμογές και έρευνες γύρω από τη Δια 

βίου Μάθηση. Το γεγονός αυτό είναι ελπιδοφόρο για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και για τα 

κράτη που επενδύουν σε αυτήν. 

 

Λέξεις-κλειδιά: δια βίου μάθηση, ενήλικες, εκπαίδευση ενηλίκων, Ευρώπη, Ελλάδα 
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1. Εισαγωγή 

Η εποχή μας είναι μια εποχή συνεχούς και έντονης πληροφόρησης και ενημέρωσης αλλά και 

μια περίοδος αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας. Τώρα, λοιπόν, περισσότερο από κάθε άλλη 

φορά η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί ένα πεδίο συζήτησης και έρευνας καθώς οι πολίτες αισθάνονται 

την ανάγκη να επιμορφώνονται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας και να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται όχι 

μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επανεμφάνιση της Δια Βίου Μάθησης γύρω στη 

δεκαετία του 1970 (Πανδής, 2009:11). Η συμβολή της, άλλωστε, στον χώρο της εκπαίδευσης 

γενικότερα είναι μεγάλη αλλά και απαραίτητη, αφού η συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινωνία 

καλλιεργεί στους πολίτες την ανάγκη για συνεχή μάθηση και επιμόρφωση. Σε αυτή, λοιπόν, την 

εργασία γίνεται κυρίως λόγος για το παρελθόν και το σήμερα της Δια Βίου Μάθησης τόσο στην 

Ευρώπη γενικότερα όσο και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στο πότε 

περίπου θεωρείται η απαρχή του ενδιαφέροντος προς αυτό το πεδίο της Δια Βίου και στις διάφορες 

αλλαγές που σημειώθηκαν μέσα στα χρόνια που πέρασαν από τότε έως και σήμερα στο πεδίο αυτό. 

Πιο συγκεκριμένα, ο βασικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει την ιστορική 

πορεία της Δια Βίου Μάθησης και να φτάσει από την πραγματικότητα του χθες στην 

πραγματικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτήν την ιστορική αναδρομή θα μελετηθούν οι εξελίξεις 

και οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν κατά την πάροδο του χρόνου τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 

Ελλάδα. Με αυτόν, επομένως, τον τρόπο επιχειρείται να αναδειχθεί η ιστορική πορεία αλλά και οι 

πιθανές βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν με σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης. Πιο 

αναλυτικά, η εργασία χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Αρχικά αναφέρονται κάποιες πληροφορίες 

που αφορούν στη Δια Βίου Μάθηση και εάν η έννοια μάθηση είναι συνώνυμη με την έννοια της 

εκπαίδευσης, έπειτα γίνεται αναφορά στο τι συνέβαινε στο παρελθόν τόσο στην Ευρώπη γενικά 

όσο και στην Ελλάδα ειδικότερα, ενώ ακολουθεί και η ενότητα σχετικά με το τι συμβαίνει τις 

τελευταίες δεκαετίες στον χώρο της Δια Βίου Μάθησης στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Τέλος, 

παρατίθενται κάποια συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της Δια Βίου Μάθησης μέσα στον 

χρόνο και τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν. 

2. Κυρίως μέρος 

Λίγα λόγια για τη Δια Βίου Μάθηση 

Ο άνθρωπος από τις αρχές της ύπαρξής του είχε τη θέληση να γνωρίσει οτιδήποτε ήταν 

άγνωστο προς αυτόν και να καλύψει την ανάγκη του να ενσωματωθεί στην κοινωνία, η οποία με τη 

σειρά της συνεχώς και αναπόφευκτα μεταβάλλεται. Η Δια Βίου Μάθηση, δηλαδή, είναι ένα πεδίο 

που δεν αφορά αποκλειστικά τη σημερινή εποχή, αλλά στην πραγματικότητα όπως αναφέρει και ο 

Κασσωτάκης (2006: 200), ο άνθρωπος από την αρχαιότητα είχε την τάση να μαθαίνει διαρκώς και 

να εξελίσσεται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, άλλωστε, ο Αριστοτέλης, ο οποίος 

φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνα από τα δεκαοκτώ του έτη και παρέμεινε σε αυτήν σχεδόν 

είκοσι χρόνια έως και τον θάνατο του δασκάλου του, Πλάτωνα. Έτσι και στη σημερινή εποχή, η 

τυπική εκπαίδευση που λαμβάνει συνήθως μέρος έως τα δεκαοκτώ έτη ενός ανθρώπου, δεν είναι 

επαρκής ώστε να καλύψει τις ανάγκες όσων θέλουν συνεχώς να μαθαίνουν, να βελτιώνουν τις 

γνώσεις τους  και να εξελίσσονται ώστε να ακολουθούν τις αλλαγές της κοινωνίας. Η Δια Βίου 

Μάθηση, με άλλα λόγια, δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε 

αυτή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους πέρα από τις γνώσεις που τους παρέχει η τυπική εκπαίδευση. 

Υπάρχουν διάφορες μορφές μάθησης, οι οποίες αλλάζουν μέσα στον χρόνο και πολλές φορές 

συγχέονται οι έννοιες που χρησιμοποιούνται για να τις περιγράψουν. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, σύμφωνα με τον Jarvis (1999) είναι ότι πολλοί συγχέουν την έννοια της μάθησης με 

αυτή της εκπαίδευσης και ταυτίζουν έτσι τη Δια Βίου Μάθηση με τη Δια Βίου Εκπαίδευση. Κάτι 

τέτοιο, όμως, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική διάσταση των δύο εννοιών καθώς η έννοια της 
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εκπαίδευσης και η έννοια της μάθησης διαφοροποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο 

Κόκκος (2005: 33), η Δια Βίου Μάθηση είναι προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου, ο οποίος 

επιλέγει τη συνεχή μάθηση ώστε να είναι ικανός να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα, η οποία 

συνεχώς αλλάζει γύρω του. Σε αντίθεση με τη Δια Βίου Μάθηση, η Δια Βίου Εκπαίδευση έχει πιο 

οργανωμένο χαρακτήρα και ξεφεύγει από την προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου. Στην ουσία 

σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (1990: 1685-87), η έννοια της εκπαίδευσης πλαισιώνεται από την ίδια τη 

πολιτεία, η οποία με τους θεσμούς της και τους νόμους της ελέγχει την εκπαιδευτική διαδικασία με 

σκοπό τη μετάδοση της γνώσης. Στην πραγματικότητα, στοχεύει στην εκάστοτε γνώση που θέλει η 

ίδια η πολιτεία να διαδώσει στις κοινωνικές ομάδες ασκώντας επί της ουσίας έλεγχο. 

Με λίγα λόγια, δηλαδή, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις έννοιες της 

εκπαίδευσης και της μάθησης. Από τη μια πλευρά, η έννοια της εκπαίδευσης είναι πιο 

συγκεκριμένη καθώς αντικατοπτρίζει μια διαδικασία η οποία βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της 

ίδιας της πολιτείας και οργανώνεται από αυτήν έτσι ο καθένας που συμμετέχει να μπαίνει σε 

κάποια πλαίσια και να ακολουθεί τους κανόνες της. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της μάθησης 

είναι περισσότερο σφαιρική και αποτελεί ως επί το πλείστον προσωπική υπόθεση του κάθε 

ενδιαφερόμενου καθώς ο ίδιος επιλέγει τόσο το εάν θα συμμετέχει σε αυτήν όσο και το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης που τον ενδιαφέρει. Η Δια Βίου Μάθηση  ταυτόχρονα καλύπτει όλο 

το φάσμα της ζωής του ανθρώπου καθώς αφορά όλες τις μορφές της εκπαίδευσής του. Από αυτή τη 

σκοπιά, λοιπόν, η εκπαίδευση γενικότερα αλλά και πιο αναλυτικά η Εκπαίδευση Ενηλίκων, η 

τυπική, η μη τυπική και η άτυπη εκπαίδευση αποτελούν μέρη της Δια Βίου Μάθησης (European 

Commision, 2006). 

Το χθες στη Δια Βίου Μάθηση 

Οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τη Δια Βίου Μάθηση αρκετά 

χρόνια πιο πριν σε σχέση με την Ελλάδα. Οι πρώτες προσπάθειες, σύμφωνα με τον Russel (1973), 

έγιναν στην Αγγλία το 1919. Στην ουσία όμως παρά το ενδιαφέρον που σημειώθηκε, πέρασαν 

δεκαετίες ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι πολιτικές γύρω από τη Δια Βίου Μάθηση. Πιο 

συγκεκριμένα, κατά τη δεκαετία του 1950 παρατηρείται μια σοβαρή προσέγγιση σχετικά με τη Δια 

Βίου, έχοντας ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του (Πανδής, 2009: 32-33). 

Μεγάλες, βέβαια, ήταν οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις 

αρχές της δεκαετίας του 1970. Για την ακρίβεια, η κοινωνική κρίση που ξέσπασε εκείνη την 

περίοδο, επηρέασε σημαντικά τον χώρο της εκπαίδευσης καθώς έθεσε νέα θεμέλια όσον αφορά στη 

Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση και νέες βάσεις γύρω από τις παιδαγωγικές επιστήμες 

(Κασσωτάκης, 2006: 201). Σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη νέα βάση για τη Δια Βίου Μάθηση και 

Εκπαίδευση έπαιξαν και διάφοροι οργανισμοί που είχαν διεθνή εμβέλεια, όπως το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, ο ΟΑΣΑ και η UNESCO. Η τελευταία, μάλιστα, το 1976 περιγράφει με τον ορισμό της 

ότι η εκπαίδευση και η μάθηση δεν πρέπει να σταματούν με την εκπαίδευση που λαμβάνει κανείς 

από το σχολείο αλλά να διαρκούν για όλη τη ζωή του ανθρώπου. Τέτοιες παρόμοιες προσπάθειες, 

σε θεωρητικό κυρίως επίπεδο, συνεχίστηκαν και με την πάροδο του καιρού παρατηρείται η 

καθιέρωση της έννοιας της Δια Βίου Μάθησης, ενώ σταδιακά η έννοια της Δια Βίου Εκπαίδευσης 

αρχίζει να περιορίζεται και να χάνει έδαφος (Πανδής, 2009: 37). 

Όσον αφορά στην περίπτωση της Ελλάδας, η Δια Βίου Μάθηση με τη σημερινή έννοια δεν 

έχει μεγάλο παρελθόν. Η Ελλάδα έδειξε το ενδιαφέρον της για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, σε 

θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, από το 1929 με τον νόμο 4397/29 καθώς τίθεται για πρώτη φορά 

το θέμα του αναλφαβητισμού όσον αφορά τους ενήλικες. Μετά την περίοδο του πολέμου 

θεσμοθετήθηκε η Λαϊκή Επιμόρφωση και αναπτύσσονται διάφοροι φορείς κατά τόπους για την 

καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Σύμφωνα με τον Βεργίδη (1995), το δεύτερο μισό του 19ου 

αιώνα άρχισαν στην Ελλάδα οι πρώτες προσπάθειες γύρω από την Εκπαίδευση Ενηλίκων που 

αποτελεί μέρος της Δια Βίου Μάθησης, έχοντας ως σκοπό να καλύψουν τα κενά της τυπικής 

εκπαίδευσης. Οι πρώτες δράσεις, δηλαδή, στόχευαν στη μείωση της υποεκπαίδευσης, του 
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αναλφαβητισμού και της ανεργίας. Κατά τους καιρούς, όμως, της πολιτικής αστάθειας στη χώρα, ο 

χώρος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων χρησιμοποιήθηκε ακόμα και για προπαγανδιστικές δράσεις. Τα 

επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα κατά τη δεκαετία του 1980 υπήρξαν χρηματοδοτήσεις από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση που έγιναν αρωγοί σε νέα προγράμματα κατάρτισης που πλέον σχετίζονταν με 

τις επιχειρήσεις και την επιμόρφωση των στελεχών τους (Κουτίδου, 2013: 41). Εκείνη την περίοδο, 

μάλιστα, σημειώνεται και μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού από την επαρχία στα μεγάλα αστικά 

κέντρα όπου άρχισαν να υλοποιούνται διάφορα προγράμματα κατάρτισης. Στην ουσία, όμως, έως 

το 1980, δεν υπήρχαν στην Ελλάδα σημαντικές δράσεις καθώς δεν είχε περάσει στη συλλογική 

συνείδηση των Ελλήνων ο θεσμός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και γενικότερα της Δια Βίου 

Μάθησης (Κόκκος, 2005). 

Το τώρα της Δια Βίου Μάθησης 

Σύμφωνα με την Κουτίδου (2013: 35-39), τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη 

δεκαετία του 1990 ανέπτυξαν πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά στα θέματα της μάθησης και της 

εκπαίδευσης. Πλέον οι ενέργειες δεν παραμένουν μόνο σε πολιτικό και θεωρητικό επίπεδο αλλά 

αρχίζουν να υλοποιούνται και να εφαρμόζονται διάφορα οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης, 

όπως τα προγράμματα Erasmus, Leonardo Da Vinci, Comenius, και το νεότερο πρόγραμμα 

Grundtving, μέσα από χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέρα, όμως, από αυτές τις 

προσπάθειες η συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης συνεχίζει να 

παραμένει χαμηλή καθώς οι στόχοι που είχαν τεθεί στα προγράμματα που είχαν υλοποιηθεί έως το 

2010 δεν ήταν επιτυχείς. Για αυτό τον λόγο, μάλιστα, εφαρμόστηκαν πιο δραστικά μέτρα τα 

επόμενα χρόνια μέσα από αποφάσεις και νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη βελτίωση 

της ποιότητας τόσο της εκπαίδευσης όσο και της οικονομίας αλλά και την κινητικότητα μεταξύ των 

κρατών-μελών της. Τέτοιου είδους προγράμματα εφαρμόζονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, όπως 

το τρέχον πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» που χρηματοδοτείται αυτήν την περίοδο. 

Μάλιστα, οι κινητοποιήσεις πλέον είναι πιο δραστικές δίνοντας μεγάλη έμφαση στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων και αυξάνοντας τον στόχο συμμετοχής που θέτει η Ευρώπη στο 15% από το 12,5% που 

είχε τεθεί έως το 2010 (Κουτίδου, 2013). 

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, η χώρα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις 

τελευταίες δεκαετίες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

σύμφωνα με την Κουτίδου (2013: 41), η Δια Βίου Μάθηση αποκτά στην Ελλάδα τη μορφή της 

άσκησης μέσω πρακτικής με στόχο την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και την 

αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους. Ο ΟΑΕΔ, το Υπουργείο Γεωργίας και άλλοι φορείς 

του δημοσίου αναλαμβάνουν την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων λαμβάνοντας 

χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες αναβάθμισης και βελτίωσης της Δια 

Βίου Μάθησης συνεχίζονται και τη δεκαετία του 2000 αφού αναπτύσσονται συνεχώς νέα 

προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο για επιχειρήσεις όσο και για τους 

πτυχιούχους και τους ανέργους. Ολοένα και περισσότεροι φορείς του δημοσίου αναπτύσσουν 

πλέον τέτοιου είδους προγράμματα, ενώ και ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας συμμετέχει 

επιμορφώνοντας τους υπαλλήλους του. Η Κουτίδου (2013: 42) αναφέρει ότι στη δεκαετία, 

μάλιστα, του 2000 δημιουργείται για πρώτη φορά και μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων από το 

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ). Με αυτό τον τρόπο 

δόθηκε περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση που λειτουργεί συμπληρωματικά στην τυπική, όπως 

τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) με στόχο την αποφυγή του αποκλεισμού όσων δεν είχαν 

ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στο σχολείο. Την επόμενη δεκαετία παρατηρείται μια ακόμα 

προσπάθεια βελτίωσης της Δια Βίου Μάθησης αφού πλέον εντάσσονται σε αυτή και οι σπουδές σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Karalis & Vergidis, 2004). Σύμφωνα, όμως, με έρευνα του 

Καραντινού (2010: 45-53) παρατηρείται μικρή συμμετοχή στα προγράμματα της Δια Βίου 

Μάθησης σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ακρίβεια, αναφέρεται ότι 

η Ελλάδα κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην κατάταξη των χωρών. Πλέον στην τωρινή 
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δεκαετία τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι πολλά και όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται 

να συμμετέχουν σε αυτά. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει ολοένα και 

περισσότερους ανθρώπους στο να επιμορφώνονται και να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε 

μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, με την ελπίδα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας. 

3. Συμπεράσματα 

Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια γενική έννοια που περιλαμβάνει όλες τις μορφές μάθησης και 

καλύπτει όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Στις αρχές δεν υπήρχε Δια Βίου Μάθηση αλλά 

η Εκπαίδευση Ενηλίκων ήταν αυτή που έκανε πρώτη την εμφάνισή της στον χώρο της 

εκπαίδευσης. Πλέον, όμως, η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί μέρος της Δια Βίου Μάθησης. Το 

πεδίο αυτό άρχισε να απασχολεί από τις αρχές του 20ου αιώνα την Ευρώπη αλλά και πιο 

συγκεκριμένα την Ελλάδα. Οι προσπάθειες, βέβαια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσμοθετήσει την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων άρχισαν πολύ πιο νωρίς και με πιο ενεργές πρωτοβουλίες, όπως οι διάφοροι 

νόμοι που ψηφίστηκαν και η εναλλαγή διάφορων πολιτικών θεωριών που κατά καιρούς 

εφαρμόστηκαν. Στην Ελλάδα οι πρώτες ουσιαστικές πρακτικές έλαβαν χώρα μετά από την ένταξη 

του κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό, βέβαια, συνέβαλαν και οι χρηματοδοτήσεις από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχαν ως αποτέλεσμα την υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο τη μείωση 

του αναλφαβητισμού και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων. Με την πάροδο του χρόνου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα οι προσπάθειες και 

οι πρακτικές που αφορούν στη Δια Βίου Μάθηση εντείνονται και συνεχώς αναπτύσσονται νέα 

προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Πλέον, 

άλλωστε, η έννοια της Δια Βίου είναι συνδεδεμένη και με την επαγγελματική αποκατάσταση. 

Παρατηρείται, λοιπόν, μια ραγδαία κινητοποίηση τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες στον χώρο 

της Δια Βίου Μάθησης. Αυτό συνδέεται και με το έντονο ενδιαφέρον του πολιτικού χώρου όσον 

αφορά στην εξέλιξη της Δια Βίου γενικότερα. Παρά τις μέχρι τώρα ενέργειες και τα θετικά 

αποτελέσματα της μέχρι τώρα προσπάθειας, (όπως η δημιουργία μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), τα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) κ.α.) η συμμετοχή των ενηλίκων στα διάφορα προγράμματα που 

υλοποιούνται παραμένει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, με την Ελλάδα να σημειώνει ένα από τα πιο 

μικρά ποσοστά συμμετοχής ανάμεσα στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χώρος, 

επομένως, της Δια Βίου Μάθησης έχει ανάγκη από συνεχείς βελτιώσεις τόσο όσον αφορά στην 

ποιότητα των προγραμμάτων όσο στην αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στην όλη διαδικασία. 

Για να επιτευχθεί η αυξημένη συμμετοχή είναι απαραίτητα και τα κίνητρα που θα ωθήσουν όλες τις 

ομάδες του πληθυσμού μιας χώρας να συμμετέχουν σε αυτή. Με άλλα λόγια, όλα τα εγχειρήματα 

που γίνονται όσον αφορά τη Δια Βίου Μάθηση πρέπει να έχουν στο επίκεντρό τους τον ίδιο τον 

άνθρωπο και να εστιάζουν στις ανάγκες τόσο της προσωπικής του ανάπτυξης όσο και στις ανάγκες 

της χώρας. Με αυτό το τρόπο προάγεται τόσο η εκπαίδευση όσο και η οικονομία και βελτιώνεται η 

ποιότητα της Δια Βίου Μάθησης. 
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Περίληψη 

Οι διακρίσεις ως προς το ρόλο του φύλου είναι εμφανείς σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 
ζωής και κυρίως στον επαγγελματικό χώρο. Στο χώρο της εκπαίδευσης, αν και η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών είναι γυναίκες, λίγες μόνο απ’ αυτές εμφανίζονται να κατέχουν υψηλόβαθμες 
θέσεις. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, μέσα από την παράθεση στοιχείων και ανάλυση 
στοιχείων συνέντευξεων γυναικών εκπαιδευτικών επωφελούμενων, να παρουσιασθούν οι 
παράγοντες που τ ώθησαν να συμμετάσχουν στο έργο αυτό, τα εμπόδια λόγω του φύλου τους και 
την αποτελεσματικότητα του έργου ως προς τη βελτίωση και την ατομική τους ανάπτυξη. 

 
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματικός προσανατολισμός, φύλο, στερεότυπα 

1. Εισαγωγή 

Η Ελλάδα καθίσταται μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη διαφορά στα ποσοστά 
απασχόλησης ανδρών-γυναικών εν έτει 2018. Η δυσκολία και ανελαστικότητα της αγοράς 
εργασίας σε συνδυασμό με τις υψηλές απαιτήσεις ως προς την κινητικότητα, την εξοικείωση, τη 
δια βίου μάθηση, την απόκτηση δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες καθώς και κοινωνικών 
δεξιοτήτων συντελεί, ώστε οι γυναίκες να αντιμετωπίζουν δυσκολία κατά την είσοδό τους στην 
αγορά εργασίας αλλά και κατά την επανένταξή τους μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας. 

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της προώθησης της 
ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων, είναι δεδομένη η ανάγκη ενίσχυσης των γυναικών 
για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
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Σε αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε η ΠΡΑΞΗ 4, Μέτρο 4.1: Προγράμματα Προώθησης της 
Ισότητας των Φύλων με Έμφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης για Γυναίκες (στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΕΑΕΚ )που υλοποιήθηκε τα έτη 
2000-2006 σε όλη την χώρα, δίνοντας κίνητρα στις μαθήτριες των σχολών αρχικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για να παρακολουθήσουν ειδικότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται 
«ανδροκρατούμενες» και παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Επίσης, 
ενισχύθηκε η πρακτική άσκηση των μαθητριών των σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης μέσω της πριμοδότησης των επιχειρήσεων θεωρώντας ότι οι επιχειρήσεις δεν 
προτιμούν τις γυναίκες όταν επιλέγουν τους πρακτικά ασκούμενους. Τέλος, εμπλουτίστηκαν οι 
βιβλιοθήκες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ΤΕΕ και των σχολών αρχικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα υποβοηθηθούν οι απόφοιτες τόσο των ΤΕΕ όσο και των 
Σχολών κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας Πράξεων, oι ωφελούμενες της έρευνας μας 
παρακολούθησε με υποτροφία την «ανδροκρατούμενη» ειδικότητα στις σχολές αρχικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Τεχνικός Δικτύων Πληροφορικής και των οποίων οι 
απόφοιτοι έχουν ιδιαίτερη ζήτηση στα πλαίσια της εξάπλωσης της χρήσης των ΤΠΕ στο άμεσο 
μέλλον. Στην ενθάρρυνση των σπουδαστριών να παρακολουθήσουν προγράμματα αρχικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την απόκτηση ειδικοτήτων στους τομείς που 
το γυναικείο φύλο υπο-εκπροσωπείται. 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Παρά τις κοινωνικές αλλαγές και τις αλλαγές νοοτροπίας και κριτηρίων το φύλο αποτελεί ένα 
λιγότερο ή περισσότερο καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή επαγγέλματος. Η κοινωνική 
αντίληψη στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες είναι διαφορετική για τους επαγγελματικούς 
ρόλους ανδρών και γυναικών. Με το φύλο προκαθορίζονται οι κλίσεις και οι επιθυμίες του ατόμου, 
ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται εμπόδια ή δίνονται ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη 
(∆ημητριάδου, 1989. Κασιμάτη, 1982. Κρίβας – Χάτζιου, 1989. Arnold, 1989. Meier, 1991. 
Βενετσάνου, 1993. Μαραγκουδάκης, 1993). 

Είναι φανερό ότι σχετικά με το φύλο υπάρχουν βαθιά ριζωμένες στερεότυπες αντιλήψεις. 
Αυτές καθορίζουν και επιβάλλουν συγκεκριμένους κοινωνικούς ρόλους σε άνδρες και γυναίκες 
(Κορωναίου, 1992. ∆ημητρόπουλος, 1994. Σιδηροπούλου – ∆ημακάκου, 2000). Πρόκειται για τα 
γνωστά στερεότυπα των δύο φύλων που δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την επιλογή επαγγέλματος. 
Κατά συνέπεια, η μελλοντική εικόνα του εαυτού για το επάγγελμα προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο 
από τα υπάρχοντα στερεότυπα για το κάθε επάγγελμα σε σχέση με το φύλο. Συχνά οι πιέσεις της 
οικογένειας στρέφουν τα αγόρια προς την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική επιτυχία. 

Όσον αφορά στην επιλογή του επαγγέλματος οι γυναίκες μεταξύ άλλων επιλέγουν κυρίως 
τους εξής κλάδους: παιδαγωγικά, οικιακή οικονομία, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Οι 
άνδρες επιλέγουν κυρίως επιστημονικούς κλάδους όπως στρατιωτικές σχολές, πληροφορική και 
μαθηματικές επιστήμες. Η επιλογή των πτυχιούχων έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι επιστημονικοί 
κλάδοι να χαρακτηρίζονται ως ανδρικοί, άλλοι ως γυναικείοι και όπου υπάρχει περίπου ίση 
συμμετοχή των δύο φύλων ως μικτοί. 

Στην έρευνα που διεξήγαγε η Chisholm (1994), η αντίληψη των κοριτσιών για τον κόσμο της 
αγοράς εργασίας προσδιορίζεται έντονα από το φύλο τους και την κοινωνική τους τάξη, ενώ η 
απόσταση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές φιλοδοξίες και στις προσδοκίες για τον 
εαυτό τους μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο καθώς ενηλικιώνονται. Έτσι, τα κορίτσια 
υποβαθμίζουν συνεχώς τις ελπίδες τους για το μέλλον, καθώς αναπτύσσουν μια μειονεκτική ιδέα 
για τον εαυτό τους, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το φάσμα των μελλοντικών τους 
επιδιώξεων.  

Αρκετές έρευνες, τα τελευταία 25 χρόνια, έχουν υποδείξει ότι «οι διαφορές στις δυνατότητες, 
τα επιτεύγματα, την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες μεταξύ των ανδρών και των 
γυναικών υπάρχουν αλλά είναι πολύ μικρές». Για παράδειγμα, πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι οι 
νεαρές γυναίκες σημειώνουν υψηλότερα σκορ επαγγελματικής ωριμότητας, σε σχέση με νεαρούς 
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άνδρες (Luzzo, 1995). Οι παλαιότερες έρευνες έδειχναν μια σαφέστερη διαφοροποίηση εξαιτίας του 
φύλου. Αυτή όμως η διαφοροποίηση υποχωρεί εντυπωσιακά στις πρόσφατες έρευνες. Άνδρες και 
γυναίκες δε διαφέρουν σημαντικά στην επαγγελματική τους συμπεριφορά και τα επαγγελματικά 
κίνητρα. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι οι γυναίκες κρίνουν με λιγότερη αισιοδοξία και σιγουριά, 
από ό,τι οι άνδρες, τις δυνατότητές τους και έχουν μειωμένες προσδοκίες για παρέμβασή τους στις 
επαγγελματικές διαδικασίες και στην επαγγελματική εξέλιξη (Κρίβας & Χάτζιου, 1989). 

3. Μεθοδολογία έρευνας 

3.1. Στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

Η έρευνα καλείται να μελετήσει και να παρουσιάσει τους παράγοντες (ατομικούς και 
εξωατομικούς) που ώθησαν τις ωφελούμενες  στη συμμετοχή της στην πράξη 4, τα εμπόδια και τις 
δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του Έργου και 
τέλος, την αποτελεσματικότητα του Έργου στην προσωπική της ανάπτυξη και εξέλιξη. 

Το δείγμα είναι στοχευμένο και αποτελείται από 10 γυναίκες που μετείχαν στο 
χρηματοδοτούμενο έργο - ΠΡΑΞΗ 4, Μέτρο 4.1: Προγράμματα Προώθησης της Ισότητας των 
Φύλων με Έμφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
για Γυναίκες (στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΕΑΕΚ ) ως ωφελούμενη το 2004. 

Οι επιμέρους στόχοι είναι : 

▪ Να καταγραφούν παράγοντες (ατομικοί και εξωατομικοί) που ώθησαν την ωφελούμενη στη 
συμμετοχή της στο προαναφερόενο έργο 

▪ Να αναδειχθούν όλα τα εμπόδια λόγω φύλου που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης του έργου 

▪ Να κριθεί, σύμφωνα με τη δική της οπτική, η αποτελεσματικότητα του έργου στην 
προσωπική της ζωή (ψυχοσωματική κατάσταση, οικογενειακή λειτουργικότητα, 
εκπαιδευτική βελτίωση, επαγγελματική εξέλιξη). 

Οι παραπάνω ερευνητικοί άξονες οδηγούν στη διατύπωση των εξής ερευνητικών 
ερωτημάτων: 

▪ Πώς περιγράφει τους παράγοντες που την οδήγησαν αρχικά στην αναζήτηση έργου και εν 
συνεχεία στην επιλογή αυτού του έργου; 

▪ Πώς ερμηνεύει τις δυσκολίες, και αν τις αποδίδουν στον παράγοντα «φύλο»; 
▪ Ποιες αξιολογήσεις διατυπώνει για την αποτελεσματικότητα του έργου που παρακολούθησε 

κι αν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες της; 

3.2. Ερευνητική μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Σ' ένα επόμενο στάδιο μετά τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων, ακολουθεί ο 
σχεδιασμός της μεθοδολογικής προσέγγισης που θα υιοθετήσει η ερευνήτρια προκειμένου να 
δοθούν απαντήσεις στα προς διερεύνηση ερωτήματα. Πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία, καθώς 
η συλλογή των εμπειρικών δεδομένων θα καθορίσει την αξιοπιστία της έρευνας και την 
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον επιδιωκόμενο επιστημονικό σκοπό, στην παρούσα εργασία 
θα εφαρμοσθεί διερευνητική - περιγραφική μέθοδος. Σύμφωνα με τους Παρασκευόπουλο (1993), 
το είδος της συγκεκριμένης ερευνητικής προσέγγισης επιλέγεται σε περιπτώσεις, όπου το 
ενδιαφέρον δεν εστιάζεται στη διεξοδική ανάλυση και γενίκευση ενός φαινομένου, αλλά στον 
τρόπο που θα αναπαραστήσει διάφορες εκδοχές του φαινομένου. Βασική επιδίωξη είναι η ανάδυση 
και ανάλυση των εμπειριών και αντιλήψεων των συμμετεχόντων. Η ποιοτική έρευνα θεωρείται ως 
καταλληλότερη επιλογή, δεδομένου ότι σχετίζεται με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. 
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3.3. Ερευνητικό εργαλείο διεξαγωγής έρευνας 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των προσωπικών αντιλήψεων και 
εμπειριών της ερωτώμενης. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να προκύψουν εμπειρίες, 
συναισθήματα και συμπεριφορές, οι οποίες θα απέβαιναν στη διαμόρφωση του ερευνητικού 
αποτελέσματος, ως καταλληλότερο ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή των δεδομένων, κρίθηκε η 
χρήση ημιδομημένης συνέντευξης, με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου, ταξινομημένης σε 
άξονες αναφοράς και θέμα τη διερεύνηση των παραγόντων και των κινήτρων που ώθησαν στη 
συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα αλλά και καταγραφή των εμποδίων που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει. 

Κατά την φάση πριν την διεξαγωγή της έρευνας, συντάχτηκε ένας οδηγός συνέντευξης, ο 
οποίος συγκροτείτο από ερωτήσεις που κατανεμήθηκαν σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες: α) 
διερεύνηση και καταγραφή των λόγων που ώθησαν την ερωτηθείσα να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα, β) ανάδειξη των προβλημάτων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος και γ) αξιολογική κρίση και αποτίμηση του προγράμματος που παρακολούθησε.  

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια στο Ναύπλιο σε κατ' ιδίαν συναντήσεις 
(ηχογραφημένες συνομιλίες). Στην εισαγωγική ενημέρωση προ της ενάρξεως της συνέντευξης, 
τέθηκε υπόψη ο σκοπός της ερευνητικής μελέτης και διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο 
διεξαγωγής της. Εν συνεχεία, στα καταγεγραμμένα και συλλέξαντα δεδομένα εφαρμόστηκε 
ανάλυση περιεχομένου. 

3.4. Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Όπως επισημαίνει ο Ιωσηφίδης (2008), την συλλογή των δεδομένων διαδέχεται η 
επεξεργασία και ανάλυσή τους, δηλαδή η μεταγραφή τους σε μια έγγραφη επεξεργάσιμη μορφή. Η 
διαδικασία απαιτούσε την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, την κατανόηση και ερμηνεία 
των ευρημάτων και την ομαδοποίησή τους σύμφωνα με τα προκαθορισμένα νευραλγικά σημεία της 
έρευνας, όπως σχεδιάστηκαν στα ερευνητικά ερωτήματα. Για την επεξεργασία των ποιοτικών 
συνεντεύξεων επιλέχθηκε κάθετος τρόπος ανάλυσης, διατρέχοντας κάθε μια εξ αυτών μεμονωμένα. 
Τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων στη συνέχεια, κωδικοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε 
κατηγορίες και επιλεκτικά παρατέθηκαν με μια συνοπτική περιγραφή, τα οποία αντικατόπτριζαν 
την ενυπάρχουσα κεντρική ιδέα των κατηγοριών, προκειμένου να συντεθούν τα αποτελέσματα και 
να εξαχθούν συμπεράσματα. 

3.5. Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

Η ερευνήτρια, επιχείρησε να διαφυλάξει την εγκυρότητα και αξιοπιστία της παρούσας 
έρευνας, μέσω της σύγκλισης των ερευνητικών ερωτημάτων με τις ερωτήσεις του οδηγού 
συνέντευξης, διαμορφώνοντας ανάλογους θεματικούς άξονες. Σχετικά με την εξωτερική 
εγκυρότητα και προκειμένου να εξασφαλισθεί ενεργός συμμετοχή και ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού – στόχου, υπήρξε ενημέρωση για το σκοπό της έρευνας. 

Για την αποφυγή ασαφειών και την επίτευξη εσωτερικής εγκυρότητας, όπως αναφέρουν οι 
Cohen κ.ά.(2000), οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν με ψηφιακά μέσα, έχοντας βεβαίως λάβει τη 
σχετική συναίνεση της συνεντευξιαζόμενης. Διατηρήθηκε σταθερή δομή της συνέντευξης, 
καταβλήθηκε προσπάθεια για αμερόληπτη στάση και παρασχέθηκαν διευκρινήσεις, όπου έχρηζε 
ανάγκης. 

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη, πως το μέγεθος του δείγματος, δεν αφήνει περιθώρια 
γενικευμένων αποτελεσμάτων. 

4. Παρουσάιση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

4.1. Ανάλυση Δεδομένων 
Κατά τη συστηματική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων, στην επιφάνεια της έρευνας 

αναδείχθηκαν αξιόλογα στοιχεία ενδιαφέροντος. Οι άξονες και τα πεδία της έρευνας που 
προέκυψαν και συγκροτήθηκαν μέσα από την συνέντευξη, αφορούσαν πτυχές όπως: 
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α) την ανάδειξη όλων των παραγόντων που συνέτειναν στην συμμετοχή της στο έργο  
β) τη διερεύνηση όλων των εμποδίων που είχε ως γυναίκα και  
γ) την αποτελεσματικότητα ή μη, ως παράμετρος για προβληματισμό και καταγραφή 
αδυναμιών του έργου. 

4.2. Παράγοντες συμμετοχής στο πρόγραμμα 

Αρχικά, εκείνο που ενδιέφερε να ανιχνευθεί και να αποτυπωθεί στη συγκεκριμένη θεματική 
ενότητα, ήταν οι παράγοντες που συνέβαλλαν στη συμμετοχή της στο προαναφερόμενο έργο. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων, παρατηρήθηκε ότι σε γενικές 
γραμμές οι παράγοντες ήταν: 

▪ ατομικοί και 
▪ εξωατομικοί. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται από την ερωτηθείσα: 
«Ένιωθα ότι ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που μου έλεγαν όλοι οι άλλο. Ως άτομο 

με εξίταρε το να έχω να φτιάξω πράγματα από το απλά να διεκπεραιώνω» 
Στην εκπαίδευση εντοπίζεται μια ανισότητα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε σχέση με τις 

νέες τεχνολογίες, όπως επισημαίνει η ερωτηθείσα Ε1 « Οι νέες τεχνολογίες τόσο στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δημιούργησαν ένα νέο πεδίο στο οποίο τα αγόρια πήραν ένα 
ξεκάθαρο προβάδισα στην πρόσβαση, την εξοικείωση, τη χρήση και τις επιδόσεις τις νέες τεχνολογίες 
και με ενοχλούσε που δε μας υπολόγιζαν» και συμπληρώνει στη συνέχεια «… είναι αλήθεια ότι τα 
κορίτσια χρησιμοποιούν τους υπολογιστές πολύ λιγότερο έξω από το σχολείο με αποτέλεσα μεταξύ 
άλλων να έρχονται στη σχολική τάξη με λιγότερη εμπειρία και περισσότερες αναστολές σε σχέση με 
την πρόσβαση και χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά όχι ότι δεν είναι ικανά απλά τα ίδια τα κορίτσια 
συστηματικά αξιολογούν τους εαυτούς τους ως λιγότερο ικανά από τα αγόρια στις δεξιότητες χρήσης 
των Η/Υ ενώ αντίθετα τα αγόρια έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και θετικότερη αντιμετώπιση σε 
σχέση με τους υπολογιστές και τη χρήση τους». 

Η οικογένεια είναι σημαντική πηγή εξωατομικών παραγόντων, δεδομένου ότι μέσα σε αυτή 
διαμορφώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου και σύμφωνα με την 
ερωτηθείσα «Το οικογενειακό περιβάλλον επενεργεί στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου και 
επηρεάζει την επαγγελματική και γενική του ανάπτυξη συνειδητά (οι γονείς επηρεάζουν την ανάπτυξή 
του μέσω των προσδοκιών και των αρχών που προσπαθούν να δώσουν) και μη συνειδητά 
(οικονομική κατάσταση, πολιτιστικό επίπεδο, επίπεδο μόρφωσης, τρόπος ζωής, επαγγελματικές αξίες 
και πρότυπα), ‘έτσι και η δική μου οικογένεια με επηρέαζε στο να αποκτήσω δεξιότητες για μια καλή 
επαγγελματική πορεία». 

Όλες οι παραπάνω συνθήκες στοιχειοθετούν την εμφάνιση ενός νέου χάσματος μεταξύ των 
δύο φύλων καθώς η πληροφορική γίνεται το «νέο κλαμπ» των αγοριών γεγονός που κινδυνεύει να 
αφήσει τα κορίτσια απλούς παρατηρητές στις εξελίξεις του νέου αιώνα και της νέας χιλιετίας. 

Η επαγγελματική αποκατάσταση φαίνεται ότι είναι πιο επιτακτική για τα αγόρια, τα οποία 
δέχονται για το λόγο αυτό περισσότερες πιέσεις από τους γονείς τους σε σχέση με το επάγγελμα 
που πρέπει να ακολουθήσουν (Μπουρνούδη & Ψάλτη, 1997) ωστόσο αρκετές έρευνες, τα 
τελευταία χρόνια, έχουν υποδείξει ότι «οι διαφορές στις δυνατότητες, τα επιτεύγματα, την 
προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες μεταξύ των ανδρών και των γυναικών υπάρχουν αλλά 
είναι πολύ μικρές». Για παράδειγμα, πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι οι νεαρές γυναίκες σημειώνουν 
υψηλότερα σκορ επαγγελματικής ωριμότητας, σε σχέση με νεαρούς άνδρες (Luzzo, 1995). Αν και οι 
γυναίκες στη μελέτη του Luzzo (1995) σημείωσαν υψηλότερα ποσοστά από τους άνδρες, υπήρξαν πιο 
επιρρεπείς στη διατήρηση στερεοτύπων που σχετίζονται με το φύλο και το γεγονός αυτό στάθηκε 
εμπόδιο στη διαδικασία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Οι γυναίκες μπορούν να ισορροπήσουν 
τις προτιμήσεις σταδιοδρομίας τους με αυτό που φαίνεται πιθανό, ανεξάρτητα από εάν η συμπεριφορά 
σταδιοδρομίας τους είναι κατάλληλη για το στάδιο ανάπτυξης σταδιοδρομίας τους (Farmer et al., 
1997). Το παραπάνω έρχεται να ενισχύσει και η ερωτηθείσα λέγοντας «ότι ήξερα πολύ καλύτερα από 
ότι πολλά αγόρια για το τι θα ήθελα να κάνω στο μέλλον». 
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4.3. Εμπόδια συμμετοχής στο πρόγραμμα 

 Η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου καθορίζεται από ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως 
επιδρούν στο άτομο, από την αλληλεπίδραση δεσμευτικών ή περιοριστικών και ενθαρρυντικών ή 
διευκολυντικών συνδυασμών. 

 Για ορισμένους εργαζόμενους, όπως συχνά παρατηρείται με τις γυναίκες, η αξιακή 
βαρύτητα της οικογένειας μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά καριέρας, όπως μπορεί να την 
επηρεάσει και ο βαθμός προσχώρησης σε μια κοινωνική και πολιτισμική ομάδα. Η ερωτηθείσα Ε3  
στο ερώτημα για τα εμπόδια που είχε να αντιμετωπίσει αναφέρει κυρίως τον ρόλο της ως σύζυγος 
και μητέρα και εν συνεχεία τη δυσπιστία των ανδρών του χώρου της. 

«Πολλές φορές δεν προλάβαινα να μαγειρέψω, να πάω στο σχολείο των παιδιών 
μου…………άσε που κάθε φορά έπρεπε να αποδείξω στους άντρες συναδέλφους ότι μπορώ να τα 
καταφέρω. Έβλεπα στο βλέμμα τους μια δυσπιστία μόνο και μόνο γιατί ήμουν γυναίκα. Είχαμε 
πολλούς άνδρες λιγότερο ικανούς από μένα αλλά δεν έτρεχε μια-όλα καλά!» 

4.4. Η συμβολή του έργου στην προσωπική ζωή 

Σχετικά με το φύλο υπάρχουν βαθιά ριζωμένες στερεότυπες αντιλήψεις. Αυτές καθορίζουν 
και επιβάλλουν συγκεκριμένους κοινωνικούς ρόλους σε άνδρες και γυναίκες (Κορωναίου, 1992. 
Δημητρόπουλος, 1994. Σιδηροπούλου - Δημακάκου, 2000). Πρόκειται για τα γνωστά στερεότυπα 
των δύο φύλων που δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την επιλογή επαγγέλματος. Κατά συνέπεια, η 
μελλοντική εικόνα του εαυτού για το επάγγελμα προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από τα 
υπάρχοντα στερεότυπα για το κάθε επάγγελμα σε σχέση με το φύλο. 

Οι πιέσεις της οικογένειας στρέφουν τα αγόρια προς την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική 
επιτυχία. Τα κορίτσια ενθαρρύνονται προς την απόκτηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
εφοδίων, ταυτόχρονα, όμως, δίνεται σ’ αυτά το μήνυμα ότι, ο προορισμός του κοριτσιού είναι ο 
γάμος και ο ρόλος του ως «νοικοκυράς», θεωρώντας συχνά το ρόλο της εργαζόμενης γυναίκας 
δευτερεύοντα. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο ρόλων και περιορισμός σε 
«γυναικεία» επαγγέλματα, όπως βεβαιώνεται πολύπλευρα (Τσολακίδου, 1997). 

Η ερωτηθείσα Ε2 δήλωσε «η ενασχόληση μου με καθαρά ‘ανδροκρατούμενο’ επάγγελμα με 
έκανε να αλλάξω πάρα πολύ το χαρακτήρα μου. Ένιωσα πιο δυνατή, πιο σίγουρη για μένα 
απαλλαγμένη από όλα αυτά στερεότυπα με τα οποία είχα μεγαλώσει, μια δασκάλα να γίνεις, γυναίκα 
είσαι» 

Τα παραπάνω αφορούν στην ελληνική κοινωνία αλλά και σε άλλες χώρες, αφού αυτά τα 
θέματα δε θεωρούνται κατ’ ανάγκη διαφορετικά. Συγκεκριμένα, στον Καναδά διαπιστώθηκε ότι η 
αντίληψη για το ρόλο του φύλου επηρεάζει την επιλογή επαγγέλματος. Τα παιδιά 
κοινωνικοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ακολουθούν συμπεριφορές που είναι κατάλληλες ή 
μη για το φύλο τους και οι οποίες γενικεύονται στις επαγγελματικές ενασχολήσεις τους. Κατά 
συνέπεια, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με την αντίληψη του ρόλου του φύλου τους, στενεύουν οι 
αντιλήψεις των κατάλληλων επαγγελματικών επιλογών που σχετίζονται με αυτό. Τα κορίτσια 
δίνουν προτεραιότητα στην οικογένεια παρά στην υλοποίηση των επαγγελματικών τους σχεδίων. 
Γι’ αυτό επιλέγουν κυρίως παραδοσιακά επαγγέλματα που απαιτούν λιγότερες υποχρεώσεις (Davey 
&Stoppard, 1993). 

Τα κορίτσια έχουν τυπικά βρεθεί να εξερευνούν καριέρες από μία περιοριστική γκάμα 
επαγγελματικών επιλογών σε σύγκριση με τα αγόρια. Η Gottfredson (1981) παρουσίασε πως αυτό 
εξηγείται βασισμένο στην επαγγελματική κοινωνικοποίηση των δύο φύλων. Η θεωρία της 
αναφέρεται ως θεωρία της «περιχαράκωσης» ή του «συμβιβασμού». Τα κορίτσια και τα αγόρια 
μαθαίνουν νωρίς ποια επαγγέλματα είναι κατάλληλα για αυτά και ποια δεν ενδείκνυνται. Έτσι, 
καταλήγουν σε ένα «περιχαρακωμένο» σύνολο αποδεκτών κατευθύνσεων μεταξύ των οποίων θα 
επιλέξουν. Καθώς ξεκινά η διαδικασία επιλογής, παράλληλα αρχίζει μια διαδικασία συμβιβασμού 
κατά την οποία το άτομο πρώτα εγκαταλείπει τις αντιλήψεις του σχετικά με το τι ταιριάζει στα 
ενδιαφέροντά του, κατόπιν τις αντιλήψεις του σχετικά με το τι ταιριάζει στην κοινωνική του θέση 
και τέλος τις αντίστοιχες αντιλήψεις σχετικά με το φύλο του. Τα στερεότυπα για το φύλο 
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εγκαταλείπονται δύσκολα, γιατί η ταυτότητα του φύλου διαμορφώνεται πολύ νωρίς και επομένως 
είναι πιο ανθεκτική (Klein, 1985). 

Όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα 
συνδέει παραδοσιακά τη χορήγηση ενός πτυχίου με την αξιολόγηση των «εισροών» (πρόγραμμα 
σπουδών, μέθοδοι διδασκαλίας και προσόντα εκπαιδευτικών μεταξύ άλλων) ή/ και τον 
απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος. Η απόκτηση της πιστοποίησης, 
σύμφωνα με την ερωτηθείσα της προσέφερε ένα ακόμη επαγγελματικό εφόδιο προκειμένου να βγει 
στην αγορά εργασίας. 

Η ενίσχυση της συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε το 
ανθρώπινο δυναμικό που θα προετοιμαστεί για την αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια να 
ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες ανάγκες για όλες τις κατηγορίες στελεχών καθώς και η  
αναμόρφωση του πλαισίου σπουδών, η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, η ενδυνάμωση των όλων 
των εμπλεκομένων δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι παράγοντες στους 
οποίους οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας. 

5. Επίλογος 

Η ένταξη περισσότερων γυναικών στο εργατικό δυναμικό σε τομείς της επιστήμης και της 
τεχνολογίας συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη. Η ενεργός συμμετοχή των γυναικών 
σε τεχνολογικούς τομείς θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των κρατών και θα πρέπει να απασχολήσει 
έντονα τις κυβερνήσεις καθώς η παγκοσμιοποίηση ασκεί ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις στην 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Στόχος είναι φυσικά η ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών 
σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εκμετάλλευση του ανθρώπινου 
δυναμικού. 

Τα στερεότυπα για επαγγέλματα φύλου που εξακολουθούν να υφίστανται χρειάζεται να 
αντιμετωπισθούν με στοχευόμενες δράσεις συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού 
τόσο στο σχολείο και την οικογένεια, όσο και σε δομές που θα υποστηρίζουν δια βίου, κυρίως τις 
γυναίκες που υφίστανται την ανισότητα. 

Το σχολείο μπορεί να επιφέρει την ισότητα με βάση το φύλο, αλλάζοντας πρακτικές, που θα 
μπορέσουν να προετοιμάσουν τους μαθητές για τη ζωή των ενηλίκων. Στον σχεδιασμό όμως των 
νέων αυτών πρακτικών, το σχολείο πρέπει να παρέχει εφόδια, που συνάδουν με τον σύγχρονο 
κόσμο, προετοιμάζοντας τους νέους για μια κοινωνία πολυπολιτισμική, που μεταβάλλεται διαρκώς, 
για να μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες, παρέχοντας παράλληλα τις ίδιες δυνατότητες στα αγόρια 
και στα κορίτσια. 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν την ανισότητα, τη διάκριση και τα 
στερεότυπα του φύλου, όπου τα συναντούν στο εκπαιδευτικό σύστημα, να αναπτύσσουν και να 
εκφέρουν επιστημονικό λόγο για την ισότητα των φύλων, να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν 
παρεμβάσεις με στόχο την ισότητα αξιοποιώντας τα δεδομένα των αναλυτικών προγραμμάτων, να 
αναπτύσσουν καλές πρακτικές στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολικού συστήματος, να 
διαμορφώσουν προσωπική άποψη τόσο για τη διάκριση των φύλων όσο και για τον τρόπο με τον 
οποίο δομούνται οι σχέσεις των φύλων. 

Τέλος, ο επαγγελματικός σχεδιασμός θα μπορεί να είναι μία συνεχής διαδικασία αξιολόγησης 
του τρόπου ζωής, των προτιμήσεων, των ικανοτήτων και των φιλοδοξιών του ατόμου. 
Εμπεριέχονται οι αλλαγές και διορθώσεις προκειμένου να προετοιμαστεί για τα επόμενα 
επαγγελματικά βήματα, ακόμα και αλλαγή επαγγέλματος. Ανεξάρτητα από την ηλικία του, είναι 
σημαντικό για το κάθε άτομο να αξιολογεί αν έχει καταφέρει τους στόχους του και να πραγματο-
ποιήσει τα όνειρά του. Μπορεί να είναι σημαντικός κατά την εφηβεία, όταν τα νεαρά άτομα 
μπαίνουν σε μια περίοδο της ζωής τους κατά την οποία αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα 
επαγγέλματα και την αναγνώριση των δικών τους επαγγελματικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, 
αξιών και ευκαιριών. 

Όμως και ο σχεδιασμός καριέρας είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που πρέπει να κάνει 
κάποιος στη ζωή του. Είναι τα θεμέλια για το πώς θα διανύσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. 
Ωστόσο ο σχεδιασμός δεν είναι πάντα μια βραχύχρονη διαδικασία. Στην πραγματικότητα είναι για 
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πολλούς ανθρώπους μια διά βίου διαδικασία, που περιλαμβάνει τον επαναπροσδιορισμό των 
στόχων, την ανάπτυξη φιλοδοξιών, συμφερόντων και την αλλαγή της σταδιοδρομίας. Ξεκινά με 
την εύρεση εργασίας και συνεχίζεται με την ικανότητα ανάπτυξης σε μια θέση εργασίας. 
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Περίληψη 

Η συναισθηματική νοημοσύνη απασχόλησε και απασχολεί ιδιαίτερα την επιστημονική 

κοινότητα, σχετικά με το αν συνιστά μόνη της μια ανεξάρτητη μορφή νοημοσύνης ή αν συν 

αποτελείται από το σύνολο των χαρακτηριστικών του εκάστοτε ατόμου. 

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας ήταν να αναδειχθούν: Πρώτον, τα θετικά χαρακτηριστικά 

της συναισθηματικής νοημοσύνης, τα οφέλη από την ανάπτυξή της και οι τρόποι με τους οποίους 

μπορεί να βελτιωθεί και δεύτερον, η αναγκαιότητα της ύπαρξης υψηλής συναισθηματικής 

νοημοσύνης στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Ο σχεδιασμός της εργασίας βασίστηκε στις αρχές της μεθόδου της επισκόπησης 

βιβλιογραφίας σε άρθρα, εργασίες και βιβλία συγγραφέων και ερευνητών που έχουν μελετήσει την 

συναισθηματική νοημοσύνη καθώς και την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Η χρησιμότητα αυτής της εργασίας έγκειται στο ότι έρχεται να τονίσει και να καταδείξει τη 

σημαντικότητα ύπαρξης και ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι απαραίτητο συστατικό της 
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επαγγελματικής επιτυχίας και η επαγγελματική επιτυχία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

Λέξεις κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη , εκπαίδευση ενηλίκων, δια βίου μάθηση 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, η συναισθηματική νοημοσύνη κατέχει μια υψηλή θέση στο 

επιστημονικό γίγνεσθαι και συνεχώς γίνεται αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και μελέτης. Αυτό 

οφείλεται στα αποτελέσματα πλήθους ερευνών, οι οποίες υπογραμμίζουν ότι για την 

επαγγελματική, κοινωνική αλλά και προσωπική καταξίωση και επιτυχία ή αποτυχία ενός ατόμου, 

διαδραματίζει σαφώς σημαντικό ρόλο η ευφυΐα του, αλλά εξέχοντα ρόλο φαίνεται πως  κατέχει η 

ανεπτυγμένη ή όχι, συναισθηματική νοημοσύνη που διαθέτει ο καθένας. 

Πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν τον όρο δίνοντας τη δική τους ερμηνεία (Goleman, 1995, 

Bar-on 1997, Elias et al. 1997, Mayer et Salovey 1993, Picard 1997). Στα πλαίσια της διδασκαλίας 

παρουσιάζεται η άμεση ανάγκη να εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί τα συναισθήματα με τρόπο που να 

γίνονται αντιληπτά από τους ίδιους αλλά και να γίνονται οι ίδιοι αποτελεσματικοί στη διδασκαλία 

τους, αλλά και οι εκπαιδευόμενοι να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο τα συναισθήματά τους ώστε να 

πετύχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιθυμούν. 

Η εννοιολογική αποσαφήνισή της πλέον καθίσταται δύσκολο εγχείρημα γιατί υπάρχουν 

πολλοί εμπεριστατωμένοι ορισμοί που την πλαισιώνουν.  Στην παρούσα εργασία σκοπός μας είναι 

να αποδείξουμε την αναγκαιότητα της ύπαρξης υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης στον τομέα 

της εκπαίδευσης ενηλίκων, έναν τομέα που εκτείνεται και απασχολεί τη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και ορισμοί της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Κατόπιν βιβλιογραφικής επισκόπησης σε σχετικές εργασίες παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν 

πληθώρα ορισμοί για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ως έννοια συμπίπτει με διάφορα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και σχετίζεται με τις κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες του 

ατόμου αλλά και με την συμπεριφορά του. Αποτελεί ισχυρό χαρακτηριστικό της 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους εκπαιδευτικούς 

στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αλληλεπίδρασης με τους μαθητές τους. 

Οι πρώτοι που όρισαν επίσημα τη συναισθηματική νοημοσύνη ήταν οι Mayer  και Salovey 

(1993), ως την ικανότητα του ατόµου να κατανοεί, να κρίνει και να ξεχωρίζει συναισθήµατα, τα 

οποία σχετίζονται με το ίδιο και τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, την ικανότητα να 

κατανοεί τα συναισθήµατά του˙ και την ικανότητα να τα κατευθύνει προς την πλήρη 

συναισθηματική ανάπτυξη. 

  Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης έγινε ευρέως δημοφιλής το 1995 από τον Daniel 

Goleman  που προσπάθησε να αποδείξει ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν υψηλό δείκτη 

συναισθηματικής νοημοσύνης κατορθώνουν να γίνουν πιο επιτυχημένοι στη ζωή τους από όσους, 

πέρα από τον κλασικό δείκτη ευφυΐας τους (I.Q.), διαθέτουν χαμηλότερο βαθμό συναισθηματικής 

νοημοσύνης. «Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι οτιδήποτε σχετικά με το πώς διαχειρίζεσαι τον 

εαυτό σου, το πώς τα πας με τους ανθρώπους, και το πώς εργάζεσαι μέσα σε ομάδες. Είναι η 

ικανότητα να κινητοποιείς τον εαυτό σου, και να επιμένεις ενάντια στη ματαίωση, να ελέγχεις τον 

παρορμητισμό και να καθυστερείς την ικανοποίηση, να ρυθμίζεις τις διαθέσεις σου και να 

συναισθάνεσαι τους άλλους» (Goleman, 1995, σ. 43).  

Το 1997 ο Reuven Bar-On όρισε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως «μια συστοιχία από 

προσωπικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες και  δεξιότητες που επηρεάζουν την 

ικανότητα κάποιου να επιτύχει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και 
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αναγκών». Μια ακόμη συνεισφορά του Bar - On ήταν η κατασκευή του Emotional Quotient το 

1992, ενός δείκτη για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, ή αλλιώς του E.Q., 

αντιστοίχου με αυτό που μετράει τη γνωστική νοημοσύνη (I.Q.) για το οποίο γίνεται λόγος στη 

συνέχεια. Το επιστημονικό έργο των παραπάνω συγγραφέων, όπως επίσης και οι μελέτες των 

επιστημόνων αντιπροσωπεύουν τις τρεις βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις - μοντέλα της 

θεωρίας της συναισθηματικής νοημοσύνης.  

Σύμφωνα με το Μοντέλο των Συναισθηματικών Ικανοτήτων του Goleman (2011), τα 

συστατικά στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι: 

• Αυτοεπίγνωση: να ξέρει κανείς καλά τον εσωτερικό του κόσμο, τις προτιμήσεις του, τα 

προσωπικά του αποθέματα και να έχει επαφή με τη διαίσθησή του. Περιλαμβάνει στοιχεία 

όπως η αυτοαξιολόγηση και η αυτοπεποίθηση. 

• Ενσυναίσθηση : επίγνωση των συναισθημάτων, των ανησυχιών και των αναγκών των 

άλλων. 

• Κοινωνικές δεξιότητες: ικανότητα να προκαλεί κανείς στους άλλους τις αντιδράσεις που 

θέλει. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως η επιρροή, η επικοινωνία, ο χειρισμός των διαφωνιών, η 

καλλιέργεια δεσμών, η σύμπραξη και συνεργασία και οι ομαδικές ικανότητες. 

• Αυτορύθμιση: να μπορεί το άτομο να διαχειρίζεται τον εσωτερικό του κόσμο, τις 

παρορμήσεις του και τα προσωπικά του αποθέματα. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως ο 

αυτοέλεγχος, η προσαρμοστικότητα και η καινοτομία. 

• Κίνητρα συμπεριφοράς: συναισθηματικές τάσεις που οδηγούν προς την επίτευξη στόχων ή 

τη διευκολύνουν. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως η δέσμευση και η πρωτοβουλία. 

2.2. Τα οφέλη από την ανάπτυξη της συναισθητικής νοημοσύνης 

Σύμφωνα με τον Herkenhoff (2004)  τα οφέλη που θα έχει ο άνθρωπος που θα προσπαθήσει 

να αυξήσει τα επίπεδα της συναισθηματικής του νοημοσύνης μπορούν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω: 

• • Θα μπορεί, να καταλαβαίνει τα συναισθήματα και τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων. 

• • Θα μπορεί να δίνει εναύσματα στον εαυτό, του σε δύσκολές στιγμές. 

• • Θα μπορεί να τιθασεύει τα συναισθήματα του, καθώς και να τα διαχειρίζεται για δικά του 

οφέλη. 

• • Θα είναι ικανός, να εργάζεται σε συνθήκες πίεσης, χωρίς να χάνει την αυτοκυριαρχία του. 

• • Θα συνεργάζεται και θα προάγει την ομαδικότητα στην εργασία του. 

• • Θα μπορεί να καθοδηγεί την ομάδα εργασίας του και να την παρακινεί. 

• • Θα είναι ικανός να αναλαμβάνει υπεύθυνες εργασίες. 

• • Θα τολμά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

• • Θα πρέπει να εμπιστεύεται τον εαυτό του και όσα μπορεί να κάνει. 

• • Θα  κάνει αντικειμενική αξιολόγηση των ευκαιριών και των απειλών που θα προκύπτουν.. 

• • Θα είναι συνετός, όταν προκύπτουν συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον. 

• • Τέλος, θα έχει πειθώ, σχετικά με τις απόψεις του και θα είναι επικοινωνιακό ως άτομο.  

Οι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα τους, 

διαχειρίζονται, με ιδιαίτερο τρόπο τις δύσκολες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν και 

έχουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα αφού διαθέτουν καλύτερη αντίληψη, σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.  

 Οι άνθρωποί που δε διαθέτουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, διακατέχονται από 

συναισθήματα ανασφάλειας, και μειωμένης προσαρμοστικότητας στις τυχόν αλλαγές (Scott-Ladd 

and Chan, 2004).  Επίσης, παρατηρούνται συναισθήματα όπως, επιθετική διάθεση, ανασφάλεια, 

αντικοινωνική συμπεριφορά, κακή ψυχολογία, ανικανότητα να συνυπάρξουν. 
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 Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που χαλιναγωγούν τα συναισθήματα τους, ζουν μία 

περισσότερο ισορροπημένη ζωή και είναι περισσότερο υγιής. Αυτό συμβαίνει γιατί, διαχειρίζονται 

με σύνεση τις καταστάσεις του περιβάλλοντος τους, χωρίς να σπαταλούν δυνάμεις σε ανούσια 

πράγματα, τα οποία δεν αξίζουν καμίας προσοχής (Tsaousis and Nikolaou, 2005). Ανθρωποι με 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, έχουν τη δυνατότητα, να είναι προσηλωμένοι στους στόχους 

τους, να εφευρίσκουν τρόπους παρακίνησης του εαυτού τους σε τυχόν δυσκολίες και να 

τιθασεύουν τις παρορμήσεις τους. Επίσης είναι περισσότερο συνεργάσιμοι και ηθικότεροι σε 

επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο και περισσότερο αισιόδοξοι (Deshpande and Shu, 

2005). 

2.3. Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων 

Οι ενήλικες σαν άτομα και σαν ομάδα εκπαιδευομένων έχουν κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά 

την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου αυτή να πετύχει τους στόχους και 

τους σκοπούς της. 

Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005), αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω: Οι ενήλικες 

έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους, έχουν ευρύ φάσμα εμπειριών, έχουν 

αποκρυσταλλώσει τους αποδοτικότερους για τους ίδιους τρόπους μάθησης, έχουν τάση για 

ενεργητική συμμετοχή και αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση. 

Επομένως, η εκπαίδευση αποτελεί γι’ αυτούς συνειδητή επιλογή προκειμένου να πετύχουν 

διάφορους και πολλαπλούς στόχους όπως επαγγελματικούς,  στόχους εκπλήρωσης κοινωνικών 

ρόλων, προσωπικής ανάπτυξης και απόκτησης κύρους. Οι εμπειρίες που έχουν αποκτήσει από τη 

διαδρομή τους στη ζωή μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχοντας την 

εμπειρία παλαιότερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν καταλήξει σε τρόπους μάθησης που 

τους βοηθούν να μάθουν καλύτερα. Αποζητούν να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης 

και να αντιμετωπίζονται ως ώριμα και υπεύθυνα άτομα και όχι να γίνονται παθητικοί δέκτες της 

νέας γνώσης. Τα εμπόδια μάθησης μπορεί να πηγάζουν από την κακή οργάνωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, από τις κοινωνικές υποχρεώσεις, τους κοινωνικούς ρόλους και τα καθήκοντα των 

εκπαιδευομένων, από προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, αλλά και από ψυχολογικούς παράγοντες. 

Σύμφωνα με τον Knowles (1970), οι ενήλικες έχουν την ανάγκη του αυτοκαθορισμού και της 

αυτοδιάθεσης. Επίσης, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον λόγο που μαθαίνουν κάτι και αυτό να 

έχει εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Επιπλέον, είναι σημαντικό γι’ 

αυτούς να αντιληφθούν και να διαπιστώσουν σύγκλιση των προσωπικών τους στόχων με τους 

στόχους του  εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Σύμφωνα με τον Rogers (1999), οι ενήλικες βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία 

ανάπτυξης και οι αλλαγές που συμβαίνουν επηρεάζουν και την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, 

έχουν την τάση να αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας στην προσπάθεια να μην αμφισβητηθούν τα 

πιστεύω και οι αντιλήψεις τους ή ακόμα και οι συνήθειές τους. Τέλος, έχουν ανταγωνιστικά 

ενδιαφέροντα, υποχρεώσεις, καθήκοντα και δεσμεύσεις που ορισμένες φορές λειτουργούν 

υποβοηθητικά και άλλες φορές προκαλούν εμπόδια στη μάθηση. 

Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί και το γεγονός ότι οι ενήλικες μαθαίνουν πιο 

αποτελεσματικά όταν νιώθουν ενταγμένοι σε μια ομάδα (Χατζηθεοχάρους, 2010). Οι ομάδες 

αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στάδια ανάπτυξης και 

ωρίμανσης και είναι πολύ σημαντικές γιατί μέσα από αυτές οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους για να κατακτήσουν τη νέα γνώση, να αναπτύξουν 

ανθρώπινες σχέσεις, να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και να αναπτύξουν την 

δημιουργικότητά τους. 
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2.4. Η συναισθηματική νοημοσύνη στην εκπαίδευση ενήλικων 

Έχοντας αναφερθεί στην έννοια και στο περιεχόμενο της συναισθηματικής νοημοσύνης αλλά 

και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων θα δούμε πως αυτά μπορούν να 

συνδυαστούν προκειμένου η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική. Θα 

αναφερθούμε στη χρησιμότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης τόσο για τους εκπαιδευόμενους 

όσο και για τους εκπαιδευτές. 

2.4.1. Οι εκπαιδευόμενοι 

Πολλές φορές οι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τις εφαρμόσουν άμεσα στην επαγγελματική ζωή τους. 

Στην έρευνα της Adecco (2018) με τίτλο «Η απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2018», ερωτήθηκαν 

εργοδότες για τις «δεξιότητες που απαιτούσε η θέση του υποψηφίου στην τελευταία αναζήτηση 

προσωπικού». Οι 5 πρώτες απαντήσεις ήταν «το εργασιακό ήθος, η ικανότητα εργασίας σε ομάδα, 

οι επικοινωνιακές ικανότητες, ευελιξία & προσαρμοστικότητα και η ανάληψη πρωτοβουλιών». 

Επομένως, η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους δεξιότητες 

και χαρακτηριστικά που θα τους βοηθήσουν άμεσα στον επαγγελματικό τους βίο. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν αρνητικά 

συναισθήματα, όπως άγχος, θυμό ή κατάθλιψη, τα οποία όταν υπερισχύουν της συγκέντρωσης, 

τότε επηρεάζουν αρνητικά τη μαθησιακή διαδικασία (Walton, 2016). Σύμφωνα με τον Rogers 

(1999), το άγχος αυτό μπορεί να οφείλεται στην αρνητική αυτοεικόνα, στον φόβο της αποτυχίας, 

στον φόβο της κριτικής, στον φόβο της απογοήτευσης του εαυτού ή των άλλων και στον φόβο του 

αγνώστου. Όταν λοιπόν, ο εκπαιδευόμενος μέσω της συναισθηματικής νοημοσύνης μαθαίνει να 

αναγνωρίζει την ύπαρξη αυτών των φόβων και των μηχανισμών τους, όταν μαθαίνει να έχει 

αυτοπεποίθηση και να τολμάει, τότε μπορεί να καταφέρει να υπερνικήσει αυτά τα αρνητικά 

συναισθήματα και να κατακτήσει τη γνώση πιο αποτελεσματικά. 

Επίσης, συμβάλλει στο να αναλαμβάνουν εκπαιδευόμενοι την ευθύνη της μαθησιακής τους 

πορείας και να αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους όταν διερευνούν προβλήματα και 

εξερευνούν λύσεις προκειμένου να επιτύχουν στόχους (Walton, 2016). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη συμβάλλει στην καλλιέργεια της ανεκτικότητας και του 

σεβασμού στη διαφορετικότητα απόψεων, αντιλήψεων, νοοτροπιών, πολιτισμών, θρησκειών 

(Εκατομμάτη, 2010), πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις σύγχρονες κοινωνίες αλλά 

και στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο διακρίνεται όλο και περισσότερο από το 

στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας. 

Επιπρόσθετα, η συναισθηματική νοημοσύνη  συντελεί στην αντιμετώπιση των εμποδίων στη 

μάθηση.  Μια κατηγορία εμποδίων μάθησης έχουν να κάνουν με στάσεις, αντιλήψεις, προδιαθέσεις 

και προκαταλήψεις που μπορεί να δημιουργούν αντίσταση στη νέα γνώση, στην αλλαγή και στη 

διαφορετική άποψη (Χατζηθεοχάρους, 2010). Όταν λοιπόν ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να 

καταλαβαίνει τις προδιαθέσεις του, να χειρίζεται  διαφωνίες, να καλλιεργεί δεσμούς, να συμπράττει 

και να συνεργάζεται, να είναι ανοιχτός στο καινούριο και να καινοτομεί, τότε αυτά τα εμπόδια 

αμβλύνονται. 

2.4.2. Οι εκπαιδευτές 

Βλέποντας τη συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης από την πλευρά του εκπαιδευτή 

ενηλίκων μπορούμε να διακρίνουμε ότι η ανάπτυξή της μπορεί να του προσδώσει αυτοπεποίθηση 

όταν εκτίθεται σε ακροατήρια, θάρρος να αναγνωρίζει τα λάθη του, αλλά και να αποδέχεται την 

κριτική από τους εκπαιδευόμενους και να την αξιοποιεί ώστε να γίνεται καλύτερος. Επίσης, του 

επιτρέπει να αναγνωρίζει τη συμβολή κάθε εκπαιδευομένου στην ομάδα και χρησιμοποιώντας την 

επιρροή του να προσπαθήσει να τους παρακινήσει και να τους βοηθήσει να αναπτύσσουν τις ιδέες 

τους (Χατζηθεοχάρους, 2010). 
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Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας συμβάλλει στην 

αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευομένων (Χατζηθεοχάρους, 2010), καθώς και στην 

αξιοποίηση των τεχνικών και των εργαλείων διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές. 

Επίσης, στη διατήρηση της ποιότητας της διδασκαλίας των εκπαιδευτών όταν δεν τους παρέχονται 

οι απαραίτητοι υλικοί και χρηματικοί πόροι, αλλά και όταν έκτακτα δυσάρεστα γεγονότα 

λαμβάνουν χώρα. Ακόμα, ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα δυνατά και 

τα αδύνατα χαρακτηριστικά τόσο του εαυτού του, όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

προκειμένου να μπορεί να τα βελτιώσει. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη  βοηθάει τον εκπαιδευτή να καθοδηγεί και να παρακινεί 

αποτελεσματικά, να κάνει αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

αλλά και να εντοπίζει εύστοχα τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων (Χατζηθεοχάρους, 

2010). 

Τέλος, συνεισφέρει στην αποτελεσματική σύμπραξη και συνεργασία του εκπαιδευτή με τις 

δομές εκπαίδευσης προκειμένου να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι. 

3. Συμπεράσματα 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που παρουσιάζει αρκετές 

προεκτάσεις και είναι απαραίτητη για την εξέλιξη του ατόμου είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά.  

Βιβλιογραφικά επίσης, εξετάζοντας την εκπαίδευση ενηλίκων, φάνηκε η διαφορά που 

παρουσιάζει από την απλή παιδαγωγική καθώς και η σημαντικότητα της για την μετεξέλιξη του 

ανθρώπου και την αναγκαιότητα της στην σημερινή κοινωνία που διαρκώς αλλάζει και 

μεταβάλλεται. 

Συμπερασματικά, η συναισθηματική νοημοσύνη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένα 

«πέπλο» που είναι απαραίτητο να αγκαλιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Αφ’ ενός, οι εκπαιδευτές μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην αποστολή τους 

και αφ’ ετέρου οι εκπαιδευόμενοι να επιτύχουν πιο αποδοτικά τους μαθησιακούς τους στόχους. 

Προκειμένου να γίνει αυτό, ο εκπαιδευτής είναι απαραίτητο να αφιερώσει πολύ χρόνο και 

προσπάθεια με έμφαση στην λεπτομέρεια, στην ακρίβεια και στη συνέπεια, ώστε να αξιοποιήσει 

στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που του δίνει. 

Χαρακτηριστικά όπως η αυτοπεποίθηση, ο χειρισμός των διαφωνιών, η συνεργασία, η 

ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η δέσμευση, ο έλεγχος των παρορμήσεων 

είναι ωφέλιμο να διακατέχουν τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική και κοινωνική ζωή 

των ανθρώπων. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο με το οποίο οι 

εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται πιο ενεργά και συναισθηματικά και ψυχολογικά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και μπορούν να γίνουν συνδιαμορφωτές της. 
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Περίληψη 

Η εκπαίδευση των εργαζομένων για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του σύγχρονου 

εργασιακού περιβάλλοντος κρίνεται ως η αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία ενός οργανισμού. 

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης δεν στοχεύει μόνο στη μεταφορά γνώσεων και 

δεξιοτήτων αλλά και στην ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων για την αυτοβελτίωσή τους. Με 

δεδομένο ότι η γνώση σήμερα είναι εύκολα προσβάσιμη, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

υποκινούνται και στην άτυπη μάθηση. 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων, αποδεικνύει ότι οι 

εργαζόμενοι, που είχαν λάβει μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές και Νέοι 

Κανονισμοί Επικουρικής Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης», προκειμένου να επιλύσουν πιο 

αποτελεσματικά τα προβλήματα σχετικά με την εργασία τους και να πετύχουν τους αντικειμενικούς 

σκοπούς του οργανισμού, επέλεξαν τη συνεργασία και την αναζήτηση πληροφοριών μέσω άτυπης 

μάθησης. 

Η επιτυχία αυτή, της διαμόρφωσης στάσης για τη συνέχιση της μαθησιακής πορείας, ήταν 

αποτέλεσμα της μεθόδου εκπαίδευσης του συγκεκριμένου προγράμματος που εφάρμοσε 

ενεργητικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και της στάσης του οργανισμού για ελεύθερη 

πρόσβαση στο ίντερνετ. 

Λέξεις κλειδιά: Άτυπη Μάθηση, Μη τυπική εκπαίδευση, Ενεργοποίηση επιμορφωνόμενων, 

ΕΚΔΔΑ, ΕΤΕΑΕΠ. 

1. Εισαγωγή 

Στις ημέρες μας το περιβάλλον εργασίας εξελίσσεται συνεχώς και δημιουργεί νέες ανάγκες 

για γνώσεις και δεξιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση των εργαζομένων και η προσαρμογή 

τους στις σύγχρονες απαιτήσεις δεν τίθεται ως ένα διαδικαστικό θέμα ή μια υποχρέωση που πρέπει 

να διεκπεραιωθεί αλλά ως αναγκαία συνθήκη που συνδράμει στην επιτυχία ενός οργανισμού.  Για 

τη θετική απόδοση ενός οργανισμού πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζουν η ικανοποίηση των 

εργαζομένων, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και η προσωπική τους εξέλιξη, στοιχεία που 
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κτώνται και με την εκπαίδευση-επιμόρφωσή τους.  Ωστόσο, ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης δεν στοχεύει μόνο στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και 

στο να εμφυσήσει στους εκπαιδευόμενους την αναγκαιότητα αυτοβελτίωσης.  Η ενεργοποίηση του 

εκπαιδευόμενου και η ανάπτυξη του κριτικού του στοχασμού είναι ένα θέμα άμεσης 

προτεραιότητας καθώς εκτός από την αναθεώρηση των στάσεων και των αντιλήψεων προσδίδει 

στο άτομο-εργαζόμενο αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.  

Συνδέοντας λοιπόν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων με τις ανάγκες του σύγχρονου 

εργασιακού περιβάλλοντος, επιχειρούμε, στη μελέτη αυτή, να διερευνήσουμε τη συμβολή της μη 

τυπικής εκπαίδευσης στην ενεργοποίηση του εκπαιδευόμενου, θεωρώντας την ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση. 

Στο πρώτο μέρος της μελέτης, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί η 

έρευνά μας με βασικές έννοιες – θέματα για τη διά βίου μάθηση, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον 

εργασιακό χώρο και τις ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Στο δεύτερο μέρος, εκφράζεται ο 

προβληματισμός που οδήγησε και στην επιλογή του θέματος, διατυπώνονται  τα ερευνητικά 

ερωτήματα και αναλύεται η μέθοδος προσέγγισης και το εργαλείο της έρευνας.  Τέλος, πριν τα 

συμπεράσματα, αναλύονται και ερμηνεύονται τα ευρήματα. 

2.1. Εκπαίδευση –Μη Τυπική και άτυπη μάθηση 

Με τον όρο εκπαίδευση εννοούμε το σύνολο των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην 

απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση ενός συστήματος ηθικών αξιών από το 

άτομο. Η εκπαίδευση υλοποιείται ενίοτε από το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο επιβάλλεται να 

βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον (Κουτούζης, 

Πρόκου, 2005).  

Η μη τυπική εκπαίδευση αφορά σε δραστηριότητες που οργανώνονται συνειδητά και κατόπιν 

ρητά εκφρασμένου σκοπού για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων. Πρόκειται για διαδικασίες 

συστημικής εκπαίδευσης όπως για παράδειγμα προγράμματα επιχειρησιακής κατάρτισης, 

ανανέωσης επαγγελματικών γνώσεων κ.α. (Coombs, 1968).  

Η άτυπη μάθηση (informal learning) αποκτάται με τη συμμετοχή του ατόμου σε 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής οι οποίες σχετίζονται µε την εργασία, την οικογένεια ή τον 

ελεύθερο χρόνο του. Με την άτυπη μάθηση το άτομο, αλληλοεπιδρώντας με το περιβάλλον του, σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής του αποκτά γνώσεις δεξιότητες στάσεις και αξίες. Η άτυπη μάθηση 

αντλείται από βιβλία, περιοδικά, ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, αναζήτηση στο διαδίκτυο κ.ά 

(Coombs, 1968).  Η μάθηση αυτή επειδή δεν είναι διαρθρωμένη από άποψη μαθησιακών στόχων, 

χρόνου μάθησης ή διδακτικής υποστήριξης δεν οδηγεί σε επίσημη πιστοποίηση. Ωστόσο 

καθίσταται σημαντική ιδιαίτερα την εποχή μας. 

Μια βασική παράμετρος η οποία αυξάνει την απόδοση επιχειρήσεων και οργανισμών 

αποτελεί η διαρκής επιμόρφωση των στελεχών τους. Η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος έχει 

οδηγήσει, σε ραγδαία αύξηση του αριθμού προγραμμάτων επιμόρφωσης. Γενικότερα, η 

επιμόρφωση θεωρείται μέρος της διαδικασίας της ζωής και όχι ένα στεγανοποιημένο τμήμα 

ειδικών δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης.  Έτσι στη δια βίου εκπαίδευση υπογραμμίζεται 

το δικαίωμα των εργαζομένων να επανέρχονται στον «κόσμο της εκπαίδευσης» κάθε φορά που το 

επιθυμούν (Rogers, 1999). 

Στις προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης των ενηλίκων εκπαιδευομένων αναφέρεται 

μεταξύ άλλων η ενεργοποίησή τους προς μια ευρετική πορεία για την απόκτηση γνώσεων (Κόκκος, 

Α. 2005).  Η επιτυχία ή όχι ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων δεν εξαρτάται μόνο στο αν 

αποκτήθηκαν γνώσεις και δεξιότητες από την πραγματοποίησή του αλλά και εάν διαμορφώθηκαν 

στάσεις ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι ικανοί στο να συνεχίσουν μόνοι τους τη μαθησιακή τους 

πορεία (Rogers, 1999).  Ειδικότερα, η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow 

αναφέρεται στην ενεργοποίηση του εκπαιδευόμενου για την ανάπτυξη κριτικού στοχασμού και της 

μετασχηματιστικής του προοπτικής (Βεργίδης, 2007). Μέσω της ανάπτυξης του κριτικού 
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στοχασμού και αναστοχασμού, ο εκπαιδευόμενος αποκτά αυτοπεποίθηση, οδηγείται στην 

αυτογνωσία, στην αυτοεκτίμηση, στην αναθεώρηση στάσεων και αντιλήψεων (Mezirow, 2007). 

2.2. Εκπαίδευση υπαλλήλων ασφαλιστικών οργανισμών 

Στην Ελλάδα η πολυδιάσπαση που εμφάνιζαν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και η 

ανομοιομορφία προστασίας των ασφαλισμένων διαμόρφωσαν και διατήρησαν έως πρόσφατα ένα 

σύστημα αναποτελεσματικό και άνισο. Η ουσιαστική αλλαγή στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης 

επήλθε το 2016 όταν οι μεν φορείς κύριας ασφάλισης εντάχθηκαν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) τα δε πολυάριθμα επικουρικά ταμεία συνενώθηκαν με αυτά της πρόνοιας στο 

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) (Σιούλη, 2018). 

Μετά από μια σειρά αλλαγών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εντάχθηκαν περισσότεροι από 100 φορείς 

επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών (διαχρονικές ενοποιήσεις Ν.2676/1999, Ν. 3655/08, 

Ν. 4052/2012, Ν. 4336/2015).  Το προσωπικό αυτών των υπηρεσιών κλήθηκε να απασχοληθεί σε 

θέσεις, με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο εργασίας, από εκείνο που κατείχε, ενώ οι γνώσεις του 

αντικειμένου δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας συστηματικής εκπαίδευσης αλλά στη βάση της 

διαμορφωμένης εμπειρίας στο χώρο εργασίας. 

Επισημαίνουμε ότι παρά τη συνένωση των επικουρικών ταμείων και των φορέων εφάπαξ 

παροχών όλες οι καταστατικές και νομοθετικές διατάξεις των επί μέρους ταμείων παραμένουν σε 

ισχύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κάθε υπάλληλος που χειρίζεται υποθέσεις σχετικές με τη 

συνταξιοδότηση, ασφάλιση και λοιπές παροχές, να χρειάζεται αφενός συνδυαστική και 

εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου (νομοθετικό πλαίσιο), αφετέρου δεξιότητες (επιλογή και 

εφαρμογή των γενικών ή ειδικών διατάξεων) για την αποτελεσματική και αποδοτική εργασία του.  

Τέλος, πέραν των ανωτέρω, οι συνεχείς αλλαγές απαιτούν από το προσωπικό να έχει μια κοινή 

στάση απέναντι στο αντικείμενο εργασίας του και κυρίως προσαρμοστικότητα στις αλλαγές που 

έρχονται κάθε φορά. 

Το Ε.Τ.Ε.Α., το έτος 2013, διαπίστωσε αφενός μικρό αριθμό συμμετοχής του προσωπικού 

του σε επιμορφωτικά προγράμματα, αφετέρου μηδαμινή εκπαίδευση σε προγράμματα που 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Κοινωνική Ασφάλιση.  Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε, 

οργανώθηκε, πιστοποιήθηκε και διενεργήθηκε από το ΕΚΔΔΑ, σε συνεργασία με τον φορέα, το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Βασικές Αρχές και Νέοι Κανονισμοί Επικουρικής Ασφάλισης 

και Συνταξιοδότησης".  Από το 2015 έως το 2017 το πρόγραμμα αυτό παρακολούθησαν 

περισσότεροι από 200 υπάλληλοι του φορέα και συνεχίζεται έως σήμερα με την μορφή ανοικτού 

προγράμματος (Νιφόρου & Χαμάκος, 2018).  

Η ιδιαιτερότητα συγκεκριμένου προγράμματος έγκειται στο ότι διαφοροποιείται από την 

κλασσική προσέγγιση της απλής μεταφοράς γνώσης από τους εισηγητές προς τους 

επιμορφωνόμενους, υποκινώντας την συνεργατική επιμόρφωση μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές 

τεχνικές με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σύμφωνα με τις θεωρίες της 

μετασχηματίζουσας μάθησης και της ανδραγωγικής. Επίσης ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι να 

λειτουργούν ως διευκολυντές της συζήτησης εισάγοντας για προβληματισμό ορισμένα κρίσιμα 

ζητήματα που στόχο έχουν να διαφωτίσουν το κεντρικό θέμα. (Νιφόρου &amp; Χαμάκος, 2018).  

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να καθίστανται δημιουργικοί και να 

προσαρμόζονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος (O’Hare, 

2002).  

Το ανωτέρω πρόγραμμα σχεδιάστηκε εκ του μηδενός και εντάχθηκε, από τους εκπαιδευτές, η 

εφαρμογή ενεργητικών τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων ενώ δόθηκε έμφαση στην ενεργοποίηση 

του εκπαιδευόμενου για τη μετασχηματιστική του προοπτική. 

Έμφαση δόθηκε στο εκπαιδευτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους οι επιμορφωνόμενοι 

(συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί πίνακες, παρουσιάσεις κλπ) ενώ οι εκπαιδευτικές τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: 
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• «Μελέτες Περίπτωσης», προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αφοσιωθούν σε µια 

συγκεκριμένη κατάσταση και να αναγνωρίσουν τις ποικίλες αλληλοεπιδρώσες διαδικασίες 

περαίωσης.  Ένας επιπλέον λόγος για την επιλογή της Μελέτης Περίπτωσης έναντι άλλων 

εκπαιδευτικών τεχνικών, ήταν ότι δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί από τους εκπαιδευόμενους η 

απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων.  Η Μελέτη Περίπτωσης όπως αναφέρει ο Κόκκος 

(2005α) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεν για να επιτευχθεί η εμπέδωση των θεωρητικών 

γνώσεων, αλλά και όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτησή τους για να υποκινηθεί η 

ευρετική πορεία προς τη μάθηση.  Κατά την εκπαίδευση επιδιώχθηκε η ομαδική συνεργασία 

για την εξέταση των μελετών περίπτωσης. 

• «Ομάδες εργασίας», επειδή οι εκπαιδευόμενοι είχαν ανομοιογένεια αλλά θα έπρεπε στο 

μέλλον να συνεργάζονται.  Κατά την εκπαίδευσή τους, συγκροτούνταν σε ομάδες ώστε να 

επιτυγχάνεται η ενεργητική συμμετοχή όλων, αλλά και η ανάπτυξη της επικοινωνίας και της 

αμοιβαιότητας μεταξύ τους, στοιχείο που θα τους οδηγούσε στην ενεργοποίησή τους και 

στην απόκτηση θετικής στάσης για τη συνέχιση της επιμόρφωσής τους είτε μέσω μη 

τυπικής μάθησης είτε άτυπης.  Σύμφωνα με τον Goleman (2009) η ομαδική εργασία 

επιφέρει μεν ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων αλλά και καλλιεργεί αίσθηση 

ταυτότητας, ομαδικού πνεύματος και δέσμευσης. 

Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν και άλλες τεχνικές όπως η εμπλουτισμένη εισήγηση, 

καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση. 

2.3. Το πλαίσιο της έρευνας 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αποδειχθεί ότι η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να 

λειτουργήσει ως υποκινητής της δια βίου μάθησης. Συγκεκριμένα εξετάζεται κατά πόσο οι 

υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ που παρακολούθησαν το προαναφερθέν επιμορφωτικό πρόγραμμα του 

ΕΚΔΔΑ, πέραν των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν από αυτό, ενεργοποιήθηκαν στο να 

αναζητούν πληροφορίες για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Επίσης, 

εξετάζεται σε ποιο βαθμό συμβουλεύτηκαν το υλικό που τους παραδόθηκε μετά το πρόγραμμα. 

Τέλος, κατά πόσο το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης συνέβαλε στην αλλαγή της στάσης 

τους για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με το αντικείμενο της εργασίας τους. 

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: 

• να καταγραφεί ο βαθμός συμμετοχής των υπαλλήλων στην αναζήτηση πληροφοριών 

σχετικών με το αντικείμενο της εργασίας τους, 

• να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους. 

Με βάση τους παραπάνω επιμέρους στόχους της έρευνας τα ερευνητικά ερωτήματα που 

προκύπτουν είναι τα ακόλουθα: 

•  πόσο συχνά οι εργαζόμενοι αναζήτησαν πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της 

εργασίας τους στο υλικό που τους παραδόθηκε; 

•  πόσο συχνά οι εργαζόμενοι αναζητούν πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της 

εργασίας  τους σε άλλες πηγές πληροφόρησης και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 

επικοινωνία τους; 

•  σε ποιο βαθμό βοηθούν τους συναδέλφους τους και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη 

βοήθειά τους;  

•  υπάρχει συσχέτιση του ατομικού τους προφίλ και του επιστημονικού τους πεδίου 

αναφορικά με τη αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο της εργασίας τους; 
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2.4. Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας και ερευνητικό εργαλείο 

Για το σχεδιασμό και την επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου, δεν υπάρχει μία και 

μόνο συνταγή, αφού κάθε μεθοδολογική προσέγγιση έχει δυνατά και αδύνατα σημεία και κάθε μία 

επιλέγεται ως η ιδιαίτερα κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πλαίσιο  (Bell, 1997).  Η 

επιλογή, λοιπόν, της μεθόδου εξαρτάται από το σκοπό της έρευνας, ο οποίος αποτελεί και το 

βασικό οδηγό του σχεδιασμού της (Cohen, Manion & Morrison, 2008).  Με βάση το σκοπό της 

παρούσας μελέτης εφαρμόστηκε ποσοτική έρευνα με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, 

καθώς θεωρήθηκε ως το καταλληλότερο για τη συλλογή και ερμηνεία δεδομένων που μπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν, δηλαδή να παρουσιαστούν με τη μορφή ξεχωριστών μονάδων, οι οποίες με τη 

σειρά τους μπορούν να συγκριθούν με άλλες μονάδες, χρησιμοποιώντας στατιστικές τεχνικές 

(Gajendra & Kanka, 2004).  Την επιλέγουμε γιατί αναζητούμε τις σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος 

τις οποίες και θα κατανοήσουμε κάτω από το πρίσμα της αλληλεπίδρασης των μεταβλητών (Bird 

M. & συν.,1999).  Για αποφυγή των μειονεκτημάτων της μεθόδου έναντι μιας ποιοτικής έρευνας το 

ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε προσεκτικά και δοκιμάστηκε ως προς την τυχόν παρανόηση αλλά και 

κατανόηση των ερωτήσεων πριν την οριστική διανομή του και διορθώθηκε ανάλογα. 

Το ερωτηματολόγιο περιέχει κλειστού τύπου ερωτήσεις οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλή 

αντικειμενικότητα αφού οι απαντήσεις που δίνονται σ’ αυτές αναγνωρίζονται ομοιόμορφα από 

όλους τους ερευνητές, ενώ έχουν ευκολία και ταχύτητα στην καταγραφή των απαντήσεων. Οι 

ομάδες ερωτήσεων είναι τρεις: 

• Ερωτήσεις που διερευνούν προσωπικά χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία,  συμμετοχή σε 

προγράμματα επιμόρφωσης, επίπεδο βασικής μόρφωσης. 

• Ερωτήσεις που διερευνούν γνώσεις, δεξιότητες, καθώς και την εμπειρία στο αντικείμενο 

εργασίας τους 

• Ερωτήσεις που διερευνούν τις στάσεις των ερωτώμενων ως προς την αναζήτηση 

πληροφοριών, όπως ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 

αναζήτησή τους. 

2.5. Το δείγμα της έρευνας 

Ο πληθυσμός-στόχος της παρούσας έρευνας είναι υπάλληλοι ενός φορέα (του ΕΤΕΑΕΠ) και 

συγκεκριμένα δύο οργανικών μονάδων σε επίπεδο Διεύθυνσης.  Η επιλογή τους έγινε με βάση τη 

διαθεσιμότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων.  Η στελέχωση 

των ανωτέρω μονάδων έγινε κατά το παρελθόν με μετακινήσεις υπαλλήλων από άλλες οργανικές 

μονάδες και η κουλτούρα τους διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, ενώ στεγάζονται στο ίδιο 

κτίριο.  Επίσης οι εν λόγω ομάδες έχουν άμεση σχέση, όσον αφορά το αντικείμενο εργασίας τους, 

με το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων του επιμορφωτικού προγράμματος.  Συγκεκριμένα το 

δείγμα αποτελούν οι περίπου 55 εργαζόμενοι, των Διευθύνσεων Γ & Ζ Επικουρικής Ασφάλισης 

του ΕΤΕΑΕΠ, της ομάδας στόχου του προαναφερόμενου επιμορφωτικού προγράμματος και 

καλύπτουν το 25% των συμμετεχόντων υπαλλήλων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  Η έρευνα 

διεξήχθη κατά το μήνα Οκτώβριο 2018.  Το ερωτηματολόγιο διαχύθηκε και συμπληρώθηκε μέσω 

διαδικτύου.  Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό συμπλήρωσης 

(Bird et al., 1999).  Το ποσοστό συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ήταν 89,2%.  Αφού 

συγκεντρώθηκαν τα ερωτηματολόγια, συλλέχθηκαν τα δεδομένα και υποβλήθηκαν σε στατιστική 

ανάλυση μέσω Excel  προς εξαγωγή των αποτελεσμάτων.  Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία σε μία 

έρευνα είτε ποσοτική, είτε ποιοτική αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε αυτή να είναι 

αποτελεσματική και έγκυρη (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

3. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Αναφερθήκαμε στην έννοια της μάθησης και στο γεγονός ότι στις μέρες μας πρέπει να 

αποτελεί μια συνεχή και δια βίου διεργασία η οποία για την επίτευξή της χρησιμοποιεί διάφορους 
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τρόπους και μέσα.  Αντιληφθήκαμε ότι το σωστό περιβάλλον εργασίας πέρα από το γεγονός ότι θα 

πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένο και φιλικό για τον εργαζόμενο θα πρέπει να προσφέρει τις 

απαραίτητες γνώσεις μέσω της μη τυπικής μάθησης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου 

και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.  Τονίσαμε ωστόσο και το ρόλο της άτυπης μάθησης η οποία 

στηρίζεται στην αλληλεπίδραση και ενεργοποιείται τόσο μέσω εργαλείων εκπαίδευσης όσο και από 

την αναγκαιότητα αυτοβελτίωσης.  Σε κάθε περίπτωση, η γνώση είναι το εργαλείο με το οποίο ο 

εργαζόμενος αναδεικνύει τις δεξιότητες του και συμβάλει με αυτό τον τρόπο όχι μόνο στην εξέλιξη 

του αλλά και στην ομαλή λειτουργία του εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο εντάσσεται.  

Η γνώση μπορεί να καλλιεργείται μέσα από οργανωμένες δομές εκπαίδευσης ωστόσο στη 

σύγχρονη και τεχνολογικά εξελισσόμενη κοινωνία οι ρυθμοί εξέλιξης επιβάλλουν και την άτυπη 

αναζήτησή της.  Ο συνδυασμός και των δύο μορφών εκπαίδευσης, μη τυπικής και άτυπης, σε 

συνδυασμό με το τεχνολογικό περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις 

λειτουργίας του οργανισμού. 

 

 
Γράφημα 1: Η πρώτη συμμετοχή σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και η σχέση της με τον φορέα 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι τόσο οι εργαζόμενοι όσο και ο οργανισμός 

επιδίωξαν, μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης, την επιμόρφωση σε πρόγραμμα σχετικό με το 

αντικείμενο της εργασίας.  Η πρώτη συμμετοχή σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, στην 

έρευνά μας, ξεκινά με πρωτοβουλία του φορέα εργασίας είτε άμεσα (40%) είτε έμμεσα (24%) 

(Γράφημα 1). 

 

 
Γράφημα 2: Η σχέση του επιμορφωτικού προγράμματος με το αντικείμενο εργασίας 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

159 

 

Το 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα παρακολούθησε το εν λόγω πρόγραμμα (Γράφημα 

2) και αξιοποίησε το υλικό που διανεμήθηκε (Γράφημα 3) ενώ χαρακτήρισε επαρκείς τις γνώσεις 

που αποκόμισε σχετικά με την εργασία του (Γράφημα 4). 

 

 
Γράφημα 3: Η αξιοποίηση του υλικού του επιμορφωτικού προγράμματος  

 

 
Γράφημα 4: Η αξιοποίηση του υλικού του επιμορφωτικού προγράμματος  

 

Η στάση αυτή των εργαζομένων για επιδίωξη βελτίωσης τους στο χώρο εργασίας 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας (Γράφημα 5) καθώς το 92% αυτών 

διατείνεται ότι προσπαθεί να βελτιώνεται στην ποιότητα της εργασίας του. 
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Γράφημα 5: Προφίλ ερωτώμενων – Η σχέση τους με την εργασία τους 

 

Επίσης διαπιστώνουμε επίσης ότι και η έννοια της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 

όσον αφορά τα ποσοτικά στοιχεία, αποτελούν σημεία αναφοράς των ερωτώμενων ενώ το 

αντικείμενο της εργασίας τους ενδιαφέρει μόλις το 56% (Γράφημα 5) 

 
Γράφημα 6: Βαθμός αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού 

 

Σημαντική επισήμανση είναι ότι το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος αξιοποιήθηκε από 

όλους τους συμμετέχοντες (Γράφημα 6) ενώ σε ποσοστό 30% αξιοποιήθηκε πάρα πολύ.  Το 

ερώτημα όμως που τίθεται για τους ερευνητές είναι κατά πόσο ένα εκπαιδευτικό υλικό είναι 

επαρκές σε διάρκεια χρόνου, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε μια σειρά αλλαγών στο αντικείμενο των 

εργασιών λόγω μεταβολής του θεσμικού πλαισίου και άλλους λόγους που αναφέρουμε στη 

προηγούμενη ενότητα.  Από την έρευνά μας προκύπτει ότι σε ποσοστό 83% οι ερωτώμενοι 

απάντησαν από 3 έως 5 της κλίμακας Likert ότι η συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 

και οι γνώσεις που αποκόμισαν από αυτό τους παροτρύνουν να αναζητήσουν περαιτέρω 

πληροφορίες (Γράφημα 7α και 7β). 
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Γράφημα7α: Αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών 

 

 
Γράφημα 7β: Αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών 

 

Κατά δεύτερο λόγο, τα αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν το συσχετισμό της μη τυπικής 

εκπαίδευσης με την άτυπη μάθηση και συγκεκριμένα την ενεργοποίηση των εργαζομένων, ως 

έξυπνων αναζητητών γνώσεων, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Είναι σημαντικό από ένα 

πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης να υποκινούνται οι εκπαιδευόμενοι προς την άτυπη μάθηση 

για να καλύπτουν ανάγκες και να αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους (Γράφημα 8).  Οι εργαζόμενοι 

οδηγήθηκαν στην παραγωγική χρήση δεδομένων και πληροφοριών τόσο από το τεχνολογικό 

περιβάλλον όσο και από συζήτηση με τους συναδέλφους τους. 
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Γράφημα 8: Πεδία της άτυπης μάθησης που ενεργοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες 

 

Η απαξίωση δεξιοτήτων στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, το 

οποίο στο συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, πέρα από το γεγονός της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας και των αλλαγών στην ασφαλιστική νομοθεσία, επηρεάζει τόσο τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία όσο και εκείνους που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και έχουν 

μπροστά τους να διανύσουν 20 έως 30 χρόνια εργασίας (CEDEFOP). Στην έρευνά μας 

διαπιστώνουμε ότι οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης συνέβαλαν στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον (Γράφημα 9). 

 

 

 
 

Γράφημα 9: Η συμβολή των γνώσεων (άτυπης μάθησης) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία και 

διαθέτουν εργασιακή εμπειρία ενώ είναι χρήσιμο για τον οργανισμό, πέρα από την εκπαίδευση που 

τους παρέχει, να δημιουργούν ένα προσωπικό περιβάλλον μάθησης (Γράφημα 10). 
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Γράφημα 10: Προφίλ ερωτώμενων (α: Ηλικία, β: Έτη προϋπηρεσίας) 

 

Αυτή η προσωπική στάση των εργαζόμενων, με την αυτοδιαχείριση στη διεκπεραίωση της 

δουλειάς τους είναι ικανή να αναχαιτίσει το κίνδυνο της απαξίωσης των δεξιοτήτων τους. Το 

μέγεθος της στάσης αυτής αποδεικνύεται από το ποσοστό της διαδικτυακής αναζήτησης γνώσεων 

και το ρόλο της συζήτησης μεταξύ συναδέλφων (Γράφημα 8).  Από την έρευνα προκύπτει με 

σαφήνεια ότι πέραν των γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στα αποτελέσματα του 

επιμορφωτικού προγράμματος, είναι δεδομένη και η αλλαγή στάσεων των ερωτώμενων σε θέματα 

που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας τους (Γράφημα 11). 

 
 

Γράφημα 11: Αλλαγή στάσεων των συμμετεχόντων 

 

Η αμφίδρομη επικοινωνία και μετάδοση γνώσης μεταξύ συναδέλφων και μέσω διαδικτύου 

συμβάλλει μεν στη διευκόλυνση της εργασίας αλλά επίσης στη δημιουργία συνεργατικού 

περιβάλλοντος που εξυπηρετεί τη μάθηση.  Έννοιες όπως: άτυπη μάθηση, μάθηση σε άτυπη 

κατάσταση, αυτομόρφωση, τυχαία μάθηση ή σιωπηλή μάθηση έχουν προκύψει από τις σύγχρονες 

διαδρομές ζωής που συνδέονται με προσδοκίες του επαγγελματικού χώρου και της επαγγελματικής 

κατάρτισης.  Προσβλέποντας σε μια σύγχρονη λειτουργία του οργανισμού, οι εργαζόμενοι 

κατόρθωσαν να μετασχηματίσουν το εργασιακό τους περιβάλλον σε έναν άτυπο οργανισμό 

μάθησης στον οποίο συνυπάρχουν η αλληλεπίδραση, η ανατροφοδότηση και η ενσυναίσθηση. 
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4. Συμπεράσματα 

Στην έρευνα αυτή αναφερθήκαμε μεταξύ άλλων σε όρους όπως εκπαίδευση ενηλίκων, μη 

τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση.  Ερευνήσαμε τη συμπεριφορά των εργαζομένων μετά την 

παρακολούθηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης, στο οποίο εφαρμόστηκαν ενεργητικές 

εκπαιδευτικές τεχνικές με σκοπό τη διαμόρφωση θετικής στάσης των επιμορφωνόμενων για τη 

συνέχιση της μαθησιακής τους πορείας και της αναγνώρισης της αναγκαιότητας της εκπαίδευσης. 

Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης 

δημιουργεί μια συνέχεια στη μαθησιακή διαδικασία με θετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου 

αναφορικά με την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Όσον αφορά στη διαμόρφωση 

στάσεων των επιμορφωνόμενων, είναι σημαντικός ο αρχικός σχεδιασμός του επιμορφωτικού 

προγράμματος.  Βασικός αναδεικνύεται επίσης ο ρόλος του εκπαιδευτή για: 

• την επανενεργοποίησή τους στη μαθησιακή διαδικασία συνδυάζοντας τη μη τυπική 

εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση, δεδομένου ότι η τυπική εκπαίδευση σε πολλές 

περιπτώσεις δεν προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για το εργασιακό 

περιβάλλον.  

• τη διαμόρφωση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος αρχικά στον χώρο εκπαίδευσης και στη 

συνέχεια στον χώρο εργασίας. 

• την εμπέδωση της διαδικασίας αλλαγής, δεδομένου ότι το σύγχρονο περιβάλλον απαιτεί 

προσαρμογή στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και ως εκ τούτου δεν 

μπορούμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματά της.  Αποτελεί όμως έναυσμα για περαιτέρω έρευνα 

αναφορικά με τη σύνδεση της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, η οποία συνάγεται 

από την παρούσα εργασία.  Σε κάθε περίπτωση οι διαμορφωτές προγραμμάτων επιμόρφωσης 

οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη ότι: «πέραν των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι 

επιμορφωνόμενοι, οι διαδικασίες μάθησης συνεχίζονται ακόμα και μετά τη λήξη του 

επιμορφωτικού προγράμματος μέσω της άτυπης μάθησης». Η ενεργοποίηση της άτυπης 

μάθησης μπορεί να γίνει μέσα από τη μη τυπική εκπαίδευση ενώ η ανάπτυξη συνεργατικότητας 

προϋποθέτει ομαδική συμμετοχή. 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Βεργίδης, Δ. (2007). Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής: στρατηγικές, στόχοι και προοπτικές, στο Χαραλάμπους, Δ. (επιμ). 

Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική. Παρελθόν- παρόν -μέλλον, Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα. 

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Kόκκος Α., (2005α). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, τόμος Β΄, 

Πάτρα: ΕΑΠ. 

Κουτούζης Μ. & Πρόκου Ελ., (2005), Σχεδιασμός, διοίκηση και αξιολόγηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων: Διοίκηση μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων, τόμος Γ΄, Πάτρα: ΕΑΠ.  

Νιφόρου Α. & Χαμάκος Γ. (2018), Η Επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων ως εργαλείο 

βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.  Γενικές Παρατηρήσεις επί του Εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Βασικές Αρχές και Νέοι Κανονισμοί Επικουρικής Ασφάλισης και 

Συνταξιοδότησης» στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών 

και Κοινωνικών Επιστημών (IAKE) «Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της 

κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης», Ηράκλειο: ΙΑΚΕ 

Σιούλη-Κατάκη Ζ. (2018), Η ασφαλιστική μεταμόρφωση των επικουρικών συντάξεων. 

ΤΕΑΠΟΖΟ: Ανταποδοτικότητα vs αναδιανομής και αλληλεγγύης, στο Κοινωνική Πολιτική 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

165 

(Επιστημονικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό ΕΕΚΠΕ), Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία 

Κοινωνικής ΠολιτικήςBird M., Hammersley M., Gomm R., & Woods P. (1999). 

Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη –Εγχειρίδιο Μελέτης. Πάτρα: ΕΑΠ 

Cohen, L.,Manion, L., & Morrison, K.,(2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: 

Μεταίχμιο 

Gajendra, K., V. & Kanka, M. (2004). Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Goleman D (2009). Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

Mezirow J., (2007). «Μαθαίνοντας να σκεφτόμαστε όπως ένας ενήλικος» στο J., Mezirow και 

Συνεργάτες, (2007). Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Rogers, A. (1999). Η εκπαίδευση Ενηλίκων. Aθήνα: Μεταίχµιο. 

Ξενόγλωσση 

Coombs, P.H. (1968). The World Educational Crisis: A Systems Analysis. New York: Oxford 

University Press. 

O’Hare, D. (2002). Building the knowledge society. Report to Government. Dublin: Information 

Society Commission. 

Πηγές 

Ενημερωτικό σημείωμα: Πώς αποφεύγεται η απαξίωση δεξιοτήτων. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 

Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης CEDEFOP. 

http://www.cedefop.europa.eu/files/9070_el.pdf Ανακτήθηκε 10/03/2019 

 

 

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Στεφάνου Πασχάλης 

pstefanou@sch.gr 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη 

Βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας είναι οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης της 

γνώσης, οικονομίας και τεχνολογίας. Όλοι αυτοί οι ταχύτατοι ρυθμοί ανάπτυξης επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό την ζωή των ανθρώπων. 

Το σχολείο πια δεν αποτελεί μοναδική πηγή μάθησης και η γνώση δεν περιορίζεται μόνο στη 

σχολική ηλικία αλλά επεκτείνεται και πέρα απ΄αυτή. Όλο αυτό το περιβάλλον καθιστά αναγκαία τη 

θετική στάση που πρέπει να υπάρχει προς τη δια βίου μάθηση .Η πεποίθηση που υπάρχει ότι ο 

άνθρωπος μαθαίνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του προϋποθέτει να γίνουν αλλαγές στην 

εκπαίδευση και στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων και  πρέπει να γίνει συνειδητό ότι 

μαθητική διαδικασία ξεκινάει από την προσχολική ηλικία και επεκτείνεται σε όλο το βίο του 

ανθρώπου. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού για να προωθηθεί η δια βίου μάθηση αποκτά διπλή σημασία Από 

την μια είναι απαραίτητη η αδιάκοπη ενημέρωση και επιμόρφωση του ώστε να γίνει καλύτερος ως 

προς το αντικείμενο της εργασίας του και από την άλλη να κάνει τους μαθητές ανοιχτούς και 

δεκτικούς στη δια βίου μάθηση και επιμόρφωση. 

Η αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς συνίσταται 

στο γεγονός να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αλλαγές που συντελούνται σε επιστημονικό, 

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

http://www.cedefop.europa.eu/files/9070_el.pdf%20Ανακτήθηκε%2010/03/2019
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Γι αυτούς τους λόγους ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στάσεις και οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως βασικούς  συντελεστές της εκπαιδευτικής 

πράξης όσον αφορά την δια βίου μάθηση και επιμόρφωση. 

 

Λέξεις κλειδιά: δια βίου μάθηση, εκπαιδευτικοί, επιμόρφωση 

1. Εισαγωγή 

Στην πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε σήμερα, και με την ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογία η νέα γνώση παράγεται  με γρήγορους ρυθμούς και με αυτό τον τρόπο  συντελείται 

πρόοδο στο τομέα της επιστήμης και της οικονομίας .Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκύπτει η 

αναγκαιότητα μιας διαρκούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης της κοινωνίας και φυσικά και του 

χώρου της εκπαίδευσης που θα προωθήσει αυτή την νέα γνώση. (Χατζηγεωργίου, 1998). 

Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα που αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών είναι σχεδιασμένη και  έχει κύρια  χαρακτηριστικά που συνδέονται άμεσα με την 

γραφειοκρατική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος που ισχύει και  καθιστά τον εκπαιδευτικό να 

δέχεται την πολιτική αυτή παθητικά χωρίς να έχει την παραμικρή συμμετοχή ούτε στον σχεδιασμό, 

ούτε στις αποφάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική. 

2. Κυρίως μέρος 

Η δια βίου μάθηση και επιμόρφωση, ως διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης, βρίσκεται 

κάτω από την ασφυκτική εποπτεία του ΥΠΕΘ σε όλες  τις μορφές και λειτουργίες της όπως 

εκπαιδευτικά και αναλυτικά προγράμματα, περιεχόμενο επιμορφώσεων με ταυτόχρονα ορισμό   

των εισηγητών . Το ΥΠΕΘ δεν εμπιστεύεται και δεν δίνει κίνητρα  στην ενεργή συμμετοχή των 

μάχιμων εκπαιδευτικών της τάξης όσον αφόρα το σχεδιασμό  επιμορφωτικών προγραμμάτων, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης και πραγματικών 

επιμορφωτικών αναγκών και το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η εξυπηρέτηση συμφερόντων.  

Μερίδιο ευθύνης βέβαια για την μη υλοποίηση κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων 

έχουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που πολλές φορές συγχέουν την επιθυμία τους να γίνουν 

διευθυντές ,προϊστάμενοι και σχολικοί σύμβουλοι με τον να γίνουν μέσω της δια βίου μάθησης και 

επιμόρφωσης καλύτεροι δάσκαλοι προς όφελος των παιδιών. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτικού βασίζεται μέχρι σήμερα στη χώρα 

μας σε πολύ μεγάλο βαθμό στο προσωπικό ενδιαφέρον και μεράκι αυτού και  πραγματοποιείται σε 

εθελοντική βάση και πολλές φορές με μεγάλο  προσωπικό κόστος. Δεν υπάρχει διαχρονική  

εκπαιδευτική πολιτική που θα ασκείται σε συστηματική βάση αλλά αποσπασματικές δράσεις που 

επιβεβαιώνουν την έλλειψη συνολικής πολιτικής. Σε γενικές γραμμές, η επιμορφωτική πολίτική και 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών , είναι  έννοιες άγνωστες  στη  εκπαίδευση της χώρα 

μας.  

Ποια όμως είναι τα οφέλη της δια βίου μάθησης; 

❖ Η δια βίου μάθηση βοηθά τον άνθρωπο  να μπορέσει  αναπτύξει πλήρως τις φυσικές 

ικανότητες του μέσω της συνεχούς άσκησης των πέντε βασικών αισθήσεων. Ο άνθρωπος 

υποβάλλει τον εαυτό του  σε μια συνεχή  διαδικασία όπου κατά την διάρκεια αυτής οι 

αισθήσεις του «γυμνάζονται» για να μπορέσει ο οργανισμός να αποκτήσει – απορροφήσει 

τη γνώση.  

❖ Δημιουργεί ένα μυαλό περίεργο που πεινάει διαρκώς και δεν χορταίνει αλλά προσπαθεί να 

δέχεται ερεθισμούς και μέσω αυτών να τροφοδοτείται με νέες πληροφορίες και εμπειρίες.   

❖ Αυξάνει την σοφία και γνώση  των ανθρώπων με αποτέλεσμα δια μέσω αυτών να  

βελτιώνεται το επίπεδο ζωής. Επιπλέον, η ανάπτυξη της σοφίας  βελτιώνει τους δείκτες 

πρόληψης αλλά και αυτογνωσίας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι άνθρωποι να νιώθουν 

ασφάλεια και να μπορούν να αποφεύγουν δυσάρεστες καταστάσεις. 
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❖  Βοηθάει να  αναπτύσσονται αξίες όπως αξιοκρατία, σεβασμός και δικαιοσύνη, στοιχεία 

απαραίτητα  για να υπάρχει κοινωνική ειρήνη και να γίνεται ο κόσμος καλύτερος.   

❖ Βοηθάει τους ανθρώπους να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές και να ακολουθούν όχι 

μόνος τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις κοινωνικές.Η δια βίου μάθηση βοηθάει  τον 

άνθρωπο να είναι σε εγρήγορση προκειμένου να ανταποκριθεί στις δύσκολες απαιτήσεις της 

αγοράς αλλά και της κοινωνίας και να μην επαναπαύεται ποτέ. 

❖ Βοηθάει τους ανθρώπους να γίνουν πιο ρεαλιστές να αντιληφθούν τις δυνατότητες τους και 

να ζουν συμφώνα με αυτές. Να καταλάβουν πιο πραγματικά είναι το νόημα της ζωής. 

❖ Η δια βίου μάθηση καθιστά  ανθρώπους ενεργούς  που συντελούν αποφασιστικά με τις 

γνώσεις που αποκτούν να συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την δημοκρατία, 

για μια καλύτερη κοινωνία για την ειρήνη μεταξύ των λαών.   

❖ Η συνεχής προσπάθεια για επιμόρφωση μέσω της δια βίου εκπαίδευσης, δημιουργεί  

ανθρώπους εξωστρεφείς και δεικτικούς βελτιώνει τις κοινωνικές σχέσεις καταπραΰνει τα 

πάθη. Οι άνθρωποι μέσω των νέων σχέσεων ανταλλάσουν απόψεις μοιράζονται τις 

εμπειρίες τους  συνάπτουν συνεργασίες προσπαθούν για το κοινό καλό της κοινωνίας.  

❖ Η δια βίου μάθηση αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των ανθρώπων. 

Εξαιτίας αυτής γνωρίζουν περισσότερα πράγματα ,μπορούν να κάνουν περισσότερα 

πράγματα και μέσω αυτών βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο. 

Aς  κάνουμε  μια σύντομη αναφορά  στους φορείς  και οργανισμούς  που ανέλαβαν  

διαχρονικά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χώρα μας. Ειδικότερα   γίνεται αναφορά  στις 

πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν κατ καιρούς   στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση με σκοπό να υλοποιηθούν συγκεκριμένοι, κάθε φορά, 

εκπαιδευτικοί στόχοι. Θεωρείται επιβεβλημένη η ιστορική αυτή ανασκόπηση του θεσμού της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο και σκοπό να γίνει  

μια καταγραφή των επιμορφωτικών δράσεων στην Ελλάδα  μέσα γενικά στο χρόνο. 

Το θέμα  της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών απασχόλησε από τα πρώτα χρόνια της 

ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Λίγες όμως προσπάθειες έγιναν τις πρώτες δεκαετίες από την 

πολιτεία  για την οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Από το 1922 στόχος της 

επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού από την πολιτεία γίνεται η βελτίωση από άποψη των 

εκπαιδευτικών της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.  

Η ίδρυση των Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. (ΦΕΚ 93/Α/14-6-1978), είχε σαν σκοπό και στόχο   τη 

θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Στα ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ 

προβλέπονταν τέσσερις τύποι επιμόρφωσης : 

1)Ετήσια επιμόρφωση για τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς,  

2)Εισαγωγική επιμόρφωση  που έφτανε μέχρι τους τρείς μήνες για τους νεοδιόριστους  

3) Επιμόρφωση από έναν ως τρεις μήνες για όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούσαν 

4)Επιμόρφωση διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης διάρκειας δύο μηνών.  

Από τους τέσσερις τύπους τελικά λειτούργησε μόνο η ετήσια επιμόρφωση. Σε αυτές τις 

σχολές επιμόρφωσης, που στόχο είχαν να επιμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς, κυριάρχησε  η 

διδασκαλία των συντηρητικά παιδαγωγικών μοντέλων. Ήταν σαφής  η αδυναμία των σχολών 

αυτών της επιμόρφωσης να προωθήσουν και να εφαρμόσουν π νέες ιδέες και γνώσεις  στη σχολική 

πραγματικότητα . 

Μια νέα αρχή γίνεται με την ίδρυση των Π.Ε.Κ. (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα), που 

στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο  αυτό  η 

ίδρυση των ΠΕΚ στόχευε την αποφυγή παλιότερων παραλείψεων όσον αφορά τις διαφορετικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς των τύπων των σχολείων.  Τα Π.Ε.Κ., με την μέχρι τώρα 

λειτουργία τους συνέβαλαν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού έργου στην παρακολούθηση της εξέλιξης της Παιδαγωγικής επιστήμης και στην 
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ενίσχυση του  ρόλου του Σχολικού Συμβούλου ως καθοδηγητή των εκπαιδευτικών και του 

Συλλόγου Διδασκόντων. 

Η κριτική που έχει ασκηθεί  διαχρονικά  στα Π.Ε.Κ. αφορά    στο γεγονός ότι χωρίς να 

διαθέτουν συστηματικές πληροφορίες για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

λειτουργούν ως απλοί φορείς υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Άλλος ένας φορέας σημαντικός φορέας επιμόρφωσης είναι ο  Ο.ΕΠ.ΕΚ. (Οργανισμός 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών), έργο του οποίου είναι : 

◼ ο σχεδίαση της επιμορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς 

◼ ο συντονισμός και η καθοδήγηση της επιμόρφωσης και η εφαρμογή επιμορφωτικών 

δράσεων 

◼ η κατάρτιση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 

◼ η ανάθεση επιμορφωτικού έργου σε  φορείς και οργανισμούς  

◼ η πιστοποίηση τίτλων  της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

◼ η κατανομή και η διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών . 

Είναι σημαντικό  ότι με την πάροδο των ετών και την αλματώδη ανάπτυξη της παιδαγωγικής 

επιστήμης προέκυψε η ανάγκη για την αναβάθμιση των βασικών τους σπουδών. Το αίτημα αυτό 

ικανοποιήθηκε με το Νόμο 1268/82, με τον οποίο ιδρύθηκαν και λειτούργησαν παιδαγωγικά 

τμήματα στα πανεπιστήμια της χώρας. Το θέμα της εξομοίωσης των πτυχιούχων των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών  αντιμετωπίστηκε με το Π.Δ. 130/1990, σύμφωνα με το οποίο οι 

πτυχιούχοι των Ακαδημιών μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στα Παιδαγωγικά Τμήματα για να 

επιλεγούν μετά από κλήρωση να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, σε ένα αριθμό μαθημάτων, 

ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους, για να αποκτήσουν ισότιμο τίτλο με αυτό των πτυχιούχων των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων.  

 Τέλος πολύ σημαντικός θεσμός είναι η αναβάθμιση και η επέκταση της μετεκπαίδευσης των 

δασκάλων και των Νηπιαγωγών με το ν.2327/1995 που είχε σαν σκοπό  να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και ειδικότερα των επιστημών της αγωγής και των 

τεχνολογιών να προάγει την έρευνα ,την παραγωγή και την μετάδοση γνώσεων που συμβάλουν 

στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας και να παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επαγγελματική και επιστημονική σταδιοδρομία των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δυστυχώς ο πετυχημένος αυτός θεσμός 

επιμόρφωσης έπαψε να ισχύει από το 2011 με απόφαση της υπουργού Παιδείας κ. 

Διαμαντοπούλου. 

Η σημασία της επιμόρφωσης-δια βίου μάθησης των εκπαιδευτικών για επαγγελματική 

ανάπτυξη 

Σε μια εποχή που αναπτύσσεται η τεχνολογία και η νέα γνώση φτάνει εύκολα σε κάθε σπίτι 

και σε μια εποχή που υπάρχουν αλλεπάλληλες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές και υπάρχει 

ραγδαία επιστημονική πρόοδος ραγδαία ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται απαιτητικός και 

πολύπλευρος, ως προς την επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.  

Ο εκπαιδευτικός μάλιστα αντιμετωπίζεται από ολόκληρη την κοινωνία ως δια βίου 

εκπαιδευόμενος και πολυπράγμονας που εισέρχεται στο επάγγελμα με συγκεκριμένη βασική γνώση 

και στη συνέχεια αποκτά νέα γνώση και εμπειρία βασισμένη στην προϋπάρχουσα. Επομένως, η 

διαρκής επιμόρφωση είναι απαραίτητη όχι μόνο γιατί συνδέεται με τις προοπτικές  σταδιοδρομίας 

,επαγγελματικής εξέλιξης κοινωνικής και οικονομικής καταξίωσης αλλά διότι οι μαθητές και η 

κοινωνία περιμένει να είναι καθοδηγητής σε κάθε νέα γνώση που παράγεται.  

Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, όπως χαρακτηριστικά  

αναφέρουν η Χατζηπαναγιώτου  και ο Παπαδάκης, προσδιορίζεται-κατηγοριοποιείται με βάση την 

ταξινομία του Bloom και των συνεργατών του και αφορά:  
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α) την κατάκτηση νέας γνώσης καθώς  και την ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων,  

β) την ανακάλυψη ,απόκτηση και ενίσχυση παλιών και νέων δεξιοτήτων,  

γ) Την αλλαγή στάσεων ως προς τις αλλαγές που συντελούνται καθώς την υιοθέτηση νέων 

ενδιαφερόντων  

Τρεις είναι  βασικοί τομείς μάθησης της γενικής εκπαίδευσης  ο γνωστικός, ο ψυχοκινητικός 

και ο συναισθηματικός και αυτοί χρησιμοποιούνται στη στοχοθεσία  και στους σκοπούς της  

επιμόρφωσης αλλά κατ’ επέκταση στη δια βίου μάθηση. 

Στόχοι της Δια Βίου Μάθησης – Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς 

❖ Να   μπορούν να οργανώνουν  αξιόπιστα περιβάλλοντα μάθησης. 

❖ Να γίνεται αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του σχολείου μέσα από 

τις διαδικασίες μάθησης . 

❖ Να  προωθείται η ομαδοσυνεργατική  μέθοδος μέσα από τις εργασίες των των μαθητών. 

❖ Να οργανώνουν τη διδασκαλία  τους  σύμφωνα με τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών λάμνοντας  υπόψη την ιδιαιτερότητα της τάξης και των μαθητών.  

❖ Να συνδέουν το περιεχόμενο του αντικειμένου που διδάσκουν με την  

❖ ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων στους μαθητές. 

❖ Να  υπάρχει αγαστή συνεργασία με τους γονείς αλλά και με την τοπική κοινωνία. 

❖ Να συνειδητοποιούν ότι ζουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία άρα πρέπει να είναι σε θέση 

να αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών.  

❖ Να ανταποκρίνονται  στις προκλήσεις,απαιτήσειςκαιανάγκες της δια βίου  

❖ μάθησης 

❖ Να στηρίζουν τους μαθητές με ειδικέςμαθησιακέςκαι εκπαιδευτικές ανάγκεςκαι να παρέχντ

αι κίνητρα μάθησης ανάλογα με την κάθε περίπτωση. 

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμφωνούν με  τη χρησιμότητα της 

επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης  και τη μεγάλη σημασία που έχουν στην επιστημονική τους 

αναβάθμιση και   στην καλύτερη  εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, ανεξάρτητα από ποιες  

ενστάσεις  έχουν σχετικά με  επιμέρους θέματα της παρεχόμενης επιμόρφωσης. 

Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα : 

1) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τι είδους επιμορφωτικά προγράμματα 

επιθυμούν  αλλά και με ποιό τρόπο και  χρόνο μπορεί να υλοποιηθούν τα προγράμματα 

καθώς και τους φορείς που μπορούν να τα υλοποιήσουν; 

2) Ποιοι είναι οι λόγοι συμμετοχής των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα 

επιμορφωτικά προγράμματα και ποια είναι τα κίνητρα τους;  

3) Ποιοι είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ώστε να μην συμμετέχουν σ’ αυτά; 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται κατά 56.8% από γυναίκες, κατά 53,4% από ερωτώμενους 

από 46 έως 55 ετών, με το 61,9% των ερωτηθέντων να έχει από 11-20 έτη προϋπηρεσίας και το 

96,6% των ερωτηθέντων να είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Ακόμα, το 23,7% των ερωτηθέντων πέρα από 

το βασικό του πτυχίο έχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ενώ36,4% των ερωτηθέντων έχει λάβει και 

επιμόρφωση από τοΠΕΚ και 94,1% των ερωτηθέντων έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που 

οργανώνουν οι σχολικοί σύμβουλοι, με 71,2% να έχει παρακολουθήσει εξ αποστάσεως σεμινάρια 

επιστημονικών φορέων. 

Αναφορικά με τις απόψεις των ερωτώμενων βρέθηκε ότι  

➢ 68,6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι προτιμάει τα επιμορφωτικά προγράμματα, και 

ακολούθως τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις (49,2%) και τις επιμορφωτικές ημερίδες 

(42,4%). 
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➢ η βεβαίωση παρακολούθησης / χορήγηση τίτλου σπουδών από προγράμματα δια βίου 

μάθησης και σεμινάρια επιμόρφωσης είναι σημαντική σε μέτριο βαθμό για τους 

ερωτώμενους. 

➢ 38,1% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η επιμόρφωση είναι πιο αποδοτική κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς, ενώ το 33,1% στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Αναφορικά με τους λόγους παρακολούθησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης και 

επιμόρφωσης, ο πιο σημαντικός λόγος εντοπίστηκε ότι είναι η θεματολογία του προγράμματος 

(3.66) και ακολούθως η επαγγελματική βελτίωση σε πρακτικό επίπεδο (3.51) (Πίνακας 42). 

 
Πίνακας 42 

 

 Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ενημέρωση για νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής 
3.4

407 

.6735

8 

Ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά 

θέματα γενικά 

3.3

136 

.7004

2 

Βελτίωση επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο 
3.5

169 

.7480

2 

Λόγοι επαγγελματικής εξέλιξης 
2.7

542 

1.101

18 

Θεματολογία προγράμματος 
3.6

610 

.6163

1 

Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 
2.5

254 

1.418

51 

Οικονομικοί λόγοι 
2.8

559 

1.498

01 

Ανάγκες για επικοινωνία / διαπροσωπικοί λόγοι 
2.5

424 

1.265

21 

   

 

Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής παρακολούθησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης και 

επιμόρφωσης, βρέθηκε πως τα πιο σημαντικά κριτήρια είναι η κάλυψη προσωπικών αναγκών & 

ενδιαφερόντων (3.44) και ακολούθως η σχέση του περιεχομένου με τις πρακτικές ανάγκες του 

σχολείου (3.33) (Πίνακας 43). 
 

Πίνακας 43 

 

 Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Κάλυψη προσωπικών αναγκών & ενδιαφερόντων 
3.4

407 

.7903

5 

Σχέση του περιεχομένου με τις πρακτικές ανάγκες του 

σχολείου 

3.3

305 

.7850

6 

Συμβολή των επιμορφωτικών προγραμμάτων σε 

μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη 

2.7

373 

1.157

86 

Φορέας οργάνωσης των προγραμμάτων 
2.6

271 

1.130

74 

Χρονική διάρκεια των προγραμμάτων 
2.7

373 

1.024

72 
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Εισηγητές των προγραμμάτων  
3.0

254 

1.041

55 

   

 

Αναφορικά με τους λόγους που εμποδίζουν τη συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης 

και επιμόρφωσης, οι πιο σημαντικοί ήταν οι οικονομικοί λόγοι (2.97) και ακολούθως η έλλειψη 

ελεύθερου χρόνου (2.94) και η λάθος επιλογή & ελλιπής οργάνωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων 

(2.82) (Πίνακας 44). 
 

Πίνακας 44 

 

 Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Έλλειψη ελεύθερου χρόνου 
2.9

407 

1.064

52 

Ακατάλληλοι χώροι διοργάνωσής τους 
2.4

661 

1.188

85 

Μη έγκαιρη πληροφόρηση 
2.7

288 

1.231

09 

Μη έγκαιρη πληροφόρηση για τη θεματολογία & τη 

δομή 

2.7

797 

1.288

58 

Λάθος επιλογή & ελλιπής οργάνωση των εκπαιδευτικών 

ενοτήτων 

2.8

220 

1.188

49 

Προσωπικοί λόγοι 
2.8

051 

1.235

23 

Οικονομικοί λόγοι 
2.9

746 

1.297

35 

   

 

Σχετικά με τους λόγους που υποκινούν τη συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης και 

επιμόρφωσης, οι πιο σημαντικοί ήταν η θεματολογία επιμόρφωσης (3.44) και ακολούθως η 

επιμόρφωση σε εργάσιμο χρόνο (3.01) (Πίνακας 45). 

 
Πίνακας 45 

 

 Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Μείωση διδακτικού χρόνου 
2.8

729 

1.577

33 

Επιμόρφωση σε εργάσιμο χρόνο 
3.0

169 

1.389

72 

Σύνδεση επιμόρφωσης με μόρια & σύστημα 

επαγγελματικής εξέλιξης 

2.6

610 

1.214

02 

Θεματολογία επιμόρφωσης 
3.4

492 

.7349

3 

Valid N (listwise)   

 

Επίσης, 36.4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι σχέσεις του με τους εκπαιδευτές / 

επιμορφωτές μπορούν να σταθούν εμπόδιο για τη συμμετοχή του σε προγράμματα δια βίου 

μάθησης, 52,5% των ερωτηθέντων θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή του σε προγράμματα δια βίου 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

172 

μάθησης και επιμόρφωσης κάθε χρόνο,το μεγαλύτερο ποσοστό θα διάλεγε τα σεμινάρια μικρής 

διάρκειας για την επιμόρφωση του (60.2%) και ακολούθως σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

(49,2%), 69.5% ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου 

που υπηρετεί και ακολούθως για θέματα σχετικά με την ψυχολογία και την κοινωνία (68,6%), και 

76.3% θεωρεί ότι τα σεμινάρια επιμόρφωσης θα πρέπει να διενεργούνται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και 

ακολούθως από τα Α.Ε.Ι. (63.6%).  

Τέλος, η δια βίου μάθηση και επιμόρφωση θεωρείται χρήσιμη καθώς προσφέρει συνεχή 

ενημέρωση και ανταπόκριση στις καθημερινές εργασιακές απαιτήσεις, ικανοποίηση των 

προσωπικών εκπαιδευτικών αναγκών του καθενός, ενημέρωση για τις εξελίξεις στις επιστήμες της 

παιδαγωγικής, της τεχνολογίας, της ψυχολογίας και της διοίκησης, απόκτηση γνωστικών και 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων, και βελτίωση επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο. 

5. Συμπεράσματα 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη διάδοση της πληροφορίας 

επηρεάζει την κοινωνίας μας φέρνοντας θεαματικές αλλαγές στον τομέα των επιστημών σε τέτοιο 

βαθμό ώστε ο κοινός άνθρωπος δυσκολεύεται να ακολουθήσει. Επομένως προκύπτει επιτακτικά η 

ανάγκη της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης ,της διαρκούς ενημέρωσης σε κάθε καινούρια 

γνώση μαζί με την επικαιροποίηση της παλιάς σε όλο το φάσμα των επιστημών με κορωνίδα τον 

τομέα της εκπαίδευσης.  Όσο πιο σύνθετα καθήκοντα έχει κάποιος και όσο πιο υπεύθυνη θέση 

κατέχει τόσο περισσότερο γίνεται επιτακτική ανάγκη η επικαιροποίηση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων του καθώς και η κατάκτηση από μέρους του νέων γνώσεων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σημαντικά κονδύλια που χρηματοδοτούν την συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και τη δια βίου κατάρτιση των μελών της. Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα κονδύλια αυτά 

δεν αξιοποιούνται επαρκώς και δεν διατίθενται και δεν κατανέμονται σωστά ώστε να 

αντιμετωπίσουν τις πραγματικές ανάγκες επιμόρφωσης λόγω έλλειψης οργανωτικών δομών, 

γνώσεων, κατάλληλης  επιλογής του προσωπικού και  σωστού προγραμματισμού .  

Παρόλες τις δυσκολίες οργάνωσης που αντιμετωπίζει η διάθεση των κονδυλίων που αφορούν 

την δια βίου μάθηση και εκπαίδευση στην χώρα μας διατίθενται σημαντικά κεφάλαια στο τομέα 

αυτό εν τούτοις  η Ελληνική πολιτεία και οι φορείς της δεν έχουν καταφέρει ακόμα να λύσουν 

δομικά προβλήματα που αφορούν το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας με 

βασικότερο την εκπόνηση και ανάπτυξη αναλυτικών  προγραμμάτων που εντάσσουν την δια βίου 

μάθηση σ αυτά. 

Κατά την Χατζηπαναγιώτου, αυτό που θα αλλάξει το Ελληνικό σχολείο και θα το μετατρέψει 

σε αυτοδιοικούμενο είναι συνεχής εκπαίδευση που πρέπει να παρέχεται στον εκπαιδευτικό με 

στόχο την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη.  Επίσης να υπάρχει ενθάρρυνση και να 

δίνονται κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε δράσεις που  έχουν στόχο τη βελτίωση 

της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς και δημιουργήσουν ένα σχολείο 

αποτελεσματικό σε όλα τα επίπεδα. 

Ένα υψηλό επίπεδο συνεχούς επιμόρφωσης - επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών 

που όχι μόνο θα διατηρείται αλλά και θα βελτιώνεται συνεχώς  αποτελεί κύριο ζητούμενο της 

εκπαίδευσης.  Οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να γνωρίσουν τις καινούριες γνώσεις και τεχνικές της 

παιδαγωγικής επιστήμης  να γίνουν πιο φιλικοί με τις νέες τεχνολογίες εισάγοντας τις στην σχολική 

τάξη να γίνουν πιο ενεργοί μετέχοντας στην σχολική ζωή βοηθώντας τους μαθητές. Η συνεργασία 

με τους γονείς και την τοπική κοινωνία είναι επιβεβλημένη Με την υψηλή  επαγγελματική 

κατάρτιση οι εκπαιδευτικοί θα ανελιχθούν και θα διδάσκουν για τη ζωή με την ίδια τους τη ζωή . 

Καταλήγοντας  θεωρούμε ότι συνεχής επιμόρφωση –δια βίου εκπαίδευση που δια αυτής  θα 

επιτευχθεί η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελεί  την σημαντικότερη επένδυση, 

για την ανάπτυξη και προκοπή της κοινωνίας μία έγγραφη υποθήκη που ανοίγει νέες προοπτικές 

προόδου σε πολλούς κοινωνικούς τομείς. Ιδιαίτερα, η δια βίου εκπαίδευση-επιμόρφωση και 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θεωρούμε ότι αποτελεί: 
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α) το μοχλό ανάπτυξης και εξέλιξης προόδου για ολόκληρη την κοινωνία, γι αυτό πρέπει να 

υπάρχει αυξημένη  χρηματοδότησης και στήριξης από την πολιτεία όλων των 

προγραμμάτων, είναι  το οξυγόνο για κάθε άνθρωπο και ολόκληρο το έθνος μας και  

β) το δείκτη ποιότητας του σχολείου και γενικότερα όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

βοηθάει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί.  

Διάφορες ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμόσει διάφορες πολιτικές προς 

την κατεύθυνση της διαρκούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών . 

Έχει λοιπόν ευρέως αποδειχθεί, σύμφωνα με τον Βαλκάνου , η αξία των προγραμμάτων διαρκούς 

επιμόρφωσης για την ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και του διδακτικού τους έργου.  

Είναι απαίτηση των καιρών, της κοινωνίας του 21ου αιώνα:  

α) Η απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη και για όλους τους ανθρώπους  πρόσβαση στην  

σύγχρονη «κοινωνία της γνώσης» που εξελίσσεται με θεαματικούς ρυθμούς. και η 

αξιοποίηση αυτής.  

β)Οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι πολίτες να συμμετέχουν  σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους 

στην διαδικασία της δια βίου μάθησης. 

γ) τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα-συστήματα πρέπει να διευκολύνουν την 

αυτόνομη και συνεργατική μάθηση που θα αποφέρει και θα επιφέρει απόκτηση ικανοτήτων 

στα διαφορετικά εργασιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα, θα επηρεαστεί θετικά η 

δημοκρατική συνύπαρξη, η κοινωνική συνοχή και διαμόρφωση συμμετοχικών 

διαπολιτισμικών ταυτοτήτων και  

δ) Οι εκπαιδευτικοί  πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις κοινωνικές διεργασίες και 

με αίσθημα ευθύνης, να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε όποιες  μεταρρυθμιστικές πολιτικές 

για την Παιδεία  σχεδιαστούν από την  εκάστοτε πολιτεία ώστε να ανοίξουν καλύτερες 

προοπτικές ανάπτυξης τόσο της σημερινής κοινωνίας αλλά και των μελλοντικών μέσα στο 

πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας και της παγκοσμιοποίησης. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των αναγκών ενημέρωσης των 

επαγγελματιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ως προς την έγκαιρη αναγνώριση και 

αποτελεσματική διαχείριση του φαινομένου της συντροφικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. Για τη διερεύνηση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

επαγγελματίες ΠΦΥ, διεξήχθη ποιοτική έρευνα με επαγγελματίες διαφορετικών επιστημονικών 

πεδίων. Για τη διερεύνηση των αναγκών ενημέρωσης, διεξήχθη έρευνα με ερωτηματολόγιο σε 

δείγμα 61 επαγγελματιών ΠΦΥ, που υπηρετούσαν κέντρα υγείας όλης της περιφερειακής ενότητας 

Ηρακλείου, το Αστικό Κέντρο Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ) και μαιευτική κλινική του ιδιωτικού τομέα. 

Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να βαθμολογήσουν την ανάγκη πληροφόρησης τους σε 57 επιμέρους 

σύνολα πληροφοριών σε 5 θεματικά πεδία. Η μελέτη ανέδειξε τις πληροφορίες που είναι σημαντικό 

να συμπεριληφθούν σε ένα πρωτόκολλο ανίχνευσης και διαχείρισης της συντροφικής κακοποίησης 

στην εγκυμοσύνη για την υποστήριξη των επαγγελματιών στην καθ’ ημέρα επαγγελματική πράξη. 

 

Λέξεις κλειδιά: πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, συντροφική κακοποίηση, εγκυμοσύνη. 
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1. Εισαγωγή 

Η συντροφική κακοποίηση είναι πολύ διαδεδομένη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Από 

πρόσφατες μελέτες προκύπτει ότι η συχνότητα κακοποίησης των εγκύων κυμαίνεται από 4% έως 

32%, με τα ποσοστά να είναι υψηλότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες (WHO, 2014). Ερευνητικά 

δεδομένα άλλων χωρών διαπιστώνουν υψηλότερα ποσοστά κακοποίησης κατά την διάρκεια της 

εγκυμοσύνης συγκριτικά με την περίοδο της λοχείας (8.9% πριν /4.9% μετά τον τοκετό)(Koening et 

all., 2006). 

Η κακοποίηση στην εγκυμοσύνη έχει σημαντικές συνέπειες για την υγεία της μητέρας και του 

παιδιού. Επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες έχουν επισημάνει ότι οι σωματικά και σεξουαλικά 

βίαιες πράξεις από τους συντρόφους συνδέονται σταθερά με ένα ευρύ φάσμα αρνητικών 

αποτελεσμάτων για την υγεία της εγκύου, συμπεριλαμβανομένων των γυναικολογικών 

δυσλειτουργιών, δυσμενούς έκβασης της εγκυμοσύνης όπως πρόωρο τοκετό, αιμορραγίες, 

αποβολές, αποκόλληση του πλακούντα, χαμηλό βάρος του νεογνού (Stark et all., 1979; Webster et 

all., 1996), καθώς και με βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ψυχική υγεία της 

εγκύου (Thompson et all., 2006). Η βία κατά της εγκύου συχνά συναντάται και ως «παιδική 

κακοποίηση εντός της μήτρας» (Hunt, Martin 2001). 

Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης φαίνεται να αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για την 

έγκαιρη διάγνωση της ενδοσυντροφικής βίας. Παρά το γεγονός ότι τα θύματα φαίνεται να 

επιτρέπουν ερωτήσεις από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για τη συντροφική βία, οι 

γιατροί δεν αξιολογούν συστηματικά την έκθεση των ασθενών τους σε κακοποιητικές 

συμπεριφορές, γεγονός που οδηγεί στο να παραμένει αδιάγνωστη. 

Στην Ελλάδα η κακοποίηση της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν έχει 

επαρκώς μελετηθεί µε αποτέλεσµα να επικρατεί άγνοια ως προς το μέγεθος του προβλήματος, τις 

αρνητικές συνέπειες του, τους παράγοντες κινδύνου και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης 

του φαινομένου. Ερευνητικά δεδομένα από τις υπηρεσίες υγείας της Κρήτης υποστηρίζουν ότι οι 

γυναίκες ταλαιπωρούνται από την ανεπαρκή ανταπόκριση του συστήματος και από την 

αποσπασματικότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν για το ίδιο πρόβλημα από διαφορετικούς 

επαγγελματίες. Επιπλέον, οι επαγγελματίες, φαίνεται να διαχειρίζονται αποσπασματικά και πολλές 

φορές πρόχειρα το πρόβλημα της κακοποίησης με αποτέλεσμα να καθυστερούν την  παρέμβαση 

στο πρόβλημα και πολλές φορές να αισθάνονται οι ίδιοι αναποτελεσματικοί και ανεπαρκείς. Η δε 

σύγκρουση ρόλων μεταξύ επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων και μεταξύ διαφορετικών 

υπηρεσιών είναι καταλυτική στην αποτελεσματική ανταπόκριση του συστήματος στην πρόληψη 

και αντιμετώπιση της συντροφικής βίας (Papadakaki et all., 2012; Papadakaki et all., 2013a; 

Papadakaki et all., 2013b; Papadakaki et all., 2014).  

Ενώ στην Αμερική, την Αυστραλία και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν 

πρωτόκολλα για τη διαλογή και τη διαχείριση της κακοποιημένης γυναίκας μέσα στο πλαίσιο του 

συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Προηγούμενες μελέτες έχουν 

αναδείξει την σπουδαιότητα ανάπτυξης επαγγελματικών πρωτοκόλλων για τον εντοπισμό και τη 

διαχείριση της συντροφικής βίας προκειμένου να βοηθήσει το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης 

στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων που βασίζονται σε συγκεκριμένες επιλογές φροντίδας. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν επίσης υπογραμμίσει την ανάγκη να δημιουργηθούν κατάλληλα 

εργαλεία για την εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και διαδικασίες αξιολόγησης στους 

χώρους της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να κατανοηθούν οι προκλήσεις που προκύπτουν κατά 

την κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και να προωθηθούν παρεμβάσεις για την 

αντιμετώπισή αυτών (Papadakaki et all., 2012; Papadakaki et all., 2013a; Papadakaki et all., 2013b; 

Papadakaki et all., 2014). 

Σε απάντηση στην παραπάνω αναγκαιότητα, η παρούσα μελέτη έρχεται να διαπιστώσει τις 

προκλήσεις καθώς και τις ανάγκες των επαγγελματιών ΠΦΥ σε ζητήματα διαχείρισης της 

κακοποίησης στον πληθυσμό των εγκύων γυναικών και να εκτιμήσει τη βαρύτητα που αποδίδουν 

στην προσωπική τους πληροφόρηση και ετοιμότητα. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 
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αναμένεται να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία πρωτοκόλλου ανίχνευσης και διαχείρισης της 

κακοποίησης κατά την εγκυμοσύνη σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Επιλογή συμμετεχόντων 

Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2016, σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές ΠΦΥ 

μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν όλα τα Κέντρα Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου (n=6), το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) Ηρακλείου και μια ιδιωτική 

μαιευτική κλινική που δραστηριοποιείται στην ΠΕ Ηρακλείου. Επιλέξιμοι για συμμετοχή στη 

μελέτη ήταν όλοι οι επαγγελματίες των επιλεγμένων μονάδων ΠΦΥ, που σύμφωνα με το 

καθηκοντολόγιό τους, συμμετέχουν στη φροντίδα υγείας των εγκύων γυναικών πριν και μετά τον 

τοκετό  (ιατροί Γενικής Ιατρικής, γυναικολόγοι, παιδίατροι, νοσηλευτές, μαίες/μαιευτές, κοινωνικοί 

λειτουργοί, οδηγοί ασθενοφόρου). Προσεγγίστηκαν όλοι οι επαγγελματίες αλλά η συμμετοχή 

εξαρτήθηκε από τη διαθεσιμότητά τους. Στο τελικό δείγμα συμμετείχαν 61 επαγγελματίες όλων 

των ειδικοτήτων.  

Για τις ανάγκες της ποιοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε σκόπιμη δειγματοληψία για την 

αναζήτηση επαγγελματιών υγείας με τα εξής κριτήρια: α) ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, 

Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Κοινωνικής Εργασίας (ως βασικές επαγγελματικές ειδικότητες που 

στελεχώνουν την Ελληνική ΠΦΥ), β) προυπηρεσία >5 ετών, γ) διαχείριση >5 περιπτώσεων 

κακοποίησης γυναικών στο ενεργητικό τους, δ) γεωγραφική περιοχή ευθύνης εντός της ΠΕ 

Ηρακλείου. Η επιλέξιμοι επαγγελματίες αναγνωρίστηκαν με εσωτερικές διαδικασίες από τις 

διευθύνσεις των κέντρων υγείας. Απο τους 12 επαγγελματίες που βρέθηκαν να πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας,  4 επαγγελματίες με βάση τη διαθεσιμότητά τους (1 ιατρός Γενικής 

Ιατρικής, 1 νοσηλευτής, 1 μαία, 1 κοινωνικός λειτουργός). Η μέση ηλικία των 4 συμμετεχόντων 

ήταν τα 49 έτη (Τ.Α 1.4) και η μέση προϋπηρεσία τους τα 19.7 έτη (ΤΑ 0.5). 

Από τις απλές κατανομές (Πίνακας 1) φαίνεται ότι 38 (62.3% των συμμετεχόντων) ήταν 

γυναίκες με μέση ηλικία τα 44.1 έτη (9.3 Τ.Α.) και μέση προϋπηρεσία τα 17 έτη (Τ.Α.9.2). Από το 

σύνολο των συμμετεχόντων 11 (18.0%) ήταν ιατροί Γενικής Ιατρικής, 2 (3.3%) γυναικολόγοι, 15 

(24.6%) μαίες/μαιευτές, 13 (21.3%) κοινωνικοί λειτουργοί, 15 (24.6%) νοσηλευτές, 1 (1.6%) 

παιδίατρος και, 4 (6.6%) οδηγοί ασθενοφόρων. 
 

Πίνακας 1. Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 

Ν=61 N (%) 

Φύλο 

Άνδρες 23 37.7 

Γυναίκες 38 62.3 

Ηλικία* 44.1 9.3 

Προϋπηρεσία* 17 9.2 

Επάγγελμα/Ειδικότητα 

Γεν. Ιατροί 11 18 

Γυναικολόγοι 2 3.3 
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Μαίες/μαιευτές 15 24.6 

Κοινωνικοί λειτουργοί 13 21.3 

Νοσηλευτές 15 24.6 

Παιδίατροι 1 1.6 

Οδηγοί ασθενοφόρου 4 6.6 

 

*Μέση τιμή, Τυπική Απόκλιση 

 

2.2 Ερευνητικό εργαλείο- Μέθοδος 

Για τις ανάγκες της ποσοτικής έρευνας διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο βασιζόμενο σε 

υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτοκόλλα άλλων χωρών (π.χ OHIO Domestic Violence 

Protocol for Health Care Providers: Standards of Care; UNFPA Medical Protocol/Guidelines for 

Management of Victims of Gender Based Violence Western Australia Guideline for Responding to 

Family and Domestic Violence), το οποίο περιελάμβανε ένα γενικό μέρος σχετικό με το 

δημογραφικό προφίλ των ερωτηθέντων (π.χ. ηλικία, φύλο, επάγγελμα/ειδικότητα, έτη 

προϋπηρεσίας) και ένα ειδικό μέρος που αξιολογούσε την προσλαμβανόμενη σημαντικότητα 

πληροφοριών σχετικών με τη διακρίβωση, της εκτίμηση και τη διαχείριση της κακοποίηση της 

εγκύου, με χρήση κλίμακας, της οποίας οι απαντήσεις κυμαινόταν από το 1 έως το 7 (1= καθόλου 

σημαντικό, 2= λίγο σημαντικό, 3= μέτρια σημαντικό, 4= αρκετά σημαντικό, 5= πολύ σημαντικό, 

6= πάρα πολύ σημαντικό, 7= απόλυτα σημαντικό). Πιο συγκεκριμένα, το ειδικό μέρος του 

ερωτηματολογίου περιελάμβανε τα εξής 5 μέρη και 57 συνολικά ερωτήσεις με πληροφορίες για: α) 

την κακοποίηση (π.χ τυπολογία κακοποίησης, συνέπειες, νομικό πλαίσιο, κ.α.), β) την εκτίμηση της 

κατάστασης της κακοποιημένης εγκύου (π.χ. κατευθυντήριες οδηγίες, εσωτερική οργάνωση 

υπηρεσίας, εργαλεία εκτίμησης, κ.α.), γ) την παρέμβαση/αντιμετώπιση της περίπτωσης (π.χ 

υπηρεσίες υποστήριξης, αρμοδιότητες εργαζομένων, ρόλοι υπηρεσιών, διαδικασία καταγγελίας, 

κ.α.), δ) πληροφορίες για την τεκμηρίωση/καταγραφή της περίπτωσης (π.χ. χάρτης σώματος, 

φωτογραφικό υλικό, ενιαία φόρμα καταγραφής, κ.α.), ε) πληροφορίες για την 

παρακολούθηση/follow up της περίπτωσης (π.χ. ευθύνη και αρμοδιότητες επαγγελματιών, νομική 

υποχρέωση, κ.α.). 

Για τις ανάγκες της ποιοτικής έρευνας διενεργήθηκαν συνεντεύξεις και χρησιμοποιήθηκε 

οδηγός συνέντευξης, ο οποίος εξέταζε τα παρακάτω θεματικά πεδία: (α) μεθόδους πρόληψης και 

αντιμετώπισης του φαινομένου της κακοποίησης των εγκύων στην ΠΦΥ, στο πλαίσιο του 

επαγγελματικού ρόλου του κάθε συμμετέχοντα, (β) τρόπους αναγνώρισης και υποστήριξης των 

θυμάτων που απευθύνονται στις υπηρεσίες ΠΦΥ, (γ) εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

στην αναγνώριση και την υποστήριξη των θυμάτων, (δ) δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

επαγγελματίες στην καθημερινή πράξη, (ε) το δίκτυο συνεργαζόμενων υπηρεσιών, (ζ) προτάσεις 

για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.3.1 Προσλαμβανόμενος βαθμός σπουδαιότητας των πληροφοριών που αφορούν την 

κακοποίηση της εγκύου 

Από τις πληροφορίες που αφορούσαν στην παρέμβαση/αντιμετώπιση της κακοποίησης στην 

έγκυο (Πίνακας 2), οι πληροφορίες που αφορούσαν στην “διαδικασία καταγγελίας της 

κακοποίησης” (93.4%), στα “κατοχυρωμένα δικαιώματα των εγκύων γυναικών που κακοποιούνται 
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και των παιδιών τους” (93.4%), στις “διαθέσιμες Γραμμές  ψυχολογικής υποστήριξης” (91.8%) και  

στο “νομικό πλαίσιο για την έγκυο που κακοποιείται” (90.2%) αναγνωρίστηκαν από μεγάλο 

ποσοστό συμμετεχόντων ως εξαιρετικά σημαντικές για την καθ’ ημέρα πράξη του επαγγελματία 

από μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων. Αντίθετα, οι πληροφορίες που αφορούσαν στις 

“κατευθυντήριες οδηγίες για σύνδεση μεταξύ τμημάτων και εργαζομένων εντός φορέα” θεωρήθηκαν 

λιγότερο σημαντικές από ένα σημαντικό ποσοστό συμμετεχόντων (24.6%). 

 
Πίνακας 2. Κατανομή συμμετεχόντων με βάση τη σημαντικότητα που αναγνωρίζουν σε πληροφορίες που αφορούν στην 

παρέμβαση/αντιμετώπιση της κακοποίησης της εγκύου. 

 

 
ΑΝΕΥ ή ΜΕΤΡΙΑΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ έως  

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

 N % n % 

Παρέμβαση/Αντιμετώπιση     

Πληροφορίες για όλους τους φορείς και υπηρεσίες 

που ασχολούνται με θέματα κακοποίησης της εγκύου 

στην Περιφέρεια Ηρακλείου. 
7 11.5 54 88.5 

Περιγραφή φορέων και υπηρεσιών που παρέχει ο κάθε 

φορέας. 
11 18.0 50 82.0 

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των εργαζομένων, 

που ασχολούνται με θέματα κακοποίησης της εγκύου. 
12 19.7 49 80.3 

Πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή του ρόλου 

των φορέων που ασχολούνται με κακοποίηση της 

εγκύου. 
14 23.0 47 77.0 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταγγελίας 

της  εγκύου που κακοποιείται. 
4 6.6 57 93.4 

Πληροφορίες σχετικά με νομικό πλαίσιο για την  

έγκυο που κακοποιείται. 
6 9.8 55 90.2 

Πληροφορίες για τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των 

εγκύων γυναικών που κακοποιούνται και των παιδιών 

τους. 
4 6.6 57 93.4 

Πληροφορίες για φορείς νομικής υποστήριξης της  

εγκύου που κακοποιείται. 
8 13.1 53 86.9 

Πληροφορίες για τη Νομική διαδρομή που ακολουθεί 

η  έγκυος που κακοποιείται. 
11 18.0 50 82.0 

Πληροφορίες για τις διαθέσιμες Γραμμές  

ψυχολογικής υποστήριξης. 
5 8.2 56 91.8 
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Πληροφορίες για τη διαχείριση και αναγνώριση της 

κακοποίησης των μεταναστριών εγκύων γυναικών. 
9 14.8 52 85.2 

Πληροφορίες σχετικά με τις παραπομπές από τη μια 

Υπηρεσία/Φορέα σε μια/έναν άλλη/άλλον. 
14 23.0 47 77.0 

Πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια, που θα πρέπει 

να τηρούνται για να γίνει μια παραπομπή. 
13 21.3 53 86.9 

Πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα υγείας της  

εγκύου που κακοποιείται. 
8 13.1 53 86.9 

Κατευθυντήριες οδηγίες για διασύνδεση υπηρεσιών. 14 23.0 47 77.0 

Κατευθυντήριες οδηγίες για σύνδεση μεταξύ 

τμημάτων και εργαζομένων εντός φορέα. 
15 24.6 46 75.4 

Πρακτικές οδηγίες για τη διαχείριση της  εγκύου που 

κακοποιείται  ανάλογα με τα στάδια αλλαγής. 
16 16.4 51 83.6 

Πληροφορίες παραπομπής σε υπηρεσίες για τους 

δράστες της  εγκύου που κακοποιείται. 
8 13.1 53 86.9 

Πληροφορίες σχετικά με το ενημερωτικό υλικό που 

διατίθενται από το φορέα για την κακοποίηση της 

εγκύου. 
13 21.3 48 78.7 

 

Από τις πληροφορίες που αφορούσαν την ενσωμάτωση φωτογραφικού υλικού για την 

τεκμηρίωση/καταγραφή της κακοποίησης στην έγκυο (Πίνακας 3), οι πληροφορίες που αφορούσαν 

στην “καταχώρηση πληροφοριών κακοποίησης στο φάκελο της  εγκύου” (83.6%), στην 

“καταχώρηση πληροφοριών στο φάκελο της εγκύου που κακοποιείται για τον δράστη” (82%), στην “ 

καταχώρηση πληροφοριών στο φάκελο της εγκύου που κακοποιείται σχετικά με την αντιμετώπιση 

(από φορέα/παραπέμφθηκε)” (80%) και στη “καταχώρηση πληροφοριών στο φάκελο της εγκύου 

που κακοποιείται για στοιχεία φροντιστή (σε περίπτωση ανήλικης εγκύου που κακοποιείται)” 

(80%) αναγνωρίστηκαν ως εξαιρετικά σημαντικές για την καθ’ ημέρα πράξη του επαγγελματία από 

μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων. Αντίθετα, οι πληροφορίες που αφορούσαν στην “ενσωμάτωση 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου εξέτασης για κακοποίηση στις εγκύους γυναίκες” και στην 

“ενσωμάτωση του χάρτη σώματος στο φάκελο της  εγκύου που κακοποιείται” θεωρήθηκαν λιγότερο 

σημαντικές από ένα σημαντικό ποσοστό συμμετεχόντων (26.2%) και στις δύο περιπτώσεις. 

 
Πίνακας 3. Κατανομή συμμετεχόντων με βάση τη σημαντικότητα που αναγνωρίζουν σε πληροφορίες που αφορούν στη 

τεκμηρίωση/καταγραφή  της κακοποίησης της εγκύου 

 

 
ΑΝΕΥ ή 

ΜΕΤΡΙΑΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ έως  

ΠΟΛΥ 

ΥΨΗΛΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

 n % n % 

Τεκμηρίωση/Καταγραφή 
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Δημιουργία αρχείου σε περιπτώσεις κακοποίησης εγκύων 

γυναικών. 
14 23 47 77 

Ενσωμάτωση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου εξέτασης για 

κακοποίηση στις εγκύους γυναίκες. 
16 26.2 45 73.8 

Ενσωμάτωση του χάρτη σώματος στο φάκελο της  εγκύου που 

κακοποιείται. 
16 26.2 45 73.8 

Ενσωμάτωση  φωτογραφικού υλικού στο φάκελο  που να 

τεκμηριώνουν την κακοποίηση στην έγκυο γυναίκα. 
15 24.6 46 75.4 

Δημιουργία μίας φόρμας σαν ενιαίο εργαλείο όλων των 

υπηρεσιών/φορέων, που να περιλαμβάνει το κοινωνικό 

ιστορικό και τη συνέντευξη της  εγκύου που κακοποιείται. 
12 19.7 49 80.3 

Καταχώρηση πληροφοριών κακοποίησης στο φάκελο της  

εγκύου. 
10 16.4 51 83.6 

Καταχώρηση πληροφοριών στο φάκελο της εγκύου που 

κακοποιείται σχετικά με προσωπικά στοιχεία. 
12 19.7 49 80.3 

Καταχώρηση πληροφοριών στο φάκελο της εγκύου που 

κακοποιείται για την περιγραφή του περιστατικού. 
12 19.7 49 80.3 

Καταχώρηση πληροφοριών στο φάκελο της εγκύου που 

κακοποιείται για τον δράστη. 
11 18 50 82 

καταχώρηση πληροφοριών στο φάκελο της εγκύου που 

κακοποιείται σχετικά με την αντιμετώπιση (από 

φορέα/παραπέμφθηκε). 
11 18 50 82 

Καταχώρηση πληροφόρηση στο φάκελο της εγκύου που 

κακοποιείται για στοιχεία φροντιστή (σε περίπτωση ανήλικης 

εγκύου που κακοποιείται). 
11 18 50 82 

 

2.3.2 Εμπόδια στην αποτελεσματική διαχείριση της κακοποίησης της εγκύου στις υπηρεσίες 

ΠΦΥ 

Από τη θεματική ανάλυση προέκυψαν τα εξής θέματα: (α) απουσία προσυμπτωματικού 

ελέγχου (π.χ. οι περιπτώσεις φαίνεται να φτάνουν στον επαγγελματία υγείας κυρίως επειδή τον 

αναζητούν τα θύματα όπως αναφέρθηκε και λιγότερο από παραπομπή άλλων δομών ή 

επαγγελματικών ειδικοτήτων), (β) ασάφεια ως προς τον επαγγελματικό ρόλο (π.χ. οι επαγγελματίες 

υγείας ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για να ακολουθήσουν και ότι δεν 

γνωρίζουν τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις), (γ) ελλιπής τεκμηρίωση (π.χ. η 

υποψία κακοποίησης δεν καταγράφεται σε φάκελο-ιστορικό των ασθενών, γεγονός που αποδόθηκε 

σε ζητήματα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας), (δ) ελλιπώς ανεπτυγμένη 

διατμηματική/διυπηρεσιακή συνεργασία (π.χ. συστηματική συνεργασία σε επίπεδο πρόληψης του 

φαινομένου ή σε οργανωμένη διυπηρεσιακή διαχείριση των διαπιστωμένων περιπτώσεων φάνηκε 

να απουσιάζει), και (ε) υπηρεσιακή ανεπάρκεια σε δράσεις πρόληψης στην κοινότητα (π.χ. ακόμη και 

η συμμετοχή σε δράσεις άλλων φορέων αναφέρθηκε ως περιορισμένη εξαιτίας του φόρτου 

εργασίας). 
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3. Συμπεράσματα 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη ανάδειξε σημαντικές δυσκολίες στη διαχείριση των 

περιπτώσεων συντροφικής κακοποίησης της εγκύου στην ΠΦΥ καθώς και τις πληροφορίες που 

είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν σε ένα πρωτόκολλο ανίχνευσης και διαχείρισης της 

συντροφικής κακοποίησης στην εγκυμοσύνη. Στη βάση των αποτελεσμάτων αυτής της μελέτης 

αναδεικνύεται η ανάγκη για εισαγωγή διαγνωστικών εργαλείων με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση 

των περιπτώσεων κακοποίησης και η ανάγκη ανάπτυξης διεπιστημονικών πρωτοκόλλων 

διαχείρισης των περιπτώσεων προκειμένου να υποστηρίζεται η κλινική απόφαση και πράξη και να 

ενισχύεται η κλινική αποτελεσματικότητα. Η επαρκής ιατρική καταγραφή και τεκμηρίωση πρέπει 

επίσης να αποτελέσει προτεραιότητα στις δομές υγείας, προκειμένου να ενισχυθεί η τρέχουσα 

διαχείριση και συνέχεια της φροντίδας. Τα ιατρικά αρχεία, για τα θύματα συντροφικής βίας, θα 

μπορούσαν να είναι πολύ πιο χρήσιμα για τις νομικές διαδικασίες, αν οι επαγγελματίες υγείας 

μπορούσαν να ακολουθήσουν τις αρχές τεκμηρίωσης που αναφέρονται απο τους Isaac & Enos 

(2001), οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη λήψη φωτογραφιών των τραυματισμών, τη 

χρήση ενός χάρτη σώματος που να περιγράφει σε ποιο σημείο παρατηρήθηκε ο τραυματισμός, την 

ακριβή καταγραφή της μαρτυρίας του ασθενούς εντός εισαγωγικών, κ.ά. 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών σε σχολική τάξη, μέσω μελέτης περίπτωσης. Με την 

διερεύνηση των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών στο σχολείο, 

μπορούν να διαπιστωθούν τα προβλήματα και οι επιπτώσεις ως προς την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας τους. Μια τέτοια μέθοδος είναι η κοινωνιομετρική, η οποία στηρίζεται στη 

διαπίστωση των συμπαθειών ή αντιπαθειών που αναπτύσσονται σε μια κοινωνική ομάδα. Είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να συλλάβουμε τα συναισθήματα και τις σχέσεις, ώστε να  δώσουμε την 

ευκαιρία στα ίδια τα άτομα να εκφραστούν ελεύθερα για το θέμα. Πρόκειται για μια μέθοδο από το 

πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας, η οποία διατίθεται στους εκπαιδευτικούς, και είναι βοηθητική 

και εύχρηστη. 

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνιόγραμμα, κοινωνιομετρικό τετσ, διαπροσωπικές σχέσεις, 

επικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία 

1. Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις διαπροσωπικές σχέσεις που είχαν 

αναπτυχθεί μεταξύ των μαθητών ενός δημοτικού σχολείου και να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα 

και επιπτώσεις. Ως ερευνητικά ερωτήματα ήταν οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τις 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών και τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στην 

ανάπτυξη  της προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης, αν υπάρχουν διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα 

στους μαθητές διαφόρων εθνικοτήτων. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η κοινωνιομετρική μέθοδος. Πρόκειται για μια 

βοηθητική και εύχρηστη μέθοδο που διατίθεται στους εκπαιδευτικούς, από ένα πεδίο της 

κοινωνικής ψυχολογίας, την κοινωνιομετρία. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές οι αλλαγές στην 

συμπεριφορά ενός μαθητή μέσα στην τάξη έχουν ως αιτία τις σχέσεις του με κάποιον ή κάποιους 

συμμαθητές του. Το βασικό πλεονέκτημα της κοινωνιομετρικής μεθόδου είναι ότι αποτελεί μια «εκ 

των έσω» (insider) οπτική για τις σχέσεις των ίδιων των μελών της ομάδας και δε στηρίζεται στις 

εκτιμήσεις ή τις παρατηρήσεις κάποιου  εκτός ομάδας παρατηρητή (Moreno, 1954). 

2. Κυρίως μέρος 

Σε κάθε στιγμή της ζωής μας επικοινωνούμε και είναι πολύ σημαντικό να ανακαλύψουμε πώς 

και γιατί. Η μελέτη της επικοινωνίας μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει  όταν οι 

άνθρωποι επικοινωνούν με τον εαυτό τους και με τους άλλους και πώς μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικότητα τις τεχνικές της επικοινωνίας. Η Επικοινωνία είναι «μια 

μαγική, ‘αμφιλεγόμενη’ και πολυσυζητημένη λέξη και έννοια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

του» (Χαραλαμπίδης, 2009), η οποία αποτελείται από διάφορους τρόπους με τους οποίους οι 

άνθρωποι επικοινωνούν και επηρεάζουν τον εαυτό τους ή και άλλους (Πιπερόπουλος, 2006; 

Καζάζη, 2008). Με βάση τον Μπίλλη (1999) η επικοινωνία είναι «τεχνική, διότι προϋποθέτει την 

ύπαρξη και χρήση συνδυασμένων στοιχείων, αρχών και νόμων, που διέπουν τις διάφορες επιστήμες 

και τέχνες, όπως την επιστήμη της Ψυχολογίας, της Φιλολογίας, της Κοινωνιολογίας, την τέχνη της 
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Ζωγραφικής, της Μουσικής και άλλων». Επικοινωνία όμως δεν είναι μόνο η γλώσσα μας, είναι και 

τα συναισθήματα, η οπτική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου, η στάση του σώματος και οι 

χειρονομίες (Argyle, 1981; Βρεττός, 2003; Pease, Pease, 2006, Νικολάου, 2014, 2019). Με απλά 

λόγια, η «Μη Λεκτική Επικοινωνία». (Νικολάου, 2014, 2019) 

• Διαπροσωπική επικοινωνία στη σχολική τάξη: Η διαπροσωπική επικοινωνία είναι η 

επικοινωνία με τους άλλους. Η επικοινωνία αυτή ξεκινάει από τότε που είμαστε βρέφη, 

αφού τα βρέφη αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και οι αντιδράσεις τους δεν είναι τυχαίες ή 

χαοτικές, αφού και αυτά έχουν ανάγκες, ενδιαφέρονται και επιχειρούν να τις ικανοποιήσουν 

(Μπακιρτζής, 2006), μέσα από κοινωνική διαντίδραση με σκοπό απόκτησης της ταυτότητας 

(Καζάζη, 2008). Η κοινωνική διαντίδραση είναι με απλά λόγια οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι 

οποίες σχηματίζουν τη ζωή κάποιου ανθρώπου και θεωρούνται πολύ σημαντικές 

καταστάσεις (Καζάζη, 2008), αφού μέσα αυτές κατακτάς σύμβολά και κανόνες που διέπουν 

την ανθρώπινη επικοινωνία τόσο τη λεκτική όσο και τη μη λεκτική (Νικολάου, 2019, 2014; 

Πολεμικός, Κοντάκος, 2002). Τώρα, όσον αφορά τον τομέα ο οποίος ασχολείται με τις 

διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στη σχολική τάξη και στο χώρο του σχολείου γενικότερα είναι 

η Κοινωνική Ψυχολογία Αγωγής. Ο κάθε μαθητής βρίσκεται σε μια αμοιβαία επίδραση με 

τους συμμαθητές του και τους δασκάλους τους, με αποτέλεσμα η σχολική τάξη να γίνεται 

μια μικρή κοινωνική ομάδα, ένα μικρό «κοινωνικό σύστημα» με ποικίλες αλληλεπιδράσεις 

(Παπαγεωργίου, 2006). Είναι η λεγόμενη δυναμική της σχολικής τάξης, η οποία είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη των γνωστικών στόχων και άλλων σκοπών του σχολείου, για 

αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί και να κατανοηθεί πλήρως από τον εκπαιδευτικό 

(Παπαγεωργίου, 2006).  

• Αλληλεπίδραση μαθητή-μαθητή: Το ενδιαφέρον για τη μάθηση που βασίζεται στους 

μαθητές έχει προκύψει από έρευνα η οποία έχει καθιερώσει ότι τα παιδιά μπορεί να έχουν 

μια ισχυρή επιρροή το ένα στη διανοητική ανάπτυξη του άλλου (Damon, 1984). Στην 

Πιαζετιανή θεωρία, η αλληλεπίδραση των συμμαθητών δουλεύει ως ένα ερέθισμα για 

αλλαγή αλλά δεν παρέχει την ουσία της αλλαγής. Η παραπάνω θεωρία βοηθά στην 

κατανόηση καταστάσεων στις οποίες η σύγκρουση εκδηλώνεται εμφανώς μεταξύ των 

μαθητών. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Βιγκοτσκιανή θεωρία, οι μαθητές μέσα από την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους, έρχονται σε επαφή με νέα μοτίβα σκέψης όταν εμπλέκονται σε 

διάλογο με τους συμμαθητές τους. Αυτό συμβαίνει διότι ο διάλογος που πραγματοποιείται 

μεταξύ των μαθητών είναι εκ φύσεως μία συνεργατική ανταλλαγή ιδεών μεταξύ ίσων. 

Παράλληλα, ο Damon βλέπει τους συμμαθητές ως μια αποτελεσματική πηγή γνωστικής 

σύγκρουσης. Θεωρεί πως η χρήση κοινού λεξιλογίου από τους μαθητές έχει ως αποτέλεσμα 

οι μαθητές μερικές φορές να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις εξηγήσεις των συμμαθητών 

τους παρά του δασκάλου. Επιπλέον, οι μαθητές τείνουν να παίρνουν σοβαρά την 

ανατροφοδότηση ενός συμμαθητή τους, μιλούν ευθέως και ανοικτά το ένα στο άλλο ενώ 

παράλληλα οι πληροφοριακές συζητήσεις με άλλους μαθητές είναι συνήθως λιγότερο 

συναισθηματικά απειλητικές απ’ ότι με έναν ενήλικα. 

• Η αυτοαντίληψη της αμοιβαίας συμπάθειας στις διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών: Μέσα 

στις κοινωνικές σχέσεις, το κάθε άτομο προβάλλει τα αισθήματα του πάνω σε άλλα άτομα 

και αυτά με την σειρά τους πάνω στο άτομο, τα οποία επηρεάζουν, με αποτέλεσμα να 

έχουμε μια διαρκή και συνεχόμενη αλληλεπίδραση και επικοινωνία, «η οποία 

πραγματοποιείται μέσα σε πολύπλοκες κοινωνικές και ψυχολογικές διαδικασίας ανταλλαγής 

πληροφοριών» (Καζάζη, 2008). Όλο αυτό έχει να κάνει σχέση με το «ΕΓΩ» και την 

αντίληψη για μας τους ίδιους. Οι πρώτες προσπάθειες ορισμού της αυτοαντίληψης του 

ατόμου επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι οι καταστάσεις της συνείδησης δεν είναι άθροισμα 

αυτοτελών στοιχείων, αλλά αποτελούν μια ενότητα που κινείται αδιάλειπτα και ονομάζεται 

«ρεύμα συνείδησης» (Τσιάρας, 2007). Αυτές οι θεωρίες πρόβαλαν μια σφαιρική αντίληψη 

για το «Εγώ», θεωρούμενο ταυτόχρονα ως καθαρή εμπειρία, ως συνειδητότητα και ως τα 
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περιεχόμενα αυτής της εμπειρίας, όπου ο γνωρίζων, το καθαρό «Εγώ» και το γνωριζόμενο 

ταυτίζονται (Τομασίδης, 1982; Mead, 1962). Πιο συγκεκριμένα, το κάθε άτομο βλέπει τον 

εαυτό του να έχει αξίες και χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδουν άλλα άτομα και η 

προσωπική αυτοαντίληψη αναδύεται από την αδιάκοπη αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο 

και τον κοινωνικό κόσμο (Παπαστάμου, 1989; Argyle, 1973). Το άτομο δηλαδή 

διαμορφώνει την αυτοαντίληψή του ως αντανάκλαση των αντιλήψεων, την οποία έχουν τα 

άλλα άτομα γι' αυτό, αφού μέσα από τις  αντιδράσεις αυτές ανακαλύπτει τον εαυτό του και 

σχηματίζει την δική του προσωπική εικόνα (Reck 1980; Krielkamp, 1976), με αποτέλεσμα 

τα (άλλα) άτομα γενικότερα να είναι ή να γίνονται σημαντικά τις πλείστες φορές εξαιτίας 

της κοινωνικής κατάστασης, στην οποία τα συναντούμε (Καζάζη, 2008). Άρα η 

αντανάκλαση δεν είναι έμφυτη, αλλά μαθαίνεται, και στην συγκεκριμένη περίπτωση αφού 

έχουμε να κάνουμε με παιδιά - μαθητές, αυτή η αντανάκλαση προέρχεται κυρίως από την 

οικογένεια, αφού τα παιδιά φαίνεται να εσωτερικεύουν την εικόνα που οι γονείς 

εμφανίζονται να έχουν για αυτά (Videbeck, 1960; Coopersmith, 1967) και ακολούθως από 

τους συμμαθητές και μετά με το δάσκαλο τους, ο οποίος παίρνει τη θέση των γονέων ως 

σημαντικοί άλλοι (Docking, 1980; Burns,1982). 

2.1. Κοινωνιόγραμμα και κοινωνιομετρικό τεστ 

Για την κατανόηση της σχολικής τάξης σημαντική είναι η συμβολή της διερεύνησης των 

διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών γεγονός που μπορεί να 

επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τόσο στην ψυχολογία των μαθητών όσο και στην επίδοση τους μέσα 

στη σχολική τάξη. Για το σκοπό  αυτό, έχει αναπτυχθεί ειδική μέθοδος μελέτης χρήσιμη για κάθε 

εκπαιδευτικό γνωστή ως «κοινωνιόγραμμα», το οποίο ασχολείται με τη μέτρηση των κοινωνικών 

σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. Προσπαθεί δηλαδή να συλλάβει και 

να εκφράσει ποσοτικά και ποιοτικά τις κοινωνικές επαφές κα τις σχέσεις που αναπτύσσονται 

ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας ή ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες (Πυργιωτάκης, 2000). 

Μας επιτρέπει δηλαδή να δούμε με μια απλή ματιά όχι μόνον ποιοι είναι οι σταρ και ποιοι οι 

μοναχικοί, το «μαύρο πρόβατο» ή η «μαύρη κότα» (Μπλάκλει, 1994), μέσα στην τάξη, αλλά και 

ποιες υπο-ομάδες υπάρχουν, αφού συχνά εμφανίζονται σαν συσπειρώματα παιδιών που το ένα 

διαλέγει το άλλο (Fontana, 1996). 

Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε το κοινωνιομετρικό τεστ, το οποίο είναι μια 

ευρύτατα χρησιμοποιημένη τεχνική (Smith, 1993), ένα απλό ερωτηματολόγιο, όπου διατυπώνεται η 

ονομαζόμενη «κοινωνιομετρική ερώτηση» και αποτελείται από δυο σκέλη, όπως για παράδειγμα 

«με ποιους συμμαθητές θέλεις να συνεργάζεσαι στο σχολείο ή στον ελεύθερο χρόνο;» 

(Παπαγεωργίου, 2006). Είναι δηλαδή ένας απλός και πρακτικός τρόπος να βρει κανείς τους σταρ 

(αρχηγούς) σε μια τάξη (Fontana, 1996) μέσα από αντιληπτική δοκιμασία, η οποία ζητά από τα 

υποκείμενα να εκτιμήσουν τα συναισθήματα των άλλων μελών της ομάδας απέναντι τους 

(Τσιάρας, 2007). 

H συμπάθεια και η αντιπάθεια αποτελούν στοιχεία που συγκροτούν τις ανθρώπινες σχέσεις 

και η συμπεριφορά αποτελεί κατά κανόνα την κοινωνική επένδυση των συναισθηματικών αυτών 

καταστάσεων από τις οποίες και υπαγορεύεται (Πυργιωτάκης, 2000). Έτσι, η σχολική τάξη, όπως 

και οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες, είναι μια δυναμική μονάδα που μεταβάλλεται και 

εξελίσσεται συνεχώς, αφού μπορεί ο σταρ της μιας χρονιάς μπορεί να είναι λιγότερο δημοφιλής την 

επόμενη για τους οποιουσδήποτε λόγους (Fontana, 1996). Πάντως, τα φυσιολογικά άτομα μπορούν 

να αντιληφθούν τα ψυχολογικά ρεύματα συμπάθειας τα οποία τρέφουν απέναντι τους οι άλλοι ως 

ένα σημείο (Σαρρής, 1995). Τώρα, όσον αφορά τους απορριπτόμενους είναι ένα σήμα κινδύνου για 

τους εκπαιδευτικούς, και με αυτούς θα πρέπει να ασχοληθούν ιδιαίτερα και να τους εντάξουν στην 

ομάδα (Παπαγεωργίου, 2006). 
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2.2. Μεθοδολογία 

Η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην έρευνα αυτή είναι η μελέτη περίπτωσης 

των μαθητών της Δ’ Τάξης, σε ένα (1) Δημοτικό Σχολείο της Επαρχίας Πάφου στην Κύπρο, το 

χειμερινό εξάμηνο του 2014. Το σχολείο αυτό είναι ένα σύγχρονο σχολείο, το οποίο διαθέτει  

απαραίτητα και σύγχρονα μέσα και αποτελείται από μαθητές μεικτής ικανότητας. Αποφασίστηκε 

να ασχοληθούμε με μελέτη περίπτωσης γιατί είναι μια από τις πλέον αποτελεσματικές προσεγγίσεις 

διερεύνησης που υπάρχει στην εκπαίδευση. Ως κύριο όργανα μέτρησης (εργαλείο) ήταν το 

κοινωνιογράφημα ή κοινωνιόγραμμα. 

To σύνολο των μαθητών της σχολικής τάξης αποτέλεσαν δεκαοκτώ (18) μαθητές από τα 

οποία τα δέκα (10) είναι κορίτσια (55%) και τα οκτώ (8) αγόρια (45%). Επισκεφθήκαμε την τάξη 

και δώσαμε  σε όλα τα παιδιά ένα φύλλο χαρτί και τους είπαμε να  γράψουν το όνομα και το 

επίθετο τους για να μην δημιουργηθούν ασάφειες λόγω συνωνυμίας. Μέσα σε μια φιλική 

ατμόσφαιρα μοιράστηκε σε όλα τα παιδιά ένα φύλλο  χαρτί στο οποίο υπήρχε η λεγόμενη 

κοινωνιομετρική ερώτηση, η οποία  αποτελείται από δυο σκέλη. Ένα προτίμησης και ένα 

απόρριψης: «Λίγο πιο κάτω από το σχολείο σας βρίσκεται ένα οικόπεδο με πολλά σκουπίδια. Καλό 

θα ήταν να φτιάξετε μια αφίσα για την προστασία του οικοπέδου. Παρακαλώ, γράψετε στο χαρτί 

που σας δόθηκε τα ονόματα δυο συμμαθητών/τριών σας με τους οποίους θα θέλατε να 

συνεργαστείτε για να φτιάξετε την δική σας αφίσα». 

Δόθηκε χρόνος στα παιδιά να γράψουν τα ονόματα των συμμαθητών με τους οποίους θα 

ήθελαν να συνεργαστούν και μετά από λίγο τους ζητήθηκε να αναποδογυρίσουν το φύλλο του 

χαρτιού και να περιμένουν. Όταν τελείωσαν όλα τα παιδιά τους είπαμε το εξής: Αν υπάρχει κάποιο 

παιδί που δεν θα θέλατε να συνεργαστείτε μαζί του/τους τραβήξτε μια γραμμή και γράψετε το 

όνομα του/τους. Όσοι και αν είναι αυτοί. Αυτό ειπώθηκε με το χαρτί αναποδογυρισμένο. Αφού τα 

παιδιά έγραψαν το συμμαθητή/τρια τους με τον οποίο δεν θα ήθελαν να συνεργαστούν, μαζέψαμε 

τα χαρτιά. 

Σεβαστήκαμε τη μυστικότητα των προτιμήσεων των παιδιών και την απόρριψη τους. Αυτό 

έγινε με διακριτικότητα και όχι δημόσια. Αφού συγκεντρώσαμε όλα τα χαρτιά διαπιστώσαμε αν 

υπάρχουν ενδεχόμενες ελλείψεις για να μη δημιουργηθεί καμία σύγχυση. Αποσυρθήκαμε για να 

επεξεργαστούμε τη συλλογή των δεδομένων για το σχηματισμό του κοινωνιομετρικού πίνακα. 

Το επόμενο στάδιο στη διεξαγωγή της έρευνας αποτελεί η επεξεργασία των απαντήσεων των 

παιδιών (προτιμήσεις και απορρίψεις) και ο σχηματισμός του κοινωνιομετρικού πίνακα (Εικόνα 1). 

Για τον σχηματισμό του κοινωνιομετρικού πίνακα και για λόγους καθαρά πρακτικούς είναι 

χρήσιμο να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: (α) χωρίζουμε τα ψηφοδέλτια των αγοριών από εκείνα 

των κοριτσιών για να διευκολυνθεί η επεξεργασία των στοιχείων, (β) μετά από αυτό δίνουμε 

αύξοντα αριθμό στα ψηφοδέλτια αρχίζοντας από το ένα κατά αλφαβητική σειρά, όπου τώρα κάθε 

μαθητής/τρια θα έχει το νούμερό του και με αυτό θα δουλεύουμε, και τέλος (γ) σε ένα φύλλο χαρτί 

κατρ-ριγέ χαράζουμε έναν πίνακα με τόσες κάθετες στήλες και οριζόντιες γραμμές όσοι και οι 

μαθητές, όπου στην κάθε οριζόντια γραμμή, καθώς και στις στήλες γράφουμε τον αύξοντα αριθμό 

του μαθητή και δίπλα το όνομά του και σημειώνουμε με το μολύβι ένα (+) για τις θετικές 

προτιμήσεις και ένα (-) για τις αρνητικές. 

Ο κοινωνιομετρικός πίνακας αποτελεί σύμπτυξη των πληροφοριών με ευανάγνωστο και 

παραστατικό τρόπο ο οποίος κάθετα παρουσιάζει τις προτιμήσεις και τις απορρίψεις που δήλωσε 

κάθε παιδί για τους συμμαθητές του και οριζόντια παρουσιάζει τις προτιμήσεις και τις απορρίψεις 

που δέχθηκε κάθε παιδί από τους συμμαθητές του. 
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Εικόνα 2: Κοινωνιομετρικός πίνακας 

2.3. Κοινωνιογράφημα 

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων στον κοινωνιομετρικό πίνακα, ακολουθεί ο 

σχηματισμός του κοινωνιογραφήματος (Εικόνα 2). Ο κοινωνιομετρικός πίνακας δείχνει την 

ποσότητα των κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή πόσες θετικές και πόσες αρνητικές προτιμήσεις 

δέχτηκε το κάθε άτομο. Μόνο από το κοινωνιογράφημα, τη γραφική παράσταση των προτιμήσεων, 

αντιλαμβανόμαστε τη διαπλοκή των σχέσεων - ποιος προτιμά ποιον και ποιος απορρίπτει ποιον. Το 

κοινωνιογράφημα θα μας δείξει τη διαπλοκή των σχέσεων μέσα από ένα συμβολισμό 

(Πυργιωτάκης, 2000). 

Ο στοιχειώδης συμβολισμός του κοινωνιογραφήματος είναι ο εξής: (α) το τριγωνικό σχήμα 

παριστάνει αγόρι, (β) το κυκλικό σχήμα παριστάνει κορίτσι, (γ) το τόξο με τη συνεχόμενη γραμμή 

υποδηλώνει θετική προτίμηση με αποδέκτη αυτόν στον οποίο καταλήγει η αιχμή του τόξου, (δ) το 

τόξο με τη διπλή αιχμή και την παχιά συνεχόμενη γραμμή σημαίνει αμοιβαία θετική προτίμηση, (ε) 

το τόξο με τη διακεκομμένη γραμμή φανερώνει αρνητική προτίμηση, και τέλος (στ) το τόξο με τη 

διακεκομμένη γραμμή, που καταλήγει σε διπλή αιχμή, σημαίνει αμοιβαία απόρριψη. 

Με βάση αυτό τον συμβολισμό αρχίσαμε να σχηματίζουμε το κοινωνιογράφημα και 

παρουσιάζουμε με γραφική παράσταση τα στοιχεία που περιέχει ο κοινωνιομετρικός πίνακας. 
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Εικόνα 2: Κοινωνιογράφημα 

3. Συζήτηση 

Με βάση τον κοινωνιομετρικό πίνακα και την γραφική παράσταση  αυτής της σχολικής τάξης 

προκύπτουν οι ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη δυο (2) υποομάδων 

μέσα στην τάξη. Με μια πρώτη ματιά γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά προτιμούν τους ομόφυλους 

τους, δηλαδή τα κορίτσια προτιμούν να συνεργαστούν με κορίτσια, ενώ τα αγόρια προτιμούν τα 

αγόρια. Αυτό αποδεικνύεται το γεγονός ότι τα κορίτσια ψηφίζουν θετικά μόνο κορίτσια και τα 

αγόρια μόνο αγόρια. Ανάμεσα στις δυο (2) αυτές υποομάδες υπάρχουν μόνο απορριπτικές 

επικοινωνιακές σχέσεις και καμιά θετική ψήφος δεν καταγράφεται. Το γεγονός αυτό δείχνει πόσο 

σημαντικές είναι σε αυτήν την ηλικία οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Επιπλέον, το στάδιο 

ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές αιτιολογεί τέτοιου είδους σχέσεις. 

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο μέσος όρος προτιμήσεων είναι 35. Αν διαιρέσουμε τον αριθμό αυτό 

με τον αριθμό των μαθητών (n=18) έχουμε αποτέλεσμα 1.944 όπως επίσης και ο μέσος όρος 

απορρίψεων είναι 29. Αν διαιρέσουμε τον αριθμό αυτόν με τον αριθμό των μαθητών (n=18) έχουμε 

αποτέλεσμα 1.611. Περίπου ο μέσος όρος προτιμήσεων πλησιάζει τον μέσο όρο απορρίψεων. Και 

στις δυο (2) υποομάδες υπάρχει πλούσια διαπλοκή σχέσεων και διαμορφώνονται πολλαπλές 

τριαδικές σχέσεις όπως για παράδειγμα η σχέση των κοριτσιών (Νο10), (Νο4), (Νο9) των (Νο3), 

(Νο8), (Νο2) και των (Νο6), (Νο1), (Νο7) οι οποίες ψηφίζονται αμοιβαία και έτσι διαμορφώνεται η 

τριαδική αυτή σχέση, καθώς και τρεις μικρές υποομάδες κοριτσιών εκτός από το (Νο5) η οποία 

δέχεται αρνητική προτίμηση από τις δυο πρώτες υποομάδες των κοριτσιών (Νο10), (No4), (No9) 

και (Νο3), (No8), (No2) η οποία συνειδητοποιεί  την απόρριψη τους και αντιδρά με την δική της 

αρνητική  προτίμηση προς αυτές (No2), (No3), (No4), (No8), (No9), (No10). Το (Νο5) δίνει θετική 
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ψήφο στο (Νο1), στο (Νο6) και στο (Νο7) δηλαδή στα κορίτσια που αισθάνεται και 

αντιλαμβάνεται ότι δεν απορρίπτεται από αυτές και οι οποίες δεν της δίνουν καμία αρνητική ψήφο. 

Κάθε ομάδα έχει το δικό της δημοφιλές άτομο γύρω από το οποίο συγκεντρώνονται οι 

περισσότερες θετικές προτιμήσεις των υπολοίπων. Στην υποομάδα των κοριτσιών τρία κορίτσια 

συγκέντρωσαν τρείς θετικές ψήφους το (Νο1), (Νο6), (Νο7) και από την υποομάδα των αγοριών το 

(Νο12) συγκέντρωσε πέντε θετικές προτιμήσεις ο οποίος είναι το δημοφιλές άτομο στην τάξη. Πιο 

συγκεκριμένα στην υποομάδα των κοριτσιών φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις (3) «κλίκες». Οι κλίκες 

είναι συνήθως μικρές κλειστές ομάδες, με στενούς δεσμούς αμοιβαιότητα προτιμήσεων στο 

κοινωνιόγραμμα  και άρνησης εισδοχής νέων μελών από τους «έξω». Σταθερό χαρακτηριστικό της 

είναι η απομόνωση της  απέναντι στην τάξη. Το γεγονός αυτό εξηγεί και τη σταθερή 

κοινωνιομετρική της θέση (Καψάλης, 1988). 

Η 1η «κλίκα» αποτελείται από το (Νο10), το (Νο4) και το (Νο9), οι οποίες αλληλοψηφίζονται 

θετικά. Πιο συγκεκριμένα το (Νο10) δίνει μια θετική προτίμηση στο Νο4 και μια θετική ψήφο στο 

(Νο9). Αρνητική προτίμηση δίνει στο (Νο5) η οποία κατάγεται από τη Γεωργία. Το (Νο4) δίνει 

θετική προτίμηση στο (Νο9) και στο (Νο10) και στο(Νο5) αρνητική. Το (Νο9) δίνει θετική 

προτίμηση στο (Νο4) και στο(Νο10). Αρνητική προτίμηση δίνει στο(Νο5). 

Η 2η κλίκα αποτελείται από το(Νο3), το(Νο8) και το (Νο2). Το (Νο3) δίνει θετική προτίμηση 

στο (Νο8) και στο (Νο2). Αρνητική ψήφο παίρνει το (Νο5). Το (Νο2) δίνει θετική προτίμηση στο 

(Νο3) και στο (Νο8). Αρνητική δίνει στο (Νο5). Το (Νο8) δίνει θετική προτίμηση  στο (Νο3)  και 

στο (Νο2), αρνητική στο (Νο5). 

Την 3η κλίκα την περιλαμβάνει το (Νο6), το (Νο1) και το (Νο7). Το (Νο6) δίνει θετική 

προτίμηση στο (Νο1) και στο (Νο7) και αρνητική προτίμηση στο (Νο8). Το (Νο1) δίνει θετική 

προτίμηση στο (Νο6) και στο (Νο7) και στο (Νο8). Το (Νο7)  δίνει θετική στο (Νο6) και στο (Νο1) 

και αρνητική στο (Νο8). 

Ενδιαφέρον είναι ότι το (Νο5) (ποντιακής καταγωγής) έδωσε θετική προτίμηση στη 3η κλίκα 

δηλαδή στο (Νο6), στο (Νο1) και στο (Νο7) και έξι (6) αρνητικές ψήφους στα κορίτσια της 1ης και 

2ης κλίκας. Είναι μια μαθήτρια που χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση, γιατί κανένα κορίτσι από 

την υποομάδα των κοριτσιών δεν τις έδωσε θετική προτίμηση. Δηλαδή συγκέντρωσε 6 αρνητικές 

προτιμήσεις, τις οποίες ανταπέδωσε με την αρνητική της προτίμηση  στα κορίτσια της 1ης και 2ης 

κλίκας, γεγονός που δείχνει ότι αντιλαμβάνεται την απόρριψη τους προς το πρόσωπο της. Ψήφισε 

τα κορίτσια της 3ης κλίκας, τα οποία δεν της έδωσαν καμία  αρνητική ψήφο. Είναι φανερό ότι είναι 

η «μαύρη κότα»  το άτομο που βιώνει την απόρριψη από έξι (6) συμμαθήτριες της. Τέσσερις (4) 

αρνητικές προτιμήσεις συγκέντρωσε και το (Νο8) από την υποομάδα των κοριτσιών. 

Από την υποομάδα των αγοριών το (Νο11) (αραβικής καταγωγής) συγκέντρωσε έξι (6) 

αρνητικές προτιμήσεις από τους συμμαθητές του, γεγονός που δείχνει τη ρατσιστική τους 

συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά από διαφορετική καταγωγή. Εξασφάλισε μόνο μια θετική 

προτίμηση  από το (Νο17) (ποντιακής καταγωγής). Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά αυτά, αισθάνονται 

την απόρριψη από τους συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ένα αμοιβαίο 

συνδετικό κρίκο μεταξύ τους, γιατί αισθάνονται περιθωριοποιημένοι, παραμελημένοι από τους 

συμμαθητές τους. Αυτό το διαπιστώνει το (Νο11) με τη θετική ψήφο που έδωσε (Νο17), ο οποίος 

συγκέντρωσε και αυτός έξι αρνητικές ψήφους από τους συμμαθητές του και μόνο μια θετική από 

το (Νο11). 

Άρα στην τάξη αυτή υπάρχει μια (1) «μαύρη κότα» (Νο5) και δύο (2) «μαύρα πρόβατα», 

(Νο11) και (Νο17). Οι τρεις αυτές περιπτώσεις χρειάζονται περισσότερη διερεύνηση. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι και στις δυο (2) υποομάδες υπάρχει το άτομο/α που απορρίπτονται  από 

τους συμμαθητές τους. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι τρεις μαθητές (Νο5), (Νο11), (Νο17) 

είναι απομονωμένα άτομα απορριπτόμενα από τους συμμαθητές τους λόγω της καταγωγής τους. Η 

θέση τους είναι πολύ δύσκολη και η κοινωνική τους απομόνωση είναι λογικό να δρα ανασταλτικά 

στην επίδοση τους στα μαθήματα, η οποία είναι πολύ χαμηλή όπως το επιβεβαιώνει και το δελτίο 

επίδοσης τους. Επιπρόσθετα, το (Νο5) ήρθε στο σχολείο στη μέση της χρονιάς γεγονός που βοηθά 
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στην απομόνωση της γιατί δεν υπήρξε μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να ενσωματωθεί στην 

κοινωνική ομάδα της τάξης. 

Εν κατακλείδι, η σημασία του κοινωνιομετρικού τεστ είναι μεγάλη για τους εκπαιδευτικούς, 

δεδομένου ότι δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην τυπική συμπλήρωση του ωραρίου, αλλά να 

ενδιαφερονται για την ουσιαστική εκπλήρωση της παιδευτικής τους αποστολής. Επίσης, δίνεται η 

ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν διάφορους παράγοντες όπως για παράδειγμα η 

«οικογένεια» κοκ που δημιουργούν την περιθωριοποίηση και την απομόνωση σε κάποια παιδιά. 

Από το κοινωνιογράφημα, και το κάθε κοινωνιογράφημα θα ξεδιπλώνεται πάντα ένα ολόκληρο 

σενάριο. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη σύνδεση της φιλοσοφίας με τις άλλες επιστήμες 

προκειμένου να διαπιστωθεί ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της. Η μέθοδος  που χρησιμοποιείται 

στην ερευνητική αυτή προσπάθεια είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση. Κάθε επιστήμη προβάλλει 

μια διαφορετική όψη του κόσμου η οποία πιθανόν να συγκρούεται με τις θεωρήσεις των άλλων 

επιστημών. Η φιλοσοφία είναι η επιστήμη εκείνη που καλείται να διαμεσολαβήσει ανάμεσα σ’ 

αυτές τις διαφορετικές απόψεις και να τις συμφιλιώσει, εξηγώντας πώς μπορεί η μία να οδηγεί στην 

άλλη. Συνεπώς, η σχέση της φιλοσοφίας με τη διεπιστημονικότητα είναι εμφανής. Επειδή όμως οι 

γνώσεις σήμερα εξειδικεύονται και αναπτύσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθίσταται αναγκαίος ο 

μετασχηματισμός της έννοιας της διεπιστημονικότητας αλλά και του τρόπου σκέψης της 

φιλοσοφίας, προκείμενου να αποφευχθούν συγκρούσεις στο χώρο των επιστημών. Μια 

διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ φιλοσοφίας και επιστημών προϋποθέτει τόσο οι φιλόσοφοι όσο 

και οι άλλοι επιστήμονες να μετατραπούν από απλοί παρατηρητές ή αβαθείς ερμηνευτές σε 

συμμετέχοντες, έτσι ώστε να επιλυθούν σύγχρονα ζητήματα. 

 

Λέξεις κλειδιά: φιλοσοφία, επιστήμες, διεπιστημονικότητα, συνεργασία. 

1.Εισαγωγή 

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται η σύνδεση της φιλοσοφίας με τις άλλες επιστήμες με απώτερο 

στόχο τη διαπίστωση του διεπιστημονικού χαρακτήρα της. Επειδή όμως η επίτευξη αυτού του 

σκοπού μπορεί να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στο χώρο των επιστημών, καθίσταται αναγκαίο 

να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε σύμπραξη και συνέργεια προϋποθέτει το μετασχηματισμό της 

σκέψης της φιλοσοφίας αλλά και της έννοιας της διεπιστημονικότητας. 

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, διαπιστώνουμε ότι δεν υπήρχε διάκριση φιλοσοφίας και 

επιστημών. Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι για παράδειγμα ήταν κυρίως φυσικοί, εφόσον εστίασαν 
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το ενδιαφέρον τους στη φύση και την αρχή του κόσμου (κοσμογονία). Επιπλέον, υπήρχε μια τάση 

υπαγωγής των φυσικών φαινομένων σε γενικότερες αρχές, υπερφυσικές ή μεταφυσικές, όχι απλώς 

φυσικές, οι οποίες εντάσσονταν στο χώρο της παραδοσιακής φιλοσοφίας. Βαθμιαία όμως 

οδηγούμαστε σε ένα σαφή διαχωρισμό των επιστημών από τη φιλοσοφία, με αποτέλεσμα την 

αυτονόμηση της και ταυτόχρονα τη συρρίκνωση του επιστημονικού χώρου της. 

Ποια είναι όμως η θέση της φιλοσοφίας μέσα στον ευρύτερο ερευνητικό και επιστημονικό 

χώρο; Είναι γεγονός ότι κάθε επιστήμη προβάλλει μια διαφορετική όψη του κόσμου που μπορεί να 

συγκρούεται με αυτή των άλλων επιστημών. Για παράδειγμα, διαφορετική ερμηνεία για τη 

δημιουργία του κόσμου δίνει ένας θεολόγος ο οποίος θεωρεί ότι οφείλεται στη συμβολή μιας 

ανώτερης θεϊκής δύναμης, σε σχέση με ένα φυσικό επιστήμονα, που προσπαθεί να την εξηγήσει με 

βάση τους επιστημονικούς νόμους. Η εξήγηση χαρακτηρίζει ολόκληρη τη φυσική επιστήμη, από 

την κοσμολογία ως τη μικροφυσική, αλλά και ως τις εφαρμογές της. Η φιλοσοφία είναι η επιστήμη 

εκείνη που καλείται να διαμεσολαβήσει ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές θεωρήσεις, να τις 

συμφιλιώσει και να εξηγήσει πώς μπορεί η μία να οδηγεί στην άλλη (Βιρβιδάκης κ.ά., 2009). 

Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το έργο της φιλοσοφίας δεν είναι απλώς η εξήγηση ή η 

κατανόηση των διαφόρων ζητημάτων και φαινομένων, αλλά η «διαύγασή  τους», όπως λέγει 

χαρακτηριστικά ο Κορνήλιος Καστοριάδης (2004, σελ 50). Το αντικείμενο της διαύγασης είναι το 

σύνολο της ανθρώπινης πείρας, δηλαδή η σκέψη επί παντός του σκεπτού, ακόμη και της εξήγησης 

ή της κατανόησης. Συνεπώς, δε θα ήταν λάθος να πούμε ότι: «η φιλοσοφία είναι σκέψη πάνω στην 

ίδια τη σκέψη και τις δυνατότητές της» (Βιρβιδάκης κ.ά., 2009, σελ. 9). 

Αυτό που επίσης διακρίνει τη φιλοσοφία από τις έτερες επιστήμες είναι η επιμονή της στη 

βαθύτερη αιτιολόγηση βασικών, καθημερινών επιστημονικών πεποιθήσεων αλλά και η σημασία 

της για τη νοηματοδότηση της ανθρώπινης ύπαρξης. Παράλληλα όμως η φιλοσοφία συνεργάζεται 

με τις άλλες επιστήμες βοηθώντας τες να θεμελιώσουν τις αρχές και να οργανώσουν τις μεθόδους 

τους, αλλά και να συνοψίσουν και να ερμηνεύσουν τα πορίσματα των ερευνών τους (Βιρβιδάκης 

κ.ά., 2009). Έτσι η σύνδεσή της με αυτές είναι αναγκαία. 

Ωστόσο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η φιλοσοφική σκέψη, δεν έχει τη γραμμική εξέλιξη 

που έχουν οι επιστήμες. Για παράδειγμα, όταν σπουδάζει κανείς Ιατρική, δεν μαθαίνει πια τις 

θεωρίες του Ασκληπιού και του Ιπποκράτη ή για τη μελέτη της φυσικής δεν ανατρέχουμε στην 

παρωχημένη φυσική του Αριστοτέλους. Όταν όμως μελετούμε φιλοσοφία, είναι σημαντικό να 

στρεφόμαστε στο στοχασμό του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους, αλλά και σύγχρονων φιλοσόφων 

διερευνώντας τη δική τους σύλληψη των προβλημάτων. Άλλωστε στόχος της φιλοσοφίας είναι να 

επεξεργάζεται ερωτήματα που παραμένουν «ανοικτά» από τη φύση τους, προσπαθώντας να τα 

φωτίσει κατά τον καλύτερο και πληρέστερο δυνατό τρόπο. 

2.Κυρίως μέρος 

Οι επιστήμες σήμερα βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με τη φιλοσοφία, εφόσον η αντίληψη της 

απομόνωσης της μιας επιστήμης από τις άλλες δεν ισχύει λογικά. Στη συζήτηση για τα θεμέλια της 

επιστήμης της τεχνητής νοημοσύνης είναι λογικό να συμμετέχουν, εκτός από τους ειδικούς των 

γνωσιακών επιστημών – μαθηματικούς, προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, φυσικούς, 

νευροβιολόγους κ.α. – και φιλόσοφοι, οι οποίοι γονιμοποιούν τη φιλοσοφική σκέψη, αξιοποιώντας 

τα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης (Καστοριάδης, 2004). Έτσι η διεπιστημονική προσέγγιση 

των πραγμάτων και των γεγονότων αποβαίνει λειτουργική για την επιστήμη της φιλοσοφίας 

βοηθώντας την να εξελιχθεί. Από την άλλη βέβαια, και οι επιστήμονες επηρεάζονται από τη 

φιλοσοφία στη δημιουργική τους δραστηριότητα. Ο φιλόσοφος Ludwig Wittgenstein (1986) 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τίποτε δεν μου φαίνεται λιγότερο πιθανό από το να επηρεαστεί 

σοβαρά στον τρόπο εργασίας του ένας επιστήμονας ή ένας μαθηματικός που διαβάζει τα έργα 

μου». Βέβαια η άποψη αυτή του φιλοσόφου σχετίζεται με τη θέση ότι η φιλοσοφία αναζητεί τη 

σαφήνεια και όχι τη γνώση, στην οποία προφανώς αποσκοπεί η επιστήμη. 
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Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθούμε και στις περιπτώσεις εκείνες που άλλες 

επιστήμες υιοθετούν όχι μόνο επιφυλακτική αλλά και αρνητική στάση απέναντι στη φιλοσοφία. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η άποψη του Edward Witten (1991), σε συνέντευξή του στο 

Scientific American, σύμφωνα με την οποία το κορυφαίο έργο του Thomas Kuhn Η Δομή των 

Επιστημονικών Επαναστάσεων, δεν περιγράφει ικανοποιητικά το πώς συντελείται η επιστημονική 

πρόοδος, ούτε και μπορεί να βοηθήσει τον επιστήμονα στην έρευνά του. Επίσης, ο Richard 

Feynman θεωρούσε την φιλοσοφία «βλαβερή» για τη φυσική επιστήμη, παρ’ ότι το βιβλίο του Ο 

Χαρακτήρας του Φυσικού Νόμου (1990), απηχεί φιλοσοφικές ιδέες, χωρίς όμως ο συγγραφέας να 

έχει συνείδηση αυτού του γεγονότος. 

Στο ερώτημά γιατί σύγχρονοι φυσικοί επιστήμονες απορρίπτουν τη φιλοσοφία ως άχρηστη 

και περιττή, ενώ οι θεμελιωτές των θεωριών της σχετικότητας και της κβαντικής μηχανικής, όπως ο 

Einstein (1949) και ο Bohr (2010) έδειχναν ιδιαίτερο σεβασμό προς αυτήν και τα έργα τους 

αναδεικνύουν μια φιλοσοφική παιδεία, ο Κορνήλιος Καστοριάδης (2004) απαντά: «Η φιλοσοφία 

δεν είναι βιομηχανία και συνεπώς τα έργα της δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Θα μπορούσε να πει 

κανείς κοφτά ότι απλώς η φιλοσοφία διακρίνει το σκεπτόμενο ανθρώπινο ον από τον επιστημονικό 

πειραματικοαλγοριθμικό τεχνοκράτη, ο οποίος είναι ένας τυφλός» (σελ. 62). 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, ζητήματα που ανήκαν στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα της φιλοσοφίας, ερευνώνται και από άλλους κλάδους, τη νευροβιολογία, την 

ψυχολογία, την επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης, εν γένει τις γνωσιακές επιστήμες, ακόμη και 

από τη σύγχρονη φυσική. Τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής προσέγγισης αυτών των 

ζητημάτων αναζωογόνησαν μεν τη σχετική προβληματική, αλλά δεν κατάφεραν δυστυχώς να 

οδηγήσουν σε κοινά συμπεράσματα. Γι’ αυτό και οι συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων επιστημών 

αλλά ακόμη και οι αντιθέσεις στον ίδιο επιστημονικό χώρο είναι πολλές φορές αναπόφευκτες. Για 

παράδειγμα σχετικά με το θέμα της νόησης, η εμμονή του φιλοσόφου J. Fodor (2001), στην ανάγκη 

να αναζητήσουμε το «λογισμικό» του εγκεφάλου και η αντίθεση του φιλοσόφου John Searle 

(1994), ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι επ’ ουδενί ένα είδος υπολογιστή, αλλά και η 

πρόταση του μαθηματικού φυσικού Roger Penrose (1994) για τη διαμόρφωση μιας κβαντικής 

θεωρίας της συνείδησης, αναδεικνύουν τη διαφορετική αντιμετώπιση του ίδιου ζητήματος από τους 

επιστήμονες. 

Σχετικά με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης ο Κορνήλιος Καστοριάδης (2004) αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Θα δεχθώ ότι υπάρχει πραγματική δημιουργική σκέψη στους υπολογιστές, όταν 

αυτοί θα μας δώσουν καινούργιες μορφές τέχνης […]. Η ανθρώπινη σκέψη είναι δημιούργημα της 

ανθρώπινης φαντασίας, της ανθρώπινης επιθυμίας για γνώση, του ανθρώπινου πάθους και της 

ανθρώπινης ηδονής για την ανακάλυψη της αλήθειας. Δεν καταλαβαίνω καν τι θα πει «σκεπτόμενη 

μηχανή», δηλαδή κάτι που θα σκεπτόταν, χωρίς να έχει πάθος, ηδονή, φαντασία, επιθυμία» (σελ. 

116 – 117). Εκτός όμως από το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνητή γονιμοποίηση είναι ένα 

άλλο ζήτημα που εγείρει αντιδράσεις και προκαλεί συγκρούσεις μεταξύ κοινωνικών και νομικών 

επιστημών, επιστημών υγείας, θρησκείας, βιοηθικής και δεοντολογίας. Ηθικά ζητήματα που 

προκύπτουν σχετίζονται με τη δημιουργία υπερήλικων γονέων, με την επιλογή του φύλου του 

παιδιού, τη δυνατότητα που δίνεται στα ομοφυλοφιλικά ζευγάρια ή στις άγαμες γυναίκες να 

τεκνοποιήσουν, την παρένθετη μητρότητα, την ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση και την 

κρυοσυντήρηση εμβρύων για τη χρήση τους στην έρευνα. Το ερώτημα του Καστοριάδη περί 

ύπαρξης θεσμών που να περιορίζουν την ελευθερία της έρευνας, έρχεται να απαντήσει μια έλλογη 

και σοφή κοινωνία, ένα πρότυπο κοινωνίας που δυστυχώς διαφέρει πολύ από τα σημερινά 

δεδομένα. Γι’ αυτό λοιπόν η επιστήμη θα πρέπει να προσανατολιστεί προς τη βασική έρευνα και 

λιγότερο προς τις εφαρμογές της (Καστοριάδης, 2004). 

Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω συγκρούσεις στο χώρο των επιστημών και με στόχο 

την προοπτική μιας διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ φιλοσοφίας και επιστημών που θα 

επιφέρει αποτελέσματα, απαιτείται ο μετασχηματισμός της έννοιας της διεπιστημονικότητας αλλά 

και του τρόπου σκέψης της φιλοσοφίας. Η αντίληψη της αυτοτέλειας κάθε επιστήμης, όπου 
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συγκεκριμένο σύνολο αντικειμένων και φαινομένων διερευνάται με συγκεκριμένη μεθοδολογία – 

αντίληψη την οποία εκφράζει ο Kuhn (1970) με τον όρο «Κανονική επιστήμη», αποτελεί πλέον 

μύθο. Καθώς σήμερα οι γνώσεις εξειδικεύονται και επεκτείνονται με αλματώδη ρυθμό, η 

διεπιστημονικότητα νομιμοποιείται ως τρόπος επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν στην 

επιστημονική έρευνα. Η έννοια της διεπιστημονικότητας, όπως ακριβώς και οποιαδήποτε άλλη 

έννοια, υφίσταται και η ίδια τις τροποποιήσεις που επιβάλλουν αφ’ ενός η αύξηση της γνώσης, της 

σχετικής με την ίδια και αφ’ ετέρου η προσαρμογή της σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, 

καθώς το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο στο οποίο επενεργεί μεταβάλλεται επίσης. Η τυχόν θεώρησή 

της σαν μια αναλλοίωτη αρχή, την αποστερεί από τον βασικό της ρόλο, της δυναμικής της 

προσαρμογής σε νέες προβληματικές συνθήκες με σκοπό τη διατύπωση λύσης. Ακόμη και η 

μεθοδολογία της θα πρέπει να μετασχηματίζεται διαρκώς και να μην εξαντλείται στις τετριμμένες 

μεθόδους του επαγωγικού ή παραγωγικού τρόπου, αλλά να υιοθετεί καινοτόμες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις. 

Από την άλλη, και η φιλοσοφία – μια επιστήμη ανοιχτή προς κάθε έρευνα – πρέπει να 

τροποποιεί με τη σειρά της τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, ακόμη και να μεταβάλλει τον τρόπο 

σκέψης της. Οι φιλόσοφοι οφείλουν ως ένα βαθμό τουλάχιστον, να παρακολουθούν τις εξελίξεις 

της σύγχρονης επιστήμης, για παράδειγμα της θεωρητικής φυσικής και να ασχολούνται με τα 

φιλοσοφικά προβλήματα που θέτει αυτή, εφόσον η κατανόησή τους προϋποθέτει την εξοικείωση 

των φιλοσόφων με κάποιες μαθηματικές τεχνικές ή εννοιολογικά εργαλεία (Καστοριάδης, 2004). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσουν συμπράξεις και συνέργειες στο χώρο των 

επιστημών, είναι τόσο οι φιλόσοφοι όσο και οι άλλοι επιστήμονες να εγκαταλείψουν τη στάση 

ανωτερότητας ή και αλαζονείας που πολλές φορές επιδεικνύουν, και να μετατραπούν από απλοί 

“παρατηρητές” ή αβαθείς ερμηνευτές σε “συμμετέχοντες” (Hansson, 1999, 2008). 

3.Συμπεράσματα 

Η εχθρική στάση και αμφισβήτηση της συνεργασίας φιλοσοφίας και επιστήμης είναι 

ανώφελη, εφόσον η συμπόρευσή τους λειτουργεί αποτελεσματικά όχι μόνο από πρακτική άποψη, 

αλλά και ως σκέψη, η οποία αντιμάχεται τους παραλογισμούς που γεννά η τάση και η επιθυμία να 

επιστημονικοποιηθούν τα πάντα. Επιπλέον, η αρμονική σύζευξη φιλοσοφίας και επιστήμης 

κονιορτοποιεί την άποψη ότι η επιστήμη επέφερε την απομάγευση, το «ξεμάγευμα» του κόσμου, με 

συνέπεια την επικράτηση του τεχνοκρατικού υλισμού (Weber, 1989). Αντιθέτως, βοηθά στο «να 

προσεγγίσουμε εκ νέου την ποιητική και μυθική διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης» 

(Καστοριάδης, 2004, σελ. 135). 

Η επίλυση σύγχρονων προβλημάτων έγειται επίσης στη συνεργασία φιλοσοφίας και 

επιστημών. Δυστυχώς, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, μας φέρνει 

αντιμέτωπους με διλημματικές καταστάσεις, στις οποίες φαίνεται να αλληλοσυγκρούονται αξίες 

που σχετίζονται με την ατομική και συλλογική ωφέλεια, τη δικαιοσύνη, την αυτονομία ή το 

δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Έτσι ανακύπτουν διαρκώς ηθικά ζητήματα που αφορούν τη 

τεχνητή νοημοσύνη, τη τεχνητή γονιμοποίηση, την παρένθετη μητρότητα, τις αμβλώσεις, την 

ευθανασία, την θανατική ποινή, την κλωνοποίηση κ.ά. Η μονόπλευρη προσέγγιση αυτών των 

θεμάτων, κυρίως από την πλευρά της νομικής, της ιατρικής ή φυσικής επιστήμης, δε φαίνεται να 

επιλύει πάντα τα προβλήματα αυτά. Η συνδρομή της ηθικής φιλοσοφίας στο σημείο αυτό κρίνεται 

αναγκαία, αφού σχετίζεται με την αξιολόγηση ανθρώπινων πράξεων και συμπεριφορών. Συνεπώς, 

η διεπιστημονικότητα στις περιπτώσεις αυτές νομιμοποιείται ως τρόπος αντιμετώπισης των 

προβλημάτων σε συνάρτηση πρώτον, με την αύξηση της γνώσης και την εξέλιξη των επιστημών 

και δεύτερον, με τις προτεραιότητες που τίθενται για την επίλυσή τους στο συγκεκριμένο 

κοινωνικόιστορικό πλαίσιο. 

Εκείνο που σίγουρα επιβάλλεται είναι η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας 

μετασχηματισμού τόσο της έννοιας της διεπιστημονικότητας λόγω των μεταβαλλόμενων 

συνθηκών, όσο και της ίδιας της φιλοσοφίας, που θα οδηγήσει ακόμη και στην αναθεώρηση 
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βασικών παραδοχών είτε της μιας είτε της άλλης. Ας μην ξεχνάμε πως η σκέψη της φιλοσοφίας 

ήταν πάντα διεπιστημονική, αφού πολλοί φιλόσοφοι ασχολήθηκαν επιτυχώς με διάφορους κλάδους 

του επιστητού, όπως ο Αριστοτέλης, που θεωρείται σήμερα ο θεμελιωτής της διεπιστημονικότητας.  

Από την άλλη πλευρά, μια ισότιμη συνεργασία φιλοσοφίας και επιστημών που θα επιφέρει 

αποτελέσματα, δε σημαίνει απαραίτητα τον πλήρη μετασχηματισμό τους σε κάτι διαφορετικό από 

αυτό που είναι υιοθετώντας αλλότριες προς αυτές μεθόδους και εργαλεία. Ορίζοντας καθεμία το 

δικό της χώρο και τρόπο προσέγγισης της γνώσης μπορούν μέσα από μια αλληλεπίδραση και όχι 

βίαιη σύγκρουση να συμβάλλουν στην πρόοδο και τη δημιουργία. Συνεπώς, η φιλοσοφία 

χρειάζεται την αισθητή υποστήριξη της επιστήμης και αυτή με τη σειρά της, χωρίς τη φιλοσοφία, 

υστερεί σε βάθος, κριτικό πνεύμα και δημιουργική δραστηριότητα. Έτσι η φιλοσοφία είναι για την 

επιστήμη ό,τι η ψυχή για το σώμα. Δεν είναι τυχαίο που στην πύλη της εισόδου της Πλατωνικής 

Ακαδημίας υπήρχε η επιγραφή: «Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω μοι τῇ θύρᾳ», γεγονός που 

επιβεβαιώνει τη σύνδεση της φιλοσοφίας με τις μαθηματικές επιστήμες. 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η σχέση φιλοσοφίας και επιστημών είναι συνεργατική και όχι 

σχέση αντιπαράθεσης, η οποία οδηγεί στη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. Η φιλοσοφία ως 

κριτική δραστηριότητα της ανθρώπινης σκέψης, η οποία γεννήθηκε από το απορείν και το 

θαυμάζειν, την προσπάθεια δηλαδή του ανθρώπου να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του και οι 

επιστήμες οι οποίες εξηγούν αιτιακά τις μεταβολές των φαινομένων έχουν κοινό στόχο: την 

επίτευξη του ευ ζην (Αριστοτέλους Πολιτικά, 125b 30-35), να μπορέσει δηλαδή ο άνθρωπος να 

ενταχθεί ορθά στην κοινωνία και τον κόσμο και να ζήσει όπως του αρμόζει. 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των 

Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», λειτούργησε στις πόλεις του Ηρακλείου και του 

Ρεθύμνου ένα “φιλικό σημείο επαφής” με σκοπό την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας των 

έφηβων και των νέων ηλικίας 11 έως 29 ετών. Για την ανάδειξη των αναγκών πληροφόρησης των 

νέων και την καλύτερη οργάνωση του “φιλικού σημείου επαφής”, διεξήχθη έρευνα αναφορικά με 

τις γνώσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των νέων γύρω απο τη σεξουαλική υγεία και τη 

σεξουαλικότητά τους. Στη συνέχεια οργανώθηκε και λειτούργησε “φιλικό σημείο επαφής” με την 

επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου (LaHeRS), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Για την προσέγγιση των έφηβων και των νέων στο “φιλικό σημείο επαφής” εκπαιδεύτηκαν από 

εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, περισσότεροι από 60 νέοι εθελοντές, οι οποίοι με την σειρά 

τους παρείχαν επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας, στους συνομηλίκους τους (peer training) που επισκέφθηκαν το “φιλικό 

σημείο επαφής”. 

Λέξεις κλειδιά: προαγωγή υγείας, έφηβοι, peer training, αναπαραγωγική υγεία 

1. Εισαγωγή 

Κατά την εφηβεία συχνά αναδύονται λανθάνουσες, προϋπάρχουσες καταστάσεις (σωματικές, 

ψυχικές, κοινωνικό-περιβαλλοντικές) λόγω της οργανικής και συναισθηματικής αστάθειας της 

περιόδου αυτής. Οι έφηβοι είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στις περιβαλλοντικές επιδράσεις, γιατί δεν 

έχουν ακόμη αναπτύξει όλες τις γνωστικές λειτουργίες για την αξιολόγηση πληροφοριών και 

μοντέλων ζωής (Τσίτσικα Α., Μονάδα Εφηβικής Υγείας, 2014). 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) μέσα από βομβαρδισμό πληροφοριών έχουν 

οδηγήσει στην εμφάνιση μιας «νέας» νοσηρότητας (new morbidity) που προκύπτει από την 

ανάπτυξη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων και αυτή της ριψοκίνδυνης 

σεξουαλικής συμπεριφοράς, η οποία έχει υψηλό αντίκτυπο και επηρεάζει άνισα τα κορίτσια αυτής 

της ηλικίας σε σχέση με τα αγόρια (Τσίτσικα Α., Μονάδα Εφηβικής Υγείας, 2014). Στην Ευρώπη 

το 25% των εφήβων ηλικίας 15 ετών είναι σεξουαλικά ενεργοί, ενώ στην Αμερική αυτό το ποσοστό 

κυμαίνεται στο 50% (Knerr, 2006, Warren και συν. 1998). Στην Ελλάδα ο μέσος ορός ηλικίας 

έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας είναι τα 15-16 έτη ενώ από τους σεξουαλικά 

δραστήριους εφήβους: (α)10% δεν χρησιμοποιούσαν καμία αντισυλληπτική μέθοδο, (β) 39% 

mailto:kikivagionakis@gmail.com
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χρησιμοποιούσαν αναξιόπιστες μεθόδους, όπως οι μέθοδοι ρυθμού ή απόσυρσης, (γ) 51% 

χρησιμοποιούσαν το προφυλακτικό, και (δ) 5% χρησιμοποιούσαν το «χάπι». (Τσίτσικα Α., Μονάδα 

Εφηβικής Υγείας, 2014). Η έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας σε πρώιμη ηλικία, τα 

αυξανόμενα ποσοστά κυήσεων εφηβικής ηλικίας, οι εκτρώσεις, ο ιός HIV/ AIDS και τα Σ.Μ.Ν. 

είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική υγεία των νέων στη 

σύγχρονη εποχή (UNAIDS, 2004). Η Ελλάδα απο το παρελθόν είχε ένα απο τα υψηλότερα 

ποσοστά αμβλώσεων στην Ευρώπη (Ioannidi-Kapoglou, 2004). Τα ποσοστά που αφορούν τις 

αμβλώσεις, αν συνδυαστούν με την αύξηση του ποσοστού μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων, καταδεικνύουν μια σημαντικότατη έλλειψη πληροφόρησης (Papathanasiou & Lahana, 

2007). 

Απο τα παραπάνω συμπεραίνουμε πόσο σημαντική είναι η διαχείριση της σεξουαλικότητας 

σε μια ηλικία που το παιδί εκ των πραγμάτων δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει. Υπάρχουν μελέτες 

που συσχετίζουν την πρώϊμη ήβη με την πρόωρη έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας, τη σχολική 

αποτυχία και τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου στην εφηβεία (Ηλιάδου και Παλάσκα, 2008; 

Βουζουνεράκης και συν., 2013). Τα παιδιά μπορεί επίσης να πέσουν θύματα σεξουαλικής 

παρενόχλησης, αφού το σώμα τους μπορεί να είναι πολύ ωριμότερο από τον τρόπο σκέψης και την 

κοινωνική τους λειτουργικότητα. Συχνά επίσης παρατηρείται στο σχολείο παιδιά των οποίων τα 

χαρακτηριστικά ή και η έκφραση φύλου τους δεν εναρμονίζεται με τα έμφυλα στερεότυπα, να 

υφίστανται ομοφοβικό σχολικό εκφοβισμό (Colour Youth, 2018). Για όλους τους παραπάνω 

λόγους, το παιδί θα πρέπει να είναι κατάλληλα και υπεύθυνα ενημερωμένο, ώστε να συνειδητοποιεί 

σε κάθε δεδομένη στιγμή τι του συμβαίνει και να υπερασπίζει το σώμα του αλλά και το δικαίωμά 

του να είναι διαφορετικό». 

Το περιβάλλον έχει ιδιαίτερη σημασία για την υγεία και την ευημερία των εφήβων. Η 

οικογένεια βρίσκεται συχνά σε αμηχανία και δεν μπορεί να χειριστεί την φυσιολογική αναπτυξιακή 

μεταβολή των εφήβων που απαιτούν να διαχειρίζονται μόνοι την υγεία τους. Οι γονείς εστιάζουν 

την προσοχή τους στη σχολική επιτυχία, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις 

δραστηριότητες, θεωρώντας την υγεία δεδομένη. Συνεπώς, η αγωγή υγείας των εφήβων 

καθρεφτίζει το επίπεδο και τις παροχές της κοινωνίας στην οποία αναπτύσσονται (Bonell et al., 

2006). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Διεξήχθη έρευνα με ερωτηματολόγιο σε ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 

και σεξουαλικότητας των νέων ηλικίας 18-29 ετών, σε δείγμα νέων που επιλέχθηκε με 

δειγματοληψία ευκολίας και προσεγγίστηκε σε χώρους συχνής συνεύρεσης νέων στην πόλη του 

Ηρακλείου. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στο “Illustrative Questionnaire for interview-Surveys 

with Young People” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με 

τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των νέων (π.χ. φύλο, ηλικία, τόπος διαμονής κτλ), τις 

γνώσεις τους για ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας (π.χ. πότε υπάρχει υψηλότερη 

πιθανότητα εγκυμοσύνης βάσει της έμμηνου ρύσης), τις σεξουαλικές πρακτικές τους (π.χ. 

συχνότητα χρήσης προφυλακτικού, πηγές πληροφόρησης για ζητήματα σεξουαλικής υγείας, κτλ), 

καθώς και σχετικά με τη σεξουαλική τους υγεία (π.χ. προσβολή απο μεταδοτικό νόσημα, ύπαρξη 

ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, κτλ). Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και το συμπλήρωσαν 249 

άτομα αφού ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της μελέτης και συναίνεσαν να συμμετάσχουν στη 

μελέτη. 

Στη συνέχεια, οργανώθηκε και λειτούργησε “φιλικό σημείο επαφής” στις πόλεις του 

Ηρακλείου και του Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, κατά τον Απρίλιο του 2019, πρωινές και 

απογευματινές ώρες για μια ολόκληρη εβδομάδα, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δημοτικές 

αρχές. Το “σημείο επαφής” απευθυνόταν σε άτομα ηλικίας 11 έως 29 ετών αλλά ήταν ωστόσο 
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ανοιχτό προς όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούσαν να το επισκεφτούν ώστε να λάβουν 

επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. 

Για την οργάνωση του “σημείου επαφής” πραγματοποιήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για εθελοντές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας Κρήτης. Οι εθελοντές, αφού ελέχθηκαν ως προς συγκεκριμένα κριτήρια 

επιλεξιμότητας (π.χ. δεξιότητες επικοινωνίας, προσωπικό κίνητρο), έλαβαν διήμερη εκπαίδευση 

από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, επιστημονικούς συνεργάτες του εργαστηρίου LaHeRS 

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου καθώς και από την Ομάδα Προαγωγής Υγείας της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εκπαίδευση των εθελοντών πραγματοποιήθηκε από 

ιατρό, μαία, γυναικολόγο, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό και την παρακολούθησαν δια ζώσης 

και διαδικτυακά περισσότεροι από 60 εθελοντές φοιτητές απο τις επιστήμες υγείας, τις κοινωνικές 

και ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες αγωγής. Η εκπαίδευση των εθελοντών 

επικεντρώθηκε σε ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας με κύριες θεματικές ενότητες 

την φυσιολογία, την αντισύλληψη, τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, τις υγιείς σχέσεις, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό και την δυσφορία φύλου. Το πακέτο της εκπαίδευσης περιελάμβανε 

παρουσιάσεις με εκπαιδευτικό υλικό από το Υπουργείο Υγείας, προβολή οπτικοακουστικού 

υλικού, έκθεση υλικού αντισύλληψης (π.χ. ανδρικά και γυναικεία προφυλακτικά κ.α.), και 

βιωματικές δραστηριότητες. Βασικός στόχος της εκπαίδευσης ήταν οι εθελοντές να εφοδιαστούν με 

τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι ίδιοι να συμβάλλουν με την σειρά τους στην προσέγγιση και 

εκπαίδευση των συνομηλίκων τους για την έγκυρη ενημέρωση τους σχετικά με ζητήματα 

σεξουαλικής υγείας στα “σημεία επαφής”. Η προσέγγιση του πληθυσμού στόχου έγινε μέσω της 

εκπαίδευσης από συνομηλίκους (peer training) καθώς σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία 

επισημαίνεται η σημαντικότητα της επιρροής των συνομηλίκων σε σύγκριση με άλλες μεθόδους 

για την προαγωγή υγείας (Harden, etc. 2001). Επιπρόσθετα, για τις ανάγκες του “σημείου επαφής” 

σχεδιάστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία διανεμήθηκαν από τους εθελοντές την εβδομάδα 

της εκστρατείας για την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των έφηβων και νέων. 

Πριν την έναρξη λειτουργίας των “σημείων επαφής” έγινε διάχυση της δράσης με την 

αποστολή δελτίου τύπου, ανάρτηση δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σελίδα 

facebook με τίτλο “ΓΡΟΙΚΑΣ”, twitter κ.α.) καθώς επίσης δόθηκαν και συνεντεύξεις στα τοπικά 

ΜΜΕ με στόχο την μέγιστη δυνατή διάχυση της εκστρατείας προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. 

Τα δύο “σημεία επαφής” επισκέφθηκαν πάνω από χίλιοι έφηβοι και νέοι, οι οποίοι έλαβαν 

ενημέρωση από τους εκπαιδευμένους εθελοντές καθώς και τους επαγγελματίες υγείας που 

βρίσκονταν στον χώρο κατά την εβδομάδα πληροφόρησης. Το “σημείο επαφής” στην πόλη του 

Ηρακλείου επίσης επισκέφθηκαν έπειτα από προγραμματισμένη συνάντηση, ομάδες αγοριών και 

κοριτσιών που φιλοξενούνται σε κρατικές δομές προστασίας του παιδιού που δραστηριοποιούνται 

στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου (π.χ. Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου, Κέντρο 

Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου, Κέντρο Προστασίας Παιδιού Λασιθίου).Τα παιδιά αυτά 

παρακολούθησαν οργανωμένες βιωματικές δραστηριότητες διάρκειας 1.5 ώρας έκαστη, σε 

προστατευμένο χώρο για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη σε 249 άτομα απο τα 1500 περίπου άτομα που ενημερώθηκαν στο φιλικό 

σημείο επαφής της πόλης του Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πληροφόρησης. Η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν γυναίκες (n=173, 69,5%) με μέση ηλικία τα 22.2 

έτη (3.5 τυπική απόκλιση). Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες διέμεναν σε αστική 

περιοχή (n=208, 85.2%). Η μέση ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής ήταν τα 16.8 έτη (3.0 τ.α.) και 

το 17.7% αυτών (n=44) δήλωσαν οτι σπάνια έως ποτέ δε χρησιμοποιούν προφυλακτικό στις 

σεξουαλικές επαφές τους. Συνολικά, 43 άτομα (17.9%) ανέφεραν σεξουαλική εμπειρία με άτομα 

του ίδιου φύλου και 33 άτομα απο το σύνολο των συμμετεχόντων (13.7%) ανέφεραν οτι 

προσβλήθηκαν στο παρελθόν ή και στο παρόν απο κάποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη. Το 
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6.8% (n=17) των συμμετεχόντων ανέφερε ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη στο παρελθόν ή και στο παρόν 

ενώ 52.2% (n=130) δήλωσε οτι γνωρίζει άτομο κάτω των 18 ετών που διέκοψε μια ανεπιθύμητη 

εγκυμοσύνη. Ενώ ο γιατρός βρέθηκε να αποτελεί την πιο σημαντική πηγή πληροφόρησης για 100 

συμμετέχοντες (41.0%), μεγάλος αριθμός αυτών, ανέφεραν οτι απευθύνουν τις απορίες τους σε 

φίλους (n=95, 38.3%) ή στο διαδίκτυο (n=53, 21.9%), ενώ το γιατρό βρέθηκε να συμβουλεύονται 

μόλις 42 άτομα (17.4%). 

Παράλληλα με την παραπάνω έρευνα συγκεντρώθηκαν δεδομένα απο την αλληλεπίδραση 

των εθελοντών με τους νέους στα “φιλικά σημεία επαφής” μέσα από φόρμες παρατήρησης. Πιο 

συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• Υψηλός αριθμός νέων είχε άγνοια σε θέματα μετάδοσης των ΣΜΝ (π.χ. 3/4 των επισκεπτών 

πίστευαν ότι τα ΣΜΝ είναι πιο πιθανόν να μεταδοθούν όταν ο σεξουαλικός σύντροφος δεν 

τηρεί τους κανόνες υγιεινής). 

• Υψηλός αριθμός νέων διατηρούσε μύθους σχετικά με τη χρήση των μέσων αντισύλληψης 

(π.χ. σχεδόν 8 στους 10 θεωρούσαν οτι το προφυλακτικό προστατεύει 100% απο μια 

ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, ενώ αναφέρθηκαν και πολλές διαφορετικές λανθασμένες εκδοχές 

ως προς τη χρήση, την προμήθεια και τη φύλαξη του προφυλακτικού). 

• Υψηλός αριθμός νέων είχε άγνοια για ζητήματα αναπαραγωγικής υγείας (π.χ. σχεδόν οι 

μισοί απο τους επισκέπτες δε γνώριζαν ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προκύψει 

εγκυμοσύνη 14 μέρες πριν την αναμενόμενη περίοδο). 

• Υψηλός αριθμός νέων ανέφερε ανεπίσημες πηγές πληροφόρησης για θέματα σεξουαλικής 

υγείας (π.χ σχεδόν οι μισοί ανέφεραν ότι βλέπουν στο διαδίκτυο υλικό που περιέχει 

σεξουαλική δραστηριότητα και αντίστοιχος αριθμός συμμετεχόντων δήλωσαν το διαδίκτυο 

ως την πιο συνηθισμένη πηγή πληροφόρησης για αυτά τα ζητήματα).  

• Υψηλός αριθμός νέων υπογράμμισε την έλλειψη γνώσεων και την ανάγκη για περεταίρω 

πληροφόρηση (π.χ. η συντριπτική πλειοψηφία - σχεδόν 8 στους 10- ανέφεραν οτι οι νέοι 

έχουν ελάχιστες γνώσεις για θέματα σεξουαλικής υγείας και σχεδόν οι μισοί υπογράμμιζαν 

την ανάγκη επιπλέον πληροφόρησης σε θέματα μετάδοσης των σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενων λοιμώξεων και σε ζητήματα υγιούς συμπεριφοράς στον ερωτικό τομέα). 

• Σημαντικός αριθμός επισκεπτών -περισσότεροι απο 1 στους 4- εκδήλωσε στερεοτυπικές 

αντιλήψεις σχετικά με την αναμενόμενη σεξουαλική συμπεριφορά των δύο φύλων. 

• Σημαντικός αριθμός επισκεπτών -σχεδόν 2 στους 5- εκδήλωσε αμηχανία σε ζητήματα 

σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. 

3. Συμπεράσματα 

Απο το έργο αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε οτι οι νέοι και κυρίως οι έφηβοι στερούνται 

βασικών γνώσεων περί σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και λαμβάνουν συστηματικά 

πληροφορίες από μη επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές. Αποτέλεσμα είναι να οδηγούνται συχνά 

στην ημιμάθεια και σε σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλής διακινδύνευσης, γεγονός που 

δικαιολογεί τη θλιβερή πρωτιά που κατέχει η χώρα μας στις αμβλώσεις και στον επιπολασμό των 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στις νεαρές ηλικίες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί εν μέρει 

στην ελλιπή και ανεπαρκή πληροφόρηση που λαμβάνουν τα παιδιά και οι νέοι αναφορικά με τη 

σεξουαλική υγεία αλλά και ως απόρροια της αδυναμίας του κράτους να σχεδιάσει και να εντάξει 

στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεξουαλικής 

αγωγής. 

Στην πραγματικότητα, το κράτος έχει κάνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν για την 

εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής στα Ελληνικά σχολεία, αλλά δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα 

να τη θεσμοθετήσει, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης όπως η Δανία, η Φινλανδία και η 

Αυστρία, στις οποίες το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής είναι υποχρεωτικό από το 1970. Στην 

Ελλάδα, το 2001, το Υπουργείο Παιδείας με επίσημη ανακοίνωση ανήγγειλε ότι το μάθημα της 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

200 

σεξουαλικής αγωγής θα διδάσκεται στα Ελληνικά σχολεία, τυπώνοντας παράλληλα σχετικό 

σχολικό εγχειρίδιο. Η προσπάθεια αυτή δεν ευοδώθηκε εξαιτίας αντιδράσεων απο τον 

Εκκλησιαστικό κύκλο. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2008 - 2012 ουσιαστικά 

αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια στοχευμένης και στρατηγικά σχεδιασμένης πολιτικής για τη 

Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα, η οποία ωστόσο δεν οδήγησε στην εισαγωγή της σεξουαλικής 

αγωγής στα σχολεία. Μέχρι και σήμερα, δεν έχει εφαρμοστεί κάποιο δομημένο πρόγραμμα 

σεξουαλικής αγωγής στα Ελληνικά σχολεία ενώ πολλοί ερευνητές κατά καιρούς διαπιστώνουν 

σημαντικό γνωστικό έλλειμμα των εφήβων σε ζητήματα σεξουαλικότητας, διαπροσωπικών 

σχέσεων και σεξουαλικής/αναπαραγωγικής υγείας (Κρεατσάς 2003; Γερουκή,2011). Η σεξουαλική 

αγωγή εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της Αγωγής Υγείας, η οποία είναι θεσμοθετημένη και για τις 

δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (άρθρο 7, ν. 2817/ΦΕΚ78/14-3-2000) ωστόσο, εκτός από συγκεκριμένες 

αναφορές στο αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπου στο βιβλίο «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» της 

ΣΤ’ Δημοτικού και αντίστοιχα στο βιβλίο Βιολογίας της Α’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου, το 

μάθημα της σεξουαλικής αγωγής ουσιαστικά απουσιάζει από το αναλυτικό πρόγραμμα. Από το 

2017υλοποιείται και η θεματική εβδομάδα στις τάξεις του Γυμνασίου, η οποία δίδει τη δυνατότητα 

ενασχόλησης με εξειδικευμένα ζητήματα αγωγής υγείας, κοινωνικών σχέσεων, έμφυλων 

ταυτοτήτων και δικαιωμάτων και αποτελεί μια ευκαιρία για επεξεργασία ζητημάτων σεξουαλικής 

υγείας. Απο τα παραπάνω συμπεραίνουμε οτι οι δυνατότητες των εκπαιδευτικών να μιλήσουν στα 

παιδιά για τη σεξουαλικότητα είναι περιορισμένες μέσα απο το αναλυτικό πρόγραμμα και απο τις 

λοιπές σχολικές δραστηριότητες. Ακόμη και αυτές ωστόσο οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

προϋποθέτουν και εκπαιδευμένους διδάσκοντες με επιστημονική κατάρτιση και παράλληλη 

ευαισθησία στην προσέγγιση του θέματος. Ανάλογη ευαισθησία απαιτείται και απο τους γονείς, οι 

οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα με αμηχανία, αναπαράγοντας δικά τους 

στερεότυπα μέσα απο την καθημερινότητα. Μέχρι όμως να αποκτήσουμε αυτή την ετοιμότητα στο 

σχολείο και στην οικογένεια, τα παιδιά θα εξακολουθούν να απευθύνονται στους φίλους και στο 

διαδίκτυο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Ως αποτέλεσμα, παρεμβάσεις όπως αυτή που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία, 

εξακολουθούν να είναι πολύτιμες για την διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε επιστημονικά 

τεκμηριωμένη ενημέρωση. Αξίζει τέλος να αναφερθεί οτι η ενημέρωση απο συνομηλίκους (“peer 

training”) που χρησιμοποιήθηκε στην παρέμβαση μας, με εθελοντές νεαρής ηλικίας απο τις 

επιστήμες υγείας, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες αγωγής, 

συνάντησε υψηλή αποδοχή απο τον πληθυσμό στόχο και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο 

μεθοδολογικό σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων για το συγκεκριμένο θέμα. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν τα συναισθήματα άγχους και πίεσης κατά την 
οδήγηση, πριν και μετά από δύο παρεμβάσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, σε έργο 
χρηματοδοτούμενο από την Αντιδημαρχία  Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ηρακλείου. Το 
έργο υλοποιήθηκε για να επιμορφώσει εκπαιδευτικούς σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης 
προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής. Το πρόγραμμα περιελάβανε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 
30 ωρών και ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση με την συμμετοχή 42 εκπαιδευτικών. Τα δεδομένα 
αναλύθηκαν με εξειδικευμένα τεστ για μικρά δείγματα (π.χ. Wilcoxon Signed Ranks Tests, Paired samples 
T-test). Τα κύρια αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί βελτίωσαν τη μέση επίδοσή τους σε 
επιθετικές συμπεριφορές κατά την οδήγηση,  καθώς και σε συμπεριφορές αναζήτησης 
ευχαριστήσεως/συγκινήσεως μέσα από τη διακινδύνευση. Με εξαίρεση το φύλο (οι γυναίκες σε κάποια 
περίπτωση βελτίωσαν την οδηγική τους συμπεριφορά), δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς τα 
υπόλοιπα προσωπικά τους χαρακτηριστικά και τις καταστάσεις άγχους/πίεσης κατά την οδήγηση.       

  
Λέξεις κλειδιά: κουλτούρα οδικής ασφάλειας, παρέμβαση, ευαισθητοποίηση, επιθετικές 

συμπεριφορές κατά την οδήγηση 
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1.Εισαγωγή 

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και τα οχήματα γίνονται κοινοτυπία, ο αριθμός των 
«τροχαίων συμβάντων», αυξάνεται παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO, 
2009) και την Διεθνή Ένωση Οδικών Δικτύων(World Road Association, 2003) η ασφάλεια στους δρόμους 
είναι πολύ σημαντική κυρίως εξ αιτίας της διαρκούς απώλειας ανθρώπινων ζωών και ακόμα των σοβαρών 
τραυματισμών. Στην Ελλάδα το ένα τρίτο των θυμάτων είναι νέοι ηλικίας 15-19 ετών (Ελληνική Αστυνομία, 
2014).  

Οι εκπαιδευτικοί είναι άτομα που τα παιδιά σέβονται και εκτιμούν και συνεπώς άτομα με υψηλή 
επιρροή. Έχει αποδειχτεί μέσα από πολλές έρευνες ότι ο τρόπος ζωής και συμπεριφοράς του 
εκπαιδευτικού επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά των μαθητών του και επομένως, ο 
εκπαιδευτικός αποτελεί, παράλληλα, ένα άριστο υπόδειγμα για τα παιδιά (Soultatou et al., 2009, 
Τζαμαλούκα και συν., 2008). Οι εκπαιδευτικοί είναι επίσης άτομα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των παιδιών και παράλληλα έχουν πρόσβαση στους 
σημαντικούς ανθρώπους (γονείς, κηδεμόνες). Παράλληλα βρίσκονται σε ιδανική θέση προκειμένου να 
συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές προκειμένου να βελτιώσουν την ασφάλεια στους δρόμους της 
γειτονιάς μέσα από δράσεις ενίσχυσης των ασφαλών διαδρομών και των εναλλακτικών μέσων 
μεταφοράς, μείωσης των ταχυτήτων και βελτίωσης της επιβολής των νόμων. Συνεπώς, μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των παιδικών τραυματισμών και της παιδικής θνησιμότητας από 
τροχαία συμβάντα σε διαφορετικά επίπεδα.  

Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα οι πρωτοβουλίες με στόχο την προαγωγή της οδικής ασφάλειας στους 
μαθητές φαίνεται να υλοποιούνται από πολλούς και διαφορετικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα, χωρίς 
συνέχεια και συνεκτικότητα και με αμφίβολη αποτελεσματικότητα. Ως αποτέλεσμα, ο στρατηγικός 
σχεδιασμός για την οδική ασφάλεια 2011-2020 έθεσε ως στόχο την αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας και 
προώθησε τη σταδιακή ένταξη της κυκλοφοριακής εκπαίδευσης στα σχολεία.  

Παρά τις αξιόλογες προσπάθειες που δρομολογούνται μέσα από τα αρμόδια Υπουργεία 
Υποδομών & Μεταφορών και Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων (αναδιάρθρωση του θεσμικού 
πλαισίου, ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του e-Drive Academy, ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων μαθήματος 
Οδικής Ασφάλειας, επιμόρφωση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), παρατηρούνται 
σημαντικές ελλείψεις στους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων με 
αποτέλεσμα να μη μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις νέες αρμοδιότητές τους. Οι εκπαιδευτικοί σε 
πολλές περιπτώσεις αναλαμβάνουν από μόνοι τους την ευθύνη να ενημερώσουν τους μαθητές για θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής χωρίς να κατέχουν ειδικές γνώσεις. Έχει ωστόσο αποδειχτεί μέσα από πολλές 
έρευνες ότι ο τρόπος ζωής και συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη 
συμπεριφορά των μαθητών του καθώς λειτουργεί ως πρότυπο για τα παιδιά (Τζαμαλούκα και συν., 2008). 
Παρά ταύτα, τα προγράμματα ευαισθητοποίησης στη χώρα μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται με στόχο 
την ενίσχυση της θεωρητικής γνώσης στους εκπαιδευόμενους και την καλλιέργεια δεξιοτήτων 
προκειμένου να τους καταστήσει ενήμερους πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις και αλλαγές καθώς και 
αποτελεσματικούς στην εκπαιδευτική πράξη, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται μέριμνα για την 
επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αλλά και χωρίς να αξιοποιούνται διάφορες 
επιμορφωτικές μέθοδοι (Καραμπίνη & Ψίλου, 2000). Για τον παραπάνω λόγο, κύριοι στόχοι του 
προγράμματος ήταν να αναδειχθούν εμφανείς καθώς και αφανείς παράγοντες που αφορούν στην 
διακινδύνευση κατά την οδήγηση και να καταστούν αντιληπτοί από τους εκπαιδευτικούς, να εξοικειωθούν 
με την έννοια του κινδύνου και να ασκηθούν στη διαχείριση του και στη λήψη απόφασης σε καταστάσεις 
κρίσης, να προσλάβουν σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές αλλαγής της οδηγικής συμπεριφοράς, να 
ενημερωθούν για τις μεθόδους σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων προαγωγής 
κουλτούρας οδικής ασφάλειας. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της μελέτης επικεντρώθηκε στον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας μίας σύντομης εκπαιδευτικής παρέμβασης στην αλλαγή των συμπεριφορών των 
εκπαιδευτικών καθώς και στην ενίσχυση της ετοιμότητας τους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 
προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής. 
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2.Κυρίως μέρος 

2.1. Υλικό και Μέθοδοι 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητική εκπαίδευση σε εκείνα τα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής 
και της προσωπικότητας που συνεργάζονται με περιβαλλοντικούς και ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες, 
ώστε να δημιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες που προκαλούν τις οδικές τροχαίες συγκρούσεις 
(Chliaoutakis et al., 2005; Gnardellis et al., 2008; Papadakaki et al., 2013; 2016;). Σημαντικό μέρος της 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης εστίασε σε μοντέλα κατανόησης της οδηγικής συμπεριφοράς και 
μεθοδολογίες παρέμβασης για την αλλαγή της διακινδυνευμένης συμπεριφοράς (Παπαδακάκη, Μ. και 
συν., 2015). 

Το πρόγραμμα επίσης περιλάμβανε άσκηση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων µέσω της 
πρακτικής άσκησης στον προσομοιωτή οδήγησης «Virage VS500Μ» του Εργαστηρίου Μελέτης 
Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, ο οποίος διαθέτει προηγμένο λογισμικό προσομοίωσης και 
ένα εξελιγμένο περιβάλλον οδήγησης, µε πραγματικά εξαρτήματα αυτοκινήτου για να παρέχει µία 
ρεαλιστική αίσθηση σε όλα τα επίπεδα. Οι διαδρομές που προσφέρονται επιτρέπουν την εξάσκηση σε 
πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως μέσα στην πόλη, στην εθνική οδό και στο βουνό, σε διαφορετικές 
καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης και σε διαφορετικές καταστάσεις, όπως της οδήγησης μετά από 
κατανάλωση οινοπνεύματος ή της οδήγησης με  την ταυτόχρονη χρήση κινητού τηλεφώνου, κλπ. 

Στο πρόγραμμα αυτό υιοθετήθηκε η βιωματική μάθηση, της οποίας η χρησιμότητα έχει αναδειχθεί 
από πολλούς ερευνητές και θεωρητικούς που τονίζουν την σημασία της στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
(Soultatou et al., 2009). Η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη διδασκαλία τους προσφέρει 
την δυνατότητα να διερευνήσουν τα δικά τους κίνητρα και να αναπτύξουν γνωστικό-κοινωνικές δεξιότητες 
μαθαίνοντας ο καθένας σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες και εφαρμόζοντας αυτή τη γνώση με 
μεγαλύτερη ευκολία σε πιθανές προβληματικές καταστάσεις. Πολύ πρόσφορο έδαφος για βιωματική 
μάθηση αποτελεί η «Ευέλικτη Ζώνη» που έχει προσαρμοστεί στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος 
των σχολείων με επιλογή θέματος από τους μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές και διαθεματική 
προσέγγιση (Δεδούλη Μ., 2002). 

2.2 Δείγμα 

Οι ομάδες των εκπαιδευτικών διαμορφώθηκαν όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1 σύμφωνα με 
το φύλο, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την ιδιότητα τους ως εκπαιδευτικοί και τον τομέα απασχόλησης. 

  
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε ζητήματα προαγωγής της 

οδικής ασφάλειας στο σχολείο 

 

Φύλο Βαθμίδα Εκπαίδευσης Ιδιότητα Τομέας Απασχόλησης 

Γυναίκες (37) 

Α/θμιας (27) 
Μόνιμες(24) 
Αναπληρώτριες (3) 

ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ25, ΠΕ03, 
ΠΕ02, ΠΕ10, ΠΕ18.12, 
ΠΕ18.02, ΠΕ78, ΠΕ13, 
ΠΕ06, Μουσικοπαιδαγωγών 

Β/θμιας (10) 
Μόνιμες (8) 
Αναπληρώτριες (2) 

Άνδρες (5) 
Α/θμιας (2) Μόνιμοι (2)  ΠΕ70, ΠΕ04, ΠΕ17.01 

 Β/θμιας (3) Μόνιμοι (3)  
Το δείγμα μας περιέλαβε 7 άνδρες και 35 γυναίκες συνολικά. Τα κοινωνικο-δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στον πίνακα 2.      
  
 

Πίνακας 2. Κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά  

 Χαρακτηριστικά Ν (%) 

Φύλο 
Άνδρες 
Γυναίκες 
 

 
7 (16,7) 

35 (83%) 
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Τόπος γεννήσεως 
Ελλάδα  
Άλλο 

 
39 (92,9%) 
 3 (7,1%) 

 

Τόπος διαβίωσης 
Μεγαλοαστικό κέντρο 
Άλλο 

 
19 (45,2%) 
23 (54,8%) 

 

Οικογενειακή κατάσταση 
Έγγαμος 
Άλλο 

 
23 (54,8%) 
19 (45,2%) 

 

Σχέση Εργασίας 
Μόνιμος 
Άλλο 

 
32 (76,2%) 
10 (23,8%) 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης 
Α΄βάθμια 
Β΄Βάθμια 

 
29 (69%) 
13 (31%) 

 

 Μ.Τ (Τ.Α) 

Έτη διδακτικής προϋπηρεσίας 17,5(7,4) 

Έτη οδηγικής εμπειρίας 20,5(7,9) 

  2.3 Το ερωτηματολόγιο  

Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την παρακολούθηση των 
σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, το οποίο στο πρώτο μέρος ζητούσε πληροφορίες για τα προσωπικά τους 
στοιχεία (φύλο, ηλικία, έτη διδακτικής προϋπηρεσίας, έτη εμπειρίας οδήγησης, κλπ.). Στο δεύτερο μέρος 
του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ειδικά διαμορφωμένη κλίμακα προκειμένου να 
εκτιμηθούν οι απόψεις για την ασφαλή οδήγηση καθώς και τα συναισθήματα και η συμπεριφορά τους 
όταν βρίσκονται στο τιμόνι. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ποικίλες καταστάσεις άγχους/πίεσης που 
υφίστανται ως οδηγοί. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Driver Stress Inventory (DSI), με τέσσερεις 
υποκλίμακες, για να μετρηθεί ο βαθμός «επιθετικότητας», «απαρέσκειας οδήγησης», «επαγρύπνησης και 
παρακολούθησης κινδύνων» και «αναζήτησης συγκινήσεως/ευχαριστήσεως» κατά την οδήγηση 
(Matthews et al.,1996).  

Το ερωτηματολόγιο DSI αποτελεί επέκταση του Driver Behaviour Inventory (Glendon et al., 1993) 
και αξιολογεί την συναισθηματική επίδραση πάνω στους οδηγούς διαφόρων στρεσσογόνων καταστάσεων, 
ώστε να καταμετρηθούν οι αντιδράσεις τους κατά την οδήγηση. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης 
χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 4 από τις 5 υποκλίμακες του ερωτηματολογίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4 
παράγοντες με ένα σύνολο 40 ερωτήσεων/θεμάτων. Ο πρώτος παράγοντας, της «επιθετικότητας», 
περιέλαβε 12 θέματα (π.χ. «απώλεια ψυχραιμίας», «δυσανασχέτηση με τους άλλους οδηγούς», 
«εκνευρισμός σε αργή κίνηση οχήματος», κλπ.), ο δεύτερος παράγοντας, της «απαρέσκειας οδήγησης», 
αποτελείτο από 12 θέματα (π.χ. «οδήγηση σε άσχημες καιρικές συνθήκες», «φόβος για τροχαίο συμβάν ή 
βλάβη», «πρόκληση άγχους από συνεπιβάτη» κλπ.), ο τρίτος παράγοντας, της «παρακολούθησης 
κινδύνων», συνόψισε 8 θέματα (π.χ. «αύξηση παρατηρητικότητας για είσοδο οχημάτων σε διάφορες 
εισόδους», «έλεγχος για πιθανούς πεζούς πίσω από παρκαρισμένα οχήματα», «παρατηρητικότητα για 
κινδύνους στο δρόμο», κλπ.) και ο τελευταίος παράγοντας, της «αναζήτησης 
συγκινήσεως/ευχαριστήσεως», μετρήθηκε με 8 θέματα (π.χ. «αίσθηση ευχαρίστησης μέσω της 
ταχύτητας», «έξαψη κατά την γρήγορη οδήγηση», «απόλαυση ξαφνικής επιτάχυνσης», κλπ.) (Matthews et 
al., 1996). Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πόσο συμφώνησαν με κάθε ερώτηση/θέμα σε μια 10βάθμια 
κλίμακα τύπου Likert που κυμαίνονταν από 0 ("καθόλου") έως 10 ("πάρα πολύ"). 
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  2.4. Στατιστική ανάλυση 

Εκτός από την περιγραφική στατιστική των απλών κατανομών, μέσων τιμών και τυπικών 
αποκλίσεων, χρησιμοποιήθηκαν και κάποια εξειδικευμένα τεστ για μικρά δείγματα πληθυσμού (π.χ. 
Wilcoxon Signed Ranks Tests, Paired samples T-test), προκειμένου να ελεγχθούν ενδεχόμενες σχέσεις του 
προφίλ των συμμετεχόντων με τους 4 παράγοντες άγχους/πίεσης του DSI. 

3. Αποτελέσματα  

3.1. Μέση επίδοση των συμμετεχόντων στην κλίμακα Άγχους “DSI” ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ την 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3, στην κλίμακα DSI, μετά από τις κατάλληλες 
επανακωδικοποιήσεις, παρατηρήθηκε μείωση των αρνητικών συμπεριφορών κατά την οδήγηση. Πιο 
συγκεκριμένα, ΜΕΤΑ από τις δύο παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης, στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
παρατηρήθηκε αισθητή, στατιστικά σημαντική, μείωση στη μέση επίδοση των συμμετεχόντων στην 
υποκλίμακα της «επιθετικότητας», όπως π.χ. στο θέμα της «επιθετικότητας κατά την οδήγηση» (ΠΡΙΝ: 
Μ.Τ.= 8,0 & ΜΕΤΑ: Μ.Τ.= 7,6), στον «εκνευρισμό του οδηγού όταν το όχημα κινείται αργά» (ΠΡΙΝ: 
Μ.Τ.=7,7 & ΜΕΤΑ: Μ.Τ.=4,1), στον «εκνευρισμό όταν τα διερχόμενα οχήματα πλησιάζουν υπερβολικά 
κοντά στο όχημα πέραν του επιτρεπτού» (ΠΡΙΝ: Μ.Τ.=7,4 & ΜΕΤΑ: Μ.Τ.=5,0). Επίσης, διαφορά 
παρατηρήθηκε στη μέση επίδοση των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα που εξέταζε την «απαρέσκεια 
οδήγησης» και πιο συγκεκριμένα στα θέματα «της αμηχανίας κατά την οδήγηση με ένα μη οικείο αμάξι» 
(ΠΡΙΝ: Μ.Τ.= 4,5 & ΜΕΤΑ: Μ.Τ.= 3,4), και στη «νευρικότητα κατά την οδήγηση σε μη οικείο δρόμο» (ΠΡΙΝ: 
Μ.Τ.=6,3 & ΜΕΤΑ: Μ.Τ.= 4,8). Επιπροσθέτως, στην υποκλίμακα που δηλώνει «παρακολούθηση κινδύνων 
κατά την οδήγηση», διαφορά παρατηρήθηκε στα θέματα που αναφέρονται στην «προσεκτική οδήγηση 
ακόμη και σε μη οικείους δρόμους» (ΠΡΙΝ: Μ.Τ.= 8,1 & ΜΕΤΑ: Μ.Τ.=4,5), στην «ανησυχία για μικρά λάθη 
στην οδήγηση» (ΠΡΙΝ: Μ.Τ.=7,6 & ΜΕΤΑ: Μ.Τ.=6,2) και στην «προσπάθεια ορατότητας σε μακρινές 
αποστάσεις» (ΠΡΙΝ: Μ.Τ.= 8,9 & ΜΕΤΑ: Μ.Τ.=3,7). 

Πίνακας 3. Μέσες τιμές στα θέματα της κλίμακας Άγχους (DSI) κατά την οδήγηση σύμφωνα με 

αναφορές 42 εκπαιδευτικών ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ από εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

Επιθετικότητα  Μ.Τ.* Μ.Τ.* 

1. Απώλεια ψυχραιμίας 4,6 3,8 

2. Η επικίνδυνη οδήγηση μπορεί να αποβεί μοιραία 3,7 3,5 

3. Δυσανασχέτηση με άλλους οδηγούς 4,4 4,6 

4. Δυσκολία συγκράτησης νευρικότητας 7,5 6,6 

5. Εκνευρισμός όταν τα οπίσθια οχήματα πλησιάζουν υπερβολικά  7,4 5,0 

6. Εκνευρισμός όταν το προπορευόμενο όχημα κινείται αργά 7,7 4,1 

7. Επίδειξη ικανοτήτων σε άλλους οδηγούς 6,8 4,8 

8. Ευθύνη για πιθανές δυσκολίες στην οδήγηση  7,7 7,4 

9. Υπομονή σε περιπτώσεις κίνησης στον δρόμο 6,3 5,4 

10. Βιαστική οδήγηση με αίσθηση παρεμπόδισης της κυκλοφορίας  
11. από τους άλλους οδηγούς. 

6,7 6,3 

12. Εκνευρισμός στο κόκκινο φανάρι 6,9 6,7 

13. Επιθετικότητα κατά την οδήγηση 8,0 7,6 

Απαρέσκεια οδήγησης    

14. Οδήγηση σε άσχημες καιρικές συνθήκες 6,8 6,8 

15. Φόβος για τροχαίο συμβάν ή βλάβη 5,6 5,9 

16. Ανταπόκριση σε δύσκολες καταστάσεις λόγω οδηγικής εμπειρίας 6,6 6,3 

17. Παρατηρητικότητα προσωπικών λαθών στην οδήγηση 5,1 4,6 

18. Αμηχανία κατά την οδήγηση με ένα μη οικείο αμάξι 4,5 3,4 
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*  

Κλίμακα: 0=πολύ σπάνια έως 10 πολύ συχνά 
 

3.2. Μέσες Τιμές και Τυπικές Αποκλίσεις των 4 παραγόντων άγχους της κλίμακας DSI  

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις στις τέσσερις (4) 
υποκλίμακες Άγχους (DSI) κατά την οδήγηση. Μετά από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με την χρήση 
του  Paired samples T-test, του Wilcoxon Signed Ranks Tests και του Τ-test, στατιστικά σημαντική διαφορά 
βρέθηκε στον παράγοντα της «Επιθετικότητας» p<,05 σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν ΜΕΤΑ από το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

  
  

Πίνακας 4. Μέσες Τιμές & Τυπικές Αποκλίσεις στις 4 κλίμακες Άγχους (DSI) κατά την οδήγηση σύμφωνα με τις αναφορές 
εκπαιδευτικών ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 
Κλίμακες Άγχους  κατά 
την οδήγηση 

ΠΡΙΝ την 
παρέμβαση 

ΜΕΤΑ την 
παρέμβαση 

Μέση Διαφορά 
ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ 

Βαθμ
ός 

σημα
ντικότ
ητας 

Paired samples T-test Μ.Τ (Τ.Α) Μ.Τ(Τ.Α) Μ.Τ(Τ.Α) P 

Επιθετικότητα 5,9 (1,3) 
 

6,2(1,1) -,3 (,9) <,05 

19. Λήψη συμβουλών από συνεπιβάτη 5,0 5,2 

20. Ικανότητα αποφυγής τροχαίου 7,0 7,1 

21. Έλεγχος της κίνησης κατά την προσπέραση 7,3 4,6 

22. Νευρικότητα κατά την οδήγηση σε μη οικείο δρόμο 6,3 4,8 

23. Πρόκληση άγχους λόγω ύπαρξης συνεπιβάτη στο όχημα  6,1 6,5 

24. Νευρικότητα κατά την προσπέραση 5,7 5,2 

25. Άγχος κατά την οδήγηση σε δρόμο με κίνηση 5,1 5,2 

Παρακολούθηση κινδύνων    

26. Αύξηση παρατηρητικότητας για είσοδο οχημάτων σε  
27. διάφορες εισόδους 

2,0 2,5 

28. Προσεκτική οδήγηση ακόμη και σε οικείους δρόμους  8,1 4,5 

29. Έλεγχος για πιθανούς πεζούς πίσω από παρκαρισμένα οχήματα 5,7 7,7 

30. Παρατηρητικότητα για κινδύνους στο δρόμο 6,6 5,3 

31. Επαγρύπνηση σε δύσκολές καταστάσεις  στο δρόμο 8,4 9,2 

32. Επιχείρηση ρίσκων κατά την οδήγηση 8,5 3,8 

33. Ανησυχία για μικρά λάθη στην οδήγηση 7,6 6,2 

34. Προσπάθεια ορατότητας σε μακρινές αποστάσεις 8,9 3,7 

Αναζήτηση συγκινήσεως/ευχαριστήσεως    

35. Πιθανότητα απώλειας της ζωής ως οδηγός αγώνων 0,56 0,92 

36. Αίσθηση ευχαρίστησης μέσω της ταχύτητας 7,2 7,0 

37. Έξαψη κατά την γρήγορη οδήγηση 6,8 7,7 

38. Απόδειξη προσωπικής επάρκειας μέσω των ρίσκων στο οδικό 
δίκτυο 

9,2 9,2 

39. Ευχαρίστηση οδήγησης σπορ οχήματος χωρίς όρια ταχύτητας  8,6 8,4 

40. Αύξηση επιπέδων αδρεναλίνης κατά την οδήγηση 8,8 8,4 

41. Απόλαυση ξαφνικής επιτάχυνσης 7,8 8,1 

42. Διάσχιση στροφών με υψηλή ταχύτητα 8,4 9,2 
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Απαρέσκεια οδήγησης 6,1 (0.9) 6,2 (,07) -,1 (.2) >,05 

Wilcoxon Signed Ranks 
Tests 

Μ.Κ (Σ.Κ)* Μ.Κ (Σ.Κ) Μ.Κ (Σ.Κ) P 

Παρακολούθηση κινδύνων  12,2 (134,0) 11,8 (14,0) -,1 >,05 

Αναζήτηση 
συγκινήσεως/ευχαριστήσε
ως 

7,8 (70,0) 12,7 (14,0) -1,3 >,05 

* Μέση Κατάταξη (Συνολική Κατάταξη) 

 3.3. Έλεγχος Συσχέτισης Μέσης επίδοσης στις 4 κλίμακες άγχους (DSI) με τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

Από τον έλεγχο των ΜΤ και των ΤΑ των 4 παραγόντων άγχους/πίεσης και των Μέσων Διαφορών 
ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ως προς τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (φύλο, οικογενειακή κατάσταση, βαθμίδα εκπαίδευσης, 
προϋπηρεσία, οδηγητική εμπειρία κλπ.), η  μόνη διαφορά σε επίπεδο στατιστικά σημαντικό που βρέθηκε 
αφορά στον παράγοντα της «επιθετικότητας» ως προς το φύλο (Πίνακας 5). Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες 
βρέθηκαν να έχουν βελτιωμένη συμπεριφορά στις επιμέρους περιπτώσεις επιθετικής οδήγησης που 
περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος παράγοντας. 

 
 Πίνακας 5. Μέση επίδοση στις 4 κλίμακες Άγχους (DSI) κατά την οδήγηση σύμφωνα με τις αναφορές ανδρών και γυναικών 

εκπαιδευτικών, ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα   

  

Κλίμακες Άγχους κατά 
την οδήγηση 

ΠΡΙΝ την 
παρέμβαση 

ΜΕΤΑ την 
παρέμβαση 

Μέση Διαφορά 
ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ 

Βαθμός 
σημαντικ

ότητας 

T-test Μ.Τ (Τ.Α) Μ.Τ (Τ.Α) Μ.Τ (Τ.Α) P 

Επιθετικότητα Α=6,7 (1,4) 
Γ=5,6 (1,2) 

Α=6,9(,8) 
Γ=5,9 (1,1) 

ΠΡΙΝ=1,1 (,5) 
ΜΕΤΑ= 1,0 (,4) 

<,05 
 
 

Απαρέσκεια οδήγησης Α=5,6 (0.7) 
Γ= 6,2 (,9) 

Α=6,1 (,5) 
Γ=6,2 (,8) 

ΠΡΙΝ= -,6 (,4) 
ΜΕΤΑ= -,1 (,3) 

>,05 
 
 

Παρακολούθηση 
κινδύνων  

Α=5,6 (1,2) 
Γ=5,7 (1,0) 

Α=5,9 (,3) 
Γ=5,7 (,7) 

ΠΡΙΝ= -,1 (,5) 
ΜΕΤΑ= ,2 (,3 

>,05 

     

Αναζήτηση 
συγκινήσεως/ευχαριστή

σεως 

Α=7,5(1,0) 
Γ= 7,5 (1,3) 

Α=6,9 (1,6) 
Γ=7,2 (1,5) 

ΠΡΙΝ= ,02 (,6) 
ΜΕΤΑ= -,3 (,7) 

>,05 

4. Συζήτηση 

Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του παρόντος προγράμματος έγινε προσπάθεια να προαχθούν 
συμπεριφορές ασφαλούς χρήσης του οδικού δικτύου στους εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου.  

Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν πως προγράμματα σύντομης διάρκειας υλοποιούμενα στη βάση 
των τακτών εβδομαδιαίων συναντήσεων, συναντούν υψηλή αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς και 
επιτυγχάνουν βελτιώσεις σε συγκεκριμένες οδηγικές συμπεριφορές. 

Ως δυνατά σημεία αυτού του προγράμματος μπορούν να αναδειχθούν η βιωματική μεθοδολογία 
του καθώς επίσης και η ευελιξία του να προσαρμοστεί ως προς το περιεχόμενό του σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης ακόμη και στο νηπιαγωγείο. Το παρόν πρόγραμμα ανέδειξε τη βιωματική προσέγγιση ως μια 
μεθοδολογία που συναντά υψηλή αποδοχή και που είναι ικανή αφενός να διατηρήσει ενεργό το 
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ενδιαφέρον σε μακράς διάρκειας προγράμματα και αφετέρου να συμβάλει στην ταχύτερη αφομοίωση της 
νέας γνώσης. Το πρόγραμμα έδειξε επίσης ότι η βιωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών μπορεί να κινητοποιήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές και να τους 
δεσμεύσει ευχάριστα στην διαδικασία της μάθησης. Η σύγχρονη βιβλιογραφία δείχνει την βιωματική 
προσέγγιση σαν την πιο αποτελεσματική στην εκπαίδευση των μαθητών στην διαχείριση προβληματικών 
καταστάσεων σε παρόντα χρόνο και στην απόκτηση γνώσης μέσω προσωπικής νοηματοδότησης (Skinner, 
2010).  

Ανάμεσα στους περιορισμούς του προγράμματος οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη δυσκολία των 
εκπαιδευτικών να ανταπεξέλθουν χρονικά και να δεσμευτούν εξαιτίας του ήδη βεβαρυμμένου 
χρονοδιαγράμματός τους. Η αναζήτηση εναλλακτικών σχημάτων θα ήταν βοηθητική (π.χ. ανάθεση σε 
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ανά σχολική μονάδα της αρμοδιότητας ανάληψης δράσεων προαγωγής 
της οδικής ασφάλειας και εν συνεχεία εκπαίδευση αυτών σε ώρες πρωινές, κτλ). Η έλλειψη χρόνου στο 
αναλυτικό πρόγραμμα για δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής ήταν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη στη Β’θμια 
εκπαίδευση αλλά και στις μεγαλύτερες τάξεις της Α’θμιας. Αυτό αύξησε τη δυσκολία ορισμένων 
εκπαιδευτικών και λειτούργησε ως αντικίνητρο στην ανάπτυξη δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής μέσα 
στην τάξη τους. 

Ο κύριος περιορισμός του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό 
πραγματοποιήθηκε πιλοτικά σε μικρό αριθμό εκπαιδευόμενων με στόχο να μπορέσει να αξιολογηθεί και 
κατόπιν να μεταλαμπαδευτεί σε άλλα σχολεία και περιοχές. Σημαντικό θα ήταν να υπήρχε η δυνατότητα 
επαναληπτικής εφαρμογής του προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο την επικαιροποίηση 
και ανανέωση των γνώσεων. Σημαντικό θα ήταν επίσης να υπήρχε η δυνατότητα επαναξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω επαναληπτικής εφαρμογής των 
ερωτηματολογίων προκειμένου να διερευνηθεί αν και κατά πόσο επήλθε σταθερή και αμετάβλητη στο 
χρόνο αλλαγή στις απόψεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών.  

5. Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, παρήχθησαν ισχυρές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα τόσο του 
προγράμματος ως συνόλου όσο και των μεθόδων που χρησιμοποιεί. Αν και το δείγμα της παρούσας 
μελέτης ήταν περιορισμένο και οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μικράς διάρκειας, φάνηκε ότι αφενός, οι 
εδραιωμένες συμπεριφορές που είναι φορτισμένες από καταστάσεις πίεσης και άγχους στην διάρκεια της 
οδήγησης μπορούν να ελεγχθούν εις όφελος των οδηγών, όταν αυτοί έχουν ευαισθητοποιηθεί από τις 
κατάλληλες εκπαιδευτικές πρακτικές που προάγουν κουλτούρα οδικής ασφάλειας. Αφετέρου, έγινε 
αντιληπτό ότι για να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, η παρέμβαση θα πρέπει να είναι 
επαναλαμβανόμενη, και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ενεργή ώστε τα αποτελέσματα να είναι τα 
επιδιωκόμενα.  
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Περίληψη 

Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει εν συντομία τη συνθετική προσέγγιση του κράτους 
και τη σχέση του με την κοινωνία από τον γάλλο θεωρητικό του Δικαίου, Maurice Hauriou. Ο 
Hauriou ανέπτυξε -μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης- τη θεωρία του θεσμού ως μέσου 
αυτοπεριορισμού της εξουσίας και εγγύησης της ελευθερίας. Ως συνταγματικές συνέπειες αυτής 
της θεωρίας παρουσιάζονται οι θεωρίες της διάκρισης των εξουσιών και της κυριαρχίας, στις 
οποίες τίθεται τόσο το ζήτημα του διαχωρισμού των εξουσιών όσο και της αρμονικής συνύπαρξης 
και διασταύρωσής τους με στόχο την ισορροπία, μέσα από την οπτική ενός νομικού, 
πολιτειολόγου, κοινωνιολόγου. 

Λέξεις κλειδιά: κράτος, θεσμοί, κυριαρχία, εξουσίες, διεπιστημονικότητα. 

1. Εισαγωγή 

Ο Maurice Hauriou (1856 – 1929) ήταν γάλλος νομικός, καθηγητής, πολιτειολόγος και 
κοινωνιολόγος του οποίου τα έργα διαμόρφωσαν το γαλλικό διοικητικό Δίκαιο (τέλη 19ου - αρχές  
20ου αιώνα). Παρουσιάζεται συχνά ως «έξοχος συγγραφέας, αλλά συγκεχυμένος», ο οποίος 
εντούτοις έχει μια πολύ συνεκτική σκέψη «λόγω του «επιστημολογικού της μονισμού» (Beaud, O., 
1988: 123). Υπήρξε υποστηρικτής των ιδεών του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά και του 
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Θωμά Ακινάτη ενώ άσκησε κριτική στον κυρίαρχο θετικισμό της εποχής του (Hauriou, 
M.,1929:11-12). 

Επιπλέον, ο γάλλος νομικός απέρριπτε τον διαχωρισμό του δικαίου από την ηθική, την ηθική 
ουδετερότητα όπως και την εξάλειψη της διάκρισης καλού-κακού από τους θετικιστές 
αποσκοπώντας να αγωνιστεί για το δίκαιο. (Hauriou, M., 1929: X-XI, 11-12). 

Ο Hauriou ήταν καθολικός διανοητής, προσδεμένος με την παράδοση της Εκκλησίας, αλλά 
και με τις φιλελεύθερες αντιλήψεις επιχειρώντας να συνδυάσει τις αξίες του καθολικισμού και της 
παράδοσης με τις σύγχρονες τάσεις της εποχής του. Παρουσιαζόταν ως φιλελεύθερος συντηρητικός 
ενώ ορισμένοι τον χαρακτήρισαν ως τον θεωρητικό του αυταρχισμού ή ακόμη και του 
εθνικοσοσιαλισμού (Foulquier, N., 2009). 

Ήταν επιπροσθέτως ιδεαλιστής, αλλά και ρεαλιστής με θέσεις μετριοπαθείς, πιστός σε έναν 
φιλελευθερισμό μετριασμένο από κοινωνικό και πολιτικό συντηρητισμό. Ο ίδιος 
αυτοαποκαλούνταν ως θετικιστής που χρησιμοποιεί το κοινωνικό, νομικό και ηθικό περιεχόμενο 
του καθολικού δόγματος (Hauriou, M., 1916: XXIV). Ο Hauriou πίστευε επιπλέον ότι για έναν 
θεωρητικό του Δικαίου, απλώς η λογική και η περισυλλογή δεν αρκούν αφού σύμβουλοί του πρέπει 
να είναι και η Ιστορία από κοινού με τις κοινωνικές επιστήμες, ούτως ώστε τα νομικά γεγονότα να 
έχουν μια όψη δυναμική και εξελικτική (Walline, M., 1930: 39-40, 55). 

Ο Hauriou ασχολήθηκε με το διοικητικό δίκαιο σε μια περίοδο όπου αυτό βρισκόταν ακόμη 
σε εμβρυακή μορφή.  Ακόμη, δημιούργησε μια αντίληψη για την κοινωνία και το κράτος, η οποία 
ήταν συνθετική αφού συνδύαζε την εμπειρική μέθοδο με τη νομική-πράγμα διόλου αυτονόητο για 
την εποχή του- έχοντας ως κύριο μέλημα πάντοτε την κοινωνική ενότητα και ισορροπία 
επηρεασμένος από την οργανισμική θεωρία της βιολογίας. 

Ο Hauriou διατύπωσε και τη διάσημη θεωρία του Θεσμού, η οποία άσκησε σημαντική 
επιρροή στη νομική σκέψη της εποχής του. Η διεπιστημονικότητα του Hauriou είναι εμφανής στην 
εν λόγω θεωρία όπου ο συγγραφέας ως νομικός, ιστορικός, κοινωνιολόγος ακόμη και 
οικονομολόγος, επιδιώκει -όχι απλώς να δημιουργήσει μια θεωρία Δικαίου- αλλά να αναδείξει όλες 
τις διαστάσεις των «κοινωνικών οργανισμών» και να αναπτύξει μια θεωρία για την εξουσία, το 
Δίκαιο και τη δημοκρατία. 

2. Οι θεσμοί ως μέσο αυτοπεριορισμού της εξουσίας και εγγύησης της ελευθερίας 

Για τον Maurice Hauriou, οι κρατικοί θεσμοί είναι αυτοί που αποτελούν εγγύηση κατά της 
αυθαιρεσίας. Η ίδια η εξουσία είναι αυτή που δημιουργεί τους θεσμούς, προκειμένου να 
τελειοποιήσει την οργάνωσή της, να αυτοπεριοριστεί μέσω του Δικαίου, αλλά και να προσφέρει 
στα άτομα θεσμούς, οι οποίοι αντέχουν στον χρόνο κι επιπλέον εμφορούνται από ιδέες που χαίρουν 
εκτίμησης και μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ατόμων. 

Ο Hauriou ορίζοντας τον θεσμό αναφέρει ότι πρόκειται για «μια ιδέα έργου ή επιχείρησης 
που πραγματοποιείται και διαρκεί νομικά μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Για την 
πραγματοποίηση αυτής της ιδέας οργανώνεται μια εξουσία που της προμηθεύει όργανα. Επιπλέον, 
μεταξύ των μελών της κοινωνικής ομάδας που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει την ιδέα, 
παράγονται εκδηλώσεις (επι)κοινωνίας που κατευθύνονται από τα όργανα εξουσίας και 
ρυθμίζονται από διαδικασίες» (Hauriou, M.,1933: 96).  

Αυτό που έχει κεντρική σημασία είναι η ιδέα λοιπόν. Από αφηρημένη έννοια γίνεται 
συγκεκριμένη μέσω της δράσης, από εσωτερική κατάσταση γίνεται εξωτερική- κοινωνικό γεγονός- 
μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και οργανώνεται από μια εξουσία. Είναι δηλαδή μια «δημιουργική 
αξία», «μια ιδέα-δράση», που ενσαρκώνεται ευκολότερα στην εμπειρική πραγματικότητα απ’ ότι οι 
αμετάβλητες ιδέες που δεν έχουν διάρκεια (Gurvitch, G., 1931:156-158). 

Η οργάνωση ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία και κανόνες και εκτελείται από 
συγκεκριμένα όργανα. Η σημαντικότητα της δράσης της οργανωμένης εξουσίας για την 
πραγμάτωση της κεντρικής ιδέας και τη συνέχισή της υπογραμμίζεται πλειστάκις. Τονίζεται ότι 
«μόνο η οργανωμένη εξουσία μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει νομικές καταστάσεις» 
μέσα στις οποίες κινείται η διευθύνουσα ιδέα, η οποία μπορεί να συνεχίσει τη δράση και να 
εισέλθει στο εσωτερικό του θεσμού κατά το στάδιο προσωποποίησης, οπότε ανοίγονται νέες 
προοπτικές (Hauriou, M.,1933: 114,116).  
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Όλη η διαδικασία διασφαλίζει στην ιδέα που ενσαρκώνεται στην εμπειρική πραγματικότητα- 
δηλαδή στον θεσμό- διάρκεια στον χρόνο και σταθερότητα (Hauriou, M.,1933: 89). Το ότι είναι 
σταθερός  ο θεσμός, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν χαρακτηρίζεται και από δυναμικότητα, αλλά και 
προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες (Gurvitch, G., 1931:159). 

Ο θεσμός είναι λοιπόν ένα ενεργό στοιχείο, μία πρόοδος προς την ιδέα που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί· δίπλα σε αυτή την ιδέα, παρεμβαίνει και η ιδέα του Δικαίου, η οποία έχει ως 
συστατικά στοιχεία τις ιδέες της Δικαιοσύνης και της κοινωνικής ειρήνης (Gurvitch, G., 1931:160).  

Οι θεσμοί ως εκ τούτου αποτελούν «στοιχεία της κοινωνικής οργάνωσης» (Hauriou, M., 
1916:108) και διακρίνονται σε δύο τύπους που θεωρούνται πρωταρχικές πηγές δικαίου: αυτούς που 
προσωποποιούνται, τους θεσμούς-πρόσωπα (Hauriou, M., 1933:114, Hauriou, M., 1916:108) ή 
κορπορατιστικούς θεσμούς, κοινωνικές ομάδες ή δομές, και αυτούς που δεν προσωποποιούνται, 
τους θεσμούς-πράγματα (Hauriou, M., 1916:108)· ή αλλιώς, τους κοινωνικούς θεσμούς και τους 
νομικούς θεσμούς (Hauriou, M., 1929:613, υποσ. 1, Gurvitch, G., 1931:162).  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν το Κράτος, οργανώσεις, συνδικάτα και άλλοι θεσμοί, όπου η 
οργανωμένη εξουσία και οι εκδηλώσεις επικοινωνίας των μελών της κοινωνικής ομάδας 
εσωτερικεύονται στο πλαίσιο της ιδέας και του έργου. Η επικοινωνία των μελών προσδιορίζει και 
τον θεσμό-κοινωνική ομάδα όπως και οι ισορροπίες που δημιουργούνται στο εσωτερικό του. Τα 
μέλη συμμετέχουν στην ιδέα με αποτέλεσμα να υπάρχει αλληλοδιείσδυση των συνειδήσεων. 
«Υπάρχει μια κοινή συμμετοχή στη δημιουργική δράση μιας ιδέας, η οποία γίνεται κατανοητή μόνο 
μέσω μιας κοινής προσπάθειας· η εν λόγω συμμετοχή κάνει τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά 
οδηγώντας τους σε ‘‘αδελφοσύνη’’, ‘‘αλληλεγγύη’’ και ‘‘θεσμική οικειότητα’’» (Gurvitch, 
G.,1931: 159). 

Στη δεύτερη κατηγορία των θεσμών-πραγμάτων, το στοιχείο της οργανωμένης εξουσίας και 
εκδηλώσεις συμμετοχής των μελών της ομάδας βρίσκονται έξω από το πλαίσιο της ιδέας, αλλά 
εντός του κοινωνικού πλαισίου (Hauriou, M., 1933: 96-97). 

Τα συστατικά στοιχεία των θεσμών είναι τρία: κατ’ αρχάς, η ιδέα του έργου που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί από την κοινωνική ομάδα ή προς όφελος της, η οποία είναι και το σημαντικότερο 
στοιχείο από όλα τα υπόλοιπα και δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια του σκοπού ή της 
λειτουργίας (Hauriou, M., 1933: 98-100, Millard, E., 1995: 393). 

Τα χαρακτηριστικά της ιδέας-η οποία είναι κέντρο ιδεών απ’ το οποίο αντλούνται επιμέρους 
ιδέες (Hauriou, M., 1916: 282-283) - είναι η εσωτερικότητά της, το μέρος της απροσδιοριστίας και 
του ιδεατού που περιέχει, η δυνατότητα για συνεχή εμπλουτισμό, η δυναμικότητά της. Η ιδέα είναι 
συνδεδεμένη και με την αντικειμενική ατομικότητα του θεσμού, με την έννοια της συμμετοχής των 
μελών και τις θετικές και ζωτικές αξίες (Gurvitch, G.,1931: 159). 

Βέβαια, η ιδέα για να μπορέσει να αποκτήσει κοινωνική ατομικότητα και να υλοποιηθεί,  
πρέπει να περάσει από το αντικειμενικό στο υποκειμενικό αφού κάθε δράση είναι ανθρώπινη και 
πρέπει τα άτομα να αντιδράσουν ή να προσχωρήσουν σε αυτήν. «Ακριβώς επειδή η ιδέα είναι 
αντικειμενική, μπορεί να προκαλέσει δράσεις ή προσχωρήσεις, οι οποίες είναι υποκειμενικές» 
Millard, E., 1995: 394). 

Δεύτερο στοιχείο των κορπορατιστικών θεσμών είναι η οργανωμένη εξουσία που υπάρχει για 
την πραγματοποίηση και υπηρέτηση της κεντρικής ιδέας ενώ τρίτο στοιχείο είναι η εκδήλωση της 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας και των κυβερνητικών οργάνων, είτε σχετικά με την 
ιδέα προς πραγμάτωση είτε σχετικά με τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν (Hauriou, M., 1933: 99-
105). 

Διευκρινίζοντας σχετικά με την ιδέα έργου, αναφέρεται ότι προηγείται των θεσμών αφενός κι 
αφετέρου, η κυρίαρχη βούληση υποτάσσεται σ’ αυτήν (Hauriou, M., 1933:104). Ο συγγραφέας 
θεωρεί λοιπόν ότι η ιδέα δημιουργεί το δίκαιο για κάθε θεσμό αφού προϋπάρχει του θεσμού και 
συντελεί και στον αυτοπεριορισμό του. Η υποταγή των θεσμών στην κυρίαρχη ιδέα-η οποία 
περνάει από μια κατάσταση υποκειμενική σε μια κατάσταση αντικειμενική-αποτελεί στοιχείο 
αντικειμενικού δικαίου στο οποίο υποτάσσονται τα μέλη του θεσμού. Μάλιστα, δεν είναι η ίδια η 
εξουσία αυτή καθαυτή που γίνεται αποδεκτή, αλλά ο θεσμός στο όνομα του οποίου δίνονται 
διαταγές· σε αυτόν που δίνει διαταγές τα άτομα υπακούνε, στο μέτρο που αυτό γίνεται στο όνομα 
του θεσμού, ο οποίος αποτελεί ένα όριο στην αυθαιρεσία του (Waline, M., mars 1930: 47). 
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Σχετικά με το Κράτος -τον θεσμό των θεσμών στον οποίο υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά 
των θεσμών- ο Hauriou τονίζει ότι αποκτά νομική προσωπικότητα με την προσωποποίηση της 
αρχικής κυρίαρχης ιδέας σύμφωνα με την οποία πάντοτε λειτουργεί αφού είναι υποχρεωμένο να τη 
σέβεται. Μέσω της ιδέας, το Κράτος θεσμοθετείται και αποκτά λόγο ύπαρξης και συνέχειας. Το 
κράτος επίσης προσωποποιείται αφού φτάσει στο στάδιο της πολιτικής ελευθερίας με τη 
συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση (Hauriou, M., 1933:111, Gurvitch, G.,1931: 159). 
Προηγουμένως το κράτος έχει αποκτήσει κορπορατιστική προσωπικότητα και έχει ενσωματωθεί 
μόλις περάσει το στάδιο της αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης. Έχει επιτευχθεί μία πρώτη 
εργασία εσωτερίκευσης υπό την έννοια ότι τα όργανα της κυβέρνησης δρουν για το κοινό καλό στο 
πλαίσιο της διευθύνουσας ιδέας του κράτους (Hauriou, M., 1933:110). 

Η θεωρία του θεσμού όπως αναπτύχθηκε από τον Hauriou παρουσιάζει τους θεσμούς ως 
πηγή δικαίου, ως ιδέα έργου που πραγματοποιείται και διαρκεί νομικά σε ένα κοινωνικό 
περιβάλλον. Όπως εκτιμάται, αυτό που επιθυμούσε ο Hauriou να δημιουργήσει ήταν μια «νέα 
νομική μέθοδο, μία μέθοδο ιδανική-ρεαλιστική, η οποία να ξεπερνά την αντίθεση ανάμεσα στο 
κανονιστικό και το κοινωνιολογικό, μέσω της διερεύνησης ιδεών που εξελίσσονται σε κοινωνικά 
γεγονότα» (Gurvitch, G.,1931: 159). 

Στη θεωρία του θεσμού, οι ενώσεις (associations) δημιουργούν θεσμούς, τύπους δημόσιας 
δράσης και Δίκαιο. Ωστόσο, ο Hauriou δεν αποδέχεται το μοντέλο της ένωσης βάσει σύμβασης που 
υπάρχει εξαρχής, αλλά υποστηρίζει ότι πλήθος ενώσεων δημιουργούνται από την πρωτοβουλία των 
ατόμων, στην ένωση των οποίων προσχωρούν κι άλλα μέλη. 

Ωστόσο, η εν λόγω θεωρία δεν περιορίζεται σε μία θεωρία κινητοποίησης των μαζών αφού 
ανάμεσα στην ιδέα και τη συμμετοχή των μελών υπάρχει μία εξουσία εξοπλισμένη με όργανα και 
σχέσεις που ρυθμίζονται από διαδικασίες. Επίσης, υπάρχει μία αλληλοδιείσδυση ιδεών έργου και 
ανταλλαγές απόψεων γύρω από την κύρια ιδέα ανάμεσα στο Κράτος και στις ενώσεις, με 
αποτέλεσμα η κεντρική ιδέα να δομείται με τη συμβολή των ενώσεων και του Κράτους (Jeannot, 
G., 2001:18-22). Οι ενώσεις που προκύπτουν είναι δημοκρατικές και δημιουργούνται με ίσους 
όρους συνεργασίας με αποτέλεσμα να εξελίσσονται σε ηθικά πρόσωπα. 

Το θεωρητικό μοντέλο του Hauriou δεν αφορά μόνο στο κράτος, αλλά σε οποιαδήποτε 
οργανωμένη ομάδα και είναι αποτέλεσμα της βαθιάς μελέτης της έννοιας του θεσμού. Είναι σαφής 
και η επιρροή από τη θεωρία ιδεών του Πλάτωνα, αλλά και από τη θεωρία του Bergson (Gurvitch, 
G.,1931: 155-156), με αποτέλεσμα να προκύψει μία σύνθεση των δύο συστημάτων και να 
δημιουργηθεί η προαναφερθείσα ιδέα-δράση. 

3. Η έννοια της κυριαρχίας και η θεωρία της διάκρισης των εξουσιών 

Έχοντας αναπτύξει τη θεωρία των θεσμών (κι αφού έχει απορρίψει τη θεωρία του ρουσωικού 
συμβολαίου), ο Hauriou υποστηρίζει ότι η εξουσία μπορεί να κατανεμηθεί σε διαφορετικά όργανα, 
αλλά όχι όπως την είχε κατανείμει ο Montesquieu. 

Πιο συγκεκριμένα, για τον Hauriou, η θεωρία της διάκρισης των εξουσιών αφορά ένα 
σύστημα δημόσιων εξουσιών που συνδέονται μεταξύ τους και υπάρχει ισορροπία αφού οι εν λόγω 
εξουσίες είναι μεν διαχωρισμένες, αλλά συνεργάζονται στις ίδιες κρατικές λειτουργίες. Παρά τους 
κραδασμούς που δημιουργούνται στο εσωτερικό του συστήματος, υπάρχει ισορροπία μεταξύ των 
εξουσιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια κυρίαρχη εξουσία έναντι των άλλων 
εξουσιών. 

Το παιχνίδι των δημόσιων εξουσιών που είναι διαχωρισμένες και συνδεδεμένες ταυτόχρονα, 
διασφαλίζει για την διακυβέρνηση του κράτους-σύμφωνα με τον Hauriou- σταθερότητα στο 
εσωτερικό και αποτελεί εγγύηση της πολιτικής ελευθερίας. Ο μετριασμός της εξουσίας λόγω της 
διάκρισης των εξουσιών έχει τονιστεί από τον Montesquieu, αλλά δεν έχει εκφραστεί ξεκάθαρα η 
εγγύηση της ελευθερίας χάρη στην ασφάλεια και την τάξη που προκύπτουν από την έλλειψη 
κλυδωνισμών και αναταραχών στη ζωή στο εσωτερικό (Hauriou, M., 1929: 355-358). 

Για τον Hauriou, η διάκριση των εξουσιών δεν είναι απλώς ζήτημα διαχωρισμού ή 
ισορροπίας των πολιτικών οργάνων. Είναι ζήτημα αποκέντρωσης των εξουσιών και επιβεβαίωσης 
του αντιπροσωπευτικού καθεστώτος (Hauriou, M.,1916: 624). 
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Είναι δηλαδή ζήτημα διαχωρισμού και ισορροπίας ορισμένων πολιτικών δυνάμεων που είναι 
δυνάμεις ψυχολογικές, δυνάμεις της βούλησης του Κράτους-προσώπου ή καλύτερα του Κράτους-
ατόμου (Hauriou, M.,1916: 693), του κράτους που είναι οργανωμένο με βάση την αντιπροσώπευση 
συνιστώντας ένα κορπορατιστικό ον που διαθέτει βούληση (Hauriou, M., 1929: 348). 

Επιπλέον, η κρατική βούληση δεν διασπάται λόγω της διάκρισης των εξουσιών αφού η ίδια 
αρμοδιότητα μπορεί να έχει πολλαπλές λειτουργίες. 

Ο συγγραφέας θεωρεί ότι η κρατική εξουσία είναι οργανωμένη και αποτελεί ένα είδος 
βούλησης. Τα δε όργανα της εξουσίας είναι δυνάμεις της βούλησης, πράγμα που πνευματοποιεί το 
ανθρώπινο στοιχείο της κρατικής οργάνωσης. Οι βάσεις επομένως της εξουσίας είναι πνευματικές 
και στηρίζονται σε δύο αρχές: της αντιπροσώπευσης και της διάκρισης των εξουσιών (Hauriou, M., 
1933: 103). 

Σε μια κυβερνητική εθνική κυριαρχία, οι εξουσίες που υπάρχουν είναι οι εξής: 
Πρώτον, η ενεργή βούληση του εκλογικού σώματος, του οποίου η εξουσία είναι εκλογική ή 

εξουσία της συναίνεσης. Η εν λόγω βούληση -ή αλλιώς επιθυμία- είναι σιωπηρή, ενστικτώδης και 
αλόγιστη, αλλά αποτελεί σημαντικό γνώρισμα της ανθρώπινης βούλησης που εκδηλώνεται όταν 
πρέπει να ληφθεί δράση (Hauriou, M., 1916: 694, 701). Σημαίνον χαρακτηριστικό αυτής της 
βούλησης είναι ότι εμπεριέχει την έννοια της συναίνεσης και της εμπιστοσύνης (Hauriou, M., 
1929: 352). 

Δεύτερον, η βούληση που εκφράζεται μέσω της διαβούλευσης των δύο Βουλών των οποίων η 
λειτουργία είναι η νομοθετική και είναι επιφορτισμένες με τη διαβουλευτική λειτουργία. Και σε 
αυτού του είδους τη βούληση το γνώρισμα που αποδίδει ο Hauriou είναι η διάθεση για 
περισυλλογή, η οποία είναι αποφασιστική και χαρακτηρίζεται από λογική. Είναι εξίσου σημαντική 
αυτή η βούληση όπως και η προηγούμενη μια που αποτελεί ανθρώπινο χαρακτηριστικό. 

Τέλος, υπάρχει η εκτελεστική εξουσία, της οποίας η λειτουργία είναι η καθημερινή 
διακυβέρνηση. Η εκτελεστική εξουσία έχει τη διαισθητική ικανότητα της εκτελεστικής απόφασης. 
Η εκτελεστική εξουσία έχει και την πρωτοβουλία κυβερνητικών ή διοικητικών αποφάσεων, η 
οποία μάλιστα δεν δεσμεύεται από τις αξιώσεις και τα αιτήματα των πολιτών (Hauriou, M., 
1929: 376). 

 Όσον αφορά τη διαβουλευτική εξουσία, αυτή έχει τη συλλογιστική ικανότητα της 
διαβούλευσης ενώ η εκλογική εξουσία διαθέτει την ικανότητα της συναίνεσης. Η βούληση που 
εκφράζουν αυτά τα όργανα είναι αυτή της επιτέλεσης ενός έργου (Hauriou, M.,1916: 694-695). 

Πρόκειται για τη λειτουργία της βούλησης που αποκαλείται εκτελεστική απόφαση και αφορά 
στην εκτέλεση ενός ψηφίσματος (Hauriou, M., 1929: 351). Επίσης, σε κάθε εξουσία αντιστοιχεί μια 
συνταγματική λειτουργία για την οποία προορίζεται η κάθε εξουσία. Στην εκλογική εξουσία 
αντιστοιχεί η εκλογική λειτουργία, στην διαβουλευτική αντιστοιχεί η νομοθετική και στην 
εκτελεστική αντιστοιχούν η κυβερνητική, η διοικητική και αυτή της διασφάλισης της εφαρμογής 
των νόμων (Hauriou, M., 1929: 349). 

Οι εξουσίες επομένως για τον Hauriou είναι η εξουσία της ψηφοφορίας ή της συγκατάθεσης, 
η διαισθητική αρμοδιότητα της εκτελεστικής απόφασης και η αρμοδιότητα της διαβούλευσης της 
διαβουλευτικής εξουσίας (Hauriou, M.,1916: 694). 

Και οι τρεις εξουσίες είναι δυνάμεις κυριαρχίας και δημιουργούν δίκαιο, το οποίο τις 
περιορίζει, πράγμα που θεωρείται αδιαμφισβήτητο από τον συγγραφέα (Hauriou, M.,1916: 701). 

Μάλιστα, επισημαίνει ότι η εκτελεστική εξουσία πρέπει να λειτουργεί στο όνομα του 
εκλογικού σώματος και οι αποφάσεις που λαμβάνει η πρώτη να θεωρούνται αποφάσεις του 
δεύτερου (Hauriou, M.,1933:103). 

Προφανώς, ο Hauriou δημιουργεί μια ρεαλιστική θεωρία διάκρισης των εξουσιών 
διαφορετική από την κλασική του Montesquieu. Στο σύστημα του διαφαίνεται ξεκάθαρα η 
πρωτοκαθεδρία της εκτελεστικής εξουσίας και η σημαντικότητα των αποφάσεων της. Εντούτοις, 
«η πρωταρχικότητα της εκτελεστικής εξουσίας θα πρέπει να αξιολογηθεί από πολιτική άποψη και 
όχι από νομική» μια που επιθυμία του συγγραφέα είναι να τοποθετήσει την εκτελεστική εξουσία 
στο πραγματικό επίπεδο της κυβερνητικής ζωής και όχι σ ’ένα ιδανικό επίπεδο κράτους δικαίου 
(Hauriou, M.,1929: 383). 
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O Hauriou προσπαθεί να δικαιολογήσει την πρωτοκαθεδρία της εκτελεστικής εξουσίας 
βασιζόμενος στον μειοψηφικό της χαρακτήρα, στο μονοπώλιο της εκτελεστικής απόφασης, στο 
κύρος της εκτελεστικής εξουσίας και στη σπουδαιότητά της στη διεθνή πολιτική όπως και στην 
επιρροή της στην εσωτερική πολιτική (Hauriou, M., 1929: 388). 

Σε σχέση με το Κοινοβούλιο, το οποίο ενσαρκώνει την εξουσία της διαβούλευσης, η 
εκτελεστική εξουσία είναι ανώτερη αφού είναι η εξουσία της δράσης και της εκτέλεσης των 
αποφάσεων ενώ το Κοινοβούλιο έχει ελεγκτικό ρόλο κι επομένως έχει δευτερεύοντα ρόλο ως 
όργανο διαβούλευσης (Hauriou, M.,1929: 473). Το Κοινοβούλιο είναι δευτερεύον και για έναν 
ακόμη λόγο: η νομοθεσία που παράγει, η οποία εμπνέεται από εκλογικά πάθη, συνιστά επικίνδυνη 
απειλή για τις ατομικές ελευθερίες γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος (πάνω στο Κοινοβούλιο). 
Για τον λόγο αυτό πρέπει συνεχώς να υπενθυμίζονται στο Κοινοβούλιο οι ατομικιστικές αρχές και 
η εξάρτησή του από την ιδιωτική κοινωνία (Hauriou, M.,1929: 270, 612). 

Όσο για την εκτελεστική εξουσία, αυτή έχει τη διαισθητική αρμοδιότητα της εκτελεστικής 
απόφασης που αντιστοιχεί στη μειοψηφική εξουσία και που δρα κανονιστικά, μέσω μιας απόφασης 
που πρόκειται να εκτελεστεί. Η εκτελεστική εξουσία είναι λοιπόν κυρίαρχη, αλλά η εξουσία της 
ασκείται σε ελεύθερους ανθρώπους και ο στόχος είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της 
κυβέρνησης και της εθνικής κοινότητας (Hauriou, M.,1929: 84). 

Η κυρίαρχη εκτελεστική εξουσία ωστόσο για τον Hauriou δεν αποκλείει τη δημοκρατία ούτε 
την ελευθερία των ατόμων· επιπλέον, θεμελιώνεται στη διάκριση μείζονος σημασίας, εξουσία 
μειοψηφική - εξουσία πλειοψηφική, η οποία είναι θεμελιώδης για τη λειτουργία του πολιτικού 
συστήματος, όπως θεμελιώδης είναι και η ισορροπία που πρέπει να επιτυγχάνεται μεταξύ των δύο 
τύπων εξουσίας. 

4. Η θεμελιώδης διάκριση μειοψηφικής και πλειοψηφικής εξουσίας 

Η εξουσία του Κράτους είναι σαφώς μειοψηφική, «ανήκει δηλαδή σε μια μικρή μειοψηφία 
κυβερνώντων» και καθορίζεται μέσα στους δημόσιους θεσμούς και ειδικότερα «στον κυβερνητικό 
και διοικητικό εκτελεστικό θεσμό και στο ηθικό πρόσωπο του Κράτους» ενώ η πλειοψηφική 
εξουσία της εθνικής κυριαρχίας ανήκει στον λαό ή στο έθνος που οφείλει να υποτάσσεται στη 
μειοψηφική εξουσία -όπως και να κατευθύνεται από αυτή- αν και έχει το δικαίωμα του ελέγχου και 
της συμμετοχής. Συνεπώς, η πλειοψηφική εξουσία είναι δημοκρατική ενώ η μειοψηφική είναι 
αριστοκρατική (Hauriou, M., 1929: 117), αλλά οι δύο τύποι εξουσίας συνυπάρχουν και 
συνδυάζονται (Hauriou, M.,1929: 27-29). 

Όσο για τον έλεγχο που μπορεί να ασκηθεί από τον λαό, αυτός δεν πρέπει να είναι άνευ 
ορίων, αλλά επιβάλλεται να γίνεται στο πλαίσιο του σεβασμού της προτεραιότητας και της 
σπουδαιότητας της μειοψηφικής εξουσίας. Επομένως, η εκτελεστική εξουσία πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη από τις άλλες εξουσίες, γι’ αυτό και «η πλειοψηφική εξουσία πρέπει να αφήνει 
ελεύθερη τη μειοψηφική, να σέβεται την πρωταρχικότατά της, να μη θέλει να την υποτάξει, ούτε να 
της επιβάλλει τη συνεργασία» (Eisenmann, Ch., 1930:260). Εξάλλου, η ελίτ που συνιστά τη 
μειοψηφική εξουσία έχει το «δικαίωμα της ανωτερότητας» (Eisenmann, Ch., 1930:254), το οποίο 
πρέπει να αναγνωρίζεται από την πλειοψηφική εξουσία. 

Η εν λόγω μειοψηφική εξουσία αποτελείται από μια ομάδα κυβερνώντων που αναλαμβάνει 
τη διακυβέρνηση έχοντας φιλοδοξίες, επιχειρηματικό πνεύμα και ανώτερες ικανότητες (Hauriou, 
M.,1929: 15). Η μειοψηφική εξουσία όμως, προκειμένου να κυβερνήσει, πρέπει να έχει την 
εμπιστοσύνη της πλειοψηφικής εξουσίας, η οποία δείχνει εμπιστοσύνη στους τομείς όπου δεν 
συμμετέχει άμεσα διατηρώντας το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της εμπιστοσύνης σε περίπτωση 
διάψευσης των προσδοκιών (Hauriou, M.,1929: 181). 

Η μειοψηφική εξουσία είναι προφανώς εξουσία μιας ελίτ και τοποθετείται ξεκάθαρα στην 
πρώτη θέση λόγω της κυριαρχίας και της ικανότητάς της ενώ η πλειοψηφική εξουσία- η λαϊκή 
κυριαρχία- καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Ο Hauriou δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο αυτής της 
ελίτ που αποτελείται από άτομα ανώτερα στα οποία υπάρχει μια ιδιαίτερη ποιότητα βούλησης και 
νοημοσύνης, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της κυριαρχίας και της ικανότητας και κάνει τα άτομα 
«αρχηγούς». 
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Ωστόσο, η αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ των δύο εξουσιών (Hauriou, M.,1929: 27) 
διαφαίνεται στον συλλογισμό Hauriou, ειδικά όταν επιχειρεί να δώσει έναν ουσιαστικό ρόλο στο 
εκλογικό σώμα (παρόλο που δεν του επιτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλίας) θεωρώντας την 
εκλογική εξουσία ως την πρώτη βάση της κυβερνητικής οργάνωσης (Hauriou, M.,1916: 701). 

5. Αντί επιλόγου 

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω σύντομες αναπτύξεις, ο Hauriou στόχευε στη δημιουργία 
ενός μοντέλου που θα μπορούσε να συνδυάσει τη δημοκρατία και τη λαϊκή πηγή της εξουσίας με 
μια ισχυρή και αυτόνομη εκτελεστική εξουσία. Το θεωρητικό του μοντέλο είχε στοιχεία 
δημοκρατικά, αλλά και αριστοκρατικά, τα οποία ήθελε να ισορροπήσει και να τα κάνει να 
συνυπάρχουν αρμονικά. Σε αυτό το μάλλον περίπλοκο σύστημα διάκρισης εξουσιών, ο γάλλος 
πολιτειολόγος αναγνώριζε στον λαό το δικαίωμα να είναι η πηγή των εξουσιών-να είναι δηλαδή 
κυρίαρχος- χωρίς ωστόσο να ασκεί ο ίδιος εξουσία, μια που η αποτελεσματική άσκηση της 
εξουσίας είναι ζήτημα ικανοτήτων, τις οποίες ο λαός δεν μπορεί να διαθέτει.  

Δίδεται συχνά έμφαση στον ρόλο των ικανοτήτων και της διακυβέρνησης με τη λογική και το 
δίκαιο. Ωστόσο, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει οι συνταγματικοί θεσμοί να διασφαλίζουν 
την υπεροχή της ικανότητας και της κυριαρχίας που αυτή προκαλεί και την υποταγή της εξουσίας 
του ελέγχου (Hauriou, M.,1929: 25). 

Ο  Hauriou υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σπουδαιότητα της εξουσίας του εκλογικού σώματος 
που εκφράζει τις αυθόρμητες επιθυμίες του. Επίσης, επισημαίνεται η σημασία της βούλησης και 
των χαρακτηριστικών της ανάλογα με το ποιος την εκφράζει. Στον λαό αποδίδει μια βούληση 
περισσότερο συναισθηματική και λιγότερο λογική ενώ στο Κοινοβούλιο η βούληση είναι έλλογη, 
με κυρίαρχο το στοιχείο της διαβούλευσης.  

Η ανάλυση του Hauriou είναι προπαντός ψυχολογική επισημαίνοντας τα ποικίλα και 
αντιφατικά χαρακτηριστικά της βούλησης. Υπονοεί ότι είναι αναμενόμενο ο λαός που ψηφίζει να 
εκφράζεται ενστικτωδώς, αλλά θεωρεί αναμενόμενο και από τους βουλευτές να είναι σε θέση να 
επεξεργαστούν και να κατανοήσουν τις αυθόρμητες αποφάσεις του λαού και να τις εκλογικεύσουν. 
Ο λαός μάλιστα, εκφράζοντας τη βούλησή του μέσω της ψήφου του, παρέχει τη συναίνεσή του 
στην εκκίνηση της διαβουλευτικής διαδικασίας.  

Για τον Hauriou είναι σημαίνουσα η διαδικασία της διαβούλευσης που αποδίδει στη Βουλή 
υπονοώντας ότι οι βουλευτές, σεβόμενοι τις επιθυμίες αυτών που τους ψήφισαν, διαθέτουν αυτή 
την ικανότητα κι επιπλέον έχουν σύνεση, πράγμα που σημαίνει ότι έλλογα και συνετά άτομα 
πλαισιώνουν τα κρατικά εκείνα όργανα που κατέχουν την εξουσία διαβούλευσης.  

Υπάρχει όμως και η λέξη-κλειδί του δικαίου που θέτει όρια στην εξουσία και βάσει αυτού 
πρέπει να λειτουργούν όλα τα κρατικά όργανα. Το κράτος επομένως οφείλει να αυτοπεριορίζεται 
και να λαμβάνει αποφάσεις σεβόμενο τις επιθυμίες και τη βούληση του εκλογικού σώματος.  

Επιπλέον, οι αρμοδιότητες με τις οποίες είναι επιφορτισμένα τα άτομα σε κάθε είδους 
εξουσία είναι διακριτές και συγκεκριμένες και δεσμεύουν τα άτομα, τα οποία πάντοτε πρέπει να 
δρουν με γνώμονα το δίκαιο και το κοινό συμφέρον και με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία του κράτους και η ισορροπία μεταξύ των εξουσιών. 

Η αναζήτηση ισορροπίας και διασταύρωσης της ιεραρχίας των εξουσιών είναι βασικό μέλημα 
του γάλλου μελετητή. Η ύπαρξη ισορροπίας επιτυγχάνεται με τις σχέσεις που δημιουργούνται 
μεταξύ εκτελεστικής και εκλογικής εξουσίας έχοντας ως αποτέλεσμα την ισορροπία στην εξουσία 
του Κοινοβουλίου. Εάν η κυβέρνηση εξαρτάται από το Κοινοβούλιο λόγω του ελέγχου που αυτό 
ασκεί, και το Κοινοβούλιο με τη σειρά του εξαρτάται από την κυβέρνηση για την επανεκλογή του. 
Υπάρχει επομένως μία αμφίδρομη σχέση ελέγχου μεταξύ των εξουσιών, η οποία διασφαλίζει την 
αρμονική συνύπαρξη τους και την πολυπόθητη για τον Hauriou ισορροπία. 
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στον κοινοβουλευτισμό του Μεσοπολέμου από τον Αλέξανδρο Σβώλο.  
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Η τοποθέτηση του έλληνα νομικού στα παραπάνω ζητήματα δείχνει τη βαθιά κατανόηση και 

γνώση της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και νομικής πραγματικότητας της εποχής του όπως 

και την υπεύθυνη στάση του απέναντι στα εν λόγω ζητήματα. 
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1. Εισαγωγή 

Ο Αλέξανδρος Σβώλος έζησε σε μια ταραχώδη ιστορική περίοδο όπου τα μεγάλα ζητήματα 

της ελληνικής κοινωνίας αναμίχθηκαν με τις νέες ιδέες που προέρχονταν από τη βιομηχανική 

επανάσταση προκαλώντας συχνά συγκρούσεις. Η ελληνική κοινωνία χαρακτηριζόταν από το 

χαμηλό βιοτικό επίπεδο, την αγροτική οικονομία, τις υποτυπώδεις βιομηχανικές μονάδες με 

αποτέλεσμα την οικοδόμηση του αστικού κράτους σε σαθρά θεμέλια (Κασιμάτης, 2009: 57-62). 

Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο- και κυρίως μετά την Μικρασιατική καταστροφή- σε 

συνδυασμό με την Ύφεση του 1929, διαμορφώθηκαν ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες και νέα 

δεδομένα που επέβαλαν τον κρατικό παρεμβατισμό και προστατευτισμό, πράγμα που αποτέλεσε 

τροχοπέδη στην ιδεολογική αποκρυστάλλωση των κοινωνικών στρωμάτων (Ρήγος, Ά., 1988: 122-

123). 

Συν τοις άλλοις, το ιδεολογικό κενό που προκλήθηκε στην Ελλάδα με το οριστικό τέλος της 

Μεγάλης Ιδέας συνετέλεσε αποφασιστικά στη δημιουργία ενός «νέου συνεκτικού μύθου» (Ρήγος, 

Ά., 1988: 136) για την αστική τάξη, αυτό του αντικομμουνισμού, που εντοπιζόταν στα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα, ο οποίος έκανε να προβάλει επιτακτική η ανάγκη για λύσεις αυταρχικές, 

αντιδημοκρατικές και αντικοινοβουλευτικές στην ελληνική κοινωνία όπου ήταν διάχυτος ο 

συντηρητισμός και η μικροαστική ιδεολογία. 

Η συντηρητική ιδεολογία κυριαρχεί και στα ανομοιογενή μικροαστικά στρώματα της 

ελληνικής κοινωνίας που χαρακτηρίζονται από ένα ιδιότυπο οικονομικό και πολιτικό συντηρητισμό 

(Ρήγος, Ά., 1988:159) και συντεχνιακές αντιλήψεις σε μια προσπάθεια απόκτησης προνομίων και 

κρατικών παραχωρήσεων.  

Τα μικροαστικά αυτά στρώματα θέτουν υπό αμφισβήτηση τους θεσμούς και τη λειτουργία 

του δημοκρατικού πολιτεύματος και τάσσονται οπωσδήποτε κατά του νέου ταξικού «εχθρού» και 

υπέρ της διατήρησης της καθεστηκυίας τάξης και του ατομικισμού.  

Ο ατομικισμός διέπλασσε μαζί με τον φιλελευθερισμό τη θεσμική εξέλιξη της αστικής 

δημοκρατίας και το κοινωνικοπολιτικό της καθεστώς έχοντας απέναντί του τον σοσιαλισμό, του 

οποίου το περιεχόμενο καθορίστηκε από το κοινωνικό πρόβλημα της εργατικής τάξης και το 

εργατικό κίνημα (Κασιμάτης, 2009: 52-53). Ο φιλελευθερισμός και ο σοσιαλισμός αποτελούσαν τα 

κυρίαρχα λοιπόν ρεύματα της βιομηχανικής ανάπτυξης ασκώντας επιρροή σε ποικίλα επίπεδα του 

κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού βίου, με τον σοσιαλισμό να στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην 

άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.  

Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, έγιναν τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη 

σοσιαλιστικών και προοδευτικών ιδεών. Η επιστημονική σκέψη στην Ελλάδα στράφηκε προς την 

κοινωνία και το κοινωνικό γίγνεσθαι και το 1908 ιδρύθηκε η Κοινωνιολογική Εταιρεία, της οποίας 

η ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση ήταν «ο δημοκρατικός σοσιαλισμός» με την έννοια του 

μεταρρυθμιστικού σοσιαλισμού που επαγγελλόταν σοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις και στόχευε στην 

κοινωνική δικαιοσύνη με δημοκρατικό τρόπο (Κασιμάτης, Γ., 2009: 60).  

Η ιδεολογία της Εταιρείας είχε επιρροή στη σκέψη και δράση του Σβώλου όπως και ο 

«μεταρρυθμιστικός συνδικαλισμός» του Léon Duguit, η έννοια της «κοινωνικής αλληλεγγύης», ο 

φεμινισμός του Joseph Barthélemy, οι απόψεις περί δημοκρατίας και ελευθερίας του Hans Kelsen, 

για να αναφέρουμε κάποιες μόνο από τις απηχήσεις στη σκέψη του σπουδαίου συνταγματολόγου, η 

οποία χαρακτηρίζεται από εκλεκτισμό. 

Ο Σβώλος επηρεάστηκε και από τις απόψεις της σοσιαλδημοκρατίας της εποχής για το 

«λαϊκό κράτος» και τασσόταν υπέρ μιας κοινωνικής δημοκρατίας σοσιαλιστικής βάσης (Λοχαΐτης, 

Ρ., 2013). Θεωρείται ότι ανήκει στη μεθοδολογική σχολή του κοινωνικού και πολιτικού ρεαλισμού, 

όπου ανήκουν και ο μαρξισμός μαζί με κοινωνιολογικές θεωρίες της εποχής (Κασιμάτης, Γ., 2009: 

77). 

Τα στοιχεία αυτά είναι εμφανή στη γόνιμη κριτική που άσκησε στους μεσοπολεμικούς 

θεσμούς και στα θεμέλιά τους από τη θέση του νομικού, του ακαδημαϊκού δασκάλου, του 

πολιτικού, του δημοκράτη αγωνιστή κατά της κρατικής αυθαιρεσίας. 
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Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν όψεις της σβώλειας κριτικής στο 2ο κεφάλαιο, στο 

3ο κεφάλαιο οι θέσεις για την κρίση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ενώ στο 4ο η θεσμική  

πρόταση για το επαγγελματικό κοινοβούλιο. 

2. Όψεις της σβώλειας κριτικής 

Στην κριτική που ασκήθηκε από τον Αλέξανδρο στους θεσμούς της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας, διαφαίνονται οι ριζοσπαστικοί συλλογισμοί του, οι αντιφασιστικές και σοσιαλιστικές 

κατευθύνσεις του, η μετριοπάθειά του, η τάση του για σχετικοποίηση των εννοιών όπως αρμόζει σε 

έναν γνήσιο δημοκράτη.  

Επίσης, η κριτική του είναι εμπλουτισμένη με στοιχεία κοινωνιολογικού χαρακτήρα που 

αναδεικνύουν τους κοινωνικούς προβληματισμούς του και τη θεώρηση του κράτους και του 

δικαίου από μια κοινωνική σκοπιά, πρωτόγνωρη για την εποχή του. Ο Σβώλος συμβάδιζε με τις 

προοδευτικές πεποιθήσεις της εποχής του και έζησε εκ των έσω όλα τα μείζονα ζητήματα-

γλωσσικό, εκπαιδευτικό, αγροτικό και κοινωνικό- έχοντας βαθιά γνώση όλων των διαστάσεών 

τους, η οποία του επέτρεπε αφενός να τα αξιολογήσει με σφαιρικότητα, αυστηρότητα, αλλά και 

νηφαλιότητα, και αφετέρου να προτείνει κατάλληλα θεσμικά μέτρα. 

2.1. Η ελλιπής αντιπροσώπευση 

Ο Σβώλος, προκειμένου να αναδείξει αδυναμίες της αντιπροσωπευτικής αρχής, της οποίας 

είχε μελετήσει σε βάθος τα θεωρητικά και ιστορικά θεμέλια, διευκρινίζει ότι ο βουλευτής δεν είναι 

ανεξάρτητος αντιπρόσωπος του συνόλου των εκλογέων, αλλά «εντολοδόχος ωρισμένου τμήματος 

του λαού, ο οποίος ασκεί την αντιπροσωπευτικήν αρμοδιότητα δια μέσου του κόμματος, εντός του 

διαγράμματος της βάσεως αυτού και επί της γραμμής των προκαθωρισμένων σκοπών του» 

(Σβώλος, Α.,Ι., 1928: 299). Κι αλλού αναφέρει: «Η αντιπροσωπευτική σχέσις συνδέει προ παντός 

τας εκλογικάς περιφερείας ή τας συνειδητάς εκλογικάς ομάδας- κόμματα, τάξεις, στρώματα- προς 

τον αντιπρόσωπόν των και ύστερον ή ουδόλως, τον αντιπρόσωπον προς τον Λαόν ολόκληρον» 

(Σβώλος, Α.,Ι., 1928: 132). 

Αυτό που αμφισβητεί δηλαδή κατ' ουσίαν ο Σβώλος είναι η ποιότητα και η γνησιότητα της 

αντιπροσώπευσης αφού η έννοια της αντιπροσώπευσης είναι ιδιαίτερα στενή. Τα συμφέροντα και ο 

πελατειακός χαρακτήρας των σχέσεων μεταξύ βουλευτών και εκλογέων νοθεύουν την 

αντιπροσωπευτική αρχή και ενισχύουν αισθήματα τοπικιστικά και εγωιστικά.   

Επιπλέον, η αντιπροσώπευση παρουσιάζει ελλείμματα αφού δεν αντιπροσωπεύεται η 

κοινωνία στο σύνολό της, αποκλείονται μειονότητες και υπηρετούνται ισχυρά οικονομικά 

συμφέροντα της αστικής τάξης. Επομένως, δεν υπάρχει ισότητα των πολιτών και των βουλήσεων 

με συνέπεια ο χαρακτήρας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι μόνο πολιτικός και όχι 

κοινωνικός. (Σβώλος, Α.Ι., 1933:120). 

Ο Σβώλος δεν θα μπορούσε να μην είναι επικριτικός απέναντι στον αποκλεισμό των 

μειονοτήτων από την πολιτική εξουσία θεωρώντας τη συμμετοχή τους στην πολιτική διαδικασία ως 

απαραίτητο όρο για την πραγμάτωση της εμβάθυνσης της δημοκρατικής ιδέας και της λαϊκής 

κυριαρχίας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί με το αναλογικό εκλογικό σύστημα (Σβώλος, 

Α.,Ι., 1928: 322-323). 

2.2. Οι φαντασιακές αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, της καθολικής ψηφοφορίας και  της 

γενικής βούλησης κατά τον Αλέξανδρο Σβώλο 

Η κριτική στην αντιπροσώπευση από τον Σβώλο, στην οποία συμβολίζεται η κρίση της 

δημοκρατίας, ξεκινά από την άρνηση της λαϊκής ενότητας όπου βασίζεται το δόγμα της λαϊκής 

κυριαρχίας (Παπανικολάου, Κ., 2009:156). 
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Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, η πολιτική τάση που επικράτησε ήταν η αναγωγή σε λαό 

ορισμένων μόνο κοινωνικών τάξεων αποκλείοντας τον γυναικείο πληθυσμό από την πολιτική αυτή 

ενότητα αφού ξεχάστηκε η  συμβολή του στην Επανάσταση (Σβώλος, Α.Ι., 1928: 230-231). 

Αναφορικά με τη διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος στον ανδρικό πληθυσμό και με την 

καθολική ψήφο, ο Σβώλος θεωρεί ότι πρόκειται για σημαντική εξέλιξη αφού σηματοδοτείται η 

σταδιακή αποδέσμευση του κράτους από την αστική τάξη, στης οποίας τα συμφέροντα και τις 

σκοπιμότητες ήταν υποταγμένο (Πάσχος, Γ.,1981:57). Πιστεύει ότι δόθηκε η ευκαιρία και στις 

ασθενέστερες τάξεις που ήταν υποτελείς να «ελαττώσουν σε διάφορα στάδια την απόλυτον 

εκμεταλλευτικήν δύναμιν της αστικής τάξεως» (Σβώλος, Α., Ι., 1928: 219, 225) και το κράτος 

άρχισε να αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η αρχή αυτή ίσχυε για τους άρρενες 

ψηφοφόρους αποκλείοντας τον γυναικείο πληθυσμό με αποτέλεσμα η αρχή της καθολικής 

ψηφοφορίας να καθίσταται ιδιαίτερα ελλιπής και ανεπαρκής δημιουργώντας μεγάλο κενό στον 

κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους. 

Συγκεκριμένα για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική διαδικασία- και αντίθετα με τις 

επικρατούσες αντιλήψεις- ο Σβώλος υποστηρίζει ότι δεν θα έπρεπε να ορθώνονται φραγμοί. Κρίνει 

ότι οι επικρατούσες απόψεις για το γυναικείο φύλο αποτελούν απλές προλήψεις που δεν λαμβάνουν 

υπόψη τη γυναικεία συμβολή στην οικονομία και στην κοινωνία ούτε το γεγονός ότι έχουν 

δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες για τη γυναικεία πολιτική χειραφέτηση.  

Εξάλλου, η απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων από τις γυναίκες πρέπει να γίνει προκειμένου 

να συμπληρωθεί η ιδέα της αυτονομίας του Λαού μια που «το ουσιώδες στοιχείο του λογικού όντος 

είναι να κυβερνάται δια της θελήσεως του και όχι δια της θελήσεως άλλου· εις μίαν δε 

δημοκρατίαν όλοι κυβερνούν όλους και κατά συνέπειαν έκαστος κυβερνάται παρ’ενός εκάστου του 

συνόλου, εξ ού και το πολίτευμα τούτο είναι το συνεπέστερον προς την λογικήν» (Σβώλος, Α., Ι., 

1928: 232). Τάσσεται υπέρ του γυναικείου αγώνα και θεωρεί ότι ο φεμινισμός, χωρίς να είναι 

ταξικό κίνημα, αποτελεί «αίτημα αναγόμενον εις την ολοκλήρωσιν της ‘‘δημοκρατίας του 

πλήθους’’ και της ανθρωποκρατίας» (Σβώλος, Α., Ι., 1928: 236).  

Επιπλέον, απορρίπτει ως υποκειμενικά, ανάξια συζήτησης και με σχετική μόνο αξία τα 

επιχειρήματα κατά της γυναικείας ψήφου (Σβώλος, Α., Ι., 1928: 237-242, Barthélemy, J.,1920,) 

υπογραμμίζοντας ότι είναι «οὐ μόνον άδικος αλλά και επιβλαβής» (Σβώλος, Α., Ι., 1928: 237) ο 

αποκλεισμός της γυναίκας από τον κοινωνικό αγώνα. Ο σπουδαίος φεμινιστής Αλέξανδρος Σβώλος 

κατακρίνει την «πολιτισμένη ανθρωπότητα» (Σβώλος, Α., Ι., 1928: 241) που διατηρεί τη θέση 

υποτέλειας της γυναίκας και θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένη η ισότητα και η ισοπολιτεία.  

Τα επιχειρήματα του είναι πολυάριθμα υπέρ της ισοπολιτείας, της οποίας η χρησιμότητα 

αποδεικνύεται έμπρακτα στις χώρες όπου έχει εφαρμοστεί. Θεωρεί, επί παραδείγματι, ότι οι 

γυναίκες «είναι άφθαρτοι ακόμη από κομματικούς αγώνας και δύνανται επομένως να 

εξυπηρετήσουν τας δημοκρατίας με αφοσίωσιν και ειλικρίνειαν» (Σβώλος, Α., Ι., 1928: 237). Η 

στάση του απέναντι στο γυναικείο ζήτημα εκφράζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα επιμένοντας στη 

σημασία της έκφρασης όλων των απόψεων στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 

Επιπροσθέτως, ο Σβώλος έκρινε ότι δεν υπήρξε άρση της αντινομίας μεταξύ της πολιτικής 

ισότητας που επιδιώκει η καθολική ψηφοφορία και της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, 

καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τη δύναμη της καθολικής ψήφου επιφανειακή (Σβώλος, Α., Ι., 

1928: 225-226).  

Παρ’ όλα αυτά, όταν αρχίζει να εφαρμόζεται η καθολική ψηφοφορία, «αρχίζει ουσιαστικά η 

‘‘δημοκρατική περίοδος’’ του κοινοβουλευτισμού, ως μιας αυτόνομης πολιτικής μορφής που 

διαφέρει από τα φιλελεύθερα πολιτικά μορφώματα και συγκρούεται με αυτά». Η νέα αυτή περίοδος 

«επιβάλλει την εκ νέου θεσμοθέτηση και αξιολόγηση των κοινωνικοπολιτικών ισορροπιών» 

(Πάσχος, Γ.,1981:111-112) σε ένα πολιτικό σύστημα όπου δεν κυριαρχούν τα συμφέροντα μόνο 

της αστικής τάξης, αλλά υπάρχουν διεκδικήσεις τόσο από την μικροαστική τάξη όσο και από την 

εργατική που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο (Σβώλος, Α., Ι., 1928: 225). Με τη διεύρυνση του 

εκλογικού σώματος διαδόθηκε η πολιτική ισότητα με την οποία ταυτίστηκε η καθολική ψηφοφορία 
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(Σβώλος, Α., Ι., 1928: 211-212) όπως ταυτίστηκε και με την πολιτική ελευθερία και το πολίτευμα 

εξελίχθηκε «προς την δημοκρατίαν του πλήθους» (Σβώλος, Α., Ι., 1928: 119, 216). 

Επιπροσθέτως, προκειμένου να βελτιωθεί η καθολική ψηφοφορία και να είναι περισσότερο 

αντιπροσωπευτική του λαού, προτείνεται η υποχρεωτική ψηφοφορία ως «ευτυχές συμπλήρωμα της 

αναλογικής εκλογής» ενώ τονίζεται και η «διαπαιδαγωγική χρησιμότης» της που κάνει σαφώς 

εντονότερο το αίσθημα του καθήκοντος του εκλογέα δημιουργώντας του το αίσθημα της 

χρησιμότητας της ψήφου του (Σβώλος, Α., Ι., 1928: 276-277, Barthélemy, J., 1923: 101-167). 

Σχετικά με «τα κύρια στοιχεία του εννοιοκρατικού οικοδομήματος της συγχρόνου 

δημοκρατίας» που είναι «η γενική θέλησις και η κυριαρχική εξουσία του Λαού ως ‘‘συνόλου’’», 

αυτά «απεδείχθησαν ως είναι γνωστόν, από πολλού απλαί προλήψεις» και «απλά πλάσματα χωρίς 

περιεχόμενον» (Σβώλος, Α.Ι., 1928: 84, Παπανικολάου, Κ., 2009: 151). Πρόκειται για επινοήματα 

που, ενώ έχουν υποστεί εσωτερική διάβρωση και κατάπτωση, επιβιώνουν ακόμη (Σβώλος, Α.Ι., 

1928:117).  

Ειδικότερα για τη θέληση του λαού, υποστηρίζεται εύστοχα ότι είναι αδύνατο να είναι ενιαία 

εφόσον υπάρχουν ποικίλες ασυμβίβαστες και αλληλοσυγκρουόμενες θελήσεις ούτως ώστε 

καθίσταται αδύνατο να συζητά κανείς για ενιαία θέληση. Οι αντιθέσεις- οικονομικής, 

θρησκευτικής, εθνικής και φιλοσοφικής φύσεως- οδηγούν αναπόφευκτα στον «διαφορισμό» μεταξύ 

των ομαδικών θελήσεων, παρόλο που συγκαλύπτονται «δι’ενωτικών ιδεών-συμβόλων, μεγάλης 

επηρείας», όπως της εθνικής ιδέας και της πατρίδας, πριν «αναχθούν εις γνωρίσματα τάξεων» 

(Σβώλος, Α.Ι., 1928:87). 

3. Η κρίση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 

Για τον Αλέξανδρο Σβώλο η δημοκρατία εμπεριέχει τα «ατομικά δικαιώματα» και την 

«ελευθερία της πνευματικής και της ομαδικής κινήσεως», που αποτελούν τα όπλα των κοινωνικών 

κατακτήσεων των ασθενέστερων τάξεων. Επιπλέον, η δημοκρατία θεωρεί όλες τις βουλήσεις 

ισοδύναμες και ισότιμες και γι’ αυτό η μειοψηφία-έστω κι αν υποκύπτει τελικά στη βούληση της 

πλειοψηφίας- «διατηρή την ελευθερίαν να εκφράζεται και να καταστή πλειοψηφία, διότι αι 

πολιτικαί αρχαί της δημοκρατίας έχουν εναλλασσόμενους και όχι μόνιμους προσωπικούς φορείς» 

(Σβώλος, Α., Ι., 1935:120, 366). 

Ωστόσο, η κοινοβουλευτική δημοκρατία διέρχεται κρίση λόγω κοινωνικού ελλείματος αφού 

δεν υπάρχει μέριμνα της πολιτικής εξουσίας για τις ασθενέστερες τάξεις (Σβώλος, Α.Ι., 1933: 118, 

120). Επιπλέον μειονεκτήματα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας- όσο εξελίσσεται ο 

εκδημοκρατισμός της πολιτικής ζωής- είναι ότι, απ’ τη μία πλευρά, είναι δυνατό να χαθεί η 

ιδεολογική επαφή μεταξύ κυβερνώντων-κυβερνωμένων κι απ’ την άλλη δημιουργούνται σχέσεις 

εξάρτησης των βουλευτών από τα κόμματα που εκπροσωπούν (Σβώλος, Α.Ι., 1928: 137). 

Μία από τις συνέπειες της εξάρτησης του βουλευτή από το κόμμα του είναι «να μη συζητεί», 

αλλά να διαπραγματεύεται για τα συμφέροντα του κόμματός του. Ωστόσο, το κοινοβούλιο 

θεωρείται από τον Σβώλο τόπος επίτευξης πολιτικών συμβιβασμών όπου τα κόμματα προβαίνουν 

στις αναγκαίες υποχωρήσεις (Κεσσόπουλος, Αλ., 2016), και μέσω της συζήτησης επικυρώνεται η 

λαϊκή ευθυκρισία (Πάσχος, Γ.,1981:74) αν και όχι του λαού συνολικά. 

Το αποτέλεσμα της δημόσιας συζήτησης που αποτελεί «την πνευματικήν βάσιν του 

κοινοβουλίου και την υπέρτατην δικαιολογίαν του» (Σβώλος, Α.Ι., 1928: 127), είναι οι αποφάσεις 

που λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο να «περιέχουν όχι το ορθόν, αλλ’απλώς τον συμβιβασμόν 

των αντιθέτων ιδεών», πράγμα που ωστόσο αποτελεί μια φυσική συνέπεια αφού δεν υπάρχει μια 

προκαθορισμένη αρμονία συμφερόντων, αλλά αυτή αποκαθίσταται μέσω διαρκούς πάλης (Σβώλος, 

Α.Ι., 1928: 137-138). 

Η λειτουργία της δημοκρατίας και της δημοκρατικής ιδέας συνδέεται άμεσα και με τα 

πολιτικά κόμματα, τα οποία αποτέλεσαν μέσα έκφρασης των συμφερόντων και των ιδεολογικών 

προσανατολισμών της μάζας διαψεύδοντας «την ατομικήν ιδέαν της πολιτικής ελευθερίας» (ibid: 
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90). Η δε ατομική ελευθερία ολοκληρώθηκε αφού εκφράστηκε «δια της ομαδικής οργανώσεως» 

(ibid.:89) και δόθηκε στους πολίτες το δικαίωμα να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή.  

Εφόσον η πολιτική εξουσία στο πλαίσιο της δημοκρατίας βρίσκεται στα κόμματα, ο Σβώλος 

συμπεραίνει ότι «η ‘‘διεύθυνσις’’ του Κράτους, η έκφρασις δηλ. της θελήσεως του Λαού και αυτή 

αύτη η ‘‘ιδέα του Κράτους’’ ανήκουν σήμερον κατά βάσιν εις τα πολιτικά κόμματα» (ibid: 90). Με 

άλλα λόγια, στις σύγχρονες δημοκρατίες, η πραγματική «κυριαρχία» έγκειται, όχι στον Λαό στον 

οποίο τυπικά αναγνωρίζεται, αλλά σε λιγότερες ή περισσότερες θελήσεις που κυριαρχούν στο 

κόμμα (ibid: 91), οι οποίες επιλέγουν ή ανατρέπουν τους εκπροσώπους του λαού, τους αρχηγούς 

των κυβερνήσεων και τους υπουργούς και χαράζουν την εφαρμοζόμενη πολιτική και νομοθεσία. 

Μέσα στο κοινοβούλιο, τα κομματικά συμφέροντα συγκρούονται και συμβιβάζονται με 

προδιαγεγραμμένη κατάληξη την κυνική επικράτηση μιας κυβερνητικής βούλησης. Το δε 

κοινοβούλιο κρίνεται ως ο κατεξοχήν πολιτικός θεσμός, «στον οποίο ενσαρκώνεται η ιδέα της 

πολιτικής αντιπροσώπευσης του λαού» (Πάσχος, Γ., 1981:66). 

Ο θεσμός αυτός, ωστόσο, συνδέεται άμεσα με τον φιλελευθερισμό και τα αστικά μόνο 

συμφέροντα (Σβώλος, Α.Ι., 1928: 67-68). Το πολιτικό κοινοβούλιο, λοιπόν, «θεωρείται καταρχήν, 

ως η κυριότερη πολιτική-θεσμική έκφραση του φιλελεύθερου ατομικισμού» (ibid: 40) και όχι ως η 

εκπροσώπηση «της συνολικής ευθυκρισίας του Λαού» (ibid:127). Αυτό που εκπροσωπείται στην 

πραγματικότητα είναι τα συμφέροντα των πολιτικών κομμάτων για την προάσπιση των οποίων, 

εξάλλου, διενεργείται και η όποια (ανορθολογική συνήθως) συζήτηση στο κοινοβούλιο. Οι 

βουλευτές αντιπροσωπεύουν όχι τον λαό, αλλά ο καθένας τους εκλογείς του, με αποτέλεσμα ο λαός 

ως αντιπροσωπευόμενος να μην μπορεί να υφίσταται ως πολιτική ενότητα, ως «ιδέα δηλαδή του 

συνόλου» (ibid:125). 

Ο κοινοβουλευτισμός εξελίσσεται μοιραία στην «απόλυτη κομματοκρατία», πράγμα που 

εξηγεί και την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας μέσω των εξουσιοδοτήσεων και την αλόγιστη 

χρήση του δικαίου έκτακτης ανάγκης (Καραβοκύρης, Γ., 2010: 4, Λοχαΐτης, 2013). Η άποψη όμως 

αυτή του Σβώλου μετριάζεται αργότερα στον εναρκτήριο λόγο του Σβώλου ως τακτικού καθηγητή 

Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Αθηνών Προβλήματα της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας 

(1931), όταν αναγνωρίζει κυρίως τις θετικές λειτουργίες των κομμάτων παρά τις αδυναμίες τους 

και τη δυσλειτουργία που προκαλούν. 

Τα πολιτικά κόμματα αναγνωρίζονται ως «κύριοι παράγοντες της λειτουργίας παντός 

αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος και μάλιστα του στηριζομένου επί της καθολικής ψηφοφορίας» 

(Σβώλος, Α.Ι., 1931:10). Υπογραμμίζεται ότι «η επιβολή της θελήσεως των κοινοβουλευτικών 

πλειοψηφιών παρέχει την σπουδαίαν εγγύησιν της δημοσιότητος και της συζητήσεως» (ibid:13). 

Ο θεσμικός ρόλος των κομμάτων είναι λοιπόν, αφενός, να εκφράσουν τις ποικίλες 

συλλογικές θελήσεις ως διαμεσολαβητές ουσιαστικά ανάμεσα στην κοινωνία και στο κράτος και 

αφετέρου, να διαπραγματευτούν μεταξύ τους με σκοπό τη διαμόρφωση της κρατικής βούλησης 

(Κεσσόπουλος: 2016). 

4. Η ιδέα του επαγγελματικού κοινοβουλίου στον Αλ. Σβώλο 

Κατά της αυθαιρεσίας του κομματικού κράτους, στο οποίο έχει οδηγηθεί το κοινοβουλευτικό 

πολίτευμα, αλλά και κατά της «νομοθετικής και κυβερνητικής παντοδυναμίας των 

κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών», που οδηγούν στην ανάπτυξη ολιγαρχικών τάσεων στο εσωτερικό 

των κομμάτων, ο Σβώλος επισημαίνει ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία αναζητεί ορισμένους 

φραγμούς και «νόμιμα μέσα αντιστάσεως» (Σβώλος, Α.Ι., 1928:13).  

Μία από τις προτάσεις του, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας, αλλά να λειτουργήσει και ως «αντίδοτο στα δεινά της πολιτικής αντιπροσώπευσης 

και στην αστική κυριαρχία» (Πάσχος, Γ., 1991:279), αφορά στη συγκρότηση του επαγγελματικού 

κοινοβουλίου που αποτελούσε μια μεσοπολεμική πρόταση με στόχο την αναδιοργάνωση της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και την πληρέστερη αντιπροσώπευση των επαγγελματικών 

τάξεων.  
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Βέβαια, η σύλληψη της ιδέας του επαγγελματικού κοινοβουλίου δεν είναι καινούρια, αλλά 

ανήκει στον Saint Simon (Σβώλος, Α.Ι., 1928:162) και στον ελληνικό χώρο εμφανίζεται αρχικά σε 

προγραμματικό λόγο του αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος, Δημητρίου Γούναρη (ibid:203, υποσ. 1).  

Ο Σβώλος, έχοντας ήδη τονίσει την ανεπάρκεια και τη σχετική αξία της αντιπροσώπευσης 

και των κοινοβουλευτικών θεσμών, στόχευε στην αποσύνδεσή τους από την έννοια της 

δημοκρατίας (Πάσχος, Γ., 1981:79-80). Η έντονη κριτική του στο μονόπλευρα προσανατολισμένο 

πολιτικό κοινοβούλιο που εξυπηρετεί μόνο τα αστικά συμφέροντα δεν θεωρείται, ωστόσο, «ως 

αυτοσκοπός, αλλά ως προοίμιο-προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η ιδέα για την επαγγελματική 

αντιπροσώπευση» (ibid.: 69). Η επαγγελματική αντιπροσώπευση είναι το επαγγελματικό 

κοινοβούλιο που οραματίζεται ο έλληνας πολιτειολόγος, το οποίο θα μπορούσε να εκπροσωπήσει 

ουσιαστικά «την θέλησιν των ενοτήτων του κοινωνικού βίου» (Σβώλος, Α.Ι., 1928:172), δηλαδή 

όλες τις οικονομικές ενώσεις και τα αντιτιθέμενα συμφέροντά τους και όλες τις κοινωνικές τάξεις 

(Σβώλος, Α.Ι., 1916:18). Η επιρροή του Léon Duguit είναι εμφανής αφού κι αυτός όριζε τις 

επαγγελματικές ενώσεις ως το κίνημα μέσω του οποίου όλες οι κοινωνικές τάξεις τείνουν να 

οργανωθούν και να αποκτήσουν μια νομική δομή (Duguit, L. 1908: 120) για να υπερασπιστούν τα 

συμφέροντά τους μέσω συλλογικών συμβάσεων, στις οποίες συναινούν ελεύθερα τα άτομα 

(Duguit, L., 1923:30). 

Η επαγγελματική αντιπροσωπεία θα μπορούσε να εξυπηρετεί πλήρως τα υπάρχοντα 

συμφέροντα, να λειτουργεί ως νομοθετικό και συμβουλευτικό σώμα και να έχει λειτουργίες 

νομοθετικές, εποπτικές και διοικητικές αφού προηγηθεί μια ορθολογικότερη διευθέτηση της αρχής 

της διάκρισης των λειτουργιών (Σβώλος, Α.Ι., 1928:172). Επιπλέον, θα μπορούσε ακόμη και να 

αντικαταστήσει το παρωχημένο πολιτικό κοινοβούλιο (Σβώλος, Α., Ι., 1916: 17). Ωστόσο, μια 

τέτοια αντικατάσταση «αντιστρατεύεται εις την έξιν και την κεκτημένην ηθικήν δύναμιν της 

καθολικής ψηφοφορίας, η οποία συνιστά επαρκή αντίστασιν» (Σβώλος, Α.Ι., 1928:202). Συνεπώς, 

σε ένα πρώτο στάδιο, θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο πολιτικό κοινοβούλιο 

και να αντικαταστήσει τη Γερουσία.  

Κατά τον Σβώλο λοιπόν, η αντιπροσωπεία των οικονομικών συμφερόντων θα εναρμονιζόταν 

με την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα του σύγχρονου μεσοπολεμικού κράτους 

αναπροσαρμόζοντας το αντιπροσωπευτικό πολίτευμα και συντελώντας στην πραγματική 

αυτοδιάθεση των «δημοκρατούμενων πολιτών» (Σβώλος, Α.Ι., 1928:164-165, 169).  

Σε αυτή την αντιπροσωπεία, θα εκπροσωπούνταν οι επαγγελματικές ενώσεις του πολίτη, ή 

μάλλον του επαγγελματία (Σβώλος, Α., Ι., 1916: 16-17) και η δημοκρατία θα ουσιαστικοποιούνταν 

αφού σε αυτές τις ενώσεις θα συμμετείχαν ενεργά τα άτομα στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας 

(Πάσχος, Γ., 1981:17). Μάλιστα, ένα τέτοιο κοινοβούλιο θα μπορούσε να «αποπειραθή μόνον να 

μετατρέψει επί το ειρηνικότερον την αδιάκοπον σύγκρουσιν αυτών (των οικονομικών τάξεων), 

συμμετατρέπουσα τον κρατικόν θεσμόν εκ βάθρων εις θεσμόν του οικονομικού βίου των 

ανθρώπων» (Σβώλος, Α., Ι., 1916: 18). 

Διευκρινίζεται ότι το επαγγελματικό κοινοβούλιο, βρίσκεται πάντοτε «στη βάση της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας» (Κασιμάτης, Γ., 2009:86) κι επομένως, διαφοροποιείται με σαφήνεια 

από τα ελεγχόμενα σοβιέτ και τη σωματειακή οργάνωση στα φασιστικά καθεστώτα που έχουν 

χαρακτήρα δικτατορικό ή ολοκληρωτικό (Κασιμάτης, Γ., 2009:86, Barthélemy, J., 1928: 16-45). 

5. Συμπέρασμα 

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω σύντομες αναπτύξεις, ο επιφανής νομικός και 

ακαδημαϊκός δάσκαλος Αλέξανδρος Σβώλος προβαίνει σε εμπεριστατωμένη κριτική των 

μεσοπολεμικών κοινοβουλευτικών θεσμών στηριζόμενος σε ρεαλιστικά κοινωνικά δεδομένα 

ακολουθώντας την κοινωνιολογική μέθοδο. 

Κατά τον Σβώλο, η κοινοβουλευτική δημοκρατία διέρχεται κρίση αφού έχουν κλονιστεί τα 

θεμέλιά της. Ειδικότερα, ο θεσμός της αντιπροσωπείας, έχει υποστεί εσωτερική διάβρωση των 
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βάσεων του αφού δεν υπάρχει γνησιότητα της αντιπροσωπευτικής αρχής και οι εκλεγμένοι 

βουλευτές αντιπροσωπεύουν τμήμα των εκλογέων και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.  

Επίσης, κρίνεται ότι είναι αδύνατο να υπάρχει μια ενιαία εθνική βούληση -παραγνωρίζοντας 

με αυτόν τον τρόπο τις ποικίλες αντιθέσεις στο εσωτερικό της κοινωνίας- όπως και ότι δεν μπορεί 

να επιβάλλεται στη λαϊκή συνείδηση αυτή η ενιαία βούληση μέσω του «ιδεολογικού καλύμματος» 

και της επίφασης συμβόλων και υποτιθέμενων ενοποιητικών στοιχείων (Σβώλος, Α.Ι., 1928:87-88). 

Όσο για τις έννοιες της λαϊκής κυριαρχίας και της καθολικής ψηφοφορίας, αυτές είναι 

πλασματικές και οφείλουν να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο μέσω της συμμετοχής στον 

πολιτικό βίο όλων των αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων και των μειοψηφιών. 

Η εν λόγω συμμετοχή πραγματώνεται με το αναλογικό σύστημα και μέσω των πολιτικών 

κομμάτων που έχουν διττό ρόλο: πρόκειται, αφενός, για «διαπαιδαγωγικαί οργανώσεις του λαού», 

που θα «διατηρούν πάντοτε την ιδεολογικήν των επήρειαν εν τη καλλιεργία των συνειδήσεων» 

(Σβώλος, Α.Ι., 1931:21) και, αφετέρου, για κύριους «παράγοντες της λειτουργίας παντός 

αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος και μάλιστα του στηριζομένου επί της καθολικής ψηφοφορίας» 

(Ibid:10).  

Ωστόσο, στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος που χαρακτηρίζεται από «σχετικότητα 

και ιδεολογική μικτότητα» (Σβώλος, Α., Ι., 1935:366), τονίζεται και η αρνητική επιρροή των 

κομμάτων με τη δημιουργία ενός «άκρατου κοινοβουλευτισμού» που χρειάζεται μια περιοριστική 

ρύθμιση προκειμένου να αποβεί χρήσιμος (Σβώλος, Α.Ι., 1928:385). Η εν λόγω ρύθμιση αφορά, 

μεταξύ άλλων, στη θεσμική πρόταση της επαγγελματικής αντιπροσωπείας μέσω της οποίας θα 

μπορούσε να υπάρξει γνήσια εκπροσώπηση της οικονομικής κοινωνίας στο σύνολο της.  

Ο Αλέξανδρος Σβώλος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τα παραπάνω, διατυπώνει την 

άποψή του για πολιτική κοινωνική δημοκρατία που διασφαλίζει κοινωνική δικαιοσύνη για όλους 

και όλες, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό του ως κορυφαίος πρωτοπόρος πολιτειολόγος και 

γνήσιος δημοκράτης. 
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Υποψήφια Διδάκτορας Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης/Εκπαιδευτικός 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια διεπιστημονική προσέγγιση της διαδικασίας 

συγκρότησης του νοήματος που μεταδίδεται στην επικοινωνία με τη σύνθεση δεδομένων που είναι 

διάσπαρτα σε ένα σύνολο επιστημών. Η επιστήμη της γλωσσολογίας, και συγκεκριμένα ο κλάδος 

της πραγματολογίας, αξιοποιώντας πορίσματα από το χώρο της βιολογίας, των γνωσιακών 

επιστημών, των οικονομικών επιστημών υπό το πρίσμα της ψυχολογίας και τέλος, της 

νευρολογίας μπορεί να δώσει μια συνδυαστική ερμηνεία όψεων της διαδικασίας κατανόησης ενός 
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εκφωνήματος. Για την πρόσληψη του νοήματος, η νόηση ενεργοποιεί μηχανισμούς συνειδητούς και 

ασυνείδητους. Βάσει αυτού, δομικός άξονας του άρθρου αποτελεί το δίπολο συνειδητό-ασυνείδητο 

με αντικείμενο μελέτης: α) την αυτόματη και ασυνείδητη πρόσληψη του νοήματος μέσω 

συλλογισμών (inferences) που εκτελούνται σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς κόπο και β) τις 

περιστάσεις επικοινωνίας που απαιτούν συνειδητή συλλογιστική επεξεργασία του εκφωνήματος 

του ομιλητή. Στόχος είναι η δημιουργία ενός γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου που θα μπορέσει 

να τροφοδοτήσει την πειραματική έρευνα. 

 

Λέξεις κλειδιά: συλλογισμοί, νόημα, επικοινωνία, γλωσσολογία, διεπιστημονικότητα 

1. Εισαγωγή 

Το νόημα που μεταδίδεται στην επικοινωνία δεν περιέχεται μέσα στις λέξεις που συνδέουμε 

για να φτιάξουμε προτάσεις∙ είναι πολύ πιο πλούσιο. Ο γλωσσικός κώδικας, οι φθόγγοι, οι λέξεις, 

οι κανόνες μορφολογίας και σύνταξης συνιστούν μια βάση, αλλά για τη συγκρότηση του νοήματος 

απαιτείται η συνδρομή νοητικών μηχανισμών, που επιτελούν συλλογισμούς. 

Σύμφωνα με το συλλογιστικό μοντέλο που έχει προταθεί για την ανθρώπινη επικοινωνία, το 

πρόσωπο που επικοινωνεί παρέχει ενδείξεις της πρόθεσής του να μεταφέρει ένα συγκεκριμένο 

νόημα. Ο ακροατής, βασιζόμενος στα παρεχόμενα σ’ αυτόν στοιχεία, ανακτά το νόημα μέσω μιας 

συλλογιστικής διαδικασίας. Εισαγόμενα του συλλογισμού στον οποίο εμπλέκεται ο ακροατής είναι 

το γλωσσικό σύνθεμα με τη βασική σημασιακή του ‘ανάγνωση’, ενδείξεις προθέσεων του ομιλητή, 

στοιχεία από το «αμοιβαίο γνωσιακό περιβάλλον» (mutual cognitive environment∙ Sperber & 

Wilson 1986/1995) και περιστασιακά αντιληπτικά δεδομένα. Eξαγόμενο είναι η καλύτερη ερμηνεία 

του νοήματος του ομιλητή (Wilson & Sperber, 2002∙ Allott, 2013). Εφόσον όμως η γραμματική της 

γλώσσας είναι ένας κώδικας που ενώνει φωνητικές αναπαραστάσεις προτάσεων με 

σημασιολογικές, η λεκτική κατανόηση περιλαμβάνει αποκωδικοποίηση. Άρα, η ανθρώπινη λεκτική 

επικοινωνία είναι συνδυασμός κώδικα και συλλογιστικής διαδικασίας: η συλλογιστική επικοινωνία 

μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση σημάτων (signals) και ενδείξεις για τις προθέσεις του ομιλητή, 

τις οποίες ο ακροατής επεξεργάζεται για να συναγάγει (infer) το νόημα του ομιλητή (Sperber & 

Wilson, 1986/1995: 27). 

Στο κυρίως μέρος του άρθρου θα μας απασχολήσει η βιολογική ερμηνεία της εξέλιξης του 

ανθρώπινου γνωσιακού συστήματος, και ειδικότερα η αναζήτηση αναλογιών με τη συμπεριφορά 

των μη ανθρώπινων ζώων (στο 2.1.1.), ο διάλογος που ανοίγεται με τις οικονομικές επιστήμες υπό 

το πρίσμα της ψυχολογίας (στο 2.1.2.) και η αξιοποίηση σύγχρονων πορισμάτων από το χώρο της 

νευρολογίας που ρίχνουν φως στις περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένες 

συνθήκες επικοινωνίας (στο 2.2.1.). Η προσέγγιση των παραπάνω θα γίνει ενταγμένων στους δύο 

βασικούς θεματικούς άξονες του άρθρου, την αυτόματη και ασυνείδητη πρόσληψη του νοήματος 

(στο 2.1.) και τη συνειδητή επεξεργασία και ανάκτησή του (στο 2.2.). 

2.  Όψεις της ανθρώπινης γλωσσικής επικοινωνίας 

2.1. Αυτόματη πρόσληψη του νοήματος 

Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του νοήματος, ο ακροατής καλείται να εντοπίσει, να 

απομονώσει και να ανασύρει απ’ τη μνήμη του μόνο τη συναφή πληροφορία που θα τον βοηθήσει 

στη διαδικασία ερμηνείας του εκφωνήματος, να εντοπίσει τις προθέσεις του ομιλητή, και όλα αυτά 

στα πλαίσια μιας οικονομικής διαδικασίας με όρους νοητικού κόστους και γνωσιακού 

αποτελέσματος. 

Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται ότι η επικοινωνία διεξάγεται μέσω αυτόματων 

συλλογισμών: 

A: Θες βρώμη; 

Β: Δεν συμπαθώ τα δημητριακά. 
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Ο Α προκειμένου να συλλάβει το νόημα του εκφωνήματος του Β, δηλαδή της πρότασης που 

μεταδίδει στην επικοινωνία στην οποία από κοινού εμπλέκονται, πραγματοποιεί ένα συλλογισμό με 

πρώτη προκείμενη «η βρώμη είναι δημητριακό» και δεύτερη «ο Β δεν συμπαθεί τα δημητριακά». 

Εξάγει το συμπέρασμα «ο Β δεν θέλει βρώμη» και αποφασίζει να μην προβεί στην προσφορά της. 

Ο νους επιτελεί τον παραπάνω συλλογισμό αυτόματα και ασυνείδητα, ακαριαία και χωρίς κόπο. 

Κάθε εκφώνημα μπορεί να λάβει ένα σύνολο διαφορετικών ερμηνειών. Ωστόσο, κάποιες 

ερμηνείες ανακτώνται πιο εύκολα, ενώ άλλες απαιτούν μεγαλύτερη νοητική προσπάθεια 

αυξάνοντας το κόστος επεξεργασίας της πληροφορίας (Wilson, 1993: 345-346). Σκεφτείτε τον 

παρακάτω διάλογο μεταξύ μαθητών: 

 

(1) Μαρία: Πώς είναι ο νέος σας φιλόλογος στο σχολείο; 

Γιώργος: Είναι σαν τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό. 

Η πληροφορία ότι ο ήρωας της τηλεοπτικής σειράς, με τον οποίο κατά τον Γιώργο μοιάζει ο 

νέος του φιλόλογος, είναι συντηρητικός, μονόχνωτος και στριμμένος είναι ευκολότερο να 

ανακτηθεί από την πληροφορία ότι ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός φορούσε γυαλιά οράσεως. 

Πρόκειται για την καλύτερη, την πιο συναφή ερμηνεία του νοήματος του ομιλητή. Επιπλέον, το 

παράδειγμα αυτό δείχνει ότι ο Γιώργος μπορεί να προβλέψει την ερμηνεία που θα δώσει η Μαρία 

στην πρότασή του και θα ανταποκριθεί στο αστείο του.  

Συνολικά, η επικοινωνία είναι μια συνεργατική διαδικασία με τον ομιλητή να κινεί τα νήματα 

και τον ακροατή να μπαίνει σε μια διαδικασία λήψης απόφασης (decision making) προκειμένου να 

αποδώσει το νόημα του ομιλητή μέσω συλλογισμού, ασυνείδητης διαδικασίας στα παραδείγματα 

(1) και (2).  

Για την ανάκτηση του νοήματος, κρίσιμος είναι ο ρόλος της συνάφειας. Σύμφωνα με τη 

Θεωρία της Συνάφειας (Relevance Theory∙ Sperber & Wilson, 1986/1995) ο ακροατής ερμηνεύει 

ότι ο ομιλητής εννοεί μία πρόταση αρκετά συναφή για τον αυτόν ώστε να την αποδεχτεί. 

Αναλογιζόμαστε το ρόλο της συνάφειας στην επικοινωνία αν σκεφτούμε ότι αν η συνάφεια χαθεί, 

για παράδειγμα ο ομιλητής αρχίσει να πλατειάζει ή βγει εκτός θέματος, ο ακροατής θα αποφασίσει 

να απεμπλακεί από τη συνεργατική διαδικασία και θα κατευθύνει την προσοχή του αλλού, για 

παράδειγμα θα την εστιάσει σε ένα ηχητικό ή οπτικό ερέθισμα, ή θα αρχίσει να σκέφτεται κάτι 

διαφορετικό. Και φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει βιολογικά την τάση για συνάφεια, όπως φαίνεται 

στο 2.1.1. 

2.1.1. Βιολογική εξέλιξη 

Μελετώντας την ανθρώπινη επικοινωνία υπό το πρίσμα της βιολογίας, προκύπτει ότι υπάρχει 

βιολογική τάση των ανθρώπων για μεγιστοποίηση της συνάφειας. Σύμφωνα με τους μελετητές, «ως 

αποτέλεσμα συνεχόμενων επιλογικών πιέσεων για αύξηση της απόδοσης, το ανθρώπινο γνωσιακό 

σύστημα έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι αντιληπτικοί μας μηχανισμοί να τείνουν να 

επιλέγουν αυτόματα το δυνητικά πιο συναφές ερέθισμα, οι μνημονικοί μηχανισμοί ανάκτησης 

πληροφοριών να τείνουν να ενεργοποιούν αυτόματα τις πιο συναφείς παραδοχές (assumptions) και 

οι συλλογιστικοί μηχανισμοί να τείνουν αυθόρμητα να τις επεξεργάζονται παραγωγικά» (Wilson & 

Sperber, 2002:254). 

Για τους Sperber & Wilson (1986/95:48) «το βασικό πρόβλημα για την αποτελεσματική 

βραχυπρόθεσμη επεξεργασία πληροφοριών είναι να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανομή των 

κεντρικών πόρων επεξεργασίας». Οι Sperber & Wilson υποστηρίζουν ότι η βιολογική τάση για 

συνάφεια που διέπει τη διαδικασία κατανόησης και αξιολογείται εκ των έσω είναι αυτή που μας 

επιτρέπει να το κάνουμε. Ο νους έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα και στο κόστος 

παρακολουθώντας τις φυσικο-χημικές αλλαγές, αλλαγές που προκαλούνται από το κόστος και τα 

αποτελέσματα, αντίστοιχες με εκείνες της κίνησης του σώματος και των μυών, και «αποφασίζει ως 

αποτέλεσμα να συνεχίσει τις προσπάθειές του ή να τις ανακατείμει σε διαφορετικές κατευθύνσεις» 

(ο.π.,σ.130). 
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Ένα εκφώνημα είναι συναφές αν φέρει κάποια θετικά γνωσιακά αποτελέσματα στο δέκτη και 

με τον όρο γνωσιακά αποτελέσματα, λογίζεται η «προσθήκη νέας γνώσης, ενημέρωση ή 

αναθεώρηση παλιάς, ενημέρωση βαθμών υποκειμενικής πιθανότητας […] ή αναδιοργάνωση 

προϋπάρχουσας γνώσης ώστε να διευκολύνεται μελλοντική χρήση» (Sperber, 2005:65). Και η 

λειτουργία των γνωσιακών αποτελεσμάτων κινείται στους άξονες της βιολογικής ορθολογικότητας, 

όπως φαίνεται στο 2.1.2. 

2.1.2. Γνωσιακά αποτελέσματα: βιολογική ορθολογικότητα 

 Η αναζήτηση της πληροφορίας με τα μέγιστα γνωσιακά αποτελέσματα μπορεί να ιδωθεί ως 

μια αναλογία της αναζήτησης τροφής από ζώα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον τους. Ένας πίθηκος 

που ζει σε ένα τροπικό δάσος αναζητά τροφές υψηλής θρεπτικής αξίας, προτιμώντας, για 

παράδειγμα, φρούτα από φύλλα κι ας χρειαστεί να τα ξεφλουδίσει. Ωστόσο, φρούτα που είναι 

μακριά και άρα είναι δύσκολο να έχει πρόσβαση σ’ αυτά δεν επιλέγονται έναντι των πλησιέστερων 

και προσβάσιμων. Πρώτα θα φάει φρούτα που είναι κοντά και μετά θα αναζητήσει φρούτα μακριά, 

ψηλά στο δέντρο ή στην άκρη των κλαδιών. Θα προτιμήσει, επίσης, φρούτα που μπορούν να 

καταναλωθούν άμεσα έναντι αυτών που απαιτούν μια διαδικασία ξεφλουδίσματος ή έναντι ξηρών 

καρπών. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτες πεδίου, φαίνεται ότι οι πίθηκοι μπαίνουν στη διαδικασία να 

χρησιμοποιήσουν πέτρες προκειμένου να ανοίξουν φρούτα, σπόρους και για την εξόρυξη βολβών, 

ιδιαίτερης θρεπτικής αξίας συγκριτικά με τις άλλες πηγές τροφής γύρω τους (Moura & Lee, 

2004:1909∙ Allott, 2013). 

Κάτι αντίστοιχο με αυτό φαίνεται να ισχύει για την ανθρώπινη νόηση. Το γνωσιακό σύστημα 

προσαρμόστηκε σε επιλογικές πιέσεις του περιβάλλοντος ώστε να αναζητά και να επεξεργάζεται 

εισαγόμενα που αφενός να αξίζουν την προσπάθεια και αφετέρου να είναι εύκολο να γίνουν 

αντικείμενο επεξεργασίας. Μια δύσκολη επεξεργασία πληροφοριών αξίζει την προσπάθεια μόνο 

εφόσον τα αποτελέσματα είναι «μεγάλης θρεπτικής αξίας» για το νου. Αν το εισαγόμενο δεν 

επιφέρει αρκετά, αξίζει την προσπάθεια εφόσον το κόστος είναι μικρό. Και το κόστος επεξεργασίας 

μίας πληροφορίας κινείται στους άξονες της οικολογικής ορθολογικότητας (ecological rationality), 

όπως φαίνεται στο 2.1.3. 

2.1.3. Κόστος επεξεργασίας: οικολογική ορθολογικότητα 

Δύο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην ανάλυση της εξέλιξης της συμπεριφοράς 

των ζώων με όρους κόστους-αποτελέσματος είναι ο χρόνος και η ενέργεια. Η συνύπαρξη ποικιλίας 

οργανισμών σε μια ποικιλία δυναμικών περιβαλλοντικών καταστάσεων οδηγεί σε πιέσεις που 

εκδηλώνονται μέσω του ανταγωνισμού των οργανισμών. Από τη μία, ο χρόνος είναι αρκετά 

σύντομος και ο οργανισμός που διακρίνεται από βραδύτητα μπορεί εύκολα να αποτελέσει λεία του 

ταχύτερου. Επίσης, ο χρόνος είναι ενέργεια, υπό την έννοια ότι όσο πιο γρήγορα ένας οργανισμός 

λάβει μια απόφαση σχετικά με τη συγκέντρωση πόρων ή την αναπαραγωγή του και οδηγηθεί σε 

αντίστοιχη πράξη, τόσο μεγαλύτερο προσαρμοστικό πλεονέκτημα έχει έναντι των άλλων 

οργανισμών. Ο χρόνος και η ενέργεια είναι αντίστοιχα τα βασικά στοιχεία που θέτουν όρια στην 

ανθρώπινη ορθολογικότητα (Todd, 2001). 

Για την ανάκτηση του νοήματος, λοιπόν, τίθενται σε λειτουργία νοητικοί μηχανισμοί που 

είναι μη γλωσσικοί κι αυτό είναι βιολογική απαίτηση. Με την υπόθεση ότι οι μηχανισμοί αυτοί 

πρέπει να κινούνται κατά μείζονα λόγο ασυνείδητα και να χαρακτηρίζονται από 

αποτελεσματικότητα μεν, αλλά ταχύτητα και οικονομία δε, στρεφόμαστε στους αυτόματους 

μηχανισμούς που εντοπίζονται στις οικονομικές θεωρίες για την επίλυση προβλημάτων, την 

επιτέλεση υπολογισμών και τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων με την ενεργοποίηση γρήγορων και 

φειδωλών ευρετικών εργαλείων (fast and frugal heuristics), δηλαδή μηχανισμών αυτόματων που 

δεν χρειάζονται πολλές πληροφορίες για να αποδώσουν (πρβλ. Γιανναδάκη, 2017), όπως φαίνεται 

στο 2.1.4. 
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2.1.4. Οριοθετημένη ορθολογικότητα 

Ο Simon (1997: 88), από τo πεδίο της οικονομικής επιστήμης υπό το πρίσμα της ψυχολογίας, 

σημειώνει ότι «η ανθρώπινη συμπεριφορά τείνει εμπρόθετα (intendedly) στην ορθολογικότητα, 

αλλά μόνο δεσμευμένα (boundedly)». Βρισκόμαστε στο πεδίο της οριοθετημένης ορθολογικότητας 

(bounded rationality) που προβλέπει ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ορθολογική αλλά έχει 

συγκεκριμένα όρια, και τα όρια αυτά σχετίζονται με τον χρονο, τη γνώση, τις πηγές και τις 

υπολογιστικές δυνατότητες. Ωστόσο, ο άνθρωπος μπορεί επιτυχώς να εκμεταλλεύεται δομές από το 

περιβάλλον για να οδηγηθεί στη λήψη αποφάσεων (Gigerenzer & Selten, 2001:4), και όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, η επικοινωνία είναι μία διαδικασία λήψης απόφασης. Η έννοια της 

οριοθετημένης ορθολογικότητας έχει επηρεάσει τις επιστήμες της οικονομίας, της ψυχολογίας, των 

πολιτικών επιστημών και της γλωσσολογίας.  

Σύμφωνα με τους  Gigerenzer & Selten (2001:8), τρεις είναι οι διαδικασίες που τυπικά 

περιλαμβάνει κάθε θεωρία οριοθετημένης ορθολογικότητας: απλοί κανόνες αναζήτησης, παύσης 

και αποφάσεων. Η διαδικασία της αναζήτησης διακρίνει δύο τάξεις μοντέλων: αυτών που 

αναζητούν εναλλακτικές λύσεις (alternatives) και εκείνων που αναζητούν ενδείξεις (cues), για 

παράδειγμα γρήγορα και φειδωλά ευρετικά εργαλεία. Όπως σημειώνουν οι μελετητές, «οι γρήγοροι 

και φειδωλοί κανόνες μπορούν να είναι τόσο ακριβείς όσο τα πολύπλοκα στατιστικά μοντέλα […], 

ενώ ταυτόχρονα απαιτούν λιγότερη πληροφορία και υπολογιστική δύναμη» (ό.π.,σ. 9).  

Κάποια από τα είδη ευρετικών εργαλείων μέσω των οποίων ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί 

αυτόματα στη λήψη μίας απόφασης που εντοπίζονται στη θεωρία της οριοθετημένης 

ορθολογικότητας είναι (Todd, 2001:55-56): 

(i) ευρετικά εργαλεία που βασίζονται στην αναγνώριση και την άγνοια: ενεργοποιούνται στις 

περιστάσεις εκείνες που οι άνθρωποι προκειμένου να προβούν στη λήψη μίας απόφασης επιλέγουν 

αναγνωρισμένες (recognized) επιλογές έναντι μη-αναγνωρισμένων (unrecognized). Τα ευρετικά 

αυτά εργαλεία απαντώνται και στην εξελικτική συμπεριφορά μη ανθρώπινων ζώων. Σύμφωνα με 

μελέτες (Galef, 1987), αρουραίοι της Νορβηγίας προτιμούν να τρώνε τροφές που αναγνωρίζουν 

μέσω προγενέστερης εμπειρίας διαμέσω άλλων αρουραίων, δηλαδή αντικείμενα που έχουν μυρίσει 

στην ανάσα άλλων, και ενδεχομένως να είναι πιο εύγεστες, έναντι νέων τροφών. 

(ii) ευρετικά εργαλεία που σταματούν μια διαδοχική (sequential) αναζήτηση αφού 

συναντήσουν μόνο ένα μικρό αριθμό εναλλακτικών λύσεων. Χρησιμοποιούνται από 

οικονομολόγους στο περικείμενο της αγοράς ενός προϊόντος. Πρόκειται για την αναζήτηση μιας 

εναλλακτικής λύσης με μια καλή τιμή (value) μιας διάστασης (dimension) (πχ. καφετιέρα χαμηλής 

τιμής). Επειδή η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων είναι πιο χρονοβόρα από την αναζήτηση 

ενδείξεων, με τη χρήση ευρετικών εργαλείων τα δυνητικά πλεονεκτήματα ταχύτητας είναι μεγάλα. 

Πώς ο νους επιλέγει ένα ευρετικό από την ‘εργαλειοθήκη’ του; Σύμφωνα με τον Gigerenzer 

(2008:24) «οι άνθρωποι επιλέγουν διαφορετικά ευρετικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα, 

αξιολογώντας διαισθητικά την οικολογική ορθολογικότητά τους» (ό.π., σ.25, έμφαση πρόσθετη). 

Για παράδειγμα, ενεργοποιώντας το πρώτο είδος ευρετικών (i), μπορεί κάποιος να αποφασίσει να 

επισκεφτεί μία καφετέρια, για την οποία έχει ακούσει ότι σερβίρει καλό καφέ, και επομένως του 

είναι αναγνωρίσιμη. Φτάνοντας εκεί και παίρνοντας τον κατάλογο, βάσει ένος προσωπικού 

κριτηρίου και συγκριτικά, θα αποφασίσει τι να παραγγείλει, ενεργοποιώντας το δεύτερο είδος 

ευρετικών εργαλείων (ii). 

Αντίστοιχα, και η ανθρώπινη επικοινωνία υπόκειται σε περιορισμούς χρόνου και 

συλλογιστικής επεξεργασίας: όσο ο ομιλητής μιλάει, ο ακροατής καλείται on line να αποδώσει την 

ερμηνεία του νοήματός του. Ο ακροατής αυτόματα θα αντλήσει από τη μνήμη το κατάλληλο -

συναφές- νοητικό περικείμενο στο οποίο θα επιτελεστεί η επεξεργασία, απομακρύνοντας το 

«θόρυβο», όπως αποκαλεί ο Gigerenzer (2008) τις πληροφορίες από προγενέστερη εμπειρία που 

δεν είναι συναφείς, προκειμένου οι νέες παραδοχές να επιφέρουν τα μέγιστα γνωσιακά 

αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα, δηλαδή το συμπέρασμα του συλλογισμού που θα αποδώσει 

το νόημα του ομιλητή, προκύπτουν γρήγορα, χωρίς πολλή προσπάθεια και χωρίς να προαπαιτείται 
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μεγάλο εύρος πληροφοριών, παρά μόνο κάποιες ενδείξεις, όπως προβλέπουν τα γρήγορα και 

οικονομικά ευρετικά εργαλεία των μελετητών. 

Στα πλαίσια της συλλογιστικής διαδικασίας ερμηνείας ενός εκφωνήματος, και αξιοποιώντας 

το πρώτο είδος ευρετικών εργαλείων (i), θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο ακροατής αυτόματα 

επιλέγει (ασυνείδητη απόφαση) να αποδώσει την πιο συνηθισμένη, την πιο οικεία και 

αναγνωρισμένη ερμηνεία στο νόημα του ομιλητή, αξιοποιώντας (πρβλ.Andrews, 2012): 

• κοινωνικά πρότυπα (στερεότυπα),  

• παρελθοντική συμπεριφορά του πομπού, αν έχει προγενέστερη εμπειρία μαζί του,  ή 

• γενίκευση από τον δέκτη (μέσω μίας διαδικασίας προσoμοίωσης από τον εαυτό μας, 

αναλογιζόμενοι τί θα εννούσαμε εμείς αν λέγαμε κάτι τέτοιο στο ίδιο περικείμενο). 

Έχουμε, λοιπόν, ευκολίες μέσω μηχανισμών που μας παρέχουν ακαριαίες ερμηνείες, όμως τα 

ευρετικά εργαλεία δεν είναι αλάνθαστα, εφόσον δεν εξαντλούν όλα τα ενδεχόμενα. Λειτουργούν 

βάσει στατιστικών και μπορεί να μην αποδώσουν σ’ όλες τις περιπτώσεις. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις 

ενεργοποιούνται συνειδητοί μηχανισμοί που καταναλώνουν περισσότερη νοητική ενέργεια. 

2.2. Συνειδητή συλλογιστική επεξεργασία του εκφωνήματος 

Τί συμβάνει στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της επεξεργασίας του εκφωνήματος του 

ομιλητή έρχεται σε αντίθεση με αυτό που εμείς πιστεύουμε; Στην περίπτωση που προκύψει 

ανακρίβεια ή αντίφαση με προϋπάρχουσες πεποιθήσεις αναστέλλεται ο σχηματισμός της 

πεποίθησης αυτού που ακούμε και για την πρόσληψη του νοήματος πυροδοτείται μια συνειδητή 

συλλογιστική διαδικασία. Σ’ αυτές τις περιστάσεις επικοινωνίας η νόηση θα ενεργοποιήσει 

ελεγχόμενους γνωσιακούς μηχανισμούς που ως εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν σε αναμονή. Οι 

μηχανισμοί αυτοί θα ελέγξουν τόσο την αξιοπιστία της πηγής όσο και την ισχύ των αρχικών 

πεποιθήσεων. 

Οι Sperber et al. (2010:374) υποθέτουν ότι η διαδικασία κατανόησης παρέχει «έναν ατελή 

αλλά αποδοτικό σε επίπεδο κόστους-αποτελέσματος επιστημικό αξιολογητή», τον μηχανισμό 

Επιστημικής Εγρήγορσης (Epistemic Vigilance), που ενεργοποιείται σε τέτοιες περιστάσεις 

επικοινωνίας. Μέρος αυτού είναι ο Έλεγχος Συνοχής (Coherence checking), ένας μηχανισμός 

προσανατολισμένος στο περιεχόμενο της επικοινωνίας, που εκμεταλλεύεται την πληροφορία που 

ενεργοποιείται από τη μνήμη κατά τη διαδικασία κατανόησης και ελέγχει τη συνοχή της με αυτό 

που προσλαμβάνουμε στην επικοινωνία.  

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες για τη νέα πληροφορία (Sperber et al., 2010: 375): 

• Αν είναι από αναξιόπιστη πηγή αυτόματα απορρίπτεται. 

• π.χ., ένας μεθυσμένος στο δρόμο σου πει «στη γωνία υπάρχει ένας ροζ ελέφαντας». 

• Αν είναι από αρκετά αξιόπιστη πηγή διορθώνει αυτόματα αβέβαιες πεποιθήσεις. 

• π.χ., Κοιτάζοντας την Μαρία, πίστευες ότι είναι 20-21 χρονών. Σου λέει: «Χτες έκλεισα τα 

29». Αποδέχεσαι την πληροφορία αυτή ως αληθή και διορθώνεις την εσφαλμένη αρχική 

εκτίμησή σου.  

• Αν είναι από αρκετά αξιόπιστη πηγή και οι πεποιθήσεις βέβαιες προκύπτει αναθεώρηση 

• πχ., Πίστευες ότι η Μαρία είναι 20-21 χρονών, ωστόσο η Κατερίνα σου λέει «Η Μαρία 

είναι παιδίατρος». Έχοντας εδραιωμένη την πεποίθηση ότι απαιτούνται έτη σπουδών για να 

γίνει κάποιος γιατρός, εξάγεις το συμπέρασμα ότι η Μαρία δεν μπορεί να είναι 20-21 

χρονών. Επομένως, προκειμένου να υπάρξει συνοχή, θα πρέπει να αναθεωρήσεις είτε την 

αρχική πεποίθησή σου, είτε την αξιοπιστία της πηγής σου. 

Ελεγχόμενες γνωσιακές διαδικασίες πυροδοτούνται στις περιστάσεις εκείνες που τα γρήγορα 

και φειδωλά ευρετικά εργαλεία δεν φέρουν άμεσα πειστικά συμφραζόμενα, και εφόσον ο ακροατής 

αποφασίζει ότι αξίζει τον κόπο να προβεί σε περαιτέρω αναζήτηση. Μπορεί να είναι περιπτώσεις 

αναζήτησης εξήγησης, κριτικής αποδοχής ή απόρριψης μιας πληροφορίας. 
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2.2.1. Η επικοινωνία στον ανθρώπινο εγκέφαλο 

Πρόσφατες απεικονιστικές μελέτες νευρογλωσσολογίας ρίχνουν φως στις περιοχές του 

εγκεφάλου που ενεργοποιούνται στην περίπτωση διευθέντησης αμφισημιών ή δύσκολων 

συντακτικών δομών, περιστάσεων επικοινωνίας που απαιτούν συνειδητή συλλογιστική 

επεξεργασία του εκφωνήματος του ομιλητή. Έχει φανεί ότι η περιοχή Broca ενεργοποιείται κατά 

την παραγωγή της ομιλίας, αλλά ενεργοποιείται και κατά την κατανόηση και συγκεκριμένα όταν 

έχουμε δύσκολη σύνταξη (Ορφανίδου, 2011). Στα πλαίσια πειραμάτων, μελετήθηκαν συγκριτικά 

ζεύγη συντακτικών συνθηκών. Φάνηκε ενεργοποίηση της περιοχής Broca όταν μελετητές 

συνέκριναν την ενεργοποίηση για δύσκολη συντακτική δομή, όπως είναι η παθητική σύνταξη και 

οι αναφορικές προτάσεις, σε σχέση με εύκολη συντακτική δομή (Caplan et al., 2000). Επίσης, σε 

προτάσεις με συντακτική αμφισημία  (πχ. Βάλε το μήλο πάνω στην πετσέτα μέσα στο κουτί) σε 

σχέση με προτάσεις μη αμφίσημες συντακτικά (πχ. Βάλε το μήλο που είναι στην πετσέτα μέσα στο 

κουτί, Βάλε το μήλο στην πετσέτα που είναι μέσα στο κουτί) (Mason et al.,2003∙ Novick et al.,2005). 

Άλλες έρευνες έχουν δείξει μεγαλύτερη ενεργοποίηση της περιοχής Broca σε συνθήκες 

συντακτικού λάθους (πχ. Η Μαίρη έκανε ερώτηση μία για το θεώρημα) σε σχέση με συνθήκες 

ορθογραφικού λάθους (spelling errors) (πχ. Η Μαίρη έκνανε μία ερώτηση για το θεώρημα) (Embick 

et al., 2000: 6151). Τα παραπάνω ευρήματα παρέχουν στοιχεία για τον ισχυρισμό αφενός μιας 

συντακτικής εξειδίκευσης για την περιοχή Broca και αφετέρου της ύπαρξης διακριτών γλωσσικών 

συστημάτων που εμπλέκονται στην εκάστοτε συνθήκη (ό.π.). 

3. Σύστημα Ι και Σύστημα ΙΙ 

Η διαδικασία ανάκτησης του νοήματος που περιγράφτηκε, συνειδητή και ασυνείδητη,  θα 

μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο των θεωριών διττού υπολογισμού (dual process theories∙ Evans 

& Frankish, 2009) που υποθέτουν δυαδικότητα του ανθρώπινου γνωσιακού συστήματος. 

Υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη νόηση είναι εξοπλισμένη με δύο νοητικά συστήματα, με διακριτές 

ιδιότητες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1,  το Σύστημα Ι που εμπλέκεται σε ασυνείδητες αυτόματες 

συλλογιστικές διαδικασίες, αξιοποιεί ευρετικά εργαλεία και βασίζεται σε γνώση που δεν μπορούμε 

να ανακαλέσουμε συνειδητά και το Σύστημα ΙΙ που εμπλέκεται σε συνειδητές ελεγχόμενες 

συλλογιστικές διαδικασίες, λειτουργεί με την πυροδότηση μηχανισμών που καταναλώνουν 

περισσότερη νοητική ενέργεια και επεξεργάζεται πληροφορία που μπορούμε να ανακαλέσουμε 

συνειδητά. Και το τελευταίο αποτελεί εξοπλισμό που διαθέτει μόνο ο ανθρώπινος νους, σε 

αντίθεση με τον πρώτο που απαντάται και στα ζώα. 
 

Πίνακας 1: Τα δύο γνωσιακά συστήματα και οι ιδιότητές τους (Kalokerinos & Giannadaki, 2019: 500) 

 

Σύστημα Ι Σύστημα ΙΙ 

Εξελικτικά παλαιότερο  Εξελικτικά πρόσφατο 

Κοινό με τα μη ανθρώπινα ζώα Μοναδικά ανθρώπινο 

Γρήγορο, χαμηλό κόστος, υψηλή ικανότητα 

επεξεργασίας  

Αργό, υψηλό κόστος, χαμηλή ικανότητα 

επεξεργασίας  

Παράλληλο Σειριακό 

Αυτόματο  Ελεγχόμενο 

Υπόρρητη γνώση  Ρητή γνώση  

Διαισθητικό: υποσυνείδητο, προγνωστικό, 

υποπροσωπικό 

Αναστοχαστικό: συνειδητό, προσωπικό 
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Η νευρολογική πραγματικότητα των δύο αυτών συστημάτων διερευνάται με 

νευροαπεικονιστικές μεθόδους και υπάρχουν ενδείξεις ότι όντως υφίστανται δύο διαφορετικά 

συστήματα. Σύμφωνα με τον Lieberman (2009: 311), τα δύο συστήματα έχουν ιδιαίτερη διάταξη 

μέσα στον εγκέφαλο. Περιοχές που τείνουν να ενεργοποιούνται όταν ο νους εμπλέκεται σε μη-

αναστοχαστικές (Σύστημα Ι) γνωσιακές διεργασίες είναι ο μέσος κοιλιακός προμετωπιαίος φλοιός, 

η αμυγδαλή, το κοιλιακό ραβδωτό στρώμα, ο έξω (πλευρικός) κροταφικός φλοιός και ο ραχιαίος 

πρόσθιος φλοιός προσαγωγίου. Απ΄την άλλη, περιοχές που τείνουν να ενεργοποιούνται όταν ο νους 

εμπλέκεται σε αναστοχαστικές (Σύστημα ΙΙ) κοινωνικές γνωσιακές διαδικασίες είναι ο έξω 

(πλευρικός) προμετωπιαίος φλοιός, ο έσω κροταφικός λοβός, ο έσω οπίσθιος βρεγματικός φλοιός, 

ο έξω οπίσθιος βρεγματικός φλοιός, ο κοιλιακός φλοιός προσαγωγίου, ο έσω προμετωπιαίος φλοιός 

και ο ραχιαίος έσω προμετωπιαίος φλοιός.  

4. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας όσα υποστηρίξαμε στα 2.1 και 2.2, φαίνεται ότι η διαδικασία για την 

πρόσληψη του νοήματος είναι κατά βάση ασυνείδητη, άμεση και αυτόματη. Ωστόσο, όταν υπάρξει 

αλλαγή στις παραμέτρους, δηλαδή αντίφαση, ή στα πλαίσια αναζήτησης εξήγησης, κριτικής 

αποδοχής ή απόρριψης της παρεχόμενης από τον συνδιαλεγόμενο πληροφορίας, πυροδοτούνται 

ελεγχόμενες γνωσιακές διαδικασίες από συνειδητούς συλλογιστικούς μηχανισμούς.  

Στις επιμέρους ενότητες του άρθρου, 2.1.1. – 2.1.3., τέθηκαν υποθέσεις και προσκομίστηκαν 

δεδομένα σχετικά με τη βιολογική εξέλιξη της ανθρώπινης νόησης. Προκύπτει ότι: i) η γνωσιακή 

εξέλιξή μας διαμορφώθηκε από επιλογικές πιέσεις που προήλθαν κυρίως από την αλληλεπίδρασή 

μας με τον κόσμο, τους άλλους ανθρώπους και οργανισμούς και ii) η παραγωγή και η πρόσληψη 

του νοήματος κυριαρχείται από τη βιολογική τάση κατανάλωσης τόσης νοητικής ενέργειας ώστε να 

αξίζει η προσπάθεια στο πλαίσιο μιας συνεργατικής δραστηριότητας. Επίσης, στο 2.1.4., είδαμε ότι 

η αμεσότητα κι ο αυτοματισμός στην πρόσληψη του νοήματος, χωρίς να απαιτείται συνειδητή 

συλλογιστική επεξεργασία, είναι υπόθεση που μας συνδέει με τον αυτοματισμό που επικαλείται η 

οριοθετημένη ορθολογικότητα μέσω ευρετικών εργαλείων (Γιανναδάκη, 2017). Τέλος, η 

διαδικασία πρόσληψης του νοήματος εντάχθηκε στο πλαίσιο των θεωριών διττού υπολογισμού 

(dual process theories), που υποθέτουν ότι η ανθρώπινη νόηση είναι εξοπλισμένη με δύο γνωσιακά 

συστήματα, τα οποία, σύμφωνα με νευροαπεικονιστικές μελέτες, έχουν διακριτή κατανομή στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο. 

Η διεπιστημονική προσέγγιση όψεων της ανθρώπινης επικοινωνίας της παρούσας μελέτης 

δίνει τη δυνατότητα για μια πολύπλευρη θεώρησή τους, αξιοποιώντας το γεγονός ότι οι σύγχρονες 

επιστήμες βρίσκονται σε ένα στάδιο ανάπτυξης κατά το οποίο η κάθε μία ξεχωριστά μπορεί να 

συνεισφέρει στη μελέτη της συγκρότησης του νοήματος.  
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Περίληψη 

Ανάμεσα στους μελετητές του βίου του Βασιλείου Α΄ υπάρχει μια γενική συμφωνία σχετικά 

με την απουσία έκθεσης του αυτοκράτορα σε κάποιου είδους οργανωμένη εκπαίδευση, κατά τα 

παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια. Ωστόσο, από τη σχετική βιβλιογραφία απουσιάζει οποιαδήποτε 

αναφορά σε γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες απέκτησε ο αυτοκράτορας μέσα από την εργασία 

του, τη συναναστροφή του με φίλους και συντοπίτες ή κάτω από την επίδραση του οικογενειακού 

του περιβάλλοντος. Η σημασία του παιχνιδιού και της αυθόρμητης μάθησης απουσιάζει, επίσης, 

ολοκληρωτικά από τις σχετικές μελέτες. Επιπλέον, η εθνική καταγωγή του Βασιλείου δεν έχει 

συσχετιστεί με την κατάκτηση γλωσσικών κωδίκων από τον αυτοκράτορα. Η εξέταση τέτοιων 

θεμάτων μέσα από το πρίσμα της συνάντησης της Ιστορίας με άλλες επιστήμες, όπως η 

Παιδαγωγική, η Ψυχολογία και η Κοινωνιολογία θα μπορούσε να αναδείξει ενδιαφέρουσες πτυχές 

για την έρευνα. Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να καταδείξει τις δυνατότητες που προσφέρει 

μια τέτοια διεπιστημονική προσέγγιση. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση αυτοκρατόρων, Βασίλειος Α΄, διεπιστημονική προσέγγιση, 

Ιστορία της Εκπαίδευσης, Μέση Βυζαντινή περίοδος 

1. Εισαγωγή 

Ο Βασίλειος Α΄ (811- 886) υπήρξε ιδρυτής μιας από τις σημαντικότερες δυναστείες της 

Βυζαντινής περιόδου, της Μακεδονικής. Γόνος μιας άσημης οικογένειας της επαρχίας, έμεινε 

ορφανός σε νεαρή ηλικία και χρειάστηκε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη προς αναζήτηση 

μέσων βιοπορισμού, για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Κατόρθωσε να ανέλθει τάχιστα την 

κλίμακα της βυζαντινής ιεραρχίας και, αφού πρώτα δολοφόνησε τον προκάτοχό του Μιχαήλ Γ΄, 

κατέλαβε τον θρόνο και στέφτηκε αυτοκράτορας. 

Βασίλευσε από το 867 έως το 886 και υπήρξε ικανότατος αυτοκράτορας, αφήνοντας 

πολύτιμη παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές, τόσο με το νομοθετικό του έργο, όσο και με τις 

στρατιωτικές του επιτυχίες. 

Πέθανε κάτω από ανεξιχνίαστες συνθήκες κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού και τον 

διαδέχτηκε ο Λέων ΣΤ΄, ο οποίος παραμένει μυστήριο μέχρι και τις μέρες μας, αν υπήρξε βιολογικό 

του τέκνο. 

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά τη μακραίωνη πορεία της έχει να παρουσιάσει αρκετούς 

αυτοκράτορες, οι οποίοι παρόλο που δεν ήταν νόμιμοι διάδοχοι του θρόνου, κάποιες φορές μάλιστα 

δεν διέθεταν ούτε αριστοκρατική καταγωγή, ωστόσο κατόρθωσαν να ανελιχτούν μέχρι το ύψιστο 

αξίωμα. Κάποιες φορές μάλιστα, όπως συνέβη με τον Ιουστινιανό Α΄ και τον Μιχαήλ Β΄, οι 

βασιλείς αυτοί δεν ήταν καν εγγράμματοι. Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές δεν συνιστούν σε καμία 

περίπτωση τον κανόνα. Ο συνδυασμός της άσημης καταγωγής του Βασιλείου Α΄ και του γεγονότος 

ότι δεν υπήρξε κοινωνός της οργανωμένης εκπαίδευσης, έχει σημειωθεί πολλάκις και με έμφαση 

από τους μελετητές του έργου του. 

Τα γεγονότα, ωστόσο, των παιδικών του χρόνων, αν και έχουν, επίσης, γίνει αντικείμενο 

λεπτομερούς ανάλυσης από τους ιστορικούς της περιόδου, δεν έχουν ποτέ συσχετιστεί με την 

έλλειψη εκπαίδευσης του αυτοκράτορα. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ο τόπος και τα γεγονότα που επηρέασαν την ανατροφή του Βασιλείου Α΄. 

Ο Βασίλειος Α΄ γεννήθηκε στην Αδριανούπολη, η οποία ήταν τμήμα του Θέματος 

Μακεδονίας (Wahlgren, 2006). Η πόλη ήταν χτισμένη δίπλα στον ποταμό Έβρο και δέσποζε σε ένα 

πέρασμα με μεγάλη στρατιωτική σημασία, χωρίς ωστόσο ουδέποτε να αποτελέσει διοικητικό 

κέντρο. Αν και από τη βυζαντινή επαρχία δεν έλειπαν τα σχολεία (Βαγιανός, 2004), ωστόσο η 

Αδριανούπολη φαίνεται ότι διέθετε περιορισμένες μόνο δυνατότητες, τόσο όσον αφορά στην 

εκπαίδευση των νέων, όσο και από την άποψη των ερεθισμάτων που μπορούσε να προσφέρει 

(Cavallo, 2008). 

Παρόλο που ο Βασίλειος γεννήθηκε στην Αδριανούπολη, ανατράφηκε και μεγάλωσε αλλού, 

αφού, ενώ εκείνος ήταν ακόμα βρέφος, η πόλη του κυριεύτηκε από τους Βούλγαρους, οι οποίοι 

αιχμαλώτισαν πολλούς από τους κατοίκους της, ανάμεσά τους και την οικογένεια του Βασιλείου, 

και τους μετέφεραν στην πατρίδα τους (Ševčenko, 2011, Thurn, 1973). 

Ενώ η ηλικία του Βασιλείου κατά την έναρξη της αιχμαλωσίας του είναι κοινώς αποδεκτή, η 

ηλικία της επιστροφής του παραμένει αντικείμενο αντιπαράθεσης, η οποία πυροδοτείται από τις 

τρεις διαφορετικές εκδοχές που αναφέρονται από τις πηγές. Ο Βίος Βασιλείου, η βιογραφία του 

αυτοκράτορα, η οποία δημιουργήθηκε υπό την επίβλεψη του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου, 

αναφέρει ότι ο Βασίλειος επέστρεψε στην Αδριανούπολη βρέφος (Ševčenko, 2011). Ο 

μεταγενέστερος Ιωάννης Σκυλίτζης υποστηρίζει ότι αυτό συνέβη ανάμεσα στα παιδικά χρόνια και 

την εφηβεία του (Thurn, 1973), ενώ ο Συμεών Λογοθέτης τοποθετεί την απελευθέρωση της 

οικογένειας όταν ο Βασίλειος ήταν «νεανίας ετών είκοσι πέντε» (Wahlgren, 2006). 

Αν και η ηλικία επιστροφής του μελλοντικού αυτοκράτορα, όπως είπαμε, έχει γίνει 

αντικείμενο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους ιστορικούς της περιόδου (βλ. π.χ. Brooks, 1911, Tobias, 

2007), κανείς, ωστόσο, δεν έχει συσχετίσει την έρευνα αυτή, με τις επιπτώσεις που θα είχε η ηλικία 

επιστροφής του Βασιλείου, στην αγωγή την οποία εκείνος θα λάμβανε. 

Για λόγους οι οποίοι δεν μπορούν να εξηγηθούν εδώ χάριν οικονομίας, τείνουμε να 

πιστεύουμε ότι ο Βασίλειος επέστρεψε σε βυζαντινά εδάφη είτε κατά τα χρόνια της εφηβείας του, 

είτε λίγο μεταγενέστερα. Φυσικά, και εφόσον τα όρια των περιόδων της ζωής του ανθρώπου είναι 

κοινωνικές κατασκευές χωρίς σταθερά όρια και συνδηλώσεις και εξαρτώνται από τον τόπο και την 

εποχή (Omne, 2003), οφείλει να διευκρινιστεί το τι θα σήμαινε η ηλικία επιστροφής του Βασιλείου 

μέσα στα πλαίσια της δικής του κοινωνίας. Ο μελλοντικός αυτοκράτορας, λοιπόν, μετά από την 

επιστροφή του ήταν σε μια ηλικία κατά την οποία θα μπορούσε να εργαστεί, να νυμφευτεί και να 

αποφασίζει ο ίδιος για τη ζωή του. Ο χρόνος, όμως, κατά τον οποίον η πλειονότητα των 

Βυζαντινών μορφώνονταν, είχε πλέον παρέλθει. Θα πρέπει, επομένως, η όποια μόρφωση και η 

αγωγή του, καθώς και οι ψυχοσυναισθηματικές βάσεις του χαρακτήρα του, να αποδοθούν στα 

χρόνια κατά τα οποία βρισκόταν στη Βουλγαρία. 

Όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι στον τόπο της αιχμαλωσίας της 

οικογένειάς του απουσίαζε οποιαδήποτε δομή εκπαίδευσης. Επιπλέον, και αν υποθέσουμε ότι 

παρόμοιες ψυχοσυναισθηματικές διαδικασίες βρίσκονταν σε ισχύ τότε, όπως και στις μέρες μας, θα 

μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η μετανάστευσή του κατά την «προσχολική ηλικία», θα μπορούσε 

να έχει ως αποτέλεσμα αυτό που σήμερα αποκαλείται «αφαιρετική διγλωσσία», ένα ρήγμα δηλαδή 

στην εκμάθηση της μητρικής του γλώσσας  (Νικολάου, 2000), το οποίο θα δυσκόλεψε ακόμα 

περισσότερο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τον Βασίλειο. 

Φυσικά, οι συντοπίτες του μελλοντικού αυτοκράτορα θα μετέφεραν και στην αιχμαλωσία το 

όποιο πολιτισμικό τους κεφάλαιο, το οποίο θα μπορούσαν να του το μεταδώσουν μέσω της 

συναναστροφής μαζί του. Ωστόσο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δύσκολα μπορεί να υποτεθεί ότι 

αυτό περιελάμβανε κάτι περισσότερο από πρακτικές γνώσεις για τη ζωή. 
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2.2. H κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων του Βασιλείου Α΄. 

Είναι σήμερα ευρέως αποδεκτό στις Κοινωνικές Επιστήμες, ότι το μορφωτικό κεφάλαιο της 

οικογενείας είναι παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την καλλιέργεια των τέκνων της. Παιδιά τα οποία 

προέρχονται από οικογένειες των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων έχουν περισσότερες ευκαιρίες 

να αποκτήσουν εμπειρίες και ερεθίσματα σε σχέση με τους συνομήλικους τους, των οποίων οι 

γονείς ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Η γνώση που αποκτάται μέσα σε τέτοια 

περιβάλλοντα θεωρείται ότι είναι βιωματική και ότι μπορεί να αφομοιωθεί καλύτερα από τα παιδιά 

(Πυργιωτάκης, 2000α). 

Τα συμπεράσματα αυτά συνδέονται, βεβαίως, με παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν στη δική μας 

εποχή, ωστόσο δεν είναι δύσκολο να αποδειχτεί ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε και κατά το Μεσαίωνα.  

Αν και η ανάλυση της κοινωνικοοικονομικής θέσης της οικογένειας του Βασιλείου δεν 

απουσιάζει από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, ωστόσο δεν έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα μια σύνδεση 

της θέσης αυτής με την Παιδεία που έλαβε ο μελλοντικός αυτοκράτορας. 

Από τις πηγές γνωρίζουμε ότι οι γονείς του Βασιλείου ήταν γεωργοί. Είχαν δικά τους 

κτήματα και ο κλήρος τους ήταν τέτοιος, ώστε κατά την περίοδο του θερισμού απασχολούσαν 

εργάτες στα χωράφια τους και ότι οι ίδιοι τους επιστατούσαν κατά τη διάρκεια της εργασίας 

(Ševčenko, 2011, Thurn, 1973). Ωστόσο, γνωρίζουμε, επιπλέον, ότι δεν προσπορίζονταν αρκετά 

χρήματα από τα κτήματά τους (Ševčenko, 2011, Thurn, 1973), γεγονός το οποίο δεν εκπλήσσει, αν 

αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούσαν οι γεωργοί τη γη κατά το Μεσαίωνα. 

Οι γόνοι των πλούσιων οικογενειών της υπό εξέταση περιόδου είχαν τη δυνατότητα να 

λάβουν μια πολύ ικανοποιητική εκπαίδευση, δίπλα σε ιδιωτικούς δασκάλους. (Lemerle, 2010). 

Φαίνεται, ωστόσο, ότι και τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών είχαν τη δυνατότητα να 

φοιτήσουν, τουλάχιστον, σε σχολεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης (Hennessy, 2010). Παρ’ όλα 

αυτά, από τον Βασίλειο έλειψε και αυτή ακόμα η δυνατότητα, ως απόρροια της αιχμαλωσίας της 

οικογένειάς του από τους Βούλγαρους. 

Ακόμα και έτσι, όμως, ένα παιδί δεν μαθαίνει μόνο από τους δασκάλους του. Αν και ένα 

οργανωμένο περιβάλλον σχολικού τύπου μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στη διαπαιδαγώγηση των 

νέων, ωστόσο αυτοί αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες και με άλλους τρόπους. Η 

αξία της οικογένειας στη διαδικασία αυτή είναι αναντίρρητη. Για να εξετάσουμε το τι θα μπορούσε 

να έχει κερδίσει ο Βασίλειος από τους γονείς του, λοιπόν, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην 

εξέταση του πνευματικού επιπέδου της οικογενείας του. Η εξέταση αυτή και ο συσχετισμός της με 

την Παιδεία του Μακεδόνα αυτοκράτορα είναι κάτι που απουσιάζει, επίσης, από τη βιβλιογραφία. 

2.3. Το πνευματικό επίπεδο των γονέων του Βασιλείου. 

Προκειμένου να διερευνηθεί το πνευματικό επίπεδο των γονέων του ιδρυτή της Μακεδονικής 

δυναστείας θα πρέπει να στραφούμε ξανά στις πηγές.  

Για τον πατέρα του αυτοκράτορα, ο Βίος Βασιλείου υποστηρίζει ότι «μεγάλωσε σωστά και 

ανδρώθηκε με αξιέπαινη αγωγή και ανατροφή» και ότι διέθετε «ευεξία σώματος και ρώμη και τον 

στόλιζαν όλων των ειδών οι αρετές» (Ševčenko, 2011). Ο Ιωάννης Σκυλίτζης διατείνεται ότι η 

δύναμη και η σωματική του διάπλαση ήταν αυτά που τον έκαναν να ξεχωρίζουν (Thurn, 1973). 

Οι πηγές υπονοούν (π.χ. Lesmüller-Werner, Thurn, 1978) ότι ο Βασίλειος διδάχτηκε την 

ιππασία και το κυνήγι και  ότι εξασκήθηκε στο τρέξιμο και στο άλμα, δίπλα στον πατέρα του. Αν 

και η αγωγή αυτή δεν σχετίζεται με τα γράμματα, ωστόσο θα ήταν λάθος μας να την 

παραγνωρίσουμε, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Μια τέτοιου τύπου αγωγή ήταν αποδεκτή στα 

πλαίσια της εποχής, προοριζόταν συχνά για άτομα που θα ακολουθούσαν στρατιωτική 

σταδιοδρομία (Ariantzi, 2018) και ήταν ταιριαστή ακόμα και για έναν αυτοκράτορα. (Hennessy, 

2010) 

Για την μητέρα του, οι πηγές αναφέρουν ότι ήταν όμορφη, ότι διέθετε ευγένεια, ότι ήταν 

συνεσταλμένη (Ševčenko, 2011) και γενικά «λίαν εὐπρεπεστάτῃ» (Thurn, 1973). Η συνεισφορά της 
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στη διαπαιδαγώγηση του Βασιλείου έγκειται στη διατύπωση συμβουλών ηθικού και θρησκευτικού 

χαρακτήρα. (Ševčenko, 2011) 

Γενικά οι γονείς του βασιλιά περιγράφονται ως φτωχοί, σεμνοί και ευσεβείς. (Markopoulos, 

1992). 

2.4. Το θέμα της εθνοτικής καταγωγής του Βασιλείου 

Υποστηρίχτηκε ήδη ότι οι γονείς του Βασιλείου δε διέθεταν την μόρφωση εκείνη, ούτε 

κατείχαν τους γλωσσικούς κώδικες οι οποίοι ταιριάζουν περισσότερο με ανθρώπους των ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων. Η εξέταση αυτή είναι σημαντική στο βαθμό που μπορεί να επηρεάσει τη 

γλωσσική ευχέρεια του παιδιού, να το καταστήσει ικανότερο να κατανοεί όσα λέγονται και να 

εκφράζει τις σκέψεις του με ενάργεια (Fontana, 1996). 

Υπάρχει, ωστόσο, ένας ακόμα παράγοντας ο οποίος θα μπορούσε να καθορίσει τις γλωσσικές 

ικανότητες του Βασιλείου και σχετίζεται με την εθνοτική καταγωγή των γονέων του. Αν και για 

την εξέταση του θέματος αυτού έχουν δημοσιευτεί πλήθος μελετών, καμία δε συσχέτισε τη γλώσσα 

των γονέων του Βασιλείου με τη γλωσσική ικανότητα του αυτοκράτορα.  

Πραγματικά, η εξέταση του κατά πόσον η οικογένεια του μελλοντικού αυτοκράτορα γνώριζε 

Ελληνικά και, ακόμα περισσότερο, του αν τα χρησιμοποιούσε για την καθημερινή της επικοινωνία, 

είναι σημαντική, αφού αυτό θα αποτελούσε σημαντικό παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να 

καταστήσει ευκολότερη ή δυσκολότερη την κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας από τον Βασίλειο. 

Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι στο Βυζάντιο μιλιόντουσαν πολλές γλώσσες και ότι η κοινωνική ανέλιξη 

των ανθρώπων δεν περιοριζόταν από την εθνοτική τους καταγωγή. Είναι επίσης γνωστό, όμως, ότι 

η εκπαίδευση και η κρατική γραφειοκρατία λειτουργούσαν με βάση τους την ελληνική γλώσσα και 

επομένως η ευχέρεια κάποιου στη χρήση της θα του έδινε ένα σαφές προβάδισμα έναντι των 

ανταγωνιστών του, όσον αφορά στην κοινωνική του ανέλιξη.  

Οι περιορισμοί σε περίπτωση που ο Βασίλειος δεν καταγόταν από οικογένεια είτε ελληνικής 

καταγωγής, είτε πλήρως ενταγμένης στο βυζαντινό περιβάλλον, συνίστανται στους περιορισμούς 

τους οποίους αντιμετωπίζει ένα δίγλωσσο άτομο (Δαμιανάκης, 2001), και επιπλέον, κάποιος ο 

οποίος δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στα έθιμα, τις παραδόσεις, τις αντιλήψεις κλπ. της 

πλειοψηφίας (Fontana, 1996). 

Χωρίς να επιθυμούμε να καταγράψουμε στις λεπτομέρειές της τη συζήτηση αυτή, θα 

αναφέρουμε μόνο ότι διατυπώθηκαν τρεις κύριες θεωρίες σχετικά με την εθνοτική καταγωγή της 

οικογένειας του Βασιλείου. Η πρώτη θεωρεί ότι ο Βασίλειος ήταν αρμενικής (π.χ. Adontz, 1934), η 

δεύτερη σλαβικής (βλ. σχετικά με αυτή τη θεωρία, η οποία συγκεντρώνει πολύ λίγες πιθανότητες 

να ισχύει Tobias, 2007), και η τρίτη ελληνικής καταγωγής (Schminck, 2000).  

Η παλιά αυτή συζήτηση έχει διεξαχθεί με όρους οι οποίοι έχουν δεχτεί σφοδρή κριτική από 

τη σύγχρονη Ανθρωπολογία, αφού εστιάζει στο θέμα της εθνικής καταγωγής με όρους αίματος, 

παραβλέποντας το κρίσιμο στοιχείο της πολιτιστικής ένταξης, της διαδικασίας, δηλαδή, κατά την 

οποία το άτομο συναναστρεφόμενο με το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

μεγαλώνει, διαμορφώνει τη δική του κοσμοαντίληψη και τη σημασία που αυτή έχει στη δημιουργία 

της εθνοτικής ταυτότητας (Πυργιωτάκης, 2000β). 

Κατ’ αυτή την έννοια δεν χωράει καμία αμφιβολία για τον μελετητή του βίου του Βασιλείου 

ότι ο αυτοκράτορας διέθετε ρωμαϊκή, δηλαδή βυζαντινή, συνείδηση. Επιπλέον, είναι σχεδόν βέβαιο 

ότι η γλώσσα την οποία χρησιμοποιούσε η οικογένεια του Μακεδόνα βασιλιά στην καθημερινή της 

επικοινωνία ήταν τα ελληνικά, επομένως το ζήτημα της καταγωγής του δεν αποτέλεσε με κανέναν 

τρόπο τροχοπέδη στην κατάκτηση των γλωσσικών κωδίκων της κυρίαρχης γλώσσας από τον ίδιο. 

Οι όποιοι περιορισμοί οφείλονται στο περιορισμένο μορφωτικό επίπεδο των γονέων του, το οποίο 

τους οδηγούσε στο να μην χρησιμοποιούν εκλεπτυσμένους γλωσσικούς κώδικες κατά την 

επικοινωνία τους. 
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2.5. Το παιχνίδι ως τρόπος ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά τη Βυζαντινή περίοδο. 

Για το τέλος επιλέχτηκε να εξεταστεί το παιχνίδι και η σχέση του με την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και αντιλήψεων και την απόκτηση γνώσεων από τους Βυζαντινούς. Όπως συμβαίνει 

και με τα προηγούμενα θέματα που εξετάστηκαν, δεν λείπουν μεν οι μελέτες που αφορούν στο 

ζήτημα αυτό, ωστόσο οι ερευνητές δεν έχουν προχωρήσει στη σύνδεση του παιχνιδιού με την 

παιδαγωγική του διάσταση, όσον αφορά το υπό εξέταση ζήτημα. 

Το θέμα είναι ευρύ και η διερεύνησή του σε σχέση με την περίπτωση του Βασιλείου απαιτεί 

προσοχή. Ωστόσο θα αναφερθούμε σε αυτό, έστω και επιγραμματικά, προκειμένου να 

καταδείξουμε την κύρια θέση που διατρέχει ολόκληρη την εισήγησή μας, ότι ο συνδυασμός των 

εργαλείων που προέρχονται από διαφορετικές επιστήμες, δηλαδή, μπορεί να διευρύνει τον ορίζοντα 

της συζήτησης, όπως διεξάγεται στις μέρες μας. 

Το παιχνίδι δεν μπορεί φυσικά να υποκαταστήσει τη σχολική μόρφωση, ωστόσο μπορεί να 

βοηθήσει το παιδί να κατακτήσει στόχους, οι οποίοι είναι επιθυμητοί στα πλαίσια της εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τον J. Piaget οι μέθοδοι του παιχνιδιού μπορούν να οδηγήσουν το παιδί ώστε να 

αναπτύξει συνθετότερους τρόπους σκέψης (Piaget, 1951). Επιπλέον, το κοινωνικό παιχνίδι μπορεί 

να αποτελέσει παράγοντα κοινωνικοποίησης του ατόμου (Fontana, 1996), ενώ τα παιχνίδια 

προσομοίωσης είναι ικανά να προετοιμάσουν τα παιδιά, ώστε αυτά να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν ανάλογες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. (Ariantzi, 2018). 

Θα μπορούσαν φυσικά να προστεθούν πολλά ακόμα σχετικά με τις αρετές του παιχνιδιού σε ό,τι 

αφορά την εξέλιξη του ατόμου, ωστόσο για λόγους οικονομίας θα περιοριστούμε σε όσα έχουν 

ειπωθεί. 

Για τους ίδιους λόγους θα αναφέρουμε μερικά μόνο από τα βυζαντινά παιχνίδια που 

εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν, τόσα μόνον όσα απαιτούνται για σχηματίσει ο 

ακροατής/ αναγνώστης μια γενική ιδέα. 

Τα παιδιά στο Βυζάντιο, λοιπόν, φαίνεται ότι διέθεταν ομοιώματα αλόγων, μικρές άμαξες, 

κούκλες, σφυρίχτρες και πολλά ακόμα (Hennessy, 2010),  τα οποία μπορούσαν να τα βοηθήσουν 

να εξασκήσουν το σώμα και να κατακτήσουν κινητικές δεξιότητες, προσανατολισμό κλπ. Το 

γεγονός ότι τα παιχνίδια αυτά ήταν αυτοσχέδια και κατασκευασμένα από απλά υλικά, τα έκαναν 

προσβάσιμα σε όλους ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης (Hennessy, 2010). Τα ομαδικά παιχνίδια, τα 

οποία τους μάθαιναν να ακολουθούν κανόνες, να συμπράττουν με άλλους, να καλλιεργούν τεχνικές 

ανέλιξης στην ιεραρχία της ομάδας κλπ., ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα. 

Επιπλέον, η ενασχόληση των παιδιών με τη φροντίδα των οικόσιτων ζώων, η συμμετοχή τους 

στο κυνήγι, το σκαρφάλωμα σε δέντρα κλπ. (Hennessy, 2010), βοηθούσε επίσης τα παιδιά να 

αναπτύξουν την επιδεξιότητά τους, να γυμναστούν κ.ο.κ. 

Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν έλειπαν τα παιχνίδια προσομοίωσης. Γνωρίζουμε παιδιά που 

αναλάμβαναν για χάρη του παιχνιδιού τον ρόλο του ιερέα, των διακόνων και των πιστών, καθώς 

προσποιούνταν ότι τελούσαν τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Ομοίως, δημοφιλές παιχνίδι ήταν το να 

προσποιούνται ότι ήταν αυτοκράτορες, αξιωματούχοι κλπ. Τα παιδιά μιμούνταν επίσης τους 

αθλητές του ιπποδρόμου και τους παλαιστές και διαγωνίζονταν στον δρόμο και στο άλμα. 

(Κουκουλές, 1948). 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι παιδιά κατά το Μεσαίωνα είχαν τη δυνατότατα να αναπτύξουν μια 

σειρά από δεξιότητες, να προσομοιώσουν ρόλους και να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες μέσα 

όχι μόνον από την τυπική εκπαίδευση, αλλά και από τη συναναστροφή τους με το περιβάλλον τους, 

την οικογένεια, συγγενείς, φίλους, αλλά και μέσα από το παιχνίδι. Όσοι παραγνωρίζουν αυτές τις 

διαδικασίες δεν μπορούν παρά να εκπλήσσονται για τον τρόπο με τον οποίον ο Βασίλειος απέκτησε 

όλα αυτά τα εφόδια, ώστε όχι μόνο να ανέλθει στο βυζαντινό θρόνο, αλλά και να βασιλεύσει ως 

ένας ικανότατος αυτοκράτορας 
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3. Συμπεράσματα 

Η συνεύρεση διαφορετικών επιστημών και η χρησιμοποίηση των εργαλείων τα οποία 

διαθέτουν μπορεί να αποβεί γόνιμη και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία αν 

ακολουθούσαμε διαφορετική προσέγγιση θα παρέμεναν αναπάντητα. 

Το παράδειγμα της εξέτασης του βίου του Βασιλείου Α΄ είναι χαρακτηριστικό. Ενώ 

γνωρίζουμε τόσο πολλά σε σχέση με τα γεγονότα της ζωής του, ωστόσο σε σχέση με την παιδεία 

του συνεχίζουμε να αναμασάμε το υπαρκτό γεγονός της έλλειψης τυπικής εκπαίδευσης. Ο 

συνδυασμός των πορισμάτων της έρευνας των ιστορικών, με θεωρίες που προέρχονται από άλλες 

επιστήμες, μπορεί να μας οδηγήσει σε πιο στέρεα συμπεράσματα σε σχέση με το υπό εξέταση 

θέμα. 

Για τη διερεύνηση του ζητήματός μας θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον τόπο στον οποίο 

γεννήθηκε και τις δυνατότητες που μπορούσε να του παρέχει, σημαντικά γεγονότα της ζωής του, 

όπως την αιχμαλωσία της οικογένειάς του, σε σχέση με την ηλικία του Βασιλείου όταν αυτά 

συνέβησαν, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογενείας του και τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς τους οποίους δημιουργούσε στην καλλιέργεια του Βασιλείου, το μορφωτικό 

κεφάλαιο των γονέων του, την εθνική του καταγωγή, καθώς και τη δυνατότητά του να αποκτήσει 

γνώσεις και δεξιότητες με εναλλακτικούς τρόπους, όπως το παιχνίδι. 

Αν συνεξεταστούν τα προαναφερόμενα, τότε μπορούμε να ρίξουμε φως στις ικανότητες και 

τις αδυναμίες του ιδρυτή της Μακεδονικής δυναστείας, ο οποίος μπορεί να μεγάλωσε μέσα σε ένα 

περιβάλλον που καθιστούσε πολύ δύσκολη την έκθεσή του στην τυπική εκπαίδευση, ωστόσο 

δημιούργησε τις συνθήκες εκείνες που τον βοήθησαν να καλλιεργήσει δεξιότητες οι οποίες 

συνάδουν με το πορτραίτο ενός στρατηλάτη- βασιλιά. 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη προσφέρει ως παράδειγμα διεπιστημονικότητας την προσωπική 

ερευνητική δραστηριότητα της γράφουσας, που εστιάζεται και στη σχέση του πεδίου της 

επικοινωνίας με το πεδίο της λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η μεταπτυχιακή της 

διατριβή, που εκπονήθηκε εντός του 2018 και είχε  θέμα τη σύγκριση της θεωρίας της επικοινωνίας 

και της θεωρίας της λογοτεχνίας με τη μέθοδο της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας (ΕΘΘ). Στο 

πλαίσιo της διατριβής, εξετάστηκαν 21 μοντέλα επικοινωνίας (από του Αριστοτέλη μέχρι του 

Brouwer) και εξήχθησαν 70 τύποι παραγόντων επικοινωνίας. Στη συνέχεια, η  λογοτεχνική θεωρία 

χρησιμοποιήθηκε στη θέση του εμπειρικού υλικού και αναζητήθηκαν αντιστοιχίσεις. Η διαδικασία 

αποκάλυψε εκπληκτικό βαθμό συνάφειας των δύο θεωριών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: επικοινωνία, λογοτεχνία, εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία. 

1. Εισαγωγή 

Η διεπιστημονικότητα αποτελεί το μοντέλο εργασίας ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού 

ερευνητών. Η παρούσα εργασία αποτελεί περίληψη της μεταπτυχιακής διατριβής της γράφουσας 

στο πεδίο της επικοινωνίας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και βασίστηκε επίσης στο πτυχίο 

φιλολογίας (ΕΚΠΑ) που επίσης κατέχει. Προέκυψε από τον συνδυασμό των δύο αυτών πεδίων, της 
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λογοτεχνίας και της επικοινωνίας, που την οδήγησε να διακρίνει τη συνάφειά τους και να τη 

διερευνήσει περαιτέρω. 

Προς αυτόν τον αυτό αξιοποιήθηκε η μέθοδος της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας (ΕΘΘ). 

Αναλυτικότερα, εξετάστηκαν 21 μοντέλα επικοινωνίας (από του Αριστοτέλη μέχρι του Brouwer) 

και εντοπίστηκαν 70 τύποι παραγόντων επικοινωνίας (30 κύριοι και 40 υπο-τύποι α΄ και β΄ 

επιπέδου). Στη συνέχεια, και εδώ έγκειται μια σημαντική καινοτομία στη χρήση της ΕΘΘ, 

χρησιμοποιήθηκε η λογοτεχνική θεωρία στη θέση του εμπειρικού υλικού και αναζητήθηκαν 

ομοιότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η αρχική υπόθεση (ότι οι περισσότεροι τύποι από τη 

θεωρία της επικοινωνίας μπορούν να βρουν αντίστοιχο στη θεωρία της λογοτεχνίας) επαληθεύεται.  

2. Η σύγκριση της θεωρίας της επικοινωνίας με τη θεωρία της λογοτεχνίας 

Η συνάφεια της επικοινωνίας με τη λογοτεχνία μοιάζει να είναι μεγάλη: και οι δύο εμπλέκουν 

αφηγήσεις, ενώ και στις δύο λειτουργεί το σχήμα πομπός – μήνυμα – δέκτης (ή: συγγραφέας – 

λογοτεχνικό έργο – αναγνώστης), αν και πρόκειται ασφαλώς για υπεραπλούστευση. Σύμφωνα π.χ. 

με τον Meletinsky (1989/2010), το λογοτεχνικό γεγονός περιλαμβάνει «αυτό που συνήθως 

ονομάζουμε έργο, αλλά και όλα τα περί το έργο – συγκείμενο, κοινό – και τα προ του έργου – 

ιστορικό, συγγραφέας – και τα μετά το έργο – πρόσληψη, επιδράσεις». Και άλλοι ερευνητές (π.χ. 

Rosenblatt, 1978/1994) μιλούν για περισσότερους παράγοντες από αυτούς τους βασικούς τρεις που 

ερευνήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής.  

Εκτός αυτού, υφίστανται εγγενείς αντιστάσεις μεταξύ των δύο θεωριών, που προκύπτουν 

κυρίως από το γεγονός ότι, στην επικοινωνιακή πράξη, αυτό που ενδιαφέρει είναι η μετάδοση μιας 

πληροφορίας που ερείδεται κατά κύριο λόγο στην πραγματικότητα και η κατανόησή της όσο το 

δυνατόν σαφέστερα από τον παραλήπτη, ο οποίος εγείρει – ιδίως στην περίπτωση της 

δημοσιογραφίας – αίτημα για αντικειμενικότητα (Ιορδανίδου, 2018)· αντίθετα, η πρώτη ύλη της 

λογοτεχνίας συνήθως δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά η φαντασία: η ένταση ανάμεσα σε αυτήν 

και στην πραγματικότητα είναι που παράγει τη μυθοπλασία. Βασικό ζητούμενο στη λογοτεχνία δεν 

είναι η κατανόηση πληροφοριών: είναι, μεταξύ άλλων, η ανατροπή των προσδοκιών του 

αναγνώστη (πρβλ. την «ανοικείωση», κατά τους Ρώσους φορμαλιστές, π.χ. στο Γερακίνη, 2016) 

και η «αποκάλυψη του κόσμου» που «μπορεί επίσης να μεταμορφώσει τον καθένα μας εσωτερικά 

[… με την] είσοδο στη συνείδησή μας νέων τρόπων ύπαρξης, δίπλα σ’ αυτούς που ήδη 

διαθέτουμε» (Τοντορόφ, 2007/2017). Σύμφωνα με τον J. Culler (1997/2013 και 1989/2010), «η 

επικοινωνία εξαρτάται από τη βασική συνθήκη ότι οι συμμετέχοντες συνεργάζονται ο ένας με τον 

άλλον και, γι’ αυτό τον λόγο, ό,τι λέει το ένα πρόσωπο στο άλλο θεωρείται σχετικό με το θέμα 

[…]. Όσον αφορά τώρα τις λογοτεχνικές αφηγήσεις […] η αξία [τους] για τους ακροατές δεν 

έγκειται στην πληροφορία που μεταβιβάζουν, αλλά στη “διηγησιμότητά” τους». 

Ωστόσο, και παρά τα παραπάνω, θεωρήθηκε ότι η συνάφεια των δύο θεωριών παραμένει 

σημαντική και άξια περαιτέρω διερεύνησης. 

2.1. Μέθοδος και ερευνητικά ερωτήματα 

Για τη σύγκριση των δύο θεωριών αξιοποιήθηκε η μέθοδος της εμπειρικά θεμελιωμένης 

θεωρίας (ΕΘΘ). Η ΕΘΘ είναι μέθοδος ποιοτικής έρευνας, η οποία «στοχεύει στην ανακάλυψη 

θεωρίας μέσω των κατηγοριών που αναδύονται από τα δεδομένα» (Φραγκιαδάκη, 2010). 

Αναπτύχθηκε από δύο κοινωνιολόγους, τους Barney Glaser και Anselm Strauss τη δεκαετία του 

1960. Ο Strauss όμως στη συνέχεια ανέπτυξε μιαν άλλη εκδοχή της ΕΘΘ, από κοινού με την Juliet 

Corbin, τη δεκαετία του 1990. Αργότερα, άλλοι ερευνητές ανέπτυξαν επιπλέον προσεγγίσεις της 

ΕΘΘ.  

Στο πλαίσιο της ΕΘΘ, τα δεδομένα των διαφορετικών περιπτώσεων της θεωρίας εκκίνησης 

τεμαχίζονται και τα επιμέρους τμήματα οργανώνονται με βάση ένα σταδιακά διαμορφούμενο 

σύστημα κατηγοριών ή τύπων. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες διαμορφώνονται σε τρία στάδια: 

(α) το στάδιο της ανοικτής κωδικοποίησης (open coding) στο οποίο τα δεδομένα παρατηρούνται 
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προσεκτικά και παράγονται πρωτογενείς έννοιες/κατηγορίες σε προσωρινή μορφή, (β) το στάδιο 

της κατ’ άξονα κωδικοποίησης (axial coding), στο οποίο αναθεωρούνται και εμπλουτίζονται οι 

κώδικες του προηγούμενου σταδίου, ενώ ταυτόχρονα οργανώνονται γύρω από θεωρητικούς άξονες, 

έτσι ώστε να διασυνδέονται και να συσχετίζονται οι κατηγορίες μεταξύ τους, και (γ) το στάδιο της 

επιλεκτικής κωδικοποίησης (selective coding), όπου επιδιώκεται η δημιουργία ενός αυτοτελούς 

θεωρητικού σχήματος που διέπεται από συνοχή, στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι κατηγορίες και 

το πλέγμα των μεταξύ τους σχέσεων, όπως προέκυψαν από τα προηγούμενα δύο στάδια 

(Φραγκιαδάκη, 2010· Τσιώλης, 2014 · Ιωσηφίδης, 2017).  

Καθίσταται σαφές ότι το εν λόγω σύστημα κατηγοριών/τύπων δεν είναι μια τεχνικού τύπου 

διαδικασία μηχανικής ταξινόμησης των δεδομένων, για λόγους π.χ. εύκολης ανάκτησης. Είναι μια 

ερμηνευτική διαδικασία εννοιολόγησης και θεωρητικοποίησης (Τσιώλης, 2014). Η απόδοση ενός 

τύπου είναι κάτι περισσότερο από την αντιστοίχιση με έναν τίτλο ή μια ετικέτα, αφού προϋποθέτει 

μια διαδικασία προϊούσας αφαίρεσης και θεωρητικοποίησης. Μέσω της διαδικασίας αυτής, τα 

επιμέρους στοιχεία αναπλαισιώνονται: δημιουργούνται νέες συνδέσεις, νέες συσχετίσεις και 

αναδεικνύονται νέες πτυχές του υπό διερεύνηση θέματος (Τσιώλης, 2014). Κατόπιν, το εμπειρικό 

υλικό επιβεβαιώνει ή καταρρίπτει τις εν λόγω κατηγορίες ή τύπους. Σε αυτό ακριβώς το σημείο 

έγκειται η καινοτομία της συγκεκριμένης εργασίας, αφού στη θέση του εμπειρικού υλικού 

χρησιμοποιήθηκε η  λογοτεχνική θεωρία. 

Πέραν της ΕΘΘ, χρησιμοποιήθηκαν επίσης:  

(α) η θεωρητική δειγματοληψία ως στρατηγική επιλογής περιπτώσεων η οποία δεν 

συμβαδίζει μόνο με την παραγωγή και την ανάλυση των δεδομένων, αλλά αντλεί επίσης από αυτές 

(Glaser & Strauss, 2008), 

(β) η μέθοδος της διαρκούς σύγκρισης, που συνίσταται στη σύγκριση των δεδομένων μεταξύ 

τους, αλλά και με τους ήδη εντοπισμένους τύπους (Glaser & Strauss, 1967/2008· Τσιώλης, 2014· 

Φραγκιαδάκη, 2010), 

(γ) η η λογική της απαγωγής. Πρόκειται για έναν συνδυασμό επαγωγικών και παραγωγικών 

βημάτων που διασφαλίζουν τόσο την κατασκευή υποθέσεων από τα δεδομένα (επαγωγή) όσο και 

τον έλεγχό τους (παραγωγή) (Breuer, 2010). Σύμφωνα με τον Τσιώλη (2014), «ο απαγωγικός 

συλλογισμός έχει την εξής μορφή: για να εξηγηθεί το υπό εξέταση γεγονός διατυπώνεται ένας 

κανόνας εκκίνησης· εν συνεχεία, συνάγονται εκείνες οι υποθέσεις των οποίων η επικύρωση είναι 

απαραίτητη για να ισχύει ο κανόνας· οι υποθέσεις τίθενται υπό έλεγχο στη βάση των νέων 

δεδομένων· [...] Κάτι τέτοιο προϋποθέτει, βέβαια, τη δημιουργικότητα (creativity) και την 

επινοητικότητα του ερευνητή και καθίσταται δυνατό με τον «πειραματισμό» του τόσο με τη θεωρία 

όσο και με το εμπειρικό υλικό [...] Η αξιοποίηση του υποθετικού συλλογισμού και ειδικότερα της 

λογικής της απαγωγής είναι συμβατή με τις αρχές της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας και της 

ποιοτικής έρευνας γενικότερα, διότι συστηματοποιεί τις διαδικασίες της “ανακάλυψης”». 

Στο πλαίσιο της απαγωγικής λογικής, λοιπόν, διατυπώθηκε ο εξής κανόνας: «Υπάρχει 

μεγάλος βαθμός συνάφειας μεταξύ των δύο θεωριών» και συνάχθηκε η ακόλουθη υπόθεση: «Οι 

περισσότεροι τύποι από τη θεωρία της επικοινωνίας μπορούν να αντιστοιχιστούν με τύπους από τη 

θεωρία της λογοτεχνίας». Στη συνέχεια, αναζητήθηκαν απαντήσεις στα πιο κάτω ερευνητικά 

ερωτήματα:  

Ερευνητικό Ερώτημα 1: Ποιος βαθμός συνάφειας υπάρχει ανάμεσα στις θεωρίες οι οποίες 

καταγράφονται στα δύο επιστημονικά πεδία; 

Ερευνητικό Ερώτημα 2: Είναι εφικτή η σύγκριση των δύο επιστημονικών πεδίων με αυτήν τη 

μεθοδολογία; 

Ερευνητικό Ερώτημα 3: Υφίσταται δυνατότητα εμπλουτισμού της λογοτεχνικής θεωρίας και της 

θεωρίας της επικοινωνίας μέσω της συστηματικής διερεύνησης της διαλεκτικής μεταξύ τους; 
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2.2. Η διαδικασία της σύγκρισης 

2.2.1.Τύποι από τη θεωρία της επικοινωνίας 

Απομονώθηκαν 21 επικοινωνιακά μοντέλα (επτά γραμμικά, τέσσερα κυκλικά, επτά μαζικής 

επικοινωνίας και τρία της κοινωνίας του δικτύου, παρουσιάζονται όλα για λόγους οικονομίας 

αριθμού λέξεων στον Πίνακα 1), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση των παραγόντων 

που είναι ενεργοί στη διαδικασία της επικοινωνίας. Τα μοντέλα δεν περιλαμβάνουν προφανώς όλες 

τις έννοιες της θεωρίας της επικοινωνίας, ωστόσο ήταν τα πλέον πρόσφορα σχήματα για την 

εξαγωγή τύπων που θεωρήθηκε a priori ότι θα παρουσίαζαν συνάφεια με τους αντίστοιχους τύπους 

από τη θεωρία της λογοτεχνίας. Ας σημειωθεί ότι η επιλογή μόνο 21 από τα (ασφαλώς πολύ 

περισσότερα σε πλήθος) μοντέλα, που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της θεωρίας της επικοινωνίας, 

εμπίπτει στην πρακτική της θεωρητικής δειγματοληψίας, που αναφέρθηκε στη Μεθοδολογία.  

Τα μοντέλα δεν ήταν απολύτως συνεκτικά. Κάθε επιστήμονας διαμορφωτής ενός μοντέλου 

αντιμετώπισε το ζήτημα της επικοινωνίας από την πλέον πρόσφορη για κείνον σκοπιά, ανάλογα με 

την έμφαση που ήθελε να δώσει. Επομένως, υπήρξε ένας βαθμός πολυπλοκότητας, που χρειάστηκε 

να αντιμετωπιστεί στην προσπάθεια εξαγωγής συνεκτικών τύπων. 

Με βάση τα εν λόγω 21 μοντέλα, εντοπίστηκαν 30 διαφορετικοί τύποι παραγόντων που 

συντελούν στην επικοινωνία, με την ακόλουθη διαδικασία: Έστω το βασικό επικοινωνιακό 

μοντέλο: «πομπός-μήνυμα-δέκτης». Ο πομπός θεωρήθηκε τύπος 1, το μήνυμα τύπος 2 και ο δέκτης 

τύπος 3. Το ίδιο έγινε διαδοχικά με τα 21 μοντέλα και τους παράγοντες στους οποίους αυτά 

εστιάζουν, έως ότου εντοπίστηκαν οι εν λόγω 30 τύποι. Πέραν των τύπων αυτών, εντοπίστηκαν 

ακόμη διαφορετικές εκδοχές ορισμένων τύπων, στο πλαίσιο της κωδικοποίησης κατ’ άξονα ή της 

αναγνώρισης «οικογενειών κωδικών» (Τσιώλης, 2014) κατά περίπτωση. Στους εν λόγω υπο-τύπους 

α΄ επιπέδου δόθηκαν γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, π.χ. 10a. Υπήρξαν και περαιτέρω 

εξειδικεύσεις των αρχικών υπο-τύπων (πέραν των a, b, c,...), δηλαδή υπο-τύποι β΄επιπέδου, οι 

οποίοι επισημάνθηκαν με λατινικούς αριθμούς: i, ii, iii,…, π.χ. 21bi, 21biii κ.ο.κ. 

Ο Πίνακας 1, που ακολουθεί, παρουσιάζει αναλυτικά τους εξευρεθέντες τύπους ανά μοντέλο. 

Οι τύποι παρουσιάζονται σε διαδοχική σειρά στον Πίνακα 2 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 1. Τύποι από τη θεωρία της επικοινωνίας 

 

Θεωρητικός Μοντέλο Τύποι 

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

Αριστοτέλης 

(4ος αι. π.Χ.) 

Βασικό μοντέλο 1=Πομπός 

2=Μήνυμα 

3=Δέκτης 

Lasswell (1948) Φόρμουλα της ερώτησης 4=Δίαυλος 

5=Επίδραση 

Shannon & Weaver 

(Weaver, 1949) 

Μαθηματική θεωρία της 

επικοινωνίας 

6=Αναμεταδότης 

7=Λήπτης 

8=Σήμα 

9=Θόρυβος 

10=Συνθήκη περισσότητας ως 

εγγενές χαρακτηριστικό 2 

10a=Συνθήκη εντροπίας ως 

εγγενές χαρακτηριστικό 2 

Newcomb (1953) Μοντέλο διαπροσωπικής 

συμμετρίας 

(ορισμένα μοντέλα δεν ήταν 

παραγωγικά από πλευράς 

τύπων, όμως 

συμπεριλήφθηκαν επειδή 

ενίσχυαν ήδη εξευρεθέντες 

τύπους) 
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Gerbner (1956) Γενικό μοντέλο 

επικοινωνίας 

2a=Μήνυμα ως μορφή 

2b=Μήνυμα ως περιεχόμενο 

11=Συμβάν 

12=Ερμηνεία/«Ανάγνω-ση» 

11 από 1 

13=Εγγενείς παράγοντες 1 που 

επηρεάζουν τη διαμόρφωση 

του 2 

14=Ερμηνεία 2 από 3 

15=Εγγενείς παράγοντες 3 που 

επηρεάζουν αντίληψή του 

16=Συγκείμενο ως νοηματικό 

πλαίσιο 11 και 12 & 2 και 14 

Westley & McLean 

(1957) 

Εννοιολογικό μοντέλο 17=Διάμεσος 

18=Κώδικας 

15a=Ανάγκες 3 

19=Σχέσεις εξουσίας  

20=Ανάδραση 

Jakobson (1960) Γλωσσικό μοντέλο 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

Wiener (1948) Κυβερνητικό μοντέλο 21=Αποτέλεσμα 

22=Χρόνος 

Mead (1962) Σημειωτική θεωρία 23=Δήλωση  

23a=Συμπαραδήλωση 

24=Ιστορικές συνθήκες που 

καθορίζουν 2 

Bateson, Mead & 

Wiener (1973) 

Μοντέλο της ορχήστρας 25=Προϋπάρχον πλαίσιο ως 

αόρατη παρτιτούρα 

18a=Σύμβολο ως κώδικας 

26=Αλληλόδραση  

Hall et al. (1980) Μοντέλο 

κωδικοποίησης/ 

αποκωδικοποίησης 

27=Κωδικοποίηση 

27a=Aποκωδ/ση 

14a=Προτιμώμενη ανάγνωση 

14b=Υπό διαπραγμάτευση 

ανάγνωση 

14c=Αντιθετική ανάγνωση 

ΜΟΝΤΕΛΑ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Σχολή της 

Φραγκφούρτης 

(1930 κ.ε.) 

Κριτική θεωρία 3a=Δέκτης ως μάζα 

25a= Προϋπάρχον πλαίσιο ως 

μαζική κουλτούρα 

17a= Μέσο 

Διάφοροι ερευνητές 

(19ος αι. κ.ε.) 

Ιεραρχία των 

επικοινωνιακών 

αποτελεσμάτων 

5a=Γνωστική επίδραση 

5b=Συμπεριφορική επίδραση 

5c=Ψυχολογική επίδραση 

Katz & Lazarsfeld 

(1955) 

Διφασική ροή της 

επικοινωνίας 

28= Καθοδηγητής γνώμης 

Rosengren (1974) Προσέγγιση των 

χρήσεων και 

ικανοποιήσεων 

29= Κοινωνική δομή ως 

εξωγενής παράγοντας που 

επηρεάζει τον 3 

15b= Ατομικά χαρακτηριστικά 

του 3 

15c= Κίνητρα του 3 

Maletzke (1963 & 

1972) 

Μοντέλο για τη 

διαδικασία της μαζικής 

επικοινωνίας 

13a= Αυτο-εικόνα του 1  

13b= Προσωπικότητα 1 

13c= Πίεση του δημόσιου 

χαρακτήρα του 2b στον 1 

13d= Πίεση από 2 στον 1 
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13e= Πίεση από το 17a στον 1 

13f= Εικόνα του 1 για τον 3 ή 

3a  

15d= Αυτο-εικόνα του 3 

15e= Εικόνα του 3 για 1 

15f= Πίεση από 17a στον 3 

15g= Εικόνα του 3 για 17a 

29a= Ιδιότητα του 3 ως μέλους 

κοινού  

30= Κοινωνικό περι-βάλλον 1 

ως εξωγενής παράγοντας που 

το επηρεάζει 

McLeod & Chaffee 

(1973) 

Μοντέλο συν-

προσανατολισμού 

13g=Εικόνα του 1 για τον 

προσανατολισμό του 3, 

15h=Εικόνα του 3 για τον 

προσανατολισμό του 1 

15i=Γενικότερος 

συνπροσανατολισμός του 3 

Fiske (1987) Μοντέλο του λόγου των 

Μέσων 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Brouwer (1967) Μυκήλιο μοντέλο 25b=Προϋπάρχον πλαίσιο ως 

δίκτυο 

21a=Αυθόρμητη έκφραση του 

3 ως ατομικό αποτέλεσμα 

Taylor (1982) Διαδικαστικό μοντέλο 

προσωπικής γνώμης 

5bi=Βούληση του 3 να 

εκφραστεί στο 25b 

5bii=Απροθυμία του 3 να 

εκφραστεί στο 25b 

McQuail (2001) Φυγόκεντρες έναντι 

κεντρομόλων 

επιδράσεων 

21b=Κοινωνικό αποτέλεσμα 

21bi=Διαφοροποίηση 

21bii=Αλληλεγγύη 

21biii=Απώλεια ταυτότητας 

21biv=Ομοιομορφία 

 

2.2.2. Το «εμπειρικό  υλικό» (θεωρία της λογοτεχνίας) και η επεξεργασία του 

Αφού ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των τύπων από τη θεωρία της επικοινωνίας, 

αναζητήθηκε η ύπαρξη αντίστοιχων τύπων στη θεωρία της λογοτεχνίας, η οποία πήρε τη θέση του 

εμπειρικού υλικού. Παρ’ ότι δεν ήταν ζητούμενο, αφού «στην ποιοτική έρευνα, ένας μικρός 

αριθμός δείγματος θεωρείται επαρκής» (Φραγκιαδάκη, 2010), καταβλήθηκε προσπάθεια να 

συμπεριληφθεί μεγάλο μέρος των Σχολών/ρευμάτων/τάσεων που έχουν σημειωθεί στη θεωρία της 

λογοτεχνίας, κυρίως στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Αναφορικά με τον βαθμό δυσκολίας του 

εγχειρήματος, ας σημειωθεί εδώ ότι, εάν το περιεχόμενο των μοντέλων στη θεωρία της 

επικοινωνίας χαρακτηρίστηκε πολύπλοκο, το περιεχόμενο της θεωρίας της λογοτεχνίας θα πρέπει 

κατ’ αναλογία να θεωρηθεί χαοτικό, καθώς συχνά οι Σχολές σχηματίζονταν ως αντίδραση σε 

προϋπάρχουσες και θεωρητικοί που ξεκινούσαν ως εκπρόσωποι κάποιας, καέληγαν εκφραστές μιας 

άλλης. Όσο για τις πεποιθήσεις των Σχολών, όχι σπάνια υπαγορεύονταν από κάποια κυρίαρχη τάση 

ή ιδεολογία, η οποία ερμήνευε προϋπάρχοντα σχήματα με διαφορετικούς όρους.  

 Οι λογοτεχνικές Σχολές οργανώθηκαν με βάση τους ακόλουθους άξονες, ανάλογα με το 

επίκεντρο της νοηματοδότησης: (α) τον συγγραφέα, (β) το κείμενο, (γ) το συγκείμενο, (δ) τον 

αναγνώστη και τις ερμηνείες του, (ε) άλλους παράγοντες: σχέσεις εξουσίας, χρόνος, κώδικας. Με 

βάση τους εν λόγω άξονες, οι Σχολές και οι διάφοροι εκπρόσωποι οργανώθηκαν ως ακολούθως: 
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1. Με τον συγγραφέα στο επίκεντρο: Πλάτωνας (5ος-4ος αι. π.Χ., Φαίδρος) και Αριστοτέλης 

(περ. 5ος-4ος αι. π.Χ., Περί Ποιητικής), Κλασικισμός (17ος-18ος αι.), Ρομαντισμός (18ος-

19ος αι.), Ρεαλισμός (19ος-20ός αι.), Θετικισμός (αρχές 19ου αι.), Ιστορικισμός (19ος αι.), 

Νατουραλισμός (περ. τέλος 19ου αι.), Μοντερνισμός (αρχές 20ού αι.), contra: Barthes «O 

θάνατος του συγγραφέα» (Barthes, 1967), 

2. Με το κείμενο στο επίκεντρο: Ρωσικός φορμαλισμός (αρχές 20ού αι.), Νέα κριτική (δεκαετία 

1930 κ.ε.), Δομισμός (δεκαετία 1970), 

3. Με το συγκείμενο στο επίκεντρο: Μετα-δομισμός (δεκαετία του 1960), Ερμηνευτική 

(δεκαετία του 1960), Νέος ιστορικισμός (1980), 

4. Με τον αναγνώστη στο επίκεντρο: Σημειωτική θεωρία (1981), Ψυχοαναλυτική κριτική 

(1979), Θεωρία της πρόσληψης (δεκαετία 1960), Κριτική της αναγνωσγικής ανταπόκρισης 

(1971), Stanley Fish (1976), 

5. Με άλλους παράγοντες στο επίκεντρο: Harold Bloom (1976), Michel Foucault (1994). 

Στη συνέχεια, αναζητήθηκαν τύποι ανάμεσα στις κύριες πεποιθήσεις κάθε επιμέρους Σχολής, 

με μια νέα εφαρμογή της μέθοδος της διαρκούς σύγκρισης. Παραδείγματα αντιστοίχισης είναι τα 

ακόλουθα:  

(α) Η αναζήτηση της πρόθεσης του συγγραφέα είναι συναφής με τον τύπο «εικόνα του 3 για τον 

προσανατολισμό του 1» (=15h από το μοντέλο των McLeod & Chaffee) και  

(β) Η χρήση του όρου «κώδικας» (στο πλαίσιο της μιμήσεως, όπως αναβίωσε στον 

Ρομαντισμό) ταιριάζει στη διασταλτική ερμηνεία του όρου που απαντήθηκε στο γλωσσικό-

επικοινωνιακό μοντέλο του Jakobson και όχι στη στενή του ερμηνεία στο πλαίσιο του επικοινωνιακού 

μοντέλου των Westley & MacLean (όπου ο κώδικας ήταν ο τύπος 18), 

(γ) Ο παράγοντας «ψυχολογία» του Taine μπορεί να ταυτιστεί με τον τύπο «προσωπικότητα του 

1» (=13b), ενώ ο παράγοντας «εθνότητα» του Taine μπορεί να ταυτιστεί με τον τύπο «κοινωνικό 

περιβάλλον 1 ως εξωγενής παράγοντας που τον επηρεάζει» (=30), 

(δ) Στην Ερμηνευτική φωτίζονται οι ακόλουθοι παράγοντες: το κείμενο (=2), οι ιστορικές 

συνθήκες που καθορίζουν το 2 (=24) και τα ενδιαφέροντα/οι προκαταλήψεις του ερμηνευτή, δηλ. του 

3 (=15 και 15c). Υπάρχει, κατά συνέπεια, σύνδεση με τα επικοινωνιακά μοντέλα του Gerbner και του 

Rosengren. 

Πέραν τέτοιου είδους αντιστοιχίσεων, διαπιστώθηκαν και αντιστοιχίσεις άλλης τάξεως από 

εκείνη των τύπων: η οργάνωση ορισμένων Σχολών γύρω από τον συγγραφέα φάνηκε να αντιστοιχεί 

στα γραμμικά μοντέλα επικοινωνίας, ενώ η οργάνωση άλλων Σχολών γύρω από τον αναγνώστη 

στα κυκλικά μοντέλα. 

Όταν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία, κατασκευάστηκε ο πίνακας αντιστοιχιών μεταξύ 

των δύο θεωριών που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 2. Πίνακας αντιστοιχίσεων τύπων μεταξύ των δύο θεωριών 

 
Τύποι από μοντέλα επικοινωνίας Αντιστοίχιση στη θεωρία 

λογοτεχνίας 

Επιμέρους λογοτεχνική 

θεωρία/Σχολή/τάση κλπ 

1=Πομπός 
 

1=Συγγραφέας  

2=Μήνυμα 
2a=Μήνυμα ως μορφή 
2b=Μήνυμα ως περιεχόμενο 
 

2=Λογοτεχνικό έργο 
2a=Μορφικά στοιχεία 
2b=Στοιχεία περιεχομένου 

Νέα κριτική (περί λογοτεχνικότητας)  

3=Δέκτης 
3a=Δέκτης ως μάζα 
 

3=Αναγνώστης 
3a=Αναγνώστης ως μάζα 

Μαζική κουλτούρα  

4=Δίαυλος 
 

4  

 
μ.δ.  (=μη διαθέσιμος τύπος) 
μολονότι δεν υπάρχει αναφορά στη 
θεωρία, από την καθημερινή εμπειρία 
καθίσταται σαφές ότι δίαυλος είναι το 
χειρόγραφο, ο πάπυρος, η πέτρα, ο 
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μαυροπίνακας, ο ασπροπίνακας κ.ο.κ. 

Στην εποχή των e-books, ο δίαυλος 
περιλαμβάνει επίσης τα: 
smartphones/i-phones, tablets/i-pads, 
τις οθόνες των υπολογιστών κ.ο.κ. 
 

5=Επίδραση 
 

5a=Γνωστική επίδραση 
 

5b=Συμπεριφορική επίδραση 
5bi=Βούληση του 3 να εκφραστεί στο 
25b 
 
5bii=Απροθυμία του 3 να εκφραστεί 
στο 25b 

 
5c=Ψυχολογική επίδραση 
 

5=Επίδραση 
 

5a, 5b, 5c= Ενδεχόμενη συνάφεια 
με ταυτότητα 3 
 

5bi=Βούληση έκφρασης στο 24b  
 
5bii 

 

 

passim 
 

Ψυχαναλυτική κριτική  

 

 
Κριτική θεωρία γενικά  
 

μ.δ.  
 
 

6=Αναμεταδότης 
 

6 μ.δ. 

7=Λήπτης 
 

7 μ.δ. 

8=Σήμα 
 

8 μ.δ. 

9=Θόρυβος 
 

9 μ.δ. 

10=Συνθήκη περισσότητας ως εγγενές 
χαρακτηριστικό 2 

10a=Συνθήκη εντροπίας ως εγγενές 
χαρακτηριστικό 2 
 

10 

 

10a=Απροσδιοριστία 

μ.δ. 

 

Κριτική της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης  

11=Συμβάν 
 

11=Πραγματικότητα passim 

12=Ερμηνεία/«Ανάγνωση» 11 από 1 
 

12 μ.δ. 

13=Εγγενείς παράγοντες 1 που 
επηρεάζουν τη διαμόρφωση του 2 
13a= Αυτο-εικόνα του 1  

13b= Προσωπικότητα του 1 

13c= Πίεση του δημόσιου χαρακτήρα 
του 2b στον 1 

13d= Πίεση από το 2 στον 1 

13e= Πίεση από το 17a στον 1 

13f= Εικόνα του 1για 3 ή 3a 
13g=Εικόνα του 1 για τον 
προσανατολισμό του 3 
 

13= Προσωπικές ιδιότητες του 1 
 

 

13b=Ererbten, Erlernten, 
Erlebten/Ψυχολογία 
 

13a, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g 

 

 

Θετικισμός, Ρομαντισμός  
 
 
Θετικισμός (Sherer/Taine)  
 
 

μ.δ. 

 

 

 

14=Ερμηνεία 2 από 3 
 
 

 

 

 

14a=Προτιμώμενη ανάγνωση 
 
14b=Υπό διαπραγμάτευση ανάγνωση 
 
14b=Αντιθετική ανάγνωση 
 

14=Ερμηνεία 2 από 3 
 
 

 
 

 

14a, 14b, 14c=Λογοτεχνική 
επάρκεια 

 

 

Σημειωτική, Ψυχαναλυτική κριτική, 
Θεωρία της πρόσληψης, Κριτική της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης  

 
 
 
Σημειωτική  
 

 

15=Εγγενείς παράγοντες 3 που 
επηρεάζουν αντίληψή του 
 
15a=Ανάγκες 3 
 
15b=Ατομικά χαρακτηριστικά του 3 
15c=Κίνητρα του 3 

15, 15c=Ενδιαφέροντα και 
προκαταλήψεις ερμηνευτή 
 
15a, 15b, 15c, 15d= Ταυτότητα 
του 3 
 
 

Ερμηνευτική  
 
 
Ψυχαναλυτική κριτική  
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15d=Αυτο-εικόνα του 3 
 

15e=Εικόνα του 3 για τον 1 

 

15f=Πίεση από το 17a στον 3 

 

15g=Εικόνα του 3 για το 17a 

 

15h=Εικόνα του 3 για τον 
προσανατολισμό του 1 
 

15i=Γενικότερος συνπροσανατολισμός 
του 3 
 

 

 

15d, 15e, 15f, 15g=  

Ιδιότητες αναγνώστη 

 

 

 

 

 

15h=Αναζήτηση πρόθεσης 
συγγραφέα 
 

15i=Ερμηνευτική κοινότητα 

 

 
Σημειωτική 
 

 

 
 
 
 

Όλες οι Σχολές με επίκεντρο τιν 
συγγραφέα  
 
Κριτική της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης (Fish) 
 

16=Συγκείμενο ως νοηματικό πλαίσιο 

11 και 12 & 2 και 14 
 

16=Συγκείμενο Ερμηνευτική  

17=Διάμεσος 
17a= Μέσο 

17=Κριτική 
17a 

 

Κριτική θεωρία γενικά  
μ.δ. 

18=Κώδικας 
 

 

 

18a=Σύμβολο ως κώδικας 

18=Κώδικας συγκεκριμένου 
πολιτισμικού συστήματος 

 
18a 

Μεταδομισμός (Foucault)  
 

 

μ.δ. 

19=Σχέσεις εξουσίας  
 

19=Σχέσεις εξουσίας ανάμεσα σε 
συγγραφέα και αναγνώστη 
 

Ψυχαναλυτική κριτική 

 

20=Ανάδραση 

 

20=Κριτική Κριτική θεωρία γενικά  

21=Αποτέλεσμα 
 

 

21a=Αυθόρμητη έκφραση του 3 ως 
ατομικό αποτέλεσμα 
 

21b=Κοινωνικό  

Αποτέλεσμα 
 

21bi=Διαφοροποίηση 
21bii=Αλληλεγγύη 
21biii=Απώλεια ταυτότητας 
21biv=Ομοιομορφία 

21=Αποτελέσματα 
σημασιοδότησης 
 
21a=Άτυπες κριτικές 
αναγνωστών 
 
21b 

 
 
21bi, 21bii, 21biii, 21biv=Στάση 
μέλους ερμηνευτικής κοινότητας 
προς την κοινότητα 

Σημειωτική  
 
 
Κριτική θεωρία γενικά  
 
 
μ.δ. 

 
 
Κριτική της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης  

22=Χρόνος 22=Χρονική διάσταση στη 

μελέτη της ποίησης 

Ψυχαναλυτική κριτική (Bloom)  

 
 

23=Δήλωση ως λειτουργία 2 
23a=Συμπαραδήλωση ως λειτουργία 2 
 

23=Δήλωση 

23a=Συμπαραδήλωση στη ρίζα 
της απροσδιοριστίας του 
λογοτεχνικού κειμένου 

Barthes  

24=Ιστορικές συνθήκες που 

καθορίζουν το 2 
 

24=Ιστορικές συνθήκες που 

καθορίζουν λογοτ. έργο 

Ερμηνευτική, Νέος ιστορικισμός, 

Θεωρία της πρόσληψης  

25=Προϋπάρχον πλαίσιο ως αόρατη 
παρτιτούρα 
 
25a= Προϋπάρχον πλαίσιο ως μαζική 
κουλτούρα 
 

25b=Προϋπάρχον πλαίσιο ως δίκτυο 

 

25=Αφηρημένη και γενική δομή 
(λογοτεχνικότητα) 
 

25a=Παραλογοτεχνία 
 
 

25b 

Δομισμός (Todorov)  
 
 
Μαζική κουλτούρα  
 

 

μ.δ. 

 

26=Αλληλόδραση  
 

26=Συνδυασμός πολλών 
παραγόντων για τη 
νοηματοδότηση 
 

Σημειωτική  
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27=Κωδικοποίηση 

27a=Aποκωδικοποίηση 

27, 27a μ.δ. 

28= Καθοδηγητής γνώμης 28=Κριτική Κριτική θεωρία γενικά  

29= Κοινωνική δομή ως εξωγενής 
παράγοντας που επηρεάζει τον 3 
29a= Ιδιότητα του 3 ως μέλους κοινού  

29 

 

29a=Μέλος ερμηνευτικής 
κοινότητας 

μ.δ. 

 

Κριτική της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης  

 

30= Κοινωνικό περιβάλλον ως 
εξωγενής παράγοντας που επηρεάζει 
τον 1 
 

30=Εθνότητα  Θετικισμός (Taine)  

 

3. Συμπεράσματα 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, προέκυψαν οι ακόλουθες απαντήσεις στα 

ερευνητικά ερωτήματα: 

Ερευνητικό Ερώτημα 1: Ποιος βαθμός συνάφειας υπάρχει ανάμεσα στις θεωρίες οι οποίες 

καταγράφονται στα δύο επιστημονικά πεδία; 

Αντιστοιχίστηκαν 21 από τους 30 κύριους τύπους (τα 2/3) και 28 από τους 40 υπο-τύπους α΄ 

και β΄ επιπέδου (σχεδόν τα 2/3). Σε ποσοτικούς όρους, επομένως, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος 

βαθμός συνάφειας ανάμεσα στις δύο θεωρίες. Η έκταση των αντιστοιχίσεων επιτρέπει την 

επικύρωση της αρχικής υπόθεσης εργασίας, ότι δηλαδή οι περισσότεροι τύποι της θεωρίας της 

επικοινωνίας μπορούν να αντιστοιχιστούν με ανάλογους από τη θεωρία της λογοτεχνίας. Ο 

κανόνας εκκίνησης, επομένως, ισχύει και δεν χρειάζεται να μετασχηματιστεί. 

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι οι διαδικασίες της σύγκρισης δεν ήταν δυνατό να είναι 

εξαντλητικές κι επομένως δεν έφθασαν στο στάδιο του θεωρητικού κορεσμού (Strauss, 1987:21). 

Κι αυτό διότι, όσο εκτενές κι αν ήταν το δείγμα της θεωρίας της λογοτεχνίας που λήφθηκε, αφενός 

παρέμεινε αναπόφευκτα μικρό συγκριτικά με το σύνολο της θεωρίας και, αφετέρου, στον 

περιορισμένο χώρο της παρούσας, δεν ήταν δυνατό να αναλυθεί επαρκώς 

Ερευνητικό Ερώτημα 2: Είναι εφικτή η σύγκριση των δύο επιστημονικών πεδίων με αυτήν τη 

μεθοδολογία; 

Η σύγκριση των δύο πεδίων είναι απολύτως εφικτή. Οι μέθοδοι της εμπειρικά θεμελιωμένης 

θεωρίας και της διαρκούς σύγκρισης, η πρακτική της θεωρητικής δειγματοληψίας, καθώς και ο 

απαγωγικός συλλογισμός που εφαρμόστηκαν αποδείχθηκαν απολύτως πρόσφορα εργαλεία για τη 

σύγκριση. 

Ερευνητικό Ερώτημα 3: Υφίσταται δυνατότητα εμπλουτισμού της λογοτεχνικής θεωρίας και της 

θεωρίας της επικοινωνίας μέσω της συστηματικής διερεύνησης της διαλεκτικής μεταξύ τους; 

Ναι, υφίσταται. Ωστόσο, η μεγάλη συνάφεια των δύο θεωριών δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια 

εμπλουτισμού. Επιτρέπει μόνο να αναδυθούν ερωτήματα από τις ρωγμές της μίας θεωρίας, για τις 

οποίες δεν υπάρχει επικάλυψη από την άλλη θεωρία. Οι εν λόγω ρωγμές αναφέρονται αναλυτικά 

στη μεταπτυχιακή διατριβή της γράφουσας, όμως εδώ δυστυχώς δεν μπορούν να αναφερθούν λόγω 

του περιορισμού στον αριθμό λέξεων. Προτιμήθηκε η εστίαση στη μέθοδο, η οποία ενδεχομένως 

θα ενδιαφέρει οποιονδήποτε ήθελε πιθανώς να προβεί σε παρόμοια σύγκριση δύο οποιωνδήποτε 

επιστημονικών πεδίων. Ο περιορισμός στον αριθμό λέξεων είναι και ο λόγος που δεν αναφέρονται 

οι εκτενέστατες βιβλιογραφικές αναφορές (σε σχέση με τα επικοινωνιακά μοντέλα και τις 

λογοτεχνικές Σχολές) της μεταπτυχιακής διατριβής. Μπορούν, ωστόσο, να αναφερθούν δύο βιβλία 

αναφοράς που συγκεντρώνουν μεγάλο πλήθος των επικοινωνιακών μοντέλων και των 

λογοτεχνικών Σχολών. Πρόκειται για τα: Καϊτατζή-Γουίτλοκ (2012) και Newton (1988/2013), 

αντίστοιχα. 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Μαγκαρδάς Απόστολος 

apmagard@yahoo.gr  

Ιστορικός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

 

Περίληψη 

Τι είναι “Δημόσια Ιστορία” ; “Δημόσια Ιστορία” είναι η μελέτη των τρόπων με τους οποίους 

ανασυγκροτείται το παρελθόν, διαχέεται και αποτυπώνεται στη δημόσια σφαίρα μέσα από τα 

μνημεία, τα μουσεία, τις τελετές και τους εορτασμούς,  τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον 

κινηματογράφο, το διαδίκτυο,   τα σχολεία και τους άλλους κρατικούς θεσμούς, κ.ο.κ. Για πρώτη 

φορά εισάγεται σε ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Ελλάδα πρόγραμμα Δημόσιας Ιστορίας. Προσφέρεται 

από το Ε.Α.Π. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δημόσια Ιστορία.  

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 “γεννιέται” η δημόσια ιστορία. Γενέθλιος τόπος είναι το 

αγγλοσαξονικό πλαίσιο. Αυξάνουν τα αιτήματα για μια ιστορία από τα κάτω. Έχουμε έκρηξη των 

λόγων περί δημόσιας ιστορίας από το 1989 και έπειτα. Οι βασικές αιτίες εξάπλωσης της Δημόσιας 

Ιστορίας είναι: 1)Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών και γενικότερα της κινητικότητας στη 

μετά-ψυχροπολεμική εποχή που βιώνουμε όλοι μας, σε παγκόσμιο επίπεδο. 2)Η διάδοση των νέων, 

ψηφιακών τεχνολογιών με τη συνακόλουθη δικτύωση που αυτή παράγει. 

 Λέξεις-Κλειδιά: Δημόσια Ιστορία, Public History, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μ.Π.Σ. 

Δημόσια Ιστορία, μη ακαδημαϊκή Ιστορία. 

1. Εισαγωγή  

Τι είναι “Δημόσια Ιστορία” ; “Δημόσια Ιστορία” είναι η μελέτη των τρόπων με τους οποίους 

ανασυγκροτείται το παρελθόν, διαχέεται και αποτυπώνεται στη δημόσια σφαίρα μέσα από τα 

μνημεία, τα μουσεία, τις τελετές και τους εορτασμούς,  τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον 

κινηματογράφο, το διαδίκτυο,   τα σχολεία και τους άλλους κρατικούς θεσμούς, κ.ο.κ. (Ε.Α.Π., 

Π.Μ.Σ. Δημόσια Ιστορία, 2018).  

 Η Δημόσια Ιστορία (στα αγγλικά: Public History) είναι αυτόνομο πεδίο της επιστήμης της 

Ιστορίας (Γουδής, 2011). “Με τον όρο Δημόσια Ιστορία (Public History) εννοούμε τις πολλαπλές 

χρήσεις και αποτυπώσεις του παρελθόντος στη δημόσια σφαίρα, την ιστορική γνώση που 

δημιουργείται εκτός των τειχών: των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, την ιστορική 

κουλτούρα που διαμορφώνεται από μνημεία, αρχεία, μουσεία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τελετές, 

εκπαίδευση, κινηματογράφο, διαδίκτυο, τηλεόραση, κ.λ.π.”. Αντικείμενο της Δημόσιας Ιστορίας 

αποτελεί η μελέτη αυτής της “εφαρμοσμένης” ιστορίας, ενώ σκοπός της είναι η εκπαίδευση των 

ανθρώπων που επιθυμούν να απασχοληθούν επαγγελματικά σε πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία, 

εκδοτικούς οργανισμούς, τοπικούς συλλόγους, στην παραγωγή ιστορικού οπτικο-ακουστικού 

υλικού, κ.λ.π.  Ως επιστημονική δραστηριότητα η Δημόσια Ιστορία ακολουθεί τις μεθόδους της 

ακαδημαϊκής Ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό (Ε.Α.Π., Π.Μ.Σ. 

Δημόσια Ιστορία, 2018). 

Ο όρος Δημόσια Ιστορία και ο αντίστοιχος ακαδημαϊκός κλάδος είναι ελάχιστα γνωστοί στην 

Ελλάδα σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Η Δημόσια Ιστορία είναι σχετικά νέα έννοια. 

Διδάσκεται "με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα-κυρίως στα πανεπιστήμια των 

αγγλοσαξονικών χωρών- αν και συχνά αμφιλεγόμενα ως προς τα όρια, τους στόχους και τις 

σκοπιμότητες, τους φορείς και τη «χρησιμότητά» της”. Σύμφωνα με μια άποψη “έχει αναγνωριστεί 

ως, ενδεχομένως νόθο, παιδί της μητρικής επιστήμης”. Κατά τον δραστήριο ιστορικό Χάγκεν 

Φλάισερ “Η Δημόσια Ιστορία δεν περιλαμβάνει το, εσωστρεφές από τη φύση του, ακαδημαϊκό 

κομμάτι της ιστορικής κουλτούρας -την έρευνα και τη διδασκαλία στα αμφιθέατρα- αλλά διεκδικεί 

mailto:apmagard@yahoo.gr
https://el.wikipedia.org/wiki/Αγγλικά
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιστορία
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περίπου όλα τα υπόλοιπα. Αποσκοπεί στην ιστορική αφύπνιση, την ενημέρωση και ενδεχομένως την 

επιμόρφωση του κοινού αυτού, του «ανειδίκευτου» συνολικού πληθυσμού, του «λαού» για τον οποίο 

τα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων δε διαθέτουν αρκετά θρανία”. Στη Δημόσια Ιστορία μαζί με τους 

κατά παράδοση ιστορικούς, συνεισφέρουν επίσης δημοσιογράφοι, υπεύθυνοι μουσείων και 

αρχείων, αλλά και σκηνοθέτες και ξεναγοί του διαρκώς επεκτεινόμενου ιστορικού τουρισμού. 

Ωστόσο, επιπροσθέτως, ανακατεύονται και τσαρλατάνοι, ταχυδακτυλουργοί, ή αρνητές της 

Ιστορίας. Δηλαδή όχι μόνο ιστοριοδίφες, ερασιτέχνες, συγγενείς εξ αγχιστείας, εραστές, αλλά και 

βιαστές της ιστορίας. Καιροσκόποι χρησιμοποιούν την ιστορία για να εξυπηρετήσουν τους 

σκοπούς τους. 

Δημόσια Ιστορία, εν ολίγοις, είναι ό,τι τριγύρω μας φιλοδοξεί να αφηγείται κάτι για το 

παρελθόν- και σε μας τους παραλήπτες των μηνυμάτων μένει να κρίνουμε την “ορθότητα” των 

αφηγήσεων ... “Σημαντικό φορέα της Δημόσιας Ιστορία αποτελούν και τα μνημεία που δεν έχουν πια 

το άλλοτε πανίερο ή και ιδεολογικά απαραβίαστο status μαυσωλείων, έξω από τη ζώσα κοινωνία, 

αλλά τείνουν να ενσωματώνονται σε αυτήν ως μεστά νοήματος σημεία επαφής με την παρελθούσα 

πραγματικότητα”. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το μνημείο Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο, για το 

οποίο ο δημιουργός του εξέφρασε την επιθυμία να γίνει ένας τόπος στον οποίο να πηγαίνει κανείς 

ευχαρίστως- ακόμα και παιδιά (Γουδής, 2011). 

2. H γέννηση της Δημόσιας Ιστορίας 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 “γεννιέται” η δημόσια ιστορία. Γενέθλιος τόπος είναι το 

αγγλοσαξονικό πλαίσιο. Αυξάνουν τα αιτήματα για μια ιστορία από τα κάτω. Έχουμε ανάδυση 

νέων υποκειμένων που διεκδικούν και διεκδικούνται από τη Δημόσια Ιστορία (Μπιλάλης, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δ.3).  

Έχουμε έκρηξη των λόγων περί δημόσιας ιστορίας από το 1989 και έπειτα. Οι βασικές αιτίες 

εξάπλωσης της Δημόσιας Ιστορίας είναι: 1)Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών και γενικότερα 

της κινητικότητας στη μετά-ψυχροπολεμική εποχή που βιώνουμε όλοι μας, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

2)Η διάδοση των νέων, ψηφιακών τεχνολογιών με τη συνακόλουθη δικτύωση που αυτή παράγει 

(Μπιλάλης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δ.4). 

Αυτή η εποχή είναι γνωστή ως η εποχή των πολέμων για την ιστορία. Στη Γαλλία υπάρχει 

Επιτροπή Επαγρύπνησης καθώς και Νόμοι της Μνήμης. Νομοθετικές απαγορεύσεις σχετικά με το 

τι πρέπει να θυμόμαστε και τι να ξεχνάμε. Σε αυτό το πλαίσιο η Δημόσια Ιστορία ορίζεται ως ένας 

οιονεί κίνδυνος για την επιστημονική ιστορία. Αποτελεί για άλλους έναν εξαιρετικά γόνιμο χώρο 

για την παραγωγή ιστορικού λόγου (Μπιλάλης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δ.5).. 

Πως η Δημόσια Ιστορία ορίζει τον εαυτό της ; Υπάρχουν τρεις βασικές εννοιολογήσεις. Η 

έκκεντρη-εκκεντρική εννοιολόγηση: Η Δημόσια Ιστορία αποτελεί πεδίο στο οποίο εκπαιδεύονται 

ιστορικοί επιστήμονες για να εργαστούν εκτός σχολείου και πανεπιστημίου, σε μουσεία, ψηφιακές 

σελίδες με ιστορικό περιεχόμενο, κ.λ.π. Εφαρμοσμένη ιστορία: Καλείται να εμπλακεί με τις 

“πραγματικές” ανάγκες μέσω δράσεων, project, επιτελέσεων. Η Δημόσια Ιστορία είναι πράξη. Ο 

διαδεδομένος ορισμός: Οποιαδήποτε ιστορία διαφέρει από την επιστημονική ιστορία ονομάζεται 

Δημόσια Ιστορία. Αναφέρεται σε κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, τηλεοπτικές εκπομπές, 

ντοκιμαντέρ, λογοτεχνικά έργα, σχόλια σε blogs και γενικότερα σε οτιδήποτε λαμβάνει χώρα στο 

δημόσιο μη ακαδημαϊκό χώρο (Μπιλάλης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δ.6). 

Συγκροτήθηκε η Δημόσια Ιστορία ως αντίστιξη της επιστημονικής ιστορίας και ως πρακτικές 

των επαγγελματιών ιστορικών. Η Δημόσια Ιστορία επιλέγει να μένει στο “κατώφλι” της 

επιστημονικής ιστορίας και να διατηρεί μια αμφίθυμη σχέση με αυτήν. Φαίνεται να προτιμά την 

αποκοπή της από την επιστημονική ιστορία και όχι τη σύνθεση (Μπιλάλης, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, δ.7). 

Στον αγγλοσαξωνικό κόσμο, σύμφωνα με τον Serge Noiret, πρόκειται για ένα είδος 

διαμεσολάβησης ανάμεσα στην ακαδημαϊκή ιστορία, που διδάσκεται στα πανεπιστήμια, και στο 
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ευρύτερο κοινό. Ο ιστορικός της δημόσιας ιστορίας έρχεται να απαντήσει στις διαφορετικές 

απαιτήσεις των διαφορετικών κοινοτήτων (Κακουριώτης, Περιοδικό Ο Αναγνώστης).  

3. H Ακαδημαϊκή καταξίωση της Δημόσιας Ιστορίας   

Κατά τη δεκαετία του ’70  αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε ακαδημαϊκά στις Η.Π.Α. η 

Δημόσια Ιστορία. Σήμερα, η Δημόσια Ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιλαμβάνεται ως 

μάθημα στα προπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων Ιστορίας και ως αυτόνομο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε δεκάδες πανεπιστήμια. Επιπλέον, 

στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει η αντίστοιχη ένωση National Council for Public History, η οποία 

εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό Public Historian.  Η Δημόσια Ιστορία έκανε την εμφάνιση της στην 

Ευρώπη μόλις κατά την τελευταία δεκαετία, κυρίως στα μεταπτυχιακά προγράμματα αρκετών 

πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το 

Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, το Πανεπιστήμιο του 

Μάντσεστερ, το Πανεπιστήμιο της Γάνδης, το Τρίνιτυ Κόλλετζ του Δουβλίνου, κ.α. 

Τέλος, εντός της τελευταίας μόλις πενταετίας, αναπτύχθηκε ιδιαίτερη κινητικότητα σε διεθνές 

επίπεδο, γύρω από το πεδίο της Δημόσιας Ιστορίας. Η κινητικότητα αυτή οδήγησε στην ίδρυση της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας για τη Δημόσια Ιστορία (International Federation for Public History), η 

οποία οργάνωσε το 2016 το τρίτο διεθνές συνέδριό της στην Μπογκοτά της Κολομβίας (Ε.Α.Π., 

Π.Μ.Σ. Δημόσια Ιστορία, 2018). 

4. Γιατί ένα πρόγραμμα Δημόσιας Ιστορίας στην Ελλάδα ; 

  Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε αυτοτελές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια 

Ιστορία. Για πρώτη φορά εισάγεται σε ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Ελλάδα πρόγραμμα Δημόσιας 

Ιστορίας. Προσφέρεται από το Ε.Α.Π. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δημόσια Ιστορία. 

Την ίδια στιγμή οι διαμάχες για την ιστορία στην δημόσια σφαίρα δείχνουν το αυξημένο 

ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού για την ιστορία. 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, γενικότερα, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας 

για ζητήματα ιστορίας και ταυτόχρονα υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός των μέσων διαμόρφωσης 

ιστορικής κουλτούρας, που αποτελούν ταυτόχρονα αντικείμενα μελέτης αλλά και φορείς της 

Δημόσιας Ιστορίας.  Ως παραδείγματα τέτοια μπορούν να αναφερθούν οι εκπομπές για την ιστορία 

τηλεοπτικών καναλιών και ραδιοφωνικών σταθμών, τα ιστορικά ένθετα των εφημερίδων, η ίδρυση 

τοπικών και θεματικών μουσείων, οι ιστορικοί περίπατοι στην Αθήνα και τον Πειραιά, τα ψηφιακά 

αρχεία, οι ιστοσελίδες με ιστορικό περιεχόμενο,  οι ψηφιακές αναπαραστάσεις του παρελθόντος, 

κ.ά. 

Ενώ, όλο και περισσότερο, το κοινό ενδιαφέρεται για την Ιστορία, η ακαδημαϊκή κοινότητα 

δεν έχει αναπτύξει ούτε τις κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης αυτού του κοινού (αφήνοντας το 

πεδίο ελεύθερο για κάθε μορφή χειραγώγησης και επιλεκτικής χρήσης της Ιστορίας από μη 

ειδικούς) ούτε τα απαραίτητα εργαλεία ανάλυσης της “εφαρμοσμένης” Ιστορίας στη δημόσια 

σφαίρα. Για τους λόγους αυτούς αναπτύχθηκε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Δημόσια 

Ιστορία από το Ε.Α.Π., ακριβώς για να απαντήσει στις νέες τούτες ανάγκες (Ε.Α.Π., Π.Μ.Σ. 

Δημόσια Ιστορία, 2018).  

5. Η εννοιολόγηση της Δημόσιας Ιστορίας 

Τι κοινό έχουν ; Ένας πίνακας του Γύζη, επί παραδείγματι το “Κρυφό Σχολειό”, ένα ένθετο 

εφημερίδας, μια μαθητική παρέλαση, μια διαμάχη στο διαδίκτυο, ένα μουσειακό θέατρο, ένα βιβλίο 

του Στρατή Τσίρκα (“Η Χαμένη Άνοιξη”), μια σχολική παράσταση, είναι όλα Δημόσια Ιστορία. 

Δημόσια Ιστορία, δηλαδή, είναι η ιστορία που παράγεται έξω από τα Πανεπιστήμια, έξω από τα 

ερευνητικά κέντρα, εκτός των τειχών. Δημόσια Ιστορία, κατά τον καθηγητή Χάρη Αθανασιάδη 

είναι: εκθέσεις σε μουσεία, αρχειακές συλλογές, σχολικές γιορτές και εγχειρίδια, μνημεία και 
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τελετές στο δημόσιο χώρο, ιστορικά μυθιστορήματα, εκπομπές και τηλεόραση, κινηματογραφικές 

ταινίες, αντιπαραθέσεις στον τύπο για ζητήματα ιστορίας και τώρα πια στις μέρες μας 

αντιπαραθέσεις για ζητήματα ιστορίας στο διαδίκτυο, ζητήματα όπως “οι νεκροί του 

Πολυτεχνείου” (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Δημόσια Ιστορία, 2017).  

Η ωραία τριλογία των νεοκλασικών κτιρίων   στην Πανεπιστημίου: η Ακαδημία, το 

Πανεπιστήμιο, η Εθνική Βιβλιοθήκη, όταν χτίστηκαν τον 19ο αιώνα λειτουργούσαν ως Δημόσια 

Ιστορία, συγκροτούσαν την ταυτότητα της νέας Αθήνας, κατ' εικόνα και ομοίωση της αρχαίας. Οι 

δύο ανδριάντες ο Ρήγας Φεραίος και ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’, στον προαύλιο χώρο του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σήμερα συνυπάρχουν αρμονικά, τότε βέβαια, την εποχή 

εκείνη ο Γρηγόριος είχε αφορίσει τον Ρήγα, βλέπεται ορισμένες μορφές Δημόσιας Ιστορίας, όπως 

αυτοί εδώ, αποκλίνουν σημαντικά από την ακαδημαϊκή ιστορία, διότι ο στόχος τους ήταν ακριβώς 

η συγκρότηση της ταυτότητας.  

Η πολύβουη πλατεία της Νέας Σμύρνης, γεμάτη ζωή, κοιτάζει το μέλλον, ωστόσο η 

ταυτότητα αυτής της πόλης θεμελιώθηκε σε ένα ιστορικό τραύμα, την καταστροφή της Σμύρνης 

και την επακόλουθη προσφυγιά. Στο κέντρο της πλατείας υπάρχει ένα graffiti, η περίλυπη γυναίκα, 

το παιδί που κλαίει, στο βάθος η πυρκαγιά. Το graffiti είναι τωρινό, μα υπενθυμίζει το παλιό 

τραύμα, η ταυτότητα γειώνεται στο παρελθόν και αποτυπώνεται στο σώμα της πόλης, γίνεται 

Δημόσια Ιστορία (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Δημόσια Ιστορία, 2017).  

6.Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Ιστορία του Ε.Α.Π. 

“Απευθύνεται σε όσους οργανώνουν μουσειακές εκθέσεις, όσους οργανώνουν ιστορικά 

προγράμματα για πολιτιστικά ιδρύματα, όσους καταπιάνονται με την εκλαϊκευσή της ιστορίας, δηλαδή 

να κάνουν πιο εύληπτη και πιο ελκυστική την ακαδημαϊκή ιστορία, οι δάσκαλοι για παράδειγμα στα 

σχολεία, άνθρωποι που δουλεύουν σε Δήμους, σε εκδοτικούς οίκους, όσοι τέλος καταπιάνονται με την 

παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για ζητήματα ιστορίας” (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 

Δημόσια Ιστορία, 2017).  

 Σκοπός, δηλαδή, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημόσια Ιστορία είναι η παροχή των 

αναγκαίων γνώσεων και η καλλιέργεια των κατάλληλων δεξιοτήτων σε όσους και όσες επιθυμούν 

να εμπλακούν δημιουργικά με αυτές τις εφαρμοσμένες εκδοχές της ιστορίας. Δημόσια Ιστορία, η 

ιστορία στη δημόσια σφαίρα, εκτός των τειχών (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Δημόσια 

Ιστορία, 2017).  

Διπλός είναι ο σκοπός του Π.Μ.Σ.: να εντρυφήσει αφενός στις ιδιαιτερότητες των νέων 

μορφών παραγωγής ιστορικής γνώσης και κουλτούρας και να προετοιμάσει, αφετέρου, 

επιστημονικά όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά σε φορείς που διαχειρίζονται το 

παρελθόν στη δημόσια σφαίρα.  Οι φοιτητές και φοιτήτριες, με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος θα είναι σε θέση:α)να αντιλαμβάνονται τη σημασία της δημόσιας ιστορίας ως 

διακριτού επιστημονικού πεδίου, β)να εκλαϊκεύουν την ακαδημαϊκά παραγόμενη ιστορική γνώση, 

γ)να διαχέουν τεκμηριωμένη ιστορική γνώση στη δημόσια σφαίρα με τη χρήση πολυτροπικών 

μέσων και τεχνικών, δ)να οργανώνουν δράσεις με ιστορικό περιεχόμενο, ε)να αξιοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες, τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την παραγωγή ιστορικού υλικού, στ)να 

επιμελούνται ιστορικές σελίδες στο διαδίκτυο και ιστορικά ντοκιμαντέρ, ζ)να εκπονούν 

εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διάχυση της ιστορικής σκέψης και γνώσης, να οργανώνουν 

παρουσιάσεις εκθεμάτων σε αρχειακές συλλογές και μουσεία, να διεξάγουν σεμινάρια και 

εργαστήρια Ιστορίας κ.τ.ό., η)να συνδέουν τις ποικίλες μορφές δημιουργικής έκφρασης (μουσική, 

ζωγραφική, θέατρο, χορός, κόμικ, γκράφιτι, κ.λ.π.) με το ενδιαφέρον για την ιστορία,  θ)να 

καλλιεργούν, μέσα από ειδικά σεμινάρια, στο προσωπικό της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού 

τομέα την ιστορική συνείδηση με στόχο τη διαφύλαξη, οργάνωση και αξιοποίηση των αρχείων 

τους και να προωθούν την προβολή της ιστορίας τους (Ε.Α.Π., Π.Μ.Σ. Δημόσια Ιστορία, 2018). 
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7.Δημόσια Ιστορία: Το Ελληνικό παράδειγμα 

Δεν υπάρχει στην Ελλάδα  κάποιος θεσμοθετημένος οργανισμός για την έρευνα της 

Δημόσιας Ιστορίας, ούτε αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο διδασκαλίας στα ελληνικά πανεπιστήμια. 

Θα λέγαμε όμως πως πρόκειται για έναν τομέα που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει σημαντική 

άνθηση. Σε ότι αφορά τη μελέτη της Δημόσιας Ιστορίας στη Ελλάδα, αποφασιστική ήταν η 

συμβολή της ομάδας έκδοσης του περιοδικού Historein. Αποφασιστική ήταν η συμβολή  του 

περιοδικού Historein με τη διοργάνωση του συνεδρίου που είχε τον τίτλο “Η ιστορία ως 

διακύβευμα. Μορφές σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας” που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου-

2 Δεκεμβρίου 2001, τα πρακτικά του κυκλοφόρησαν  σε μορφή CD το 2003 μαζί με τον 4ο τόμο 

του περιοδικού Historein, A Review of the Past and Other Stories, από τις εκδόσεις Νεφέλη στην 

Αθήνα (Λεμονίδου, 2015).  

Ιδιαίτερα σημαντική έχει υπάρξει, επίσης και η συμβολή του Δικτύου Μελέτης Εμφυλίων 

Πολέμων. Τα περισσότερα συνέδρια που έχει διοργανώσει το Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων 

και οι συλλογικοί τόμοι που έχει εκδώσει είναι αφιερωμένα ή εστιάζουν σε εκφάνσεις της 

Δημόσιας Ιστορίας, όπως η ανάλυση του διπόλου μνήμης/ιστορίας, οι προσωπικές μαρτυρίες και 

αφηγήσεις, η αναπαράσταση των γεγονότων, η τοπική διάσταση της ιστορίας κ.ο.κ.  

Οφείλεται ειδική μνεία στη συμβολή του καθηγητή Χάγκεν Φλάισερ, ιδίως με το θεμελιώδες 

βιβλίο του για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Δημόσια Ιστορία, με τίτλο “Οι πόλεμοι της μνήμης. 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στη δημόσια ιστορία” (εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 2008), το οποίο 

στηρίζεται αποκλειστικά σε δημοσιεύματα εφημερίδων που ο συγγραφέας συνέλεγε και 

αποδελτίωνε συστηματικά επί χρόνια. Πολλές και σημαντικές είναι οι εκφάνσεις του φαινομένου. 

Ενδεικτικά μερικές από αυτές είναι: 

α) Οι ομάδες προφορικής ιστορίας που δημιουργήθηκαν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας 

(Βόλος, Χανιά, Ικαρία), αλλά και σε περιοχές της Αθήνας (Κυψέλη, Καισαριανή, Αθήνα, 

Κολωνάκι), καθώς επίσης και η δραστηριότητα της Εταιρείας Προφορικής Ιστορίας στην Ελλάδα. 

β) Ο ρόλος που έπαιξαν και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα τελευταία χρόνια φορείς 

τοπικής ιστορίας και ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος. Όπως π.χ. εκπρόσωποι πολιτικών προσφύγων, 

αντιστασιακών οργανώσεων κ.λ.π. (Λεμονίδου, 2015).   

γ) Οι εκθέσεις της Βουλής των Ελλήνων και σημαντικών μουσείων και ιδρυμάτων της χώρας, 

όπως επί παραδείγματι το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, που έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από το 

κοινό. 

δ) Οι ταινίες τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας στον κινηματογράφο, καθώς και αρκετές πλέον 

τηλεοπτικές παραγωγές με ιστορικά θέματα, που έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινό. Να θυμίσουμε 

τα πρόσφατα παραδείγματα ταινιών για τον Εμφύλιο, μεταξύ άλλων από τους Παντελή Βούλγαρη, 

Κώστα Γαβρά, Αλίντα Δημητρίου, Ηλία Γιαννακάκη, καθώς και τις τηλεοπτικές παραγωγές του 

Σκάι για την Επανάσταση του 1821 και για σειρά άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων και 

γεγονότων της ελληνικής ιστορίας.          

ε) Οι εντονότατες διαμάχες για τα σχολικά εγχειρίδια και η διδασκαλία της Ιστορίας στο 

ελληνικό σχολείο, με εξέχουσα βεβαίως αυτήν που προκλήθηκε το 2007 με αφορμή τη συγγραφή 

του εγχειριδίου για τη ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου από τη ομάδα της Μαρίας Ρεπούση, αλλά 

και για άλλες περιπτώσεις εγχειριδίων ιστορίας που είτε προκάλεσαν οξείες δημόσιες συζητήσεις 

είτε “κόπηκαν” από τις σχολικές τάξεις. 

στ) Οι συζητήσεις για την ιστορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και γενικότερα στα Μ.Μ.Ε.  

και στη δημόσια σφαίρα. 

ζ) Η πλουσιότατη παραγωγή ειδικών εκδόσεων, με τη μορφή ενθέτων ή ακόμα και μικρών σε 

μέγεθος βιβλίων στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο Τύπο, με έκδοση σταθμό το περιοδικό “Ιστορικά” 

της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, που άρχισαν να εκδίδονται προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990 

και βρήκαν στην πορεία πολλούς και άξιους μιμητές. 

Παράλληλα, έχουμε την παραγωγή ιστορικών μυθιστορημάτων, που γνωρίζει μεγάλη 

εμπορική επιτυχία και ποσοτική ανάπτυξη. Ενώ δημιουργήθηκαν για τη χώρα μας καινούργια 
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πεδία, όπως είναι ο ιστορικός τουρισμός. Τα καινούργια πεδία δραστηριότητας διεκδικούν και αυτά 

μερίδιο της προσοχής του κοινού. 

Από πλευράς περιεχομένου, το ενδιαφέρον της Δημόσιας Ιστορίας στην Ελλάδα εστιάζεται 

κυρίως στη δεκαετία του ’40, δηλαδή στα γεγονότα της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και του 

Εμφυλίου Πολέμου. Παραμένει αξιοσημείωτο, επίσης, το ενδιαφέρον για τα γεγονότα που 

σχετίζονται με τη Μικρασιατική Καταστροφή, τα αίτια και τις συνέπειές της, που μια απ’ αυτές 

είναι η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών και οι πρόσφυγες (Λεμονίδου, 2015). Ενώ ενίοτε 

έρχονται στον πυρήνα του ενδιαφέροντος σημαντικά μεν θέματα, ωστόσο “ανώδυνα” και μη 

τραυματικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, όπως για παράδειγμα η ιστορία του 19ου αιώνα.   

8. Συμπεράσματα 

Το αντικείμενο της Δημόσιας Ιστορίας είναι ένα καινούργιο, καινοτόμο αντικείμενο για την 

Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σχετικά νέο, για τα ελληνικά ακαδημαϊκά δεδομένα επιστημονικό 

αντικείμενο, το οποίο χρήζει περισσότερης μελέτης. Για πρώτη φορά εισάγεται σε ακαδημαϊκό 

ίδρυμα στην Ελλάδα πρόγραμμα Δημόσιας Ιστορίας. Προσφέρεται από το Ε.Α.Π. Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών στη Δημόσια Ιστορία.  

Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του νέου επιστημονικού πεδίου η διάχυση της 

ιστορικής επιστήμης. Με δράσεις θα πρέπει η Ιστορία να απευθυνθεί στις πλατιές μάζες. Θα πρέπει 

να αναμετρηθούμε με τα ιστορικά τραύματα μέσα από δράσεις Δημόσιας Ιστορίας. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=3x0sAbrsgSw
https://www.oanagnostis.gr/
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ΣΤΟΝ 20 ΑΙΩΝA 
 

Σωκράτης Μεταξάς 

sokratis.metaxas@gmail.com  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη 

Το νεοκλασικό μοντέλο του Μεθοδολογικού Ατομικισμού που θεωρείται ως το εργαλειακό 

οπλοστάσιο της οικονομικής θεωρίας αμφισβητείται στο ερευνητικό πρόγραμμα του Friedrich 

August von Hayek στην κατεύθυνση του παραδείγματος της συνεργασίας και αμοιβαίας επωφελούς 

ανταλλαγής τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και πολιτικό (θεσμών).  Το οικονομικό επίπεδο αφορά 

στη διάδραση των ατόμων υπό συγκεκριμένους κανόνες, το πολιτικό στη διαμόρφωση κανόνων και 

επιλογή μεταξύ κανόνων. Αντλώντας επιστημονικές συλλήψεις από τη Βιολογία, Γλωσσολογία, 

Κυβερνητική, τη Γνωστική Ψυχολογία, το Δίκαιο, τη Πολιτική, την κλασική πολιτική Οικονομία 

κ.α. προτείνει την πολιτισμική εξέλιξη/επιλογή των θεσμών μεταξύ μιας Τάξης Κανόνων που είτε 

προκύπτει αυθόρμητα είτε σχεδιάζεται και μιας Τάξης Αποτελεσμάτων που κι αυτή ακολουθεί την 

ίδια διαδικασία. Οι Κοινωνικές Επιστήμες δεν πρέπει να πέφτουν στην παγίδα της Ορθολογικής 

Αλαζονείας αλλά να κινούνται μέσα στα όρια γενικών υποθετικών προβλέψεων. Έτσι καταρρέει το 

οικονομιστικό Άτομο της Νεοκλασικής θεωρίας και εντάσσεται σε ένα «εξελικτικό» κοινωνικό και 

θεσμικό μοντέλο ανάλυσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαμόρφωση κανόνων ως αυθόρμητη/προκύπτουσα τάξη, πολιτισμική 

εξέλιξη/επιλογή, η αγορά ως θεσμός μεγέθυνσης και αξιοποίησης της γνώσης 

1. Εισαγωγή 

Ο F. A. von Hayek, γόνος μιας ευκατάστατης ακαδημαϊκής οικογένειας της αυστροουγγρικής 

αυτοκρατορίας, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που ευνοούσε την έρευνα και την κριτική σκέψη 

χωρίς θρησκευτικούς δογματισμούς και προκαταλήψεις. Με το τέλος του μεγάλου πολέμου 

εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης έχοντας μεγάλο προβληματισμό για την κατεύθυνση 

των σπουδών του, σπουδάζοντας τελικά πολιτικές, νομικές και οικονομικές επιστήμες και 

εκδηλώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τη ψυχολογία. 

Με μεγάλη ταχύτητα αποκτά υψηλούς ακαδημαϊκούς τίτλους, συναναστρέφεται σημαντικούς 

διανοητές της εποχής του και τελικά λίγα χρόνια πριν την έναρξη του δεύτερου μεγάλου πολέμου 

γίνεται βρετανός υπήκοος και καθηγητής οικονομικών και στατιστικής στο London Schools of 

Economics. Απολαμβάνει μεγάλη αναγνώριση από τους συναδέλφους του, εμπλέκεται όμως σε μια 

ακαδημαϊκή κόντρα με τον καλό του φίλο αλλά θεωρητικό αντίπαλο, τον J. M. Keynes. 

Η υπεράσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας, η ανωτερότητα του θεσμού της αγοράς ως 

μηχανισμός επίλυσης «του οικονομικού προβλήματος» σε αντίθεση με τη «σχεδιασμένη 

οικονομία» που τότε ήταν της μόδας πολιτικά και ακαδημαϊκά, και η αξία του ατόμου στο κέντρο 

του δυτικού πολιτισμού αποτελούν και διαμορφώνουν τη βάση έμπνευσης του ερευνητικού του 

ενδιαφέροντος. Ένα πλήθος επιστημών που δεν εντάσσονταν στο κλασικό ρεπερτόριο ενός 

οικονομολόγου, δηλ. όπως ήταν τα μαθηματικά ή στατιστική, το ιδιωτικό δίκαιο κ.α. αλλά η 

γνωστική ψυχολογία, η κυβερνητική, η ανθρωπολογία – εθνολογία, η φιλοσοφία, η γλωσσολογία 

και η βιολογία του προσφέρουν εργαλεία και ιδέες, ώστε να καταφέρει να στηρίξει την πρότασή 

του και κυρίως να αποδημήσει τις βασικές παραδοχές του νεοκλασικού υποδείγματος ανάλυσης της 

οικονομικής θεωρίας της εποχής του (Hennecke, 2000, Ebenstein, 2003). 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Οι βασικές παραδοχές του νεοκλασικού υποδείγματος 

Η βασική κατηγορία που προσάπτει ο Hayek στην οικονομική επιστήμη της εποχής του είναι 

πως μιμείται το επιτυχημένο μοντέλο των φυσικών επιστημών. Όπως ένας αξιωματικός του 

πυροβολικού γνωρίζοντας καλά μηχανική φυσική είναι σε θέση να υπολογίσει τη βολή του, ώστε 

να επιτύχει τη μέγιστη ζημιά στον αντίπαλο ή ένας πολιτικός μηχανικός σχεδιάζει και υλοποιεί ένα 

μεγαλοπρεπές σχέδιο βάζοντας κάθε λεπτομέρεια στη χωροχρονική της θέση, έτσι και ο 

οικονομολόγος θεωρεί πως μπορεί να επιλύσει το λεγόμενο «οικονομικό πρόβλημα» της κοινωνίας 

απλά εικάζοντας τις προτιμήσεις του δρώντος οικονομικού ατόμου, το εισόδημά του και 

υποθέτοντας ότι το ίδιο συμπεριφέρεται αυστηρά και λογικά. 

Στην οικονομική επιστήμη η συμπεριφορά αυτή του ατόμου εμπεριέχεται στο υπόδειγμα του 

Homo Economicus. Το μοντέλο στηρίζεται σε κάποιες βασικές προϋποθέσεις, όπως ο βασικός 

οικονομικός δρών είναι το άτομο, το οποίο δεικνύει λογική, αυστηρή συμπεριφορά, είναι πλήρως 

πληροφορημένο για τις τιμές και τις ποσότητες, ποιότητες των αγαθών, οι προτιμήσεις του είναι 

ξεκάθαρες και γι αυτό συγκρίσιμες – μετρήσιμες, διαθέτει κάποιο εισόδημα, προσβλέπει στη 

μεγιστοποίηση της ωφέλειάς του προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του μειώνοντας το 

κόστος των ενεργειών του. Ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου, ο περίγυρος του, οι θεσμοί, άτυποι 

και τυπικοί μιας κοινωνίας, ο χρόνος, η διάδραση πέραν του μηχανιστικού αυτού μοντέλου, δεν 

εξετάζονται από το προαναφερθέν υπόδειγμα. Όλα αυτά μπορεί να είναι σημαντικά αλλά 

αδιάφορα, καθότι ως εξωτερικοί παράγοντες για το παράδειγμά μας, επηρεάζουν όλα τα μέλη 

περίπου το ίδιο, άρα μπορούν να μην ληφθούν υπόψη στο υπόδειγμα. Το βασικό θεώρημα της 

οικονομικής επιστήμης είναι ο μηχανισμός ισορροπίας των τιμών ως προς τις προσφερόμενες 

ποσότητες όπου η προσφορά και η ζήτηση ενός αγαθού συναντιούνται παράγοντας τέλεια 

αποτελέσματα. Δηλαδή φθάνουμε σε μια ισορροπία τιμών και ποσοτήτων που ούτε ο αγοραστής 

αλλά ούτε και ο παραγωγός έχουν κάποιο συμφέρον να αλλάξουν την οικονομική τους 

συμπεριφορά, αφού υπό τις δεδομένες προϋποθέσεις παίρνουν τη καλύτερη δυνατή οικονομική 

απόφαση  (κριτήριο αποτελεσματικότητας ή Pareto Effizienz), (Varian, 1995). 

Έτσι κατά τον  James Buchanan (Buchanan, 1986), ορίζεται ως η λύση του οικονομικού 

προβλήματος η εφαρμογή της οικονομικής αρχής, δηλαδή η ορθή χρήση περιορισμένων 

εναλλακτικών μέσων-χρήσεων με σκοπό τη μέγιστη ικανοποίηση – όφελος σε κάθε επιπλέον 

μονάδα μέσων – χρήσεων. Παρόμοια κατά τον Lionel Robins το οικονομικό πρόβλημα ορίζεται ως 

η κατάλληλη κατανομή σπάνιων μέσων προς επίτευξη εναλλακτικών σκοπών (Streit, 1991). Έτσι 

καταλήγουμε στο υπόδειγμα της μεγιστοποίησης ατομικού αλλά και κοινωνικού – συλλογικού 

οφέλους (υπό την προϋπόθεση να  συνδέσουμε όλες τις επιμέρους αγορές, τους οικονομικούς 

δρώντες και παράγοντες σε μια ενιαία λογική κατασκευή και μοντελοποιήσουμε τη συνολική 

προσφορά και ζήτηση όλης της εθνικής οικονομίας) και ας το ορίσουμε ως τον πρώτο στόχο της 

οικονομικής θεωρίας, την επίλυση αυτού του προβλήματος. Μαθηματικά αποτυπώνεται αυτό με 

τον διαφορικό λογισμό ως εργαλείο της οικονομικής ανάλυσης. Κριτήριο της άνω λύσης του 

οικονομικού προβλήματος μπορούμε να θεωρήσουμε το κριτήριο της αποτελεσματικότητας ή 

Pareto Effizienz, κατά το οποίο κάθε οικονομική πράξη γίνεται αποδεκτή, όταν βελτιώνεται η θέση 

ενός χωρίς να βλάπτονται όλοι οι άλλοι, ή μια οικονομική κατάσταση θεωρείται βέλτιστη, όταν δεν 

δίνεται καμιά ευκαιρία καλυτέρευσης. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη συν την αρχή της ισορροπίας 

ως μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών, όπου η ζήτηση αγαθών συναντά την προσφορά τους σε μια 

τιμή ισορροπίας, μοιάζει η λύση του οικονομικού προβλήματος του ατόμου αλλά και της κοινωνίας 

ως μια μαθηματική εξίσωση (Eucken, 1961)! 

Σε μια υπεραπλούστευση του μοντέλου μπορούμε να υποθέσομε πως το άτομο, o 

οικονομικός δρώντας, αποφασίζει λογικά, είναι πλήρως πληροφορημένο για τα οικονομικά και όχι 

μόνο γεγονότα, ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τον εαυτό του (ή τον μικρόκοσμό του), αγνοεί ή δεν 

ενδιαφέρεται για τους θεσμούς ή οι θεσμοί δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του, δεν υπάρχουν 
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ανταλλακτικά ή άλλα έξοδα (πχ πληροφόρησης).  Υπό αυτό το πρίσμα μοιάζει το άτομο  ως σαν να 

ζει σε ένα κόσμο χωρίς οικονομικές ή κοινωνικές «τριβές» 

Ο Hayek πλαισιώνει τόσο την έννοια της αγοράς όσο και το ουσιαστικό αντικείμενο της 

οικονομίας ως Επιστήμης όχι στη βάση του Νεοκλασικού μοντέλου (mainstream)  που 

σκιαγραφήθηκε παραπάνω αλλά σε συγχρονική, διαχρονική και χωρική βάση της ανθρώπινης  

συμπεριφοράς. Στην ουσία γίνεται ένας αντιδογματικός της δογματικότητας της Οικονομικής 

Επιστήμης.  Αυτό θα φανεί παρουσιάζοντας παρακάτω το ερευνητικό και φιλοσοφικό  του 

πρόγραμμα. (Χατζής, 1991, 2018). 

2.2. Η ερευνητική και φιλοσοφική ατζέντα του Hayek 

Ο Hayek αναγνωρίζει τη σημασία τόσο του θεωρήματος της ισορροπίας όσο και τη χρήση 

της θεωρίας  της Αξίας της αυστριακής οικονομικής σχολής (της οριακής χρησιμότητας) για το 

καθορισμό της αξίας των αγαθών άρα και τον προσδιορισμό των τιμών. Από την άλλη δεν 

αποδέχεται τη θεωρία του A. Smith, D. Ricardo, K. Marx περί αντικειμενικοποίηση της αξίας ενός 

αγαθού μέσω του ποσού εργασίας που κρύβεται στο παραγόμενο προϊόν.  Η αξία ενός αγαθού 

προκύπτει από τη διάδραση ατόμων που συναντούνται στην αγορά έχοντας προδιαγραμμένα σχέδια 

και επιθυμίες που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν λαμβάνοντας μερικώς υπόψη τους τις τιμές 

ισορροπίας αλλά και όλο το θεσμικό περιβάλλον. Δημιουργείται έτσι μια διυποκειμενική 

διαδικασία στη διαμόρφωση των τιμών που στηρίζεται τόσο στις ορθολογικές αποφάσεις του 

ατόμου όσο και στην προϋπάρχουσα γνώση και επιθυμίες του. Η αγορά κατά πρώτον 

αντιμετωπίζεται δυναμικά και όχι στατικά.  Το κύριο βάρος κατά τον Hayek δεν πρέπει να πέφτει 

στον απρόσωπο μηχανισμό της διαμόρφωσης των τιμών και της γενικής ισορροπίας αλλά στη 

διαδικασία που επιτυγχάνεται μέσω αυτού του μηχανισμού, που είναι η λειτουργία των τιμών ως 

σήματα που συντονίζουν και σηματοδοτούν τις ενέργειες των ατόμων. Η αγορά μέσω αυτού του 

μηχανισμού της ισορροπίας των τιμών  λειτουργεί πλέον ως ένας αυτορρυθμιζόμενος μηχανισμός 

που διευκολύνει τον κάθε συμμετέχοντα στηριζόμενος στη διαφορετικότητα προδιάθεσης και 

φυσικών διαφορών να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του και να το αναδιαμορφώσει. Η άποψη του 

αυτή αμφισβητεί και απορρίπτει τη διεισδυτικότητα της οικονομικής θεωρίας αλλά και της 

μακροοικονομίας  γράφοντας: «υπό ορισμένες  γνωστές υποθέσεις φαίνεται η απάντηση απλή. Αν 

συγκεντρώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  και έχουμε ένα σύστημα προτιμήσεων και 

πλήρη, τέλεια γνώση των διαθέσιμων μέσων, τότε δεν είναι το οικονομικό πρόβλημα παρά ένα 

πρόβλημα της Λογικής… Αυτό όμως δεν είναι σίγουρα  το ζήτημα που έχει να λύσει η κοινωνία… 

η γνώση των περιστάσεων από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε χρηστικές πληροφορίες για το 

μοντέλο δεν υπάρχει, δεν υφίσταται… Η αξιοποίηση της γνώσης είναι  το πρόβλημα και δεν 

βρίσκεται στην ολοκληρωτική κατοχή κανενός» (Hayek, 1994, Vanberg, 2011). 

Για τη μακροοικονομία γράφει: «Μια τέτοια ‘μακροοικονομική’ γνώση των υπαρχουσών 

συνολικών ποσοτήτων διαφορετικών μεγεθών δεν είναι ούτε διαθέσιμη αλλά ούτε και απαραίτητη, 

δεν θα ήταν μια φορά ούτε χρήσιμη. Κάθε ιδέα μέτρησης του συνολικού (εθνικού) προϊόντος, το 

οποίο συντίθεται από ένα μεγάλο αριθμό αγαθών σε ποικίλους συνδυασμούς, αποτυγχάνει.» 

(Hayek, 1996). 

Σημαντική έννοια για την κατανόηση της ανάλυσής του είναι η «Τάξη» = “Ordnung” 

(Τσαούση, Χατζής, 1990). Η Αγορά ως θεσμός είναι και αυτή μέρος μιας «Τάξης» που δεν 

σχεδιάστηκε, όμως προέκυψε «φυσικά» μέσω της προσπάθειας του ανθρώπου να επιβιώσει, να 

προσαρμοστεί στις δύσκολες και αναπάντεχες κακουχίες της πρωτόγονης ζωής του. Οι τυχαίες 

θετικές επιπτώσεις που είχαν για την επιβίωσή του αλλά και η αυξανόμενη ευημερία του,  που 

προέκυπταν από το αρχικό εμπόριο και την εθελούσια ανταλλαγή, ήταν οι προϋποθέσεις που 

έκαναν τον πρωτόγονο άνθρωπο να εγκαταλείπει τον αρχέγονο κώδικα του αλτρουισμού και της 

αλληλεγγύης και να ακολουθεί κανόνες  και διαδικασίες που δεν κατανοούσε όμως εξασφάλιζαν 

την μακροημέρευσή του. Πολλά από αυτά προέκυψαν εξελικτικά, δηλ. οι θεσμοί, ο ίδιος ο 

άνθρωπος (ο νους του) και τα χαρακτηριστικά του, όπως και οι κοινωνικές  διαμορφώσεις του. 
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Συγκεκριμένα η γλώσσα, η ιδιοκτησία, η ηθική (η τιμιότητα, η αρχή τήρησης των 

πεσυμφωνημένων, οι συμφωνιοπραξίες, η αμοιβαιότητα και τήρησή τους),  οι κανόνες ορθής 

συμπεριφοράς, η αγορά, το εμπόριο, το χρήμα, ο ανταγωνισμός, η ηθική του κέρδους, ο νους του 

ανθρώπου, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, η οργανωμένη πολιτεία, όλα αυτά αποτελούν για 

τον Hayek εργαλεία πολιτισμού που δεν βασίζουν την ύπαρξη τους ούτε στην ενστικτώδη 

«φυσική» -προκαθορισμένη γονιδιακά-  συμπεριφορά (αλτρουισμός , αλληλεγγύη) του ανθρώπου 

ούτε στην διάνοιά του αλλά προέκυψαν δια της πολιτισμικής εξέλιξης και επιλογής. 

Ο Hayek διακρίνει όλο αυτό το προαναφερόμενο πλαίσιο σε τρεις κατηγορίες και τις 

ονοματίζει πηγές που κατευθύνουν την ανθρώπινη δράση/ συμπεριφορά: 

• αυτό που βασίζεται στο ένστικτο και τη βιολογική προδιάθεση και γενετικό προκαθορισμό 

και ερμηνεύει πως έτσι εξασφαλιζόταν η επιβίωση της μικρής ομάδας και των μελών της, 

όπου ο καθένας γνώριζε τις ανάγκες και τις ικανότητες του άλλου μέλους,  

• αυτό που μπορεί να σχεδιαστεί από την ανθρώπινη θέληση και λογική (εργαλεία, 

εφευρέσεις, σχέδια…), 

• αυτό που προκύπτει εξελικτικά, τυχαία, αυτοκαθοριζόμενα και αυτοκαθοδηγούμενα σε μια 

βάση που θυμίζει τη βιολογική επιλογή αλλά εδώ όχι των βιολογικών χαρακτηριστικών 

αλλά των θεσμικών (σύνολο κανόνων που τυχαία ανακαλύπτονται και ακολουθούνται) 

(Kulturelle Evolution). 

Η διαδικασία «της πολιτισμικής επιλογής-εξέλιξης» λειτουργεί προς όφελος της ομάδας που 

ανακαλύπτει,  εφαρμόζει, βελτιώνει, κωδικοποιεί και ακολουθεί τέτοιους/ες θεσμούς, συνήθειες, ή 

αλλιώς όπως τα ονομάζει ο Hayek, εργαλεία, πχ γλώσσα, αγορά, κανόνες, ηθική… Ο μοντέρνος 

πολιτισμός για τον Hayek βασίζεται περισσότερο και χάρη γι αυτό ευημερεί και είναι σε θέση να 

διατηρεί ένα τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων στη γη, δηλ. βασίζεται στους θεσμούς που προέκυψαν 

από την εξέλιξη και την κοινωνική επιλογή. 

Το κονστρουκτιβιστικό λάθος που κάνουν οι διανοούμενοι είναι να βλέπουν σκοπιμότητα 

όπου διαπιστώνουν μια «Τάξη», πίσω απ’ αυτή δηλ. να υποθέτουν μια σχεδίαση ή έναν «εξέχοντα 

νου» που είναι σε θέση να σχεδιάσει αποτελεσματικά και ως προς το γενικό επίπεδο των κανόνων 

αλλά και ως προς τα τελικά αποτελέσματα που προκύπτουν, όταν εφαρμόζεται ο σχεδιασμός. Η 

μεγάλη αλαζονεία για τον Hayek βρίσκεται στο ότι ο άνθρωπος πιστεύει πως μπορεί να 

κατασκευάσει (φτιάξει) ή να ανακατασκευάσει ή να επιδιορθώσει/ βελτιώσει θεσμούς που 

προέκυψαν αυθόρμητα στη μακριά του ιστορική του πορεία ή στο ότι ο άνθρωπος στην παρούσα 

ιστορική του φάση θα μπορούσε να «δανειστεί» αξίες που ταίριαζαν στην πρωτόγονη οργάνωση 

της ζωής του, που ήταν ο αλτρουισμός και η αλληλεγγύη, όταν οι ανάγκες των ατόμων στην μικρή 

ομάδα ήταν γνωστές και οι στόχοι της κοινοί και συμφωνημένοι, απαραίτητο αυτό για την 

επιβίωσή της, υπονοώντας πως αυτές οι αρχές και κανόνες συμπεριφοράς μπορούν να 

εφαρμοστούν στη μεγάλη ή διευρυμένη κοινωνία του σήμερα. Τέτοιοι  πειραματισμοί καθίστανται 

ανεφάρμοστοι, είναι ασύμβατοι και αντιφατικοί, όταν «ξανά» - επιβάλλονται στη διευρυμένη 

κοινωνία της μοντέρνας εποχής ή «ανοιχτής κοινωνίας κατά τον Πόπερ. Την μία τάση την ονομάζει 

«Κονστρουκτιβισμό» ή «Επιστημονισμό», η οποία οδήγησε στα ολοκληρωτικά, αυταρχικά 

καθεστώτα που κυρίως αναδύθηκαν στον 20οαι και κυρίως στον σοσιαλισμό που θεωρούσε πως ο 

σκεπτόμενος άνθρωπος έχοντας καλές προθέσεις μπορεί να σχεδιάσει συνολικά ένα δίκαιο κράτος, 

μια δίκαιη κοινωνία ίσως και μια νέα ηθική, χωρίς προβλήματα, αντιφάσεις και παντοειδούς 

αποτυχίες (Ανδριανόπουλος,1996, 2000, 2001). 

Την άλλη τάση την αποκαλεί αταβιστική (πρωτόγονη) η οποία εξυμνεί και ηθικοποιεί μια 

παλιά κατάσταση του ανθρώπου, όταν αυτός ζούσε σε μικρές ομάδες. Νομιμοποιώντας αυτή τη 

δέσμη ηθικών κανόνων και προκαλώντας μια αφάνταστη νοσταλγία στο παλιό, η οποία όμως είναι 

εντελώς ακατάλληλη για την διατήρηση του είδους στην μοντέρνα ζωή, διαβάλλει τις βάσεις του 

τωρινού μας πολιτισμού βάζοντας σε κίνδυνο τη διατήρηση του αριθμού που ζουν κάτω από το 

σημερινό καθεστώς. Αυτή η δεύτερη τάση ανανοηματοδοτεί τις αξίες του σοσιαλισμού, πράγμα 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

262 

που το επισημαίνει ως πολιτισμική επιστροφή προς τα πίσω, καταδικασμένη στην αποτυχία και άρα 

ουτοπική (Hayek, 1996b). 

Ανακεφαλαιώνοντας την κοινωνική, οικονομική και πολιτική αντίληψη του Hayek θα λέγαμε 

πως: κάθε «Τάξη» λοιπόν προκύπτει ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δράσης αλλά όχι ανθρώπινου 

σχεδιασμού (γλώσσα, ηθική, ιδιοκτησία…) ή ως αποτέλεσμα ανθρώπινου σχεδιασμού (πχ η 

ανώνυμη εταιρεία, το Κράτος, το γραπτό σύνταγμα, μέρη του εφαρμοστέου δικαίου, κανόνες 

λειτουργίας ενός οργανισμού… Πίνακας 1). Έτσι στη φιλοσοφία του Hayek η πολιτισμική εξέλιξη 

των θεσμών συμβαδίζει με την αυθόρμητη τάξη και η έννοια του θεσμού της αγοράς στηρίζεται σ’ 

αυτήν την αντίληψη και όχι σε έναν απλοϊκό υπολογισμό κέρδους-ζημίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο η 

αγορά και το όλο κανονιστικό της πλαίσιο θεσμοθετείται μόνο στη λογική της διατύπωσης 

πράξεων και συμπεριφορών που γίνονται εδώ και πολλά χρόνια από τα άτομα χωρίς να ξέρουν το 

γιατί παρόλα αυτά η όλη πρακτική αποδεικνύεται συμφέρουσα και αποτελεσματική για όλους. 

Ευημερεί, προοδεύει και επιβιώνει η ομάδα που ακολουθεί συμφέρουσες πρακτικές. Οι άλλες 

ομάδες ανθρώπων ή την μιμούνται ή παραμερίζονται «εξελικτικά». 

Η Αγορά, το εμπόριο και οι λοιποί θεσμοί της Οικονομίας της Αγοράς -Καπιταλισμός-  είναι 

αποτέλεσμα της ανθρώπινης διάδρασης που αποτυπώνεται σε θεσμούς -εργαλεία- που απλά η 

τυχαία και μη σκόπιμη ανακάλυψή τους κάνουν τη ζωή καλύτερη. Έτσι π.χ. το σύστημα τιμών 

λειτουργεί ως κατάλληλος μηχανισμός επιτυχούς συγκράτησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των 

διάσπαρτων  πληροφοριών και γνώσεων. Η ιδιοκτησία ή καλύτερα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα 

κάνουν δυνατόν το πολιτισμό κάνοντας μία πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων, προκαλώντας 

ευημερία, κι έτσι αυξάνουν την πιθανότητα ικανοποίησης μεγαλύτερου αριθμού αναγκών. Ο δε 

ανταγωνισμός αποτελεί μια μέθοδο ανακάλυψης τόσο των αναγκών όσο και των τρόπων 

βελτιωμένης κάθε φορά οικονομικής δράσης, κατευθύνοντας την παραγωγή στις πραγματικές 

επιθυμίες των καταναλωτών. Η ίδια η αγορά ως θεσμός (αυθόρμητης τάξης) κάνει τη καλύτερη 

δυνατή χρήση και αξιοποίηση (από τόπο σε τόπο, από άνθρωπο σε άνθρωπο, διαχρονικά) της 

«γνώσης» που είναι διάσπαρτη σε όλα τα μέλη μιας κοινωνίας, συντονίζει, πληροφορεί (σύστημα 

τιμών), ανακαλύπτει (ανταγωνισμός) και ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες, 

παράγει και διανέμει τα παραγόμενα αγαθά (πλούτο) (Hayek, 1972). Οι θεσμοί λοιπόν που 

περιγράφουν τη λειτουργία της Αγοράς προέκυψαν στο μεγαλύτερο αριθμό αυθόρμητα και 

παραδόθηκαν από γενιά σε γενιά, προέκυψαν δηλαδή ύστερα από μια κοινωνική μάθηση που 

στηρίζεται ενδεχομένως στη μίμηση, τη διάνοια και την έμφυτη ικανότητα των ανθρώπων να 

αναπαράγει συμβολισμούς.  

Ο Hayek λοιπόν διακρίνει δύο «Τάξεις» ή «υποδείγματα», την «Τάξη των Κανόνων» 

(Rechtsordnung) και την «προκύπτουσα Τάξη» ή των «αποτελεσμάτων ή ενεργειών» 

(Handelnsordnung - Ergebnismuster) (Hayek, 1994). Η σχέση του ενός επιπέδου «Τάξης» με το 

άλλο είναι πολύ σημαντική. Προσδιορίζοντας ή και διαμορφώνοντας τους κανόνες της πρώτης 

τάξης μπορεί κανείς να περιμένει κάποια θετικά ή επιθυμητά αποτελέσματα στη δεύτερη τάξη 

αποτελεσμάτων. Η σχέση μπορεί να μην είναι αναγκαία και ικανή η μία προς την άλλη αλλά 

αφήνει περιθώρια διαμόρφωσης πολιτικής. Επίσης σ’ αυτό το σημείο μπορεί κανείς να διαπιστώσει 

την απόσταση που υπάρχει σε όσους επιθυμούν κάποια συγκεκριμένη «Τάξη κανόνων» αλλά έχουν 

στρατηγικά επιλέξει τη μη τήρησή τους πχ η συμπεριφορά του απατεώνα που επιθυμεί τη 

διατήρηση του θεσμού της περιουσίας αλλά ο ίδιος προτιμά να κλέβει.  Η διάκριση σε μια «τάξη 

κανόνων – αποτελεσμάτων» εντάσσεται στην εργαλειοθήκη των κοινωνικών επιστημών. 

Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει τη σχέση και την αλληλεπίδραση που μπορούν να ασκούν 

οι δύο έννοιες περί «Τάξης» του Hayek ως εργαλείο ανάλυσης των θεσμών και εμπλουτισμού 

της γενικής μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών (Franke, 1995). Ο δεύτερος πίνακας στον 

κάθετο άξονα προσομοιάζει τους θεσμούς που αποτυπώνονται με γεωμετρικά σχήματα που 

αξιοποιεί η ανθρώπινη κοινότητα διαχρονικά, ενώ ο οριζόντιος δείχνει τη γνώση που είναι 

διάσπαρτη στα άτομα και αξιοποιείται μέσω των θεσμών που είναι φυσικά παρόντες κάθε 

χρονική στιγμή (Kreuzer, 1983, Streit 1995). 
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Πίνακας 1: Η έννοια των “Tάξεων” (Hayek, 1996) 
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Πίνακας 2: Το πρόβλημα της Γνώσης (είναι διάσπαρτη στ άτομα και αποθηκευμένη στους θεσμούς) (Hayek, 1996) 

 

Οι κοινωνικές επιστήμες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όταν επεμβαίνουν διορθωτικά 

σε θεσμούς χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τη σχέση δημιουργίας τους και τελικών 

αποτελεσμάτων. Πολλές φορές η πεποίθηση πως αλλάζοντας μια κοινωνική δυσάρεστη συνέπεια 

κάποιου θεσμού (πχ ανισότητα αποτελεσμάτων) δεν σημαίνει πως  επιτυγχάνονται τα αρχικά 

σχεδιαζόμενα αποτελέσματα αλλά προκύπτουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα (αυταρχισμός). 
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3. Συμπεράσματα 

• Η Διεπιστημονικότητα της ερευνητικής και φιλοσοφικής ατζέντας του Hayek τεκμαίρεται 

από το εύρος των όρων και εννοιών  πολλών επιστημών που χρησιμοποιεί: όπως τη 

Βιολογία, την Ιστορία Ιδεών τη Γλωσσολογία, την Κυβερνητική, την Ανθρωπολογία, τη 

Γνωστική Ψυχολογία και τη Γνωσιοθεωρία, το Δίκαιο, τις Πολιτικές Επιστήμες, την 

Οικονομική Θεωρία κ.α..  (Machlup, 1977). 

• Ο Μεθοδολογικός Ατομικισμός της Νεοκλασικής Θεωρίας κριτικάρεται και από 

Ωφελιμιστικός (υπόδειγμα της Βελτιστοποίησης) σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο 

μετατρέπεται σε υπόδειγμα της «ανταλλαγής και της συνεργασία» σε ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο (Buchanan, 1990) . 

• Σε πολιτικό επίπεδο ο Φιλελευθερισμός οφείλει να στοχεύει στους περιορισμούς και στους 

κανόνες που ορίζουν την άσκηση κρατικής Εξουσίας (Hayek, 1991, Συλλογικός τόμος, 

2002, Χατζής, 2017). Η Δημοκρατία απαντά στο ζήτημα της νομιμοποίησης των 

Κυβερνήσεων, με ποιο τρόπο θα γίνεται η εναλλαγή αυτών, αναίμακτα, και απαντά επίσης 

στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει, διοικήσει. (Hayek, 1981, 1986). 

Συνολικά θα λέγαμε πως το ερευνητικό έργο του Hayek επηρέασε σε βάθος χρόνου την 

οικονομική επιστήμη αλλά και μεγάλο εύρος των κοινωνικών επιστημών συμβάλλοντας 

δημιουργικά στον εμπλουτισμό ερευνητικών ιδεών και μεθόδων (Συλλογικός τόμος, 2002). 

Η βασική κριτική που του ασκήθηκε, πέρα του ιδεολογικού προσανατολισμού του ως κύριου 

θιασώτη του Νέου Φιλελευθερισμού, αφορά πρώτα την εξελικτική Γνωσιακή θεωρία που έχει ως 

συνέπεια την άρρητη αποθάρρυνση πολιτών και θεσμών να δρουν στιγμιαία – παρεμβατικά, 

κονστρουκτιβιστικά (Gray, 1995, Vanberg, 1994, Nawroth, 1961). Κατά τη θεωρία του Hayek οι 

θεσμοί (άτυποι, τυπικοί) είναι επιτυχείς προσαρμογές του παρελθόντος, όμως όχι πάντα σύμφωνα 

με την κριτική, διότι δύνανται να επιδέχονται βελτίωση αλλιώς καθίστανται αναχρονιστικοί. 

Συνεπώς ό,τι παραδίδεται από γενιά σε γενιά σίγουρα εμπεριέχει μια συσσωρευμένη εμπειρία 

δοκιμής και πλάνης, όμως δεν εγγυάται την ευόδωση των θεσμών στο μέλλον. Η θεσμική πρόταση 

του προσφέρει πολύ λίγα σε σχέση με την ανάγκη του ανθρώπου να παρεμβαίνει στο περιβάλλον 

του, ώστε να βελτιώνει τις συνθήκες ζωής του (Δραγούμης, 1992, Συλλογικός τόμος, 1991). Τέλος 

λείπει κάποιο κριτήριο για την αξιολόγηση των θεσμών. Οι θεσμοί κατά τον Hayek συνδέονται, 

κρίνονται, από την επιβίωση ή την ευημερία της ομάδας/κοινότητας που τους ανακαλύπτει και τους 

υιοθετεί, απουσιάζει εδώ ένα κανονιστικό-πολιτικό κριτήριο. Εδώ καλύπτει το κενό η πρόταση 

«των Συνταγματικών Οικονομικών» του Brennan, Buchanan  (Brennan, Buchanan, 1993)που 

επιτρέπουν έναν «υπό όρους» κονστρουκτιβιστικό Ορθολογισμό καθώς το επιστημονικό υπόδειγμα 

του Hayek το  αφήνει αναπάντητο (Ιωαννίδης, 1990, Αγγελίδης, 1991). 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Αγγελίδης, Μ. (1991). Το πρόβλημα των ιστορικό- θεωρητικών προϋποθέσεων του 

φιλελευθερισμού. Αξιολογικά, τ. 2, 7-77. 

Ανδριανόπουλος, Α. (1996). Μετά το μέλλον. Αθήνα: Libro. 

Ανδριανόπουλος, Α. (2000). Παγκοσμιοποίηση και  νέα οικονομία. Αθήνα: Libro. 

Ανδριανόπουλος, Α. (2001). Η παγκοσμιοποίηση και οι εχθροί της. Αθήνα: Libro. 

Δραγούμης, Μ. (1992). Πορεία προς τον Φιλελευθερισμό. Αθήνα: Ευρωεκδοτική.  

Ιωαννίδης,  Σ. (1990). Σχετικά με την αντικειμενικότητα των οικονομικών φαινομένων. Μια 

κριτική της έννοιας της «άγνοιας» στο έργο του Hayek. Αξιολογικά, τ. 1, 138-171. 

Τσαούση, Α., Χατζής, Α. (1990). Από την Αυθόρμητη Τάξη στο Σύνταγμα της Ελευθερίας. 

Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του F. A. von Hayek. Επίκεντρα, τ. 69, 74-88. 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

265 

Συλλογικός τόμος (1991). Νεοφιλελευθερισμός. Μια κριτική προσέγγιση. Δίκαιο. Αθήνα, Κομοτηνή: 

Α. Ν. Σακκούλα.  

Συλλογικός τόμος (2002).  Περί Φιλελευθερισμού. Αθήνα: Εκδόσεις «Ι. Σιδέρης». 

Χατζής, Α., (2018). Θεσμοί. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

Χατζής, Α., (2017). Φιλελευθερισμός. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

Χατζής, Α., (1991). Χρόνος, Άγνοια, Ανακάλυψη. Μια προσπάθεια προσέγγισης της Αυστριακής 

Οικονομικής Ανάλυσης. Επίκεντρα, τ. 71, 60-76. 

Ξενόγλωσση 

Brennan, G., Buchanan, J., (1993). Die Begründung von Regeln. Tübingen: J. C. B. Mohr. 

Buchanan,  J. (1986). Markt, Freiheit und Demokratie. Wien: Comdok Verlagsabteilung. 

Buchanan,  J. (1990). Politische Ökonomie als Verfassungstheorie. Zürich: Bank Hofmann. 

Ebenstein, A. (2003). F. Hayek. A Biography. Chicago: University of Chicago Press.  

Eucken, W. (1961). Nationalökonomie wozu? (4. Auflage). Düsseldorf, München: Verlag Helmut 

Küpper (vormals Georg Bondi). 

Francke, H. H. (1995). Ökonomischer Individualismus und freiheitliche Verfassung, 

Gedenkakademie für F. A. von Hayek.  Freiburg im Breisgau: Rombach. 

Gray, J. N. (1995). Freiheit im Denken Hayeks. Tübingen: J. C. B. Mohr. 

Hayek, F. A. (1972). Individualismus und wirtschaftliche Ordnung. Salzburg: Wolfgang 

Neugebauer. 

Hayek, F. A. (1986, 1981). Recht, Gesetzgebung und Freiheit.  Landsberg am Lech, München: 

Moderne Industrie. 

Hayek, F. A. (1991). Die Verfassung der Freiheit. Tübingen: J.C. B. Mohr.  

Hayek, F. A. (1994). Freiburger Studien. Tübingen: J. C. B. Mohr.  

Hayek, F. A. (1996). Die verhängnisvolle Anmassung: Die Irrtümmer des Sozialismus. Tübingen: J. 

C. B. Mohr.  

Hennecke, H. J. (2000). Friedrich August von Hayek. Die Tradition der Freiheit. Düsseldorf: 

Verlag Wirtschaft und Finanzen. 

Kreuzer, F. (1983). Im Gespräch mit Friedrich von Hayek und Ralf Dahrendorf, Markt, Plan, 

Freiheit. Wien: Franz Deuticke Verlagsgesellschaft m.b.H. 

Machlup, F. (1977). Würdigung der Werke von Friedrich A. von Hayek. Tübingen: J. C. B. Mohr. 

Nawroth, E. E. (1961). Die Sozial- und Wirtschaftsphilosophie des Neoliberalismus. Freiburg/ 

Schweiz: F. H. Verlag. 

Streit, M. E. (1995). Freiburger Beiträge zur Ordnungsökonomik. Tübingen: J. C. B. Mohr. 

Streit, M. E. (1991). Theorie der Wirtschaftspolitik (4. Auflage). Düsseldorf: Werner. 

Vanberg, V. (1994). Kulturelle Evolution und die Gestaltung von Regeln. Tübingen: J. C. B. Mohr. 

Vanberg, V. (2011). Hayek Lesebuch. München: J. C. B. Mohr. 

Varian, H. R. (1995). Grundzüge der Mikroökonomik. München, Wien: Oldenburg. 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

266 

Συνεργατικές και ολιστικές προσεγγίσεις  

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ SAN JUAN DE LA LAGUNA ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ 
 

Paraskevi Kouvatsou 

kouvatsou.paraskevi@gmail.com 

Δρ. Αρχαιολογίας 

Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου της Guadalajara 

Περίληψη 

Τη σημερινή εποχή, οι πρακτικοί λόγοι που σχετίζονται με την επιστήμη και την έρευνα 

ανταποκρίνονται σε μια πολυεπίπεδη πραγματικότητα, η οποία επιτάσσει μια ταυτόχρονη ολιστική 

προσέγγιση στα επιμέρους θέματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του 

προσφάτου ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου της Guadalajara, που για την 

ολοκληρωμένη επίλυση των προβλημάτων και την εφαρμογή πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης 

απαιτεί τη συνεργασία ειδικών από διαφορετικούς διοικητικούς, κρατικούς και ακαδημαϊκούς 

φορείς. Εφαλτήριο αποτέλεσε το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα της ρύπανσης του υγροβιότοπου, 

ο οποίος ανέκαθεν σχετίστηκε με τις επιμέρους αγροτικές, κτηνοτροφικές και λοιπές εργασίες της 

πολυπολιτισμικής τοπικής κοινωνίας. Πέραν όμως της οικολογικής κρίσης, που έχει προκαλέσει η 

ανθρώπινη και βιομηχανική δραστηριότητα, η υπεράντληση υδάτων και η εξάπλωση υδρόβιων 

παρασιτικών φυτών, η περιοχή χαρακτηρίζεται από ευρύτερες ιδιόμορφες ιστορικές, κοινωνικές και 

πολιτικές συνθήκες, λόγω των αξιώσεων γης και των υδάτινων φυσικών πόρων, που έχουν 

ανέκαθεν αποτελέσει πεδίο συγκρούσεων ανάμεσα στο κράτος του Μεξικού και της αυτόχθονης 

ινδιάνικης κοινότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονικότητα, διαχείριση υδάτων, κατασκευή ταυτότητας, βιώσιμη 

ανάπτυξη 
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1. Εισαγωγή 

Το Πανεπιστήμιο της Guadalajara που εδρεύει στην ομώνυμη πόλη του Μεξικού και 

πρωτεύουσα του νομού Jalisco είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας. Αποτελείται από θεματικά 

και περιφερειακά πανεπιστημιακά κέντρα, κατανεμημένα σε διάφορες περιοχές του νομού, τα 

οποία συνδέονται με τις εκάστοτε ανάγκες, όντας μοχλοί κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. 

Ένα εξ αυτών εδρεύει στην πόλη του Lagos de Moreno και προσφάτως παρουσίασε ένα φιλόδοξο 

διεπιστημονικό πρόγραμμα έρευνας-δράσης που αποσκοπεί στην εξυγίανση του υγροβιότοπου της 

άμεσης περιοχής του San Juan de la Laguna, που βρίσκεται βόρεια της πόλης. 

Την τελευταία μόλις δεκαετία, το Lagos de Moreno έχει εξελιχθεί ως ένα υπόδειγμα 

βιομηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, με πρωταγωνιστικό ρόλο τις κολοσιαίες ευρωπαϊκές και 

ασιατικές επενδύσεις στην κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων. Συγχρόνως, από έντονη 

παραγωγική δυναμικότητα χαρακτηρίζονται και οι τομείς οικοδομικών υλικών, πολυμερών 

προϊόντων, ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων, τροφίμων και ποτών, ζωοτροφών καθώς 

και διάφορες άλλες βιοτεχνίες προϊόντων (Peniche Camps, Mireles Prado, 2015). Εκτός των 

αισθητών αλλαγών σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, η αναφερόμενη δραστηριότητα 

έχει σαφείς περιβαντολλογικές επιπτώσεις, λόγω των βιομηχανικών αποβλήτων και των εκπομπών 

αερίων που σύντομα καταλήγουν στον πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, ενώ σοβαρό 

πρόβλημα αποτελεί και η παραδοσιακή κατασκευή πλίνθων από την τοπική κοινότητα, η οποία 

λαμβάνει χώρα μη έχοντας τον παραμικρό οικολογικό σχεδιασμό. 

Οι αγροτικές και κτηνοτροφικές διαδικασίες έχουν προκαλέσει έντονη αλλοίωση της 

εδαφικής σύστασης. Πέρα των λυμάτων που σχετίζονται με την εκτροφή, τη διακίνηση και τη 

σφαγή ζώων, οι απορροές χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων από τις εκτενείς 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν οδηγήσει στην προοδευτική μόλυνση των υδάτινων αποδεκτών. Σε 

αυτό έχει προστεθεί και το πρόβλημα του ευτροφισμού της λίμνης και η εκρηκτική αύξηση των 

υδρόβιων παρασιτικών φυτών, η καταπολέμιση των οποίων έχει καταστεί αδύνατη. Ο υάκινθος του 

νερού (eichhornia crassipes) καλύπτει επί του παρόντος το 90% της επιφάνειας του υγροτόπου, 

εμποδίζοντας την αναπαραγωγή των υδρόβιων οργανισμών και διατηρώντας έτσι έναν φαύλο 

κύκλο οικολογικών ζημιών (Palacios, 2018). Επί των ανωτέρων προστίθεται και η επιβάρυνση από 

τα οικιακά λύματα και τα αστικά απόβλητα, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι ένα 13% των κατοικιών 

του δήμου στερούνται ύδρευσης και αποχέτευσης (INEGI, 2015). Η οικολογική κρίση στην 

περιοχή έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις, οι οποίες έχουν φτάσει στα όρια του μη αναστρέψιμου. 

Η καταστροφή της βιοποικιλότητας και η σταδιακή μετατροπή της λίμνης σε βάλτο αποτελεί 

σοβαρότατο πλήγμα τόσο για την υγεία όσο και για την οικονομική ευμάρεια των κατοίκων, 

έχοντας οδηγήσει στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών απασχόλησης και των τοπικών 

πρακτικών που σχετίζονταν ανέκαθεν με τους υδάτινους πόρους. 

Ωστόσο, παρόλο που η μόλυνση των υδάτων αποτέλεσε εφαλτήριο του πανεπιστημιακού 

προγράμματος με εμπλεκόμενους διαφόρους κλάδους των επιστημών της γης, της μηχανικής και 

της τεχνολογίας, η έρευνα αποκτά αναγκαστικά ευρύτερες προεκτάσεις λόγω της πολιτικής και 

πολιτισμικής ιδιαιτερότητας στην περιοχή. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός του San Juan de la Laguna 

είναι μια κοινότητα με ινδιάνικες ρίζες που εξ αρχής αναπτύχθηκε στον τοπικό υγροβιότοπο, από 

όπου πήρε το όνομά της και τον οποίο θεωρεί μέρος της πολιτιστικής του κληρονομιάς και κομμάτι 

έκφρασης της συλλογικής μνήμης. Προβάλλει αξιώσεις απένταντι στο κράτος του Μεξικού όσον 

αφορά τα δικαιώματά της επί της διαχείρισης των υδάτων, καθώς τα εδάφη που περιβάλλουν τη 

λίμνη αλλά και εκείνα που αντιστοιχούν στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, από τον οποίο 

υδροδοτείται η ευρύτερη περιοχή αποτελούν αποδεδειγμένα ιδιοκτησία της κοινότητας. Η εν μέρει 

αντιφατικότητα του νομικού πλαισίου και οι εκάστοτε πολιτικές πρωτοβουλίες έχουν αποτελέσει 

για δεκαετίες ανοιχτή πληγή και πεδίο συγκρούσεων ανάμεσα σε εκείνη και τις δημοτικές αρχές. Οι 

συνθήκες αυτές διαμορφώνουν μια πολυεπίπεδη πραγματικότητα και συνιστούν για το 

πανεπιστημιακό πρόγραμμα μια επιστημονική και κοινωνική πρόκληση, καθώς πέραν των ερευνών 

που παραδοσιακά αφορούν τα ύδατα, οι ολιστικές προσεγγίσεις μεταξύ των φυσικών και 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

268 

ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και η συνεργασία τους με διαφόρους φορείς αποτελούν 

ουσιαστικά μονόδρομο για τη βιώσιμη επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων. 

2. Ιστορία της πολιτισμικής ποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή 

Το Μεξικό είναι μια χώρα που χαρακτηρίζεται από πλούσια πολιτισμική παράδοση. Η 

ανέκαθεν επαφή διαφορετικών εθνοτικών και γλωσσικών ομάδων στην περιοχή της σημερινής 

εθνικής επικράτειας, αποτέλεσε κληρονομιά της κοινωνικής πραγματικότητας του σήμερα 

(Florescano, 2002; Gruzinski, 1991). Ενώ όμως από τη μια πλευρά η κατασκευή του συλλογικού 

φαντασιακού έχει θεμελιωθεί στην ανωτέρω ποικιλομορφία, η προσπάθεια συγκερασμού τόσο 

διαφορετικών ταυτοτήτων στα πλαίσια ανασύστασης του κράτους έχει δημιουργήσει κοινωνικές 

ανισότητες και ανατροφοδοτεί αέναα τις πολιτικές συγκρούσεις (πρβλ. Anderson, 1993; Martínez 

Terán, 2007; Reyes García, 2013). 

Στην περιοχή του Lagos de Moreno, τα αρχαιολογικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την 

πολυπολιτισμικότητα και την ανταγωνιστική συνύπαρξη πληθυσμών πολύ πριν την άφιξη των 

Ευρωπαίων (πρβλ. Araiza Gutiérrez, 2000; López Mestas et al., 1994; Porcayo Michelini, 2002). 

Ήδη από τον 2ο αιώνα π.Χ. διαφορετικές φυλές που ήταν γνωστές με την ευρύτερη ονομασία 

Chichimecas είχαν εξαπλωθεί σε ολόκληρο το νότιο τμήμα της σημερινής χώρας χωρίζοντάς την σε 

αντίστοιχες επικράτειες. Επρόκειτο για ινδιάνικους πληθυσμούς με διαφορετικούς τρόπους ζωής 

και πολιτιστικά πρότυπα, προσαρμοσμένους στις εκάστοτε κλιματολογικές και ιστορικές συνθήκες, 

τους οποίους οι ευρωπαίοι κατακτητές κατηγοριοποίησαν υπό το στερεότυπο του βαρβάρου 

(Santamarina Novillo, 2015). Κατά τη διάρκεια του πρώτου αιώνα της αποικιοκρατίας, οι επιθέσεις 

των πληθυσμών αυτών καθιστούσαν αρχικά αδύνατη την εγκατάσταση Ευρωπαίων σε αυτά τα 

εδάφη και δυσχαίρεναν ιδιαιτέρως κάθε είδους δραστηριότητα, ενώ οι διάφορες στρατηγικές που 

κατά καιρούς εφαρμόστηκαν, αντιμετώπισαν το πρόβλημα μόνο εν μέρει. Οι σοβαρότερες 

δυσκολίες αφορούσαν τη διακίνηση αγαθών και τις ανθρώπινες μετακινήσεις, καθώς από την 

περιοχή διερχόταν η σημαντικότερη εμπορική οδός της εποχής που εκτεινόταν από την Πόλη του 

Μεξικού έως τα σημερινά αμερικανικά εδάφη. Γνωστή ως Camino Real de Tierra Adentro, 

αποτελούσε μοχλό ανάπτυξης των υπό διαμόρφωση κοινωνιών της Νέας Ισπανίας, πολλές από τις 

οποίες είχαν ξεκινήσει να εξαπλώνονται κοντά στις νεοανακαλυφθείσες πηγές μεταλλευμάτων 

(Powell, 1996). 

Σταδικά οι Ισπανοί κατάφεραν να εδραιώσουν την παρουσία τους στα συγκεκριμένα εδάφη, 

ενώ το έτος 1563, εν μέσω των ανωτέρω σοβαρών συγκρούσεων και διοικητικών προβλημάτων 

μεταξύ των υπευθύνων βασιλικών αρχών, γεννήθηκε η πρώτη πόλη κατόπιν εγκατάστασης 

εβδομηντατριών οικογενειών Ισπανών, συνοδευόμενων από ινδιάνους υπηρέτες και αφρικανούς 

σκλάβους. Αρχικά ονομάστηκε Santa Maria de los Lagos και παρόλο που η λειτουργία της ήταν 

περισσότερο στο να προσφέρει προστασία, άρχισε σύντομα να παράγει αξιοσημένουσα οικονομική 

δύναμη λόγω διαφόρων αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων (Becerra Jiménez, 2008). 

Ο πληθυσμός του San Juan de la Laguna είναι η πρώτη ινδιάνικη κοινότητα του Lagos de 

Moreno, για την ύπαρξη της οποίας υπάρχουν μαρτυρίες ήδη από το 1570 (Goyas Mejía, 2013). 

Είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού ειρήνευσης και προστασίας στην περιοχή, σκοπός του 

οποίου ήταν η δημιουργία ιθαγενούς κοινότητας έξω από τα όρια της οχυρωμένης πόλης της Santa 

Maria de los Lagos. Δημιουργήθηκε κατόπιν μετεγκατάστασης ιθαγενών πληθυσμών, κυρίως 

Tlaxcaltecas, οι οποίοι έχοντας καλές σχέσεις με τους ευρωπαίους κατακτητές θα λειτουργούσαν 

τόσο ως ασπίδα προστασίας από τις επιθέσεις των αυτόχθονων φυλών Chichimecas και ως 

διαμεσολαβητές, όσο και ως παράδειγμα διαφορετικού τρόπου ζωής (Becerra Jiménez, 2008). 

Συγχρόνως οι ανάγκες των Iσπανών για εργατικά χέρια στην υπό κατασκευή πόλη όσο και για τις 

αντίστοιχες αγροτικές, κτηνοτροφικές και λοιπές εργασίες τροφοδοτούσαν με συνεχή απασχόληση 

την κοινότητα, η οποία αναγνωρίστηκε και επίσημα από το δήμαρχο της πόλης το έτος 1644 με την 

παραχώρηση εκταρίων γης και τίτλων ιδιοκτησίας στους κατοίκους της (Gómez Mata, 2006). Με 

τους συγκεκριμένους τίτλους τεσσάρων σχεδόν αιώνων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
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υδάτινοι πόροι της λίμνης, η κοινότητα του San Juan de la Laguna ανέκαθεν απαιτούσε 

αναγνώριση και σεβασμό των δικαιωμάτων της επί της διαχείρισης νερού, βρισκόμενη σε συνεχή 

διαμάχη με τις εκάστοτε πολιτικές αρχές. Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι, αν και μεγάλο μέρος 

της έχει πλέον απορροφηθεί από την εξάπλωση του αστικού ιστού του Lagos de Moreno, η 

εκμετάλλευση ενός πολιτισμού από τον άλλον που ανιχνεύεται στον παρελθόν είναι εμφανής στις 

έντονες ανισότητες μιας κοινωνίας δύο ταχυτήτων ακόμη και σήμερα. 

3. Πολιτικές διακυβέρνησης υδάτων 

Οι ινδιάνικες κοινότητες στο Μεξικό καλύπτουν ένα υπολογίσιμο κομμάτι της εθνικής 

εδαφικής επικράτειας, στις οποίες αντιστοιχεί ένα μεγάλο μέρος του υδροφόρου ορίζοντα. Ωστόσο, 

το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις πολιτικές των υδάτων είναι αρκετά αναποτελεσματικό καθώς 

παραδόξως δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να αναφέρεται στο δικαίωμά τους για την πρόσβαση 

και τη χρήση νερού, ενώ τα συναφή συνταγματικά άρθρα είναι πολλές φορές αντικρουόμενα 

(Villagómez Velázquez, 2013). Το γεγονός αυτό πέρα από ότι προκαλεί σκέψεις σε σχέση με τα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί πηγή διενέξεων ανάμεσα στις κοινότητες και το 

κράτος, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση του San Juan de la Laguna. Επομένως, οι 

νομικές, ανθρωπολογικές και ιστορικές προκτάσεις του σημερινού φαινομένου είναι άρρηκτα 

συνυφασμένες με τους στόχους έρευνας-δράσης της πανεπιστημιακής παρέμβασης, πέραν του 

οικολογικού προβλήματος. 

Ιστορικά, το πρώτο νομικό πλαίσιο που διείπε τη χώρα πρότεινε έναν αρκετά δίκαιο 

διαμοιρασμό των φυσικών πόρων ανάμεσα στους τότε πολιτισμούς. Ευρύτερα γνωστό και ως οι 

νόμοι των Ινδιών, αποτελούταν από μια συλλογή κανoνισμών που χρονολογούνταν στις αρχές της 

αποικιοκρατίας και αφορούσαν τη ρύθμιση της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής στις 

περιοχές των ισπανικών κατακτήσεων, όπως υπήρξε η περίπτωση του Μεξικού. Συγκεκριμένα, 

θεσπιζόταν ότι οι Ευρωπαίοι που αποφάσιζαν να ιδρύσουν νέες πόλεις στα εδάφη των αποικιών, θα 

είχαν δικαίωμα κατοχής γης και χρήσης νερού, καθιστώντας όμως σαφές πως κανενός είδους 

διαμοιρασμός δεν θα γινόταν εις βάρος των αυτοχθόνων πληθυσμών, οι οποίοι θα εξακολουθούσαν 

να έχουν στην κατοχή τους τα δικά τους εδάφη, τα ύδατα καθώς και τους παραδοσιακούς τους 

μηχανισμούς ύδρευσης και άρδευσης (Mantilla Trolle et al., 2009). Οι συγκεκριμένοι τίτλοι 

ιδιοκτησίας κρίθηκαν άκυροι στο πρώτο επίσημο θεμελιώδες δίκαιο του Μεξικού που 

αποκρυσταλλώθηκε το 1857, ενώ απόντες υπήρξαν νέοι νόμοι που να σχετίζονταν με τα 

δικαιώματα των υδάτων (López Bárcenas, 2016). 

Όσον αφορά το Σύνταγμα του Μεξικού, η τελευταία μεταρρύθμιση του 2012 αναγνωρίζει και 

εγγυάται το δικαίωμα στην δίκαιη και βιώσιμη πρόσβαση σε ποιοτικό νερό για προσωπική και 

οικιακή κατανάλωση (Const., 1917, αρθ. 4, παρ. VI). Τα είδη των υδάτων απαριθμώνται με αρκετά 

μεγάλη σαφήνεια, συμπεριλαμβάνοντας ουσιαστικά κάθε είδους επιφανειακή ή υπόγεια 

συγκέντρωση μάζας ή ροής νερού, ενώ σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς αναφέρεται πως 

εμπίπτουν στην αποκλειστική κυριότητα του έθνους, το οποίο θεωρείται η ρυθμιστική αρχή που 

οφείλει να επιβλέπει τους τρόπους διαχείρισης. Οι υπόγειοι υδροφορείς αποτελούν κατά περίπτωση 

εξαίρεση, καθώς ο εκάστοτε ιδιοκτήτης γης έχει το ελεύθερο δικαίωμα πραγματοποίησης 

γεώτρησης ώστε να εξασφαλίσει νερό, εκτός και αν το δημόσιο συμφέρον επιτάσει διαφορετική 

κρατική ρύθμιση (Const., 1917, αρθ. 27, παρ. V). Από την άλλη πλευρά, θεμελιώδες άρθρο του 

νομικού πλαισίου αφορά την αρχή της διάθεσης και της αυτονομίας των αυτοχθόνων πληθυσμών, 

όπου εγγυάται μεταξύ άλλων το δικαίωμά τους στο περιβάλλον καθώς και στη χρήση και την 

προνομιακή απόλαυση των φυσικών πόρων των τόπων που καταλαμβάνονται από τις κοινότητές 

τους (Const., 1917, αρθ. 2, ενοτ. Α, παρ. VΙ). Θεωρώντας ως δεδομένο ότι τα ύδατα αποτελούν 

κατεξοχήν φυσικούς πόρους, το δεύτερο άρθρο του μεξικανικού Συντάγματος έρχεται σε 

σύγκρουση με τα σημεία που αφορούν τη κατοχή και διαχείρισή τους από το κράτος.  

Σε επίπεδο περιφέρειας και δήμου, το διοικητικό πλαίσιο που διέπει την αξιοποίηση των 

υδατικών πόρων για την επίτευξη της δίκαιης και καθολικής βιώσιμης πρόσβασης στην 
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κατανάλωση νερού με τη συμμετοχή των πολιτών ρυθμίζεται κατά περίπτωση. Όσον αφορά το 

νομό του Jalisco θεσπίζεται ότι η διαχείριση των υδάτων πραγματοποιείται από επιτροπές που 

απαρτίζονται από τοπικούς φορείς και χρήστες, αρμόδιες αρχές και εκπροσώπους της οργανωμένης 

κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις από κοινού και σύμφωνα με το νόμο 

(AC., 2012, αρθ. 3, παρ. VΙ). Κατά αυτόν τον τρόπο, το Γενικό Συμβούλιο του San Juan de la 

Laguna, θα έπρεπε να αποτελεί μέρος της τοπικής επιτροπής, ως εκπρόσωπος οργανωμένης 

κοινωνίας των πολιτών αναγνωρισμένης από το ίδιο το κράτος, όπως συμβαίνει ικανοποιητικά σε 

αρκετές περιφέρειες τις χώρας (πρβλ. Martínez Ruiz et al., 2017; Osorio, Murillo, 2008). Ωστόσο, η 

πραγματικότητα στο συγκεκριμένο δήμο είναι μακράν διαφορετική, καθώς όχι μόνο δεν 

προωθείται η εφαρμογή του νόμου στην κλίμακα που επιβάλλεται από το μέγεθος της κοινότητας, 

αλλά αντιθέτως ακολουθείται μια ανισομερής πολιτική που δίνει σαφή προνόμια στον ιδιωτικό 

τομέα. Κατά ένα συντριπτικό ποσοστό της τάξεως του 97%, οι επιφανειακοί υδατικοί πόροι 

διοχετεύονται στη γεωργία (CEA Jalisco, 2015), όπερ σημαίνει ότι η εξαγωγή νερού από τη λίμνη 

πραγματοποιείται προνομιακά από ιδιώτες που το εμπορεύονται, σχεδόν αποκλειστικά, για 

αρδευτικούς σκοπούς. Σε αντίθεση με το φυσικό πλούτο της περιοχής, λόγω της μη ορθολογικής 

διαχείρισης από τις τοπικές αρχές, το Lagos de Moreno χαρακτηρίζεται τελικά από ανεπάρκεια 

υπηρεσιών ύδρευσης, από χαμηλής ποιότητας νερό και από συνεχή προβλήματα διαθεσιμότητας. 

Μάλιστα οι παραπάνω πολιτικές λαμβάνουν επιθετικές διαστάσεις καθώς ο δήμος 

υδροδοτείται συνολικά από τον υδροφόρο ορίζοντα που βρίσκεται στο υπέδαφος ιδιοκτησίας της 

ινδιάνικης κοινότητας κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 11%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

διοχετεύεται επίσης σχεδόν αποκλειστικά στις αρδευόμενες εκτάσεις (CEA Jalisco, 2015). 

Συγχρόνως, το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας δεν αποτελεί μέρος του δημοσίου υδροφόρου 

δικτύου και το νερό για οικιακή χρήση αποκτάται άμεσα από αυτοσχέδιες γεωτρήσεις. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα όχι μόνο την μη κάλυψη καθημερινών και στοιχειωδών ανθρωπίνων αναγκών αλλά 

και όντας στερούμενο της απαραίτητης απολύμανσης θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Οι 

άνωθεν πολιτικές αποτελούν κατάφορη παραβίαση συνταγματικά θεμελιωμένων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, έχοντας δημιουργήσει χρόνιες τριβές μεταξύ της κοινότητας και των εκάστοτε 

δημοτικών αρχών, πέραν των προαναφερθέντων εδαφικών διεκδικήσεων. Το ενδιαφέρον είναι ότι 

τις τελευταίες δεκαετίες που οι συγκρούσεις αυτές έχουν αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο των 

κοινωνικών και πολιτικών δυναμικών της ευρύτερης περιοχής, στην ινδιάνικη κοινότητα του San 

Juan de la Laguna έχουν εξελιχθεί σε πολιτισμικό φαινόμενο ανασύστασης και έκφρασης της 

συλλογικής της ταυτότητας, μέσω της διαφοροποίησής της έναντι του δήμου. 

4. Συμβολικές διαστάσεις και παραδοσιακές μορφές απασχόλησης 

Οι υδάτινοι πόροι ανέκαθεν συνιστούσαν απαραίτητο και πολύτιμο αγαθό ζωής για τις 

ανθρώπινες κοινωνίες. Από την πρώτη στιγμή μόνιμης εγκατάστασης, επιλέγονταν περιοχές 

πλησίον πηγών νερού, ενώ οι εκάστοτε πολιτισμικές διαστάσεις της ιδιοποίησης του υγρού 

στοιχείου έκαναν τη σχέση αυτή μοναδική, πέραν των πρακτικών λόγων της ικανοποίησης βασικών 

αναγκών. Η προσαρμογή των αυτόχθονων πολιτισμών στα οικοσυστήματά τους είναι αποτέλεσμα 

μιας μακραίωνης διαδικασίας συνεχών αλλαγών, μετασχηματισμών και δια βίου αναθεώρησης 

δικών τους αξιών και πρακτικών (Bonfil Batalla, 2004). Στην περίπτωση του ινδιάνικου πληθυσμού 

του San Juan de la Laguna ο συμβολικός χαρακτήρας του υγρού στοιχείου αντικατοπτρίζεται στους 

μύθους και τις υπάρχουσες τελετουργίες, ενώ και οι παραδοσιακές μορφές απασχόλησης ανέκαθεν 

σχετίστηκαν με τη λίμνη. Μέσα από αυτά καλλιεργήθηκε η συλλογική μνήμη σε συνάφεια με τη 

συνύπαρξη με το νερό και τη ζωή που προκύπτει εξ αυτού. 

Η προφορική παράδοση αποδίδει στον τοπικό υγροβιότοπο προγονικά χαρακτηριστικά. 

Πρόκειται για αφηγήσεις οι οποίες διατηρούν έντονα τα προϊσπανικά τους στοιχεία, δυστυχώς 

όμως έχουν αρχίσει να λησμονούνται, γεγονός το οποίο καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη 

διάσωσης και καταγραφής του συγκεκριμένου υλικού. Η προέλευση του υγρού στοιχείου 

αποδίδεται σε μια θεότητα, η οποία μεταμφιεσμένη σε επαίτη έλαβε βοήθεια από μια γυναίκα που 
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ζούσε με τα παιδιά της κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης 

δημιούργησε έναν επίγειο παράδεισο, τον υγροβιότοπο της λίμνης και της υπέδειξε να 

εγκατασταθεί εκεί. Αξίζει να αναφερθεί ότι το μοτίβο της συγκεκριμένης διήγησης απαντάται σε 

ινδιάνικους πολιτισμούς σε όλη την επικράτεια της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με έναν άλλο μη 

συνηθισμένο μύθο, κατά τη διάρκεια της ισπανικής κατάκτησης, ο τότε πληθυσμός του San Juan de 

la Laguna αρνήθηκε να παραδοθεί στους Ευρωπαίους. Η επιλογή τους ήταν να επιστρέψουν στο 

σημείο από το οποίο θεωρούσαν ότι προερχόταν, τη λίμνη, όπου βυθιζόμενοι στα νερά της 

μεταμορφώθηκαν σε ψάρια. 

Η εθνογραφική μελέτη πεδίου έχει δείξει ότι, ενώ οι νεότερες γενιές αγνοούν τόσο το 

περιεχόμενο όσο και πολλές φορές την ύπαρξη των ανωτέρω μύθων, έχουν υιοθετήσει νεότερα 

δημοφιλή στοιχεία λαϊκού πολιτισμού, προερχόμενα από άλλες αγροτικές κοινότητες της 

ευρύτερης περιοχής. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η αφήγηση του επονομαζομένου Chan 

del Agua, ενός μυθικού χαρακτήρα που συνηθίζεται να συσχετίζεται με ιστορικό πρόσωπο του 

επικεφαλής της πρώτης ινδιάνικης ομάδας στην περιοχή (Gómez Mata, 2006). Θεωρούνταν ο 

θεματοφύλακας των πηγών και η παράδοση τον θέλει να συνηθίζει να παγιδεύει στα σπήλαιά του 

νεαρές κοπέλες που επισκέπτονταν το σημείο για να συλλέξουν νερό, από όπου επέστρεφαν 

κυοφορώντας. 

Στην περιοχή του San Juan de la Laguna, εκτός των άλλων η λίμνη τροφοδότησε ανέκαθεν 

τις χειροτεχνικές δραστηριότητες του ινδιάνικου πληθυσμού και συγκεκριμένα την 

καλαθοπλεκτική και την κατασκευή πλίνθων, εργασίες δηλαδή που σε κάθε περίπτωση 

σχετίστηκαν άρρηκτα με τη διαμόρφωση συλλογικών ταυτοτήτων, εφόσον τα προϊόντα ήταν 

κατασκευασμένα από τοπικές πρώτες ύλες και συνυφασμένα με τα πολιτιστικά στοιχεία της 

εκάστοτε περιοχής (Sales Heredia, 2013). Όντας μια από τις παλαιότερες και πιο βαθιά ριζωμένες 

δραστηριότητες της ανθρωπότητας, η διαδικασία της ύφανσης φυτικών ινών για την κατασκευή 

αντικειμένων έχει σαφέστατα τις ρίζες της στην προϊσπανική περίοδο. H πρώτη ύλη λαμβάνεται 

από διαφορετικά υδρόβια φυτά, τα οποία όταν στεγνώσουν προσφέρουν ίνες διαφορετικής 

σύστασης και υφής για την παραγωγή μιας ποικιλίας δοχείων για την αποθήκευση και μεταφορά 

τροφής. Μεταξύ των φυτών που βρίσκονταν σε αφθονία στην περιοχή συμπεριλαμβάνονταν 

διάφορα είδη ψαθιών (typha, juncus) και καλαμιών (arundo donax), τα οποία εκτός της κατασκευής 

των κατοικιών χρησίμευαν επιπλέον για την παρασκευή στρωμάτων, κλινοσκεπασμάτων, καπέλων, 

υποδημάτων, παιχνιδιών και άλλων αντικειμένων, που ικανοποιούσαν το πλείστον των αναγκών 

της καθημερινής ζωής. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα χαρακτήριζε όσο καμία άλλη την 

κοινωνική και οικονομική οργάνωση του San Juan de la Laguna, καθώς μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, 

ο μεγαλύτερος αριθμός οικογενειών επιβίωνε λόγω αυτής της εργασίας. 

Τα τελευταία χρόνια, σε αντίστροφη ανάπτυξη με την ύφανση των φυτικών ινών για την 

κατασκευή αντικειμένων εμφανίστηκε και εδραιώθηκε το επάγγελμα της παραδοσιακής 

τουβλοποιίας. Ακριβώς εξαιτίας των περιβαλλοντολογικών μεταβολών που έχει προκαλέσει η 

ρύπανση των υδάτων αλλά και κάποιων μακρών περιόδων ξηρασίας, τα φυτά που 

χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά στην καλαθοπλεκτική βρίσκονται σχεδόν υπό εξαφάνιση. Έτσι οι 

περισσότερες οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πρότερες μορφές απασχόλησης και 

στράφηκαν στην χειροποίητη κατασκευή πλίνθων. Παρά τα ανεφερθέντα προβλήματα της 

περαιτέρω ρύπανσης των υδάτων που προκαλούνται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η λίμνη 

εξακολουθεί να αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την κοινότητα, προσφέροντας απλόχερα το σύνολο 

των πρώτων υλών και παρέχοντας οικονομική στήριξη σε ένα μεγάλο αριθμό κατοίκων. 

5. Συμπεράσματα 

Το πανεπιστημιακό πρόγραμμα του San Juan de la Laguna βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή σε 

μια αρχική φάση σχεδιασμού, στην οποία καλείται να διαμορφώσει μια σαφή κατεύθυνση έρευνας-

δράσης για τη μελέτη και την επίλυση του συγκεκριμένου οικολογικού προβλήματος. Χωρίς 

αμφιβολία οι προτάσεις που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα πρέπει να 
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θεμελιώνονται στο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την μακρά ιστορική παράδοση της 

ινδιάνικης κοινότητας, για την οποία ο υγροβιότοπος της λίμνης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 

πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς. Η πιο σημαντική διαπίστωση είναι πως η αντιμετώπιση 

των σύγχρονων πολυδιάστατων προβλημάτων μπορεί να γίνει μόνο μέσω ενός πολυεπίπεδου και 

εξελικτικού έργου, ενώ η επικοινωνία και η εξοικείωση με τα σχέδια εργασίας και δράσεων μεταξύ 

επιστημονικών πεδίων κάποιες φορές είναι σημαντικότερη για την έρευνα από την εξειδικευμένη 

κατάρτιση. 

Στην παρούσα περίπτωση, οι προερχόμενοι από τις θετικές επιστήμες ερευνητές καλούνται 

να συμμετέχουν σε μια ξένη προς το αντικείμενό τους εθνογραφική διαδικασία, κατά την οποία 

είναι θεμιτό να ζητούν άδεια από το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας για να μπορέσουν να 

εισέλθουν στα εδάφη της για τη λήψη δειγμάτων νερού ή να αιτούνται συστηματικών μαζί της 

συνταντήσεων προκειμένου να την ενημερώνουν για την πορεία της επιστημονικής έρευνας. Όντας 

μη εξοικιωμένοι με τις συγκεκριμένες παραδοσιακές μορφές οργάνωσης παρεμποδίζουν το 

πρόγραμμα στο σύνολό του, καθώς η κοινότητα τείνει να αποκτά εχθρική στάση έναντι του 

Πανεπιστημίου, θεωρώντας το ως έναν επιπλέον δημόσιο φορέα από τον οποίο δεν γίνονται 

σεβαστά τα δικαιώματά της. Από την άλλη πλευρά, οι ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών, 

πέραν της τυπικής μελέτης που εμπίπτει στα συγκεκριμένα πεδία, καλούνται να επιλέξουν 

αναγκαστικά μια πιο εφαρμοσμένη κατεύθυνση που να αφορά τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και να 

αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ακεραιότητας και βιωσιμότητας του συστήματος ως απάντηση της 

σύγχρονης οικολογικής και κοινωνικής κρίσης. Η έρευνα και οι προτάσεις δράσης βρίσκονται 

συχνά μπροστά από ανυπέρβλητα εμπόδια καθώς το αναφερθέν σύνολο οικονομικών, κοινωνικών 

και πολιτικών παραγόντων επηρεάζουν κάθε είδους διαμεσολάβηση, ενώ η μέχρι τώρα εμπειρία 

έχει δείξει ότι υπάρχει μακρύς δρόμος για την απόκτηση διεπιστημονικής ωριμότητας συνεργασίας. 
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Med Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Περίληψη 

Η συμβολή της εκπαίδευσης στη διανοητική ευρύτητα των ατόμων είναι ένα σταθερό και 

πάγιο αίτημα των κοινωνιών, που στοv σύγχρονο κόσμο μοιάζει ακόμα πιο επίκαιρο και επιτακτικό 

για την ομαλή προσαρμογή των ατόμων και την κοινωνική συνοχή. Σκοπός λοιπόν της παρούσας 

εισήγησης είναι η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη μέσα από μια διαθεματική και ολιστική 

προσέγγιση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, που βασίζεται στη θεωρία του Paulo Freire και υλοποιείται 

με ερεθίσματα από συγκεκριμένα έργα Τέχνης. Δημιουργείται έτσι μια διεργασία που οδηγεί σε μια 

πιο ενδοσκοπική πνευματική αλλά και κοινωνική αναζήτηση των αιτιών πίσω από τα γεγονότα, που 
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βοηθά τα άτομα να περάσουν από την κατανόηση στην κριτική συνειδητοποίηση της 

πραγματικότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά: κριτική συνειδητοποίηση, μετασχηματίζουσα μάθηση, τέχνη 

1. Εισαγωγή 

Είναι πια γενικά αποδεκτό ότι ο άνθρωπος είναι το υποκείμενο του Λόγου και της Πράξης  

(Hall, Held, & McGrew, 1985). Ωστόσο ο σύγχρονος κόσμος, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τα 

τελευταία χρόνια με τη ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας, χαρακτηρίζεται από 

κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς μετασχηματισμούς, που αλλάζουν συνεχώς το τοπίο. 

Έτσι, οι προκλήσεις που ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να αντιμετωπίσει είναι πολλές και, στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, ποικίλες (Giddens, 2002). 

Κάπως έτσι, στόχοι της σύγχρονης εκπαίδευσης, πέραν των άλλων, είναι να  βοηθά το άτομο 

για να ανταποκριθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς και γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος 

και πολύμορφος. Ειδικότερα, πέρα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες/ικανότητες, η εκπαίδευση 

οφείλει να καλλιεργεί τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ατόμων, για να μπορούν αυτά να 

ανταποκριθούν στη συμπλοκότητα της σύγχρονης εποχής και να συμμετέχουν ενεργά στον ρου των 

εξελίξεων (Πολέμη-Τοδούλου, 2005). Οφείλει να υποστηρίζει το άτομο για να χρησιμοποιεί στο 

έπακρο όλες τις δυνατότητες που η σύγχρονη επιστήμη και η τεχνολογία του προσφέρουν, για να 

διαχειρίζεται και να ερμηνεύει τον όγκο των πληροφοριών που καθημερινά δέχεται (Habermas, 

2003). Η διάσταση αυτή της εκπαίδευσης υποστηρίζεται εξάλλου και από το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (∆ΕΠΠΣ), το οποίο προωθεί τη διδακτική µεθοδολογία που 

στηρίζεται στην ολιστική ή ολοκληρωτική αντιμετώπιση της γνώσης με στόχο την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα, δηλαδή με την πράξη των 

ανθρώπων (Σαθρόερα, 2007). 

Μια τέτοια διδακτική μεθοδολογία, η οποία προσεγγίζει διαθεματικά και ολιστικά το 

εκπαιδευτικό αντικείμενο με βασικό στόχο την κριτική συνειδητοποίηση των ατόμων για την 

πραγματικότητα που τα περιβάλλει, ανέπτυξε ο Βραζιλιάνος παιδαγωγός Paulo Freire (1921–1997). 

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της μεθοδολογίας του Φρέιρε και εξετάζεται 

η δυνατότητα εφαρμογής της διδακτικής αυτής πρακτικής στον σύγχρονο κόσμο. Με τη συνδρομή 

της Τέχνης προκύπτει η δυνατότητα για μια  ολιστική και εις βάθος εξέταση ενός ζητήματος, που 

είναι δυνατόν να οδηγήσει στην απελευθέρωση του νου και στη χειραφέτηση του ατόμου. Διότι, 

μέσα από την κριτική συνειδητοποίηση της πραγματικότητας, οι εκπαιδευόμενοι καθίστανται 

κριτικά ενήμεροι και, συνεπώς, δυναμικά ικανοί να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν τη ζωή τους. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ο Πάουλο Φρέιρε και το έργο του 

Ο Πάουλο Φρέιρε γεννήθηκε στη Βραζιλία το 1921 και μεγάλωσε στις φτωχογειτονιές του 

Ρεσίφε (Νότια Βραζιλία). Σπούδασε νομικά και φιλοσοφία, αλλά εργάσθηκε ως καθηγητής στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι εμπειρίες του, σε ένα κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικό πλαίσιο που 

χαρακτηριζόταν από έλλειψη ελευθερίας και κοινωνικές ανισότητες, τον έφεραν γρήγορα 

αντιμέτωπο με τη φτώχια και την απαθλίωση του λαού, με την «απανθρωποποίηση» – όπως την 

αποκαλούσε (Freire, 1977). Πιο συγκεκριμένα, ο Freire πίστευε ότι το άτομο διαμορφώνεται 

άκριτα μέσα από την κοινωνική εξέλιξή του, με αποτέλεσμα να λειτουργεί  ως παθητικός δέκτης 

που δέχεται μοιρολατρικά την υπάρχουσα κατάσταση, καταδικασμένος σε μια «κουλτούρα 

σιωπής»  (Φραγκούλης, 2004). Έτσι, το πνεύμα αντικειμενοποιείται και τα πρόσωπα μετατρέπονται 

σε πράγματα, χάνοντας την ανθρώπινη υπόστασή τους ή τον ρόλο τους ως δημιουργικά υποκείμενα 

(Γέρου, 1977). 
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Ειδικότερα, ο Φρέιρε πίστευε ότι η «άρχουσα τάξη» προωθούσε στις λαϊκές μάζες μια 

κουλτούρα περί φυσικής κατωτερότητας, γεγονός που αλλοτρίωνε τη συνείδησή τους και καταπίεζε 

τη ζωή τους οδηγώντας τους στην εξαθλίωση (Κόκκος, 2005). Παράλληλα η εκπαίδευση 

υιοθετούσε εκπαιδευτικά συστήματα από τις ανεπτυγμένες (βιομηχανικές) χώρες, τα οποία όμως  

προωθούσαν τον καταναλωτισμό και μετέτρεπαν τον μαθητή σε άκριτο αποδέκτη δυτικών 

προϊόντων. Εισήγαγαν εκπαιδευτικά αντικείμενα αποκομμένα από την πραγματική ζωή και τις 

εμπειρίες των ατόμων και μεθόδους που δεν καλλιεργούσαν την σκέψη και μάλιστα την κριτική 

σκέψη, με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζουν τα άτομα από την ουσιαστική γνώση των 

κοινωνικών σχέσεων και των πηγών της καταπίεσής τους (Φραγκούλης, 2004). 

Ωστόσο, ο Φρέιρε πίστευε στον παρεμβατικό ρόλο της εκπαίδευσης. Μιας εκπαίδευσης ή  

γραμματισμού (literacy), που καλεί το άτομο να προβληματιστεί πάνω στην εμπειρία του. Σύμφωνα 

με τον Freire (1985) η εκπαίδευση και ο γραμματισμός (literacy) είναι μια σύνθετη διαδικασία, η 

οποία δεν αναφέρεται στη μεταφορά της γνώσης σε ένα άδειο δοχείο (τραπεζική αντίληψη της 

γνώσης), αλλά σε μια πράξη απελευθέρωσης και χειραφέτησης του ατόμου. Η κατανόηση 

(ανάγνωση και η γραφή) της λέξης (word) προϋποθέτει ή αποκτά νόημα μόνο με τη διαλεκτική 

ένωση της συνείδησης με τον πραγματικό κόσμο (world). Μέσα από μια τέτοια εκπαίδευση οι 

άνθρωποι θα πετύχουν την επίγνωση (consientisation) και την αυτοσυνειδησία για να 

αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν τη ζωή τους 

και, δυναμικά, θα καταστούν ικανοί να ξαναδημιουργήσουν τον κόσμο ανακαλύπτοντας τρόπους 

προσπέλασης και μετασχηματισμού του  (Γέρου, 1977). 

Έτσι, μόλις οι συνθήκες τού το επέτρεψαν, πέρασε από τη θεωρία στην πράξη, πιστός στις 

ανθρωπιστικές του ιδέες, και συμμετείχε ενεργά όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στη 

χειραφέτηση των συνανθρώπων του. Ειδικότερα, σε μια περίοδο δημοκρατικών καθεστώτων 

(1961-1964), ανέλαβε διευθυντής της υπηρεσίας Πολιτικής επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου τού 

Ρεσίφε το 1962 και κατάφερε να βοηθήσει τριακόσιους (300) εργαζόμενους στις φυτείες 

ζαχαροκάλαμου να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες.  

Αργότερα, ως  γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ανέλαβε τον συντονισμό του 

Εθνικού Προγράμματος ενάντια στον αναλφαβητισμό των ενηλίκων στη Βραζιλία. Έφτιαξε λοιπόν 

ένα πρόγραμμα, το οποίο μετέτρεπε τη διδασκαλία σε συνάντηση και τον δάσκαλο σε μαθητή. 

Μέσα από έναν αληθινό και βαθιά στοχαστικό διάλογο, δάσκαλος και μαθητής επιχειρούσαν έναν 

κοινό σκοπό: να ανακαλύψουν το νόημα των πράξεων και της ύπαρξης τους. Αυτό ήταν ο κύκλος 

κουλτούρας που ο Φρέιρε εισήγαγε, με τον οποίον καλούσε τους συνανθρώπους του σε μια 

δημιουργική συνάντηση, από την οποία όχι μόνο μάθαιναν αλλά και συνειδητοποιούσαν το νόημα 

του κόσμου γύρω τους. Μέσα από ένα θέμα συζήτησης, το οποίο προέκυπτε από ένα σκίτσο της 

πραγματικής ζωής των συνανθρώπων του (και το οποίο φιλοτεχνούσε ο διάσημος ζωγράφος της 

εποχής του Fransisco Brenand), επιχειρούσε την κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίηση της 

πραγματικότητας (Λευθεριώτου, 2008). 

Για παράδειγμα, ένα σκίτσο με έναν άνθρωπο και ένα πηγάδι προκαλούσε το έναυσμα για μια 

συζήτηση, στην οποία ο κάθε συμμετάσχων είχε γνώση και εμπειρία σχετική με το υπό συζήτηση 

θέμα. Στην αρχή επεδίωκε την «ονομάτιση», δηλαδή την κωδικοποίηση της πραγματικότητας. 

Ωστόσο, το θέμα περιελάμβανε και πιο άμεσα και θεωρητικά υποθέματα ή κατηγορίες, όπως η 

«ανάγκη» και η «εργασία». Ο άνθρωπος, κινούμενος από την ανάγκη του για νερό, έφτιαξε το 

πηγάδι. Με την πράξη του δημιουργεί σχέσεις με τον κόσμο και με την εργασία του μετασχηματίζει 

τον κόσμο. Έτσι, με απλές αλλά στοχαστικές ερωτήσεις, όπως: «Γιατί ο άνθρωπος έφτιαξε το 

πηγάδι;» και με απλές απαντήσεις, όπως: «Για να ικανοποιήσει την ανάγκη του για νερό», οι 

εκπαιδευόμενοι περνούσαν πέρα από την επιφανειακή δομή του θέματος σε μια πιο ενδοσκοπική, 

βαθύτερη ανάλυση των πραγμάτων, αναζητώντας την αιτία για το αποτέλεσμα (Μάνθου, 2007) και, 

μέσα από τη διαδικασία αυτή, ανακάλυπταν τελικά το νόημα των πράξεων τους. 

Σε άλλο σκίτσο με τις τοπικές ενδυμασίες των χωρικών της Βραζιλίας, η συζήτηση οδηγούσε 

στην συνειδητοποίηση της αρχικής αιτίας λόγω της οποίας η «συνήθεια» αυτή είχε καθιερωθεί, 
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οδηγώντας τους συμμετέχοντες στη σύλληψη του νοήματος, δηλαδή της αιτίας. Για παράδειγμα, τα 

ζεστά και βαριά ρούχα καθιερώθηκαν σε περιοχές με κρύο, ενώ τα τραχιά και σκληρά ρούχα, 

αντίστοιχα, λόγω του αγκαθωτού περιβάλλοντος. 

 

 
 

Πίνακας 1 Σκίτσα Φρέιρε (πηγή:Λευθεριώτου, 2008) 

 

 Κάπως έτσι, οι άνθρωποι συνειδητοποιούν κριτικά, δηλαδή με ορθολογική αιτιολόγηση, την 

πραγματικότητα που τους περιβάλλει, τον δικό τους ρόλο καθώς και την αιτία των συνθηκών που 

διαμορφώθηκαν. Αντιλαμβάνονται ότι οι ίδιοι είναι οι (συν)δημιουργοί του κόσμου, του 

πολιτισμού και των μέσων παραγωγής. Μέσα από αυτήν τη συνειδητοποίηση, οι άνθρωποι 

εμψυχώνονται στο ρόλο τους, αποκτούν αυτοπεποίθηση και καθίστανται δυναμικά ικανοί να 

αναδημιουργήσουν ή να μετασχηματίσουν τις στάσεις αλλά και τις πράξεις τους και να μετέχουν 

ενεργητικά στην εξέλιξη του εαυτού αλλά και του κόσμου  (Freire, 1977; Mezirow, 2007). 

2.2. Η ανάγκη αυτοσυνείδησης στον σύγχρονο κόσμο 

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται και γεννήθηκαν σε μια εποχή που ο Freire αντιλαμβανόταν 

με όρους κοινωνικής πάλης, με πρωταρχικό σκοπό την «κοινωνική αλλαγή» (Τσίαμη, 2013). 

Ωστόσο, στο σημερινό κοινωνικο-ιστορικό συγκείμενο, η οπτική της κοινωνικής αλλαγής δεν 

εκφράζει την εν γένει κουλτούρα, ειδικά σε κοινωνίες που έχουν ενσωματώσει βαθιά στη 

συνείδησή τους τη δυτική κουλτούρα και δεν ενοχοποιούν μια τάξη για τα προβλήματά τους, ενώ 

συγχρόνως, μια στρατευμένη εκπαίδευση, που υπηρετεί έναν προδιαγεγραμμένο σκοπό, εγείρει  

αμφιβολίες για την ορθότητα, τη δικαιοσύνη και τη νομιμότητά της (Κόκκος, 2010). Όμως, σε 

αυτόν το σύγχρονο ανεπτυγμένο και πολύπλοκο κόσμο, υπάρχει, άραγε, αληθινή γνώση, επίγνωση 

και αυτοσυνείδηση των ατόμων; Στερείται, άραγε, ο σύγχρονος κόσμος συγκρούσεις και 

καταναγκασμούς. 

Ακόμα και σήμερα, στον σύγχρονο και ανεπτυγμένο κόσμο εξακολουθούν να υπάρχουν 

συνθήκες και παράγοντες που εγείρουν αμφιβολίες για την επίγνωση, τη συνείδηση και τη 

συμμετοχή όλων των ανθρώπων στην εξέλιξή του. Διότι, οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται 

από τη διαρκή μετάβαση των εννοιολογικών όρων, τη  συσσώρευση της γνώσης, της οποίας η 

πρακτική εφαρμογή αν και επιδρά άμεσα στην κοινωνία (τεχνολογία και επιστήμη) δεν γίνεται 
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άμεσα και αναγκαστικά κτήμα της καθημερινής πράξης. Μάλιστα, αυξάνεται συνεχώς η απόσταση 

μεταξύ του πολιτισμού των ειδικών και του ευρύτερου κοινού (Habermas, 2003). Ακόμα και η 

ένταξη του ατόμου στον πολιτιστικό πλούτο και στην ποικιλομορφία της σύγχρονης εποχής  

εμπεριέχει μια μορφή καταναγκασμού, διότι εξαρτάται η δια της πειθούς συμφωνία του ατόμου 

στον συντονισμό της δράσης του (Dews, 2003) για την κοινωνική συνοχή, την οικονομική 

ανάπτυξη και την ενεργό πολιτειότητα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995). Παράλληλα, τα ευρήματα 

διαφόρων επιστημών (όπως της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας) ανέδειξαν μια σειρά από 

διαφορετικούς παράγοντες, που συντελούν στην αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει το 

πραγματικό νόημα της ύπαρξής του, αλλά και να μαθαίνει (Rogers, 1999). 

Έτσι, η εκπαίδευση εξακολουθεί να συζητά τρόπους για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

του μαθητή. Για την ανάγκη της μαθητοκεντρικής συμμετοχικής εκπαιδευτικής διεργασίας, που θα 

βοηθά τον μαθητή να μάθει πώς να μαθαίνει, τον ενήλικα να εξετάζει τις πληροφορίες, τις 

πεποιθήσεις και τα επιχειρήματά του ολιστικά και αντικειμενικά, να αξιολογεί και να εκτιμά τους 

καταναγκασμούς και τις διαστρεβλώσεις (τυχόν άκριτων παραδοχών) τού πλαισίου αναφοράς του. 

Διότι είναι γενικά αποδεκτό ότι ο άνθρωπος, από  την παιδική του ηλικία, μέσα από τη διαδικασία 

της αλληλεπίδρασης και της κοινωνικοποίησής του φιλτράρει τις εμπειρίες του και νοηματοδοτεί 

αυτές μέσα από ένα πλαίσιο αναφοράς, ένα οικοδόμημα το οποίο νομιμοποιεί την πραγματικότητα 

μέσα από ήδη δομημένες και υπάρχουσες και στον σύγχρονο κόσμο ιεραρχίες εξουσίας (Bauman, 

2003). Το άτομο αναγκάζεται να αποδεχθεί ως δεδομένες ιδεολογίες και αντιλήψεις τού 

οικοδομήματος και όχι δικές του (Κόκκος, 2017), οι οποίες κατευθύνουν τις πράξεις του αλλά και 

τη νοηματοδότηση της εμπειρίας του. Συνεπώς, και στον σύγχρονο κόσμο τα άτομα δεν 

λειτουργούν αυτόνομα και ελεύθερα, αλλά επηρεάζονται και χειραγωγούνται από τις αντιλήψεις 

(στερεότυπα) της κυρίαρχης κουλτούρας, που ποδηγετούν τη σκέψη και την πράξη τους (Κόκκος, 

2016, 2017; Mezirow,  2007). 

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα του Φρέιρε έρχεται να ανταποκριθεί και στον σύγχρονο 

κόσμο, και μάλιστα όχι μόνο στις αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα μπορούσε 

κάλλιστα να εφαρμοσθεί αυτούσιο δεδομένου ότι αναφέρεται στο ίδιο πλαίσιο (Φραγκούλης, 

2004), αλλά και ευρύτερα. Διότι, και στη σύγχρονη κοινωνία, η ικανότητα του ατόμου να 

προβληματίζεται μέσα από την εμπειρία του, να επανεξετάζει προσεγγίζοντας ολιστικά την 

πραγματικότητα είναι μια απαραίτητη συνθήκη που θα επιτρέπει στο άτομο να πράτει ή και να 

μετασχηματίζει (έστω  σε επίπεδο στάσεων και αντιλήψεων) την πραγματικότητα, με σκοπό τη  

βελτίωση του εαυτού και, κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου (Τσιάμη, 2013).    

Πιο συγκεκριμένα, στις ιδέες του Freire βασίστηκε και  ο Αμερικανός κοινωνιολόγος  J. 

Mezirow (1923-2014), ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία της «Μετασχηματίζουσας μάθησης». 

Σύμφωνα με τον Mezirow (2007), η πραγματική και ουσιαστική μάθηση απαιτεί τη συνεχή 

διαπραγμάτευση των νοημάτων και των σκοπών, την επανεξέταση των παραδοσιακών αυτών 

παραδοχών - μέσα από μια εκούσια διαδικασία κατανόησης και επαναδιαπραγμάτευσης. Διότι η 

ουσιαστική μάθηση οφείλει να ωθεί τον μανθάνοντα να αμφισβητεί την αλήθεια, την αξιοπιστία, 

την αυθεντικότητα των ισχυρισμών του ή αυτών που άφησε να εννοηθούν από το περιβάλλον του, 

τα κοινωνικά και προσωπικά αισθήματα και προθέσεις. Να εστιάζει στο περιεχόμενο ενός 

προβλήματος, στη μέθοδο λύσης αυτού, αλλά και στην επανεξέταση του οικοδομήματος πάνω στο 

οποίο το πρόβλημα βασίζεται, ώστε να αντιληφθεί ο εκπαιδευόμενος όλες τις διαστάσεις και το 

αληθινό νόημα του ζητήματος (Mezirow, 1991). Να μάθει πώς να μαθαίνει, να εξετάζει τις 

πληροφορίες, τις πεποιθήσεις και τα επιχειρήματα ολιστικά και αντικειμενικά, να αξιολογεί και να 

εκτιμά τους καταναγκασμούς και τις διαστρεβλώσεις (τυχόν άκριτων παραδοχών) του πλαισίου 

αναφοράς. Έτσι, είναι πιθανό να αναπτυχθεί η συναισθηματική κατανόηση και η  εδραίωση μιας 

ανοικτής διάθεσης για νέες ιδέες και οπτικές μέσα από την ενσυναίσθηση και τη συναίνεση στις 

διαφορετικές απόψεις, ώστε μέσα από τον ορθολογικό διάλογο, να μπορούν οι άνθρωποι  να 

ερμηνεύουν την πραγματικότητα με μεγαλύτερη ακρίβεια αντίληψης και με κοινωνική δικαιοσύνη 

(Mezirow, 1991. Mezirow 2007). 
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2.3. Η συμβολή της Τέχνης στην εκπαίδευση. 

Το μέσο το οποίο μπορεί να δώσει το έναυσμα για μια τέτοια εκπαιδευτική διεργασία, που θα 

ενεργοποιεί τη σκέψη, είναι φυσικά η Τέχνη. Διότι είναι, πια, γενικά αποδεκτή η συμβολή της 

Τέχνης τόσο στην εκπαίδευση (Dewey, 1980) όσο και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ώστε, 

όπως υποστήριξε και ο Σόπενχαουερ, τα έργα τέχνης αναδεικνύουν με αισθητικά ωραίο τρόπο όχι 

μόνο τα τρέχοντα, εφήμερα και πεπερασμένα, αλλά και καθολικές, διαχρονικές και αιώνιες ιδέες 

(Πελεγρίνης, 1998). Ειδικά τα έργα τέχνης υψηλής αισθητικής περιέχουν σύμβολα και 

αναπαραστάσεις προς ευρύ φάσμα κατευθύνσεων και πρόσθετα εναύσματα έξω από καθιερωμένα 

σχήματα ερμηνείας της πραγματικότητας,  ενεργοποιούν τη φαντασία και το συναίσθημα, τη σκέψη 

και τη διαίσθηση σε αυθεντικές και ενσυναίσθητες ενοράσεις. Έτσι, συντελούν, πέρα από την 

απελευθέρωση της φαντασίας (Greene, 2000) και του συναισθήματος, στην αντισυμβατική 

ολιστική διαλεκτική και  απελευθερωτική (χειραφετητική) νοητική διεργασία (Κόκκος 2017). 

Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη ότι «τα συμβολικά αγαθά, τα έργα τέχνης, υπάρχουν μόνο για 

εκείνους που έχουν τα μέσα να τα ιδιοποιηθούν, δηλαδή να τα αποκωδικοποιήσουν» (Bourdieu & 

Darbel, 1991, p. 39). Όμως, στο μέτρο που το περιεχόμενο ενός έργου τέχνης είναι αρκετά 

παραστατικό και προσφέρει συναισθηματική συνάφεια με τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων, 

μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί σε όλους, έστω και μόνο για την ενίσχυση της στάσης τους 

απέναντι στα σημαντικά έργα τέχνης, προσφέροντας (ή εκκινώντας από) τα οφέλη που στερήθηκαν 

(Κόκκος 2017). Επίσης, στον σύγχρονο κόσμο, γνωρίζουμε ήδη πολλά έργα Τέχνης τα οποία με τη 

δύναμη του διαδικτύου και την ανάπτυξη των μεταφορών είναι πλέον εύκολα προσβάσιμα σε 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

2.4. Η πρακτική εφαρμογή 

Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούσαμε ως παραγωγικό θέμα τις σχέσεις γονέων – παιδιών, θα 

μπορούσαμε να προσεγγίσουμε ολιστικά το θέμα μέσα από διάφορα έργα τέχνης και διαφορετικά 

υποθέματα, τα οποία αναδεικνύουν διαφορετικές οπτικές. Με συγκεκριμένα (υπο)θέματα που 

πηγάζουν από την πραγματικότητα των εκπαιδευόμενων και. παράλληλα, σε μια βαθύτερη 

ανάλυσή τους αναδύουν μια προβληματική κατάσταση, μπορούμε να προσκαλέσουμε τους 

εκπαιδευόμενους σε μια διαλεκτική συνδιαλλαγή και σε «εσωτερική διερώτηση» σχετικά με τη 

σύνδεση του υποθέματος με το κυρίως θέμα, καθώς και με τον ίδιο τους τον εαυτό (Freire, 1985) 

και, κάπως έτσι, να οδηγήσουμε στην ενεργητική συμμετοχή και στην κριτική συνειδητοποίηση της 

πραγματικότητας. 

Ειδικότερα, θα μπορούσαμε να πραγματευθούμε τα εξής υποθέματα, με τα αντίστοιχα 

ερεθίσματα από πίνακες ζωγραφικής αναγνωρισμένων καλλιτεχνών: 

α)Τη σχέση μεταξύ των γονέων 

Η κωδικοποίηση των «γονιών» και της σχέσης τους μέσα από το «Δέντρο ζωής» αλλά και το 

«Φιλί» του Gustav Klimt (1862 – 1918) είναι δυνατόν να φέρει αντιμέτωπους τους συμμετέχοντες 

με την επίδραση της διάστασης αυτής στη σχέση με το παιδί τους. Αναζητώντας τον ρόλο των 

φύλων μέσα από τα σύμβολα (δεξιά και αριστερά από το δέντρο, αγκαλιά - αισθησιασμός ή 

υποταγή) και τη λειτουργία της φύσης (δέντρο/κήπος - άκρη), οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επανεξετάσουν το έδαφος πάνω στο οποίο «ριζώνει» και αναπτύσσεται η σχέση τους με το παιδί. 
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Πίνακας 2 «Δέντρο ζωής» και «Φιλί» (Gustav Klimt) 

 

β) Τη σχέση με τη μητέρα 

Μέσα από το πλαίσιο αναφοράς των σχέσεων της μητέρας με το παιδί στις «κωδικοποιήσεις» 

του Ζ.Μiro «Η μητρότητα» και της Κ.Κόλλβιτς «Οι μητέρες», οι συμμετέχοντες έρχονται 

αντιμέτωποι με τη φυσική εξάρτηση του παιδιού για επιβίωση και προστασία (κρέμονται στο 

στήθος), αναδεικνύοντας τον ρόλο της μητρότητας αλλά και επανεξετάζοντας τις συνέπειες αυτής 

της μακροχρόνιας σχέσης (υπερπροστασία και εξάρτηση). 

 

 
 

Πίνακας 3 «Maternity» (Joan Miro) και «Die Mütter» (Käthe Kollwitz) 

 

γ) Τη σχέση με τον πατέρα 

Ακολούθως, και μέσα από την οπτική των σχέσεων μεταξύ του πατέρα και του παιδιού, οι 

εκπαιδευόμενοι επανεξετάζουν  αφενός μεν τον ρόλο του πατέρα και αφετέρου έννοιες όπως: 

επιβολή/αυστηρότητα («Σύνθεση με τον Πατέρα», Ν. Εγγονόπουλος), πρότυπο («Αγόρι με πίπα», Π. 

Πικάσο) και αποδοχή («Ο άσωτος υιός», Τζ. ντε Κίρικο).  
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Πίνακας 4 «Σύνθεση με τον πατέρα» (Ν. Εγγονόπουλος), «Αγόρι με πίπα» (Πάμπλο Πικάσο) και «The Prodigal Son» (Giorgio 

de Chirico) 

 

δ) Οι σημαντικοί «Άλλοι» 

Ο πίνακας του W.Kandinsky «Χρωματιστή ζωή» δίνει το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται η σχέση γονέα-παιδιού και οδηγεί σε  επανεξέταση των επιδράσεων της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης, μέσα από την επεξεργασία των ρόλων των παππούδων, των αδελφιών, της εργασίας 

και της κοινωνίας,  στη σχέση γονιών-παιδιού. 

Σε συνδυασμό με το έργο «Τα παιδιά της γειτονιάς μου» του Πολύκλειτου Ρέγκου, οι 

συμμετέχοντες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την επιρροή των «Άλλων» στη σχέση γονέα–

παιδιού. 

  

 
 

Πίνακας 5 «Colorful life» (Wassily Kandinsky) και «Τα παιδιά της γειτονιάς μου» (Ρέγκος Πολύκλειτος) 

 

ε) Το «καλό» παιδί 

Το άταχτο παιδί στον «Παιδικό καυγά» του Γ. Ιακωβίδη και ο «κακός» μαθητής στο 

«Σχολείο» του J. Steen φέρνει αντιμέτωπους τους συμμετέχοντες με τις αντιλήψεις τους για το 

καλό παιδί, ενώ, παράλληλα, οδηγεί σε επανεξέταση της προέλευσης αλλά και της ορθότητας των 

προτύπων συμπεριφοράς που ενστερνιζόμαστε. 

Το χαρούμενο παιδί που αναπαρίσταται στον πίνακα του Τζ. Ρέυνολντς «Η μις Μπόουλ με το 

σκύλο της», σε αντίθεση με τα λυπημένα παιδιά στον πίνακα «Παιδιά που παίζουν» του Ο. 

Κοκόσκα, φέρνουν σε επαφή τούς γονείς με τον ψυχικό κόσμο των παιδιών και τη σημασία των 

παραπάνω αντιλήψεών τους για την ευτυχία τους. 

 
 

Πίνακας 6 «Παιδικός καυγάς» (Γεώργιος Ιακωβίδης) και «School teacher» (Jan Steen) 
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Πίνακας 7 «Miss Bowles» (Joshua Reynolds) και  «Children playing» (Oskar Kokoschka) 

 

στ) Μεταβίβαση αξιών 

Ο πίνακας του R.B. Martinaiou «Παιδί που γράφει το μάθημά του» δίνει έναυσμα για τη 

συνειδητοποίηση της σημασίας της μεταβίβασης αξιών και ρόλων στο μέλλον των παιδιών.  

 

 
 

Πίνακας 8 «Παιδί που γράφει το μάθημα του» (Robert Braithwaite Martineau) 

3. Συμπεράσματα 

Στην πράξη, η θεωρία του Freire (και του Mezirow) αναφέρεται κυρίως στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, δεδομένου ότι η κοινωνική κριτική και ο κριτικός στοχασμός είναι λειτουργίες που 

βρίσκονται εγγύτερα στους ενήλικες, λόγω εμπειριών και ωρίμανσης. Ωστόσο ο σύγχρονος τρόπος 

ζωής και τα μέσα ενημέρωσης, επηρεάζουν τους νέους/νέες (ολοένα και από μικρότερη ηλικία) ενώ 

και στα αναλυτικά προγράμματα, περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά αντικείμενα για τους κοινωνικούς 

δεσμούς, την οικογένεια, τη διαφορετικότητα, την ηθική κ.α (Κόκκος, 2017).  Συνεπώς μια τέτοια 

διεργασία είναι σκόπιμο να  εφαρμόζεται τόσο σε ανήλικους με αφορμή συγκεκριμένες ενότητες- 

μαθήματα του σχολείου που συνδέονται με τις κοινωνικές σχέσεις (όπως στα Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου που υπάρχει η ενότητα Οικογενειακές σχέσεις) , 

όσο και σε ομάδες ενηλίκων εκπαιδευομένων (όπως σε σχολές γονέων). 

Διότι, μέσα από μια ευρετική πορεία προς τη γνώση με όχημα την τέχνη και τον στοχαστικό 

διάλογο, οι συμμετέχοντες περνούν από την επιφανειακή δομή του θέματος στην εις βάθος 

κατανόηση της πραγματικότητας που τους περιβάλλει. Μέσα από την εξέταση διαφορετικών 

διαστάσεων του εκπαιδευτικού αντικειμένου ή του υπό συζήτηση θέματος, το οποίο αφορμάται από 
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την πραγματική ζωή των εκπαιδευομένων την οποία και αφορά, είναι δυνατόν να κατανοήσουν τη 

δική τους θέση-στάση, να εμψυχωθούν στον ρόλο τους, να αντιληφθούν τη δική τους ευθύνη, 

καθώς και να συνειδητοποιήσουν τις πολλαπλές και συχνά αντιτιθέμενες διαστάσεις που μπορεί να 

συνυπάρχουν σε μια κατάσταση. 

Έτσι, μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζεται με την Τέχνη και ενεργοποιεί τη φαντασία 

και το συναίσθημα μιας ομάδας ανθρώπων που αλληλοεπιδρούν είναι δυνατόν να αναδείξει 

περισσότερες, πιο θεωρητικές και φιλοσοφικές διαστάσεις του υπό συζήτηση θέματος και συνεπώς 

να οδηγήσει σε διανοητική ευρύτητα τους συμμετέχοντες. 

Συνεπώς, η θεωρία του Φρέιρε, αν συνδυαστεί με τη δυναμική της Τέχνης και 

χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση με σκοπό την απελευθέρωση του νου και την κριτική 

συνειδητοποίηση της πραγματικότητας που μας περιβάλλει, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μια  

αντισυμβατική και ολιστική νοητική διεργασία, που θα βοηθά το άτομο να κατακτά τη διανοητική 

και λειτουργική πνευματική ευρύτητα, την οποία οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν. 
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Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 
 

Σπύρος Σασσάνης 

Κοινωνιολόγος, Msc, Med, υπ. διδάκτορας Κοινωνιολογίας 

Κέντρο Πρόληψης εξαρτήσεων «ΦΑΕΘΩΝ» δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων-

Καματερού. 

Περίληψη 

Όλες σχεδόν οι σύγχρονες προσεγγίσεις στον τομέα των εξαρτήσεων συμφωνούν ότι η 

αιτιολόγηση της χρήσης είναι πολυπαραγοντική. Για να εγκατασταθεί κάποια εξάρτηση, χρειάζεται 

να συναντηθεί μία ουσία με μια συγκεκριμένη ελλειμματική προσωπικότητα σε μια δεδομένη 

κοινωνικοπολιτιστική στιγμή. Η διεπιστημονικότητα δεν αφορά μόνο τον πλουραλισμό 

ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Δεν σημαίνει τον τεμαχισμό της γνώσης σε επιμέρους ενότητες με 

σκοπό την πληρέστερη ερμηνεία του φαινομένου της εξάρτησης και συνεπώς και της πρόληψης 

των εξαρτήσεων. Αφορά τη συνειδητοποίηση στην πράξη του πολυπαραγοντισμού ως αιτιολόγηση 

της εξαρτητικής διαδικασίας και συνεπώς και της αντιμετώπισής της; Με ποιον τρόπο η κοινότητα 

αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν κάποια από τα μέλη της σε εξάρτηση, 

ώστε να μην εξωραΐζουν τη μιζέρια της καθημερινότητας μέσα από προγράμματα σχεδιασμένα 

«άνωθεν», που επικεντρώνονται στο σύμπτωμα και όχι στις κοινωνικές αιτίες και τα αδιέξοδα που 

το δημιουργούν. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εξαρτήσεις, πρόληψη, ναρκωτικά, διεπιστημονικότητα  

1. Εισαγωγή 

Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι οι αιτιολογικοί παράγοντες που οδηγούν στη 

χρήση και στην εξάρτηση είναι πολλοί και ότι ο εθισμός είναι ένα κοινωνικό πολυπαραγοντικό 

φαινόμενο. Θεωρούν ότι η τοξικομανία είναι ένα αίνιγμα του οποίου η λύση πρέπει να αναζητηθεί 

στην κοινωνία και τον πολιτισμό που παράγει  και μάλιστα στον τρόπο που συνδιαλέγονται με τον 

άνθρωπο και την προσωπικότητά του (Μάτσα, 1999). Στην πραγματικότητα δηλαδή είναι η 

συνάντηση σε μια δεδομένη κοινωνικοπολιτική στιγμή, μιας προσωπικότητας και μιας ουσίας 

(Olivestein, 1977). Πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, όχι μόνο ως αποτέλεσμα 

επίδρασης, αλλά και ως διαδικασίας επιρροής, η οποία αναπτύσσεται και επηρεάζει όλες τις 

παραμέτρους της ανθρώπινης ύπαρξης (Μάτσα, ό.π. σελ 21), και σίγουρα κανείς δεν γίνεται 

τοξικομανής επειδή δοκίμασε ναρκωτικά. 

Η πρόληψη των εξαρτήσεων από την άλλη μεριά είναι όλες εκείνες οι ενέργειες που μπορούν 

να γίνουν πριν από την εκδήλωση μίας εξαρτητικής συμπεριφοράς. Στην πραγματικότητα δηλαδή η 

πρόληψη των εξαρτήσεων αναφέρεται σε όλους τους παράγοντες που αιτιολογούν τη χρήση, 

δηλαδή κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, ατομικούς. Είναι μάλλον η επανασύσταση των 

κοινωνικών σχέσεων, η δημιουργία ανθρώπινων δεσμών, τέτοιων που να εξασφαλίζουν ότι οι 

συμπεριφορές των μελών μιας κοινότητας αποτελούν μέρος της και δεν είναι αποκομμένες από τις 

λειτουργίες της στο βαθμό που συντελούν στη διατήρηση και την αναπαραγωγή της. Με αυτόν τον 

τρόπο, και τα ίδια τα μέλη της κοινότητας δεν αισθάνονται απομονωμένα, αποξενωμένα, που 

διαβιούν σε σύγχυση και άγχος, παράγοντες που ουσιαστικά μπορεί να είναι οι πραγματικοί 

αιτιολογικοί παράγοντες χρήσης. 

Συνεπώς η δουλειά στην πρόληψη των εξαρτήσεων δεν μπορεί να είναι μηχανιστική ή 

διεκπεραιωτική, γιατί τότε δε θα είναι πρόληψη. 
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2. Κυρίως μέρος 

Τι είναι όμως η διεπιστημονικότητα και πώς βοηθάει στην πρόληψη των εξαρτήσεων και της 

προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας; Είναι μία καθαρά τεχνοκρατική διαδικασία, που λειτουργεί 

στη βάση κόστους/οφέλους; Δηλαδή η διεπιστημονικότητα είναι «αποτελεσματική», άρα πρέπει να 

την επιλέξουμε; Το κριτήριο είναι ο ντετερμινισμός του όποιου αποτελέσματος, ακόμη και αν αυτό 

δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι άμεσα μετρήσιμο; Είναι εν τέλει η διεπιστημονικότητα 

ωφελιμιστική; (Δερτιλής, 1983). 

Από την άλλη βέβαια πλευρά μπορεί να υποστηριχτεί, με βάσιμα επιχειρήματα, ότι 

επιστημονικότητα  δεν υπάρχει, καθώς όλες οι συσσωρευμένες γνώσεις που απαρτίζουν την 

Επιστήμη, προέρχονται από διάφορα πεδία έρευνας και θεωρίας και συνεπώς είναι στην πράξη 

διεπιστημονική. Συγκεκριμένα, η επιχειρηματολογία υπέρ της de facto διεπιστημονικότητας της 

επιστήμης στηρίζεται,  πρώτον, στο γεγονός ότι συνεχώς τροποποιείται το αντικείμενό της, 

δεύτερον η αλλαγή του μεθοδολογικού της προτύπου διαχρονικά τρίτον οι νέες θεωρίες πάντοτε 

αποτελούν συνθέσεις απόψεων, δεδομένων και υποθέσεων από ένα ευρύτερο χώρο, ο οποίος 

απαρτίζεται από φιλοσοφικές και επιστημονικές γνώσεις και πρακτικές μιας συγκεκριμένης εποχής 

και περιόδου (Παπαγούνος, 1982). 

Επίσης, για κάποιους άλλους μελετητές, ακόμη και το γεγονός ότι η ίδια η επιστήμη πρέπει 

να συμμορφώνεται με ορισμένους καθολικούς και παγιωμένους κανόνες, δεν είναι μόνο εκτός 

πραγματικότητας, αλλά είναι και ολέθριο. Είναι εκτός πραγματικότητας γιατί είναι 

υπεραπλουστευτική για τις περιστάσεις που ευνοούν ή προκαλούν την ανάπτυξη του ανθρώπου και 

ολέθρια διότι η επιβολή κανόνων μπορεί να ενισχύει την επαγγελματική κατάρτιση, αλλά 

αποβαίνει μοιραία για την ανθρωπιά. Ταυτόχρονα παραβλέπει την συνθετότητα των φυσικών, 

κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών που διαμορφώνουν τις αλλαγές της επιστήμης (Feyerabend, 

1975). Συνεπώς η πολύπλευρη επισκόπηση των φυσικών, αλλά και των κοινωνικών φαινομένων, 

αυξάνει την εγκυρότητα της επιστήμης αλλά και βοηθάει στη διατήρηση της ανθρωπιάς της. 

Εκτός των άλλων όμως, η ίδια η έννοια της επιστήμης τον 20ο αιώνα, έχει να επιδείξει και 

ένα ακόμη παράδοξο το οποίο είναι συνδεδεμένο με ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές 

αναφορές: δημιουργεί ή/και επιτείνει τους κοινωνικούς και ταξικούς διαχωρισμούς ανάμεσα στους 

ειδικευμένους γνώστες ενός πεδίου και όλους τους υπόλοιπους, κάνοντας υποχρεωτική σχεδόν την 

υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της εξειδικευμένης επιστήμης από το σύνολο της κοινωνίας. Όμως 

η καθολικότητα της κοινωνίας δεν είναι άθροισμα των μερών της, καθώς το σύνολο έχει ιδιότητες 

που δεν διαθέτουν τα μέλη της (Morin, 2000). Με αυτόν όμως τον τρόπο, όχι μόνο εξασθενεί η 

έννοια του Πολίτη, αλλά υπονομεύεται η συμμετοχικότητα και η Δημοκρατία. Συνεπώς η γνώση 

πρέπει να αποκτήσει εκ νέου την καθολική της ιδιότητα και να επανοηματοδοτηθεί ως όλον. Η 

διεπιστημονικότητα σε αυτή την περίπτωση δε θα σημαίνει το άθροισμα των εξειδικευμένων 

γνώσεων, αλλά την σύνθεση αρχικά και το μοίρασμα στη συνέχεια της γνώσης. Διαφορετικά, ο 

τεμαχισμός της κοινωνικής πραγματικότητας με σκοπό την κατανόησή της σε ολοένα κα μικρότερα 

κομμάτια,  μπορεί να ερμηνευθεί ως υποεκπαίδευση καθώς πάντοτε θα απουσιάζει η συνολική 

εικόνα (Δαφέρμος, 1999). Η τεμαχισμένη εξειδικευμένη γνώση, γίνεται εμπόρευμα, καταναλωτικό 

προϊόν, το οποίο «αγοράζεται» ώστε να «ανταλαχθεί» στην αγορά εργασίας με απασχόληση-μισθό, 

ενώ η χρηστικότητά της εξαντλείται ως μέσο οικονομικής μεγένθυνσης (Λυοτάρ, 2008). 

Μήπως όμως η διεπιστημονική προσέγγιση είναι χρήσιμη, δηλαδή αποτελεσματική στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων; Πράγματι έχει επιβεβαιωθεί η χρησιμότητά της σε ανάλογες περιπτώσεις όπου τα 

αποτελέσματα κρίθηκαν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. Όμως, αν και η αποτελεσματικότητα της 

τυπικής ερευνητικής διαδικασίας είναι μεγάλη, εν τούτοις στις ίδιες έρευνες οι αντιλήψεις των 

συμμετεχόντων παραμένουν μονοθεματικές, απλώς αλλάζουν πεδίο αιτιολόγησης (Κοκκέβη, 

Μαλλιώρη, Κοκκώλης, & Σολδάτος, 2008). 

Ακόμη όμως και έτσι, η ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση των εκπαιδεύσεων των 

εργαζομένων στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων έχει διαπιστωθεί περισσότερα από 15 
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χρόνια, με την παράλληλη όμως ανάγκη για αναβάθμιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών (Τσιμπουκλή, 2010 ). Σε αυτό το επίπεδο μάλιστα είναι ιδιαίτερα δύσκολο 

να μπορέσουν να γίνουν οι εκπαιδεύσεις με διεπιστημονικό τρόπο, δηλαδή οι προσεγγίσεις να είναι 

πολύπλευρες, αλλά και οι εκπαιδευόμενοι από διαφορετικά, αν και όμορα, επιστημονικά πεδία ή 

επαγγελματικές περιοχές. 

Ας δούμε καλύτερα ένα παράδειγμα από την δουλειά που κάνουν τα Κέντρα Πρόληψης σε 

όλη την επικράτεια. Σε κάποιο Γυμνάσιο της Αττικής, οι έφηβοι μαθητές που συμμετέχουν σε 

ομάδα εφήβων, κλήθηκαν να καταγράψουν σε μία από τις συναντήσεις που είχαν, τα κυριότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους. Από τις απαντήσεις 

τους μπορούμε να ανιχνεύσουμε πολλά στοιχεία: δυσκολίες έκφρασης, όπως για παράδειγμα 

συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη, εκπαιδευτικά ελλείμματα, ζητήματα διαχείρισης άγχους, πίεσης 

συνομηλίκων, δυσκολίες επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς και γονείς, δυσκολίες προσαρμογής σε 

νέο περιβάλλον, ανεργία και οικονομική ανέχεια οικογένειας, αυτοεκτίμηση και αποδοχή, μίσος 

και αδιαλλαξία ακόμη και αυτοκτονικό ιδεασμό. Και όλα αυτά από μία μόνο ομάδα εφήβων, σε ένα 

μόνο σχολείο! (οι απαντήσεις-ανώνυμα- είναι διαθέσιμες). 

Αντίστοιχες απαντήσεις δίνουν και οι μαθητές Λυκείων και των τριών τάξεων. Τα κυριότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν έχουν να κάνουν με το «ανούσιο εκπαιδευτικό σύστημα», 

«οικονομικές δυσχέρειες» και «ανεργία», «φόβο, ανασφάλεια», κακές ή «προβληματικές 

οικογενειακές σχέσεις χωρίς κατανόηση και υποστήριξη», το «ρατσισμό» και τη «μετανάστευση», 

το «άγχος για το μέλλον και την έλλειψη ελεύθερου χρόνου», τον «εγωισμό, την απώθηση που 

δημιουργεί το σχολείο σε πολλούς μαθητές». 

Πώς απαντάει μία κοινωνία σε τέτοιου είδους ζητήματα; Και ποιος ο πραγματικός ρόλος των 

δομών προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας; Μήπως η λύση είναι ένας ψυχολόγος σε κάθε 

σχολείο (ΦΕΚ 3676/28-08-2018); Και γιατί όχι ένας ψυχολόγος σε κάθε τάξη! Ή μήπως η 

απάντηση μπορεί να κρύβεται στην παροχή μονοπρόσωπης «Αγωγής Υγείας» από το Υπουργείο 

Υγείας σε τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο; Ή μήπως ακόμη θα μπορούσαν να καταγραφούν, με 

όμορφα γραφιστικά ανά δήμο, με χρωματική διαβάθμιση ποσότητας «ωφελουμένων» στη κεντρική 

σελίδα των νεοσύστατων Κέντρων Κοινότητας (https://kentrakoinotitas.gr/, n.d.) τόσοι έφηβοι από 

το τάδε σχολείο; Ή έστω θα μπορούσαμε να στηριχτούμε στις πρόσκαιρες, και πολιτικά και 

ιδεολογικά κατευθυνόμενες επιλογές των ΕΣΠΑ; Επιλογές που εντείνουν την κυρίαρχη λογική της 

εξατομικευμένης αντιμετώπισης του συλλογικού, αναπαράγοντας μία διαρκώς αυξανόμενη-και 

πάντως σήμερα ήδη αρκετά διαδεδομένη και ισχυρή-αντίληψη «κοινωνικό  πρόβλημα-ατομική 

λύση» για όλα τα συλλογικά διακυβεύματα. 

Υπάρχει ακόμη μία διάσταση της μονοθεματικότητας στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 

στη σημερινή εποχή, και αφορά κυρίως την σταδιακή κυριαρχία του βιολογικού/ιατρικού μοντέλου 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου. «Η ετικέτα της «νόσου», που έχει κατασκευαστεί κοινωνικά, 

με την αμέριστη συνδρομή του ιατρικού κόσμου, έρχεται βασικά να απενοχοποιήσει την κοινωνία 

για το ρόλο της στην εγκατάσταση του προβλήματος να ρίξει το ανάθεμα στο περιθωριακό αυτό 

άτομο και στην οικογένειά του και να το στιγματίσει. Το επόμενο βήμα είναι να του προτείνει και 

τη φαρμακευτική «θεραπεία» της αρρώστιας του, κάποιο υποκατάστατο της ουσίας του», αναφέρει 

η Κατερίνα Μάτσα (Μάτσα, https://tvxs.gr, 2017). Στις σημερινές συνθήκες αυτό μπορεί να 

μεταφραστεί με την εντεινόμενη άποψη για του Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης, ως λύση στο 

πρόβλημα των εξαρτήσεων. Στην πραγματικότητα αναπαράγεται η ιατρικού τύπου βιολογική 

προσέγγιση (και για αυτό μονοθεματική) ότι η τοξικομανία είναι μία χρόνια υποτροπιάζουσα 

διαταραχή, όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι οι 

ουσίες έρχονται να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους ως «φάρμακο» που θα απαλύνει τα 

ελλείματα που έχει ή που βιώνει. Ελλείματα κοινωνικά, οικονομικά, επικοινωνίας, ανθρώπινης 

επαφής, εμπιστοσύνης, τρυφερότητας και αγάπης (Μάτσα, https://selidodeiktis.edu.gr, 2019). Στην 

πραγματικότητα όμως, μία τέτοια αντιμετώπιση απλώς διαχειρίζεται ένα κοινωνικό φαινόμενο του 
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οποίου η γέννηση δεν βρίσκεται στο βιολογικό υπόβαθρο κάποιων ανθρώπων, αλλά στο πολιτισμό 

και την κοινωνία. 

Από μόνες τους τέτοιες «λύσεις» είναι σίγουρο ότι δεν επαρκούν. Η ανάθεση σε τρίτους 

ζητημάτων που αφορούν τη συλλογική συνείδηση και δράση δε επιλύει προβλήματα, απλά τα 

μεταθέτει. Το κυρίαρχο λοιπόν ζήτημα είναι η ανάληψη δράσης από το συλλογικό, με παρακίνηση 

και συνεργασία, με εμπιστοσύνη, ασφάλεια και δημοκρατικές διαδικασίες. Οι λειτουργοί της 

πρόληψης, μέλη και οι ίδιοι της κοινότητας, συν-υπάρχουν, εκχωρούν μέρος της ατομικότητάς τους 

(επιστημονική ειδίκευση) προς όφελος όλης της κοινότητας και των ίδιων. Ακριβώς όπως και όλοι 

οι υπόλοιποι, οι οποίοι συμμετέχουν στην ίδια διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι, οι 

εργαζόμενοι στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις άλλες κοινωνικές δομές, οι γονείς και μαθητές, οι 

διάφορες συλλογικότητες και επαγγελματίες, οι ειδικοί ψυχικής υγείας… 

Από την άλλη μεριά, εδώ και δεκαπέντε χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μια σταδιακή 

μετατόπιση της ευθύνης στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, από τους ενεργούς πολίτες και 

την τοπική κοινότητα, προς εξειδικευμένα τεχνοκρατικά στελέχη και τις αντίστοιχες απρόσωπες 

υπηρεσίες (Ζαφειρίδης, Λαϊνάς, & Γκιουζέπας, 2003). Αν ξαναγυρίσουμε στο παράδειγμά μας με 

την ομάδα εφήβων, τότε μήπως ψάχνουμε ένα superman? Έναν υπεράνθρωπο-λειτουργό 

ψυχοκοινωνικής υγείας που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές, διοικητικές, 

κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές και οικονομικές απαιτήσεις; 

Η απάντηση ή έστω ένα μέρος αυτής, πιθανόν να κρύβεται στις διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις. Η διεπιστημονικότητα δηλαδή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο επιλογής θεωρητικών 

εργαλείων, αλλά απαντάει σε πραγματικές ανάγκες της κοινότητας, μέρος της οποίας είναι και οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι στο πεδίο. Δεν είναι δηλαδή μια εργαλειακή επιλογή και δεν αφορά μόνο τον 

πλουραλισμό ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, αλλά τη συνειδητοποίηση στην πράξη του 

πολυπαραγοντισμού ως αιτιολόγηση της εξαρτητικής διαδικασίας και συνεπώς και της 

αντιμετώπισής της. Η επιλογή της διεπιστημονικής αντιμετώπισης του φαινομένου της πρόληψης 

των εξαρτήσεων, οδηγεί τους εργαζόμενους να επεξεργαστούν ολιστικά, στο βαθμό του εφικτού, 

κοινωνικά ζητήματα, υιοθετώντας με αυτόν τον τρόπο  και μάλιστα στην πράξη, την αρχή ότι το 

ζήτημα των εξαρτήσεων είναι ένα κοινωνικό, πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Η διεπιστημονικότητα 

δε σημαίνει τον τεμαχισμό της γνώσης σε επιμέρους ενότητες, με στεγανά ανάμεσά τους, αλλά 

σημαίνει συνεργατική ενότητα, οργάνωση και πολιτιστική σύνθεση, στοιχεία απαραίτητα για την 

πολιτιστική απελευθέρωση (Freire, 1974).  Με αυτόν τον τρόπο, η κοινότητα ως όλο αντιμετωπίζει 

τις βαθύτερες αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν κάποια από τα μέλη της σε εξάρτηση και να μην 

εξωραΐζουν τη μιζέρια της καθημερινότητας μέσα από προγράμματα σχεδιασμένα «άνωθεν» που 

επικεντρώνονται στο σύμπτωμα και όχι στις κοινωνικές αιτίες και τα αδιέξοδα που το δημιουργούν 

(Ζαφειρίδης, 2009). Δε χρειάζεται ο «σωβινισμός» της μονοθεματικότητας στην αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων (Miller, 1980), και σίγουρα όχι με γνώμονα το δίπολο ιατρού (θεραπευτή) – ασθενή 

(μαθητή, σχολείο, κοινότητα). 

3. Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός ότι η αιτιολόγηση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί και το 

μεθοδολογικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Αν κριθεί ότι το ζήτημα της 

τοξικοεξάρτησης είναι μία «χρόνια υποτροπιάζουσα διαταραχή» όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να δικαιολογηθεί η ίδια η χρήση ουσιών ως μία 

ατομική επιλογή. Επιλογή είτε με την πρόφαση του φιλελεύθερου επιχειρήματος ότι ο κάθε 

άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το σώμα του, είτε με την άποψη ότι βιολογικοί παράγοντες έχουν 

επηρεάσει την έξη του. Και οι δύο αυτές αντιλήψεις όμως αποφεύγουν να δουν τόσο την ιστορική 

διάσταση του φαινομένου, όσο κυρίως τις κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις του. 

Συνεπώς, η μονοδιάστατη αντιμετώπιση της εξαρτητικής διαδικασίας αποτελεί το άλλοθι για 

τις εξατομικευμένες πολιτικές αντιμετώπισής της, οι οποίες είναι για το λόγο αυτό καταδικασμένες 

σε αποτυχία. Η διεπιστημονική προσέγγιση από την άλλη μεριά δεν επιλέγεται μόνο ως η 
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ενδεδειγμένη «επιστημονική» μέθοδος για την αντιμετώπιση του πολυπαραγοντικού φαινομένου 

της εξάρτησης, αλλά κυρίως διότι η ολιστική προσέγγιση είναι μία βαθιά ανθρώπινη αντιμετώπιση, 

που εμπεριέχει όλους εκείνους τους παράγοντες που έχουν επιδράσει πάνω στον ψυχισμό του 

εξαρτημένου ώστε να οδηγηθεί στην κατάχρηση. Η διεπιστημονική προσέγγιση αποτελεί την 

επιβεβαίωση ότι η τοξικοεξάρτηση μπορεί να αντιμετωπιστεί, και με αυτήν την έννοια είναι μία 

αισιόδοξη, αλλά και ρεαλιστική ταυτόχρονα προοπτική. 
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Περίληψη 

Στόχος της εισήγησής μας να καταδείξουμε τα θετικά αποτελέσματα της διαθεματικής – 

ολιστικής θεώρησης του μαθήματος των θρησκευτικών που εφαρμόσαμε στο σχολείο μας με μια 

σειρά προσχεδιασμένων διδασκαλιών βάσει σεναρίων με χρήση ΤΠΕ, ώστε η θεματική του 

μαθήματος να παρουσιαστεί σε συνάφεια με το περιεχόμενο άλλων επιστημονικών πεδίων του 

σχολείου, διασφαλίζοντας την διαθεματικότητα και την  διεπιστημονικότητα, αλλά διατηρώντας 

ταυτόχρονα τη διακριτότητα του κάθε μαθήματος. 

Για τον σκοπό μας χρησιμοποιήσαμε δύο μεθόδους: Ανάδειξη στις επιμέρους ενότητες του 

μαθήματος των θρησκευτικών  των  διεπιστηµονικών εκείνων συσχετίσεων  που ενυπάρχουν στα 

θέματα, στις έννοιες και στις διαδικασίες µε όμορους - και µη -  επιστημονικούς κλάδους  και 

επιχείρηση ένταξης του περιεχομένου «προγραμμάτων», όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση ή τα 

πολιτιστικά προγράμματα, στις ενότητες των θρησκευτικών και  στο βαθμό που αυτά 

προσφέρονται για κάτι τέτοιο. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ολιστικότητα, διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα, Τ.Π.Ε. 

1. Εισαγωγή 

Για τον σχεδιασμό της διαθεματικής - ολιστικής αυτής θεώρησης την οποία εισηγούμαστε, 

αναζητήσαμε τρόπους σύμπραξης και συσχέτισης του περιεχομένου των θρησκευτικών με 

διαφορετικά μαθήματα, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την εσωτερική ενότητα και την 

ολιστική θεώρηση της γνώσης, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ψηφιακό υλικό με την μορφή 

προτύπων, διαμορφωμένο με κατάλληλο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, που να μπορεί να αξιοποιηθεί 

μελλοντικά και από άλλους συναδέλφους. 

Η σύμπραξη επιτεύχθηκε με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, 

Γεωγραφία, Μαθηματικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Εικαστικά, Φυσική Αγωγή,  

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και Πολιτιστικά, με αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό 

αναρτημένο σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δεν παραλείψαμε βεβαίως –εκτός από τη χρήση των 

εργαλείων web2 – να χρησιμοποιήσουμε και καινοτόμους παιδαγωγικές τεχνικές, όπως αυτή των 

έξι καπέλων, του  έντεχνου συλλογισμού και του παιχνιδιού ρόλων. 

Το όλο εγχείρημα συμφωνεί με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ) που θεωρεί ότι η σχολική γνώση πρέπει να διδάσκεται σε ενοποιημένη μορφή και να 

προσεγγίζεται με διερευνητικές μεθόδους. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Διεπιστημονικά – Διαθεματικά Σενάρια µε όμορους - και µη -  επιστημονικούς κλάδους 

Για μια διαθεματική – ολιστική θεώρηση του μαθήματος των Θρησκευτικών θεωρήσαμε 

σωστό πρώτον να αναδείξουμε στις επιμέρους ενότητες του μαθήματος των θρησκευτικών  τις 

διεπιστηµονικές εκείνες συσχετίσεις  που ενυπάρχουν στα θέματα, στις έννοιες και στις διαδικασίες 

µε όμορους - και µη -  επιστημονικούς κλάδους και στη συνέχεια, επιχειρήσαμε την ένταξη του 

περιεχομένου «προγραμμάτων», όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση ή τα πολιτιστικά 

προγράμματα, στις ενότητες των θρησκευτικών και  στο βαθμό που αυτά προσφέρονται για κάτι 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

290 

τέτοιο. Στην εισήγησή μας παρουσιάζουμε ένα δείγμα των ολιστικών διαθεματικών προσεγγίσεων 

που επιχειρήσαμε στο πλαίσιο του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Σχολείο μας. 

Όσον αφορά λοιπόν τους όμορους και μη επιστημονικούς κλάδους, εύλογες συσχετίσεις 

δύνανται να υλοποιηθούν με τα φιλολογικά μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας. Θρησκευτικά και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια 

μεταξύ τους, ως κατεξοχήν ανθρωπιστικά και πολιτιστικά μαθήματα, που στηρίζουν τους 

κοινωνικούς σκοπούς της εκπαίδευσης. Η Αρχαία Ελληνική είναι εξάλλου η Γλώσσα την οποία 

χρησιμοποίησαν οι Συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ως εκ 

τούτου, πράγματι, η πρώτη συστηματική διεπιστημονική – διαθεματική προσέγγιση 

πραγματοποιήθηκε με μια σειρά συνδιδασκαλιών βάσει σεναρίων και χρονοδιαγράμματος. 

Ειδικότερα, οι συνδιδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης της 

εκπαίδευσης και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος και κατόπιν προτάσεως στο 

ΕΠΕΣ του Σχολείου, ενώ το όλο σκεπτικό των πρακτικών συμφωνεί με το πνεύμα των Νέων 

Προγραμμάτων Σπουδών των Θρησκευτικών ( ΔΕΠΠΣ, 2001 και  Οδηγός  Εκπαιδευτικού στα 

Θρησκευτικά, Αθήνα, 2011).  Χρησιμοποιήσαμε τον αλληλεπιδραστικό και ολιστικό τρόπο 

διδασκαλίας με τη βοήθεια πάντα της χρήσης των ΤΠΕ, ενώ η όλη καλή πρακτική ολοκληρώθηκε 

με ανατροφοδότηση βάσει survey - ερωτηματολογίου.  

Στόχος μας ήταν οι μαθητές να προσεγγίσουν πανανθρώπινες αξίες που αναδεικνύονται από 

τη μελέτη των θεολογικών κειμένων στο πρωτότυπο (ανθρώπινα δικαιώματα, θεσμός της 

οικογένειας, ισότητα φύλων και φυλών, δικαιοσύνη, ειρήνη, ελευθερία) συνειδητοποιώντας επίσης 

τη διαχρονική ισχύ αυτών των αξιών. Παράλληλα, να εμπεδώσουν γραμματικά και συντακτικά 

φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας βάσει αγιογραφικών και πατερικών κειμένων, 

καταδεικνύοντας ταυτόχρονα την ιστορική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις τους στην οικοδόμηση νέων εννοιών (μεταγνωστικοί 

στόχοι). Η όλη αυτή καλή πρακτική μας αναρτήθηκε στις ανοικτές πρακτικές στο Φωτόδενδρο 

(:http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/367?locale=el ).  

Το σημαντικό όμως είναι ότι η Πρακτική αυτή δεν υλοποιήθηκε άπαξ αλλά κατ’ 

εξακολούθησιν και κατά τα επόμενα σχολικά έτη και μάλιστα προσθέτοντας πάντα και κάτι 

καινούργιο. Έτσι από το σχολικό έτος 2014 – 15 έως το 2017 -18 είχαμε μια ολοκληρωμένη σειρά 

συνδιδασκαλιών, στην οποία προστέθηκαν και ασκήσεις εμπέδωσης της γραμματικής και των 

συντακτικών φαινομένων, με χρήση ασκήσεων στο λογισμικό hot potatoes, τις οποίες αναρτήσαμε 

προσφάτως στο Φωτόδενδρο (:http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/612?locale=el,  

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1069?locale=el και 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1070?locale=el ).  

Θεωρούμε καλή την πρακτική των παιχνιδιών, καθώς αυτά προκάλεσαν κινητοποίηση του 

συνόλου της τάξης και ευχάριστο κλίμα «διδασκαλίας». Στην ουσία οι μαθητές διδάχθηκαν, ενώ 

νόμιζαν ότι έπαιζαν. Τα παιχνίδια εξάλλου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι διαπιστωμένο 

ότι  γενικά  καλλιεργούν τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών (Jordan & Lifter, 2005). 

Δεδομένου ότι η υποφαινόμενη έχει και δεύτερη αναγνωρισμένη ειδικότητα, αυτή της φιλολόγου -

τμήματος κλασικής φιλολογίας, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε πολλά σενάρια και 

ασκήσεις συνδυαστικά των δύο ειδικοτήτων, θεολογίας και φιλολογίας, τα οποία μπορούν να 

εφαρμόζονται με όποιον συνάδελφο φιλόλογο του Σχολείου θελήσει να συνεργαστεί.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι ορισμένα σενάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από περισσότερους των δύο επιστημονικών κλάδων, καθώς το διαθεματικό περιεχόμενό τους 

περιλαμβάνει θεολογία, φιλολογία και μαθηματικά, πάντα με χρήση ΤΠΕ, όπως αυτό που 

δημιουργήσαμε στην Ακολουθία των  LAMS, με θέμα: «Ο Μ. Βασίλειος και οι εξάγωνες 

κηρήθρες»  διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, με χρήση των ψηφιακών πηγών που έχουν δημιουργηθεί 

από τον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων και το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: 

https://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1867477 . 

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/367?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/612?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1069?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1070?locale=el
https://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1867477
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Οι μαθητές κλήθηκαν σε αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο  να ερευνήσουν το ερώτημα: Γιατί οι 

μέλισσες κάνουν τις κηρήθρες τους εξάγωνες. Οι ίδιοι οι μαθητές έλεγξαν στερεότυπα και 

προκαταλήψεις που θέλουν να θεωρούν τους πιστούς ανθρώπους ως αντίθετους προς την επιστήμη, 

αντιλήψεις που οδηγούν σε αρνητικά συναισθήματα και συγκρούσεις.  Οι μαθητές ερευνώντας το 

ίδιο το κείμενο του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον αναγνωρίζουν ως μεγάλο Ιεράρχη 

της Εκκλησίας μας και ταυτόχρονα ως μεγάλο επιστήμονα της εποχής του. Οι μαθητές τελικά 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο τύπου  survey, δυνατότητα που το ίδιο το  

LAMS παρέχει, ώστε να έχουμε την ανατροφοδότηση και αυτοαξιολόγηση της προσπάθειάς μας. 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι στην εποχή μας οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

έχουν αλλάξει και ως εκ τούτου επιβάλλεται η εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων, που θα 

κινούν το ενδιαφέρον τους, όπως είναι η συνεργατική προσέγγιση των υπό εξέταση επιμέρους 

θεμάτων, δια της οποίας οι μαθητές καθίστανται υπεύθυνοι και δημιουργικοί (Κανάκης, 1987, 

Ματσαγγούρας, 1987). 

Στο συγκεκριμένο σενάριό μας, το κεντρικό θέμα είναι η μέλισσα και ιδιαίτερα ένα 

απόσπασμα από την Εξαήμερο του Μ. Βασιλείου, που αναφέρεται στον θαυμαστό τρόπο με τον 

οποίο η μέλισσα κατασκευάζει τις κυψέλες της. Υπάρχουν τέσσερις δραστηριότητες οι οποίες 

διανέμονται αντίστοιχα στις τέσσερις ομάδες που σχηματίζουμε: 

1. Μ. Βασίλειος, όπου βάσει ενδεικνυόμενης ιστοσελίδας οι μαθητές της ομάδας 

συγκεντρώνουν κάποια βιογραφικά στοιχεία για τον Μ. Βασίλειο και καταγράφουν τα 

σημαντικότερα συγγραφικά του έργα.  

2. Εξάγωνα, όπου εδώ υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με τον αντίστοιχο συνάδελφο των 

Μαθηματικών ή έστω η δυνατότητα των μαθητών να θέσουν στον μαθηματικό τους τις 

ενδεχόμενες απορίες που θα τους δημιουργηθούν προκειμένου να εξηγήσουν τι σημασία 

έχει το εξάγωνο σχήμα της κηρήθρας και γιατί αυτό το σχήμα είναι το ισχυρότερο σε σχέση 

με οποιοδήποτε άλλο πολύγωνο, έτσι όπως αποδεικνύει και ο Μ. Βασίλειος στο σύγγραμμά 

του. Με αυτή την έρευνα οι μαθητές ανακαλύπτουν τον Μ. Βασίλειο  ως φυσιογνώστη και 

Μαθηματικό. 

3. Μέλισσες, όπου οι μαθητές της ομάδας Βάσει ενδεικνυόμενων ιστοσελίδων ερευνούν 

κάποιες διατυπώσεις στον Αριστοτέλη και στον Βιργίλιο σχετικά με τη μέλισσα, άρα και 

πάλι εμφανής η εμπλοκή των αρχαιογνωστικών μαθημάτων.  

4. Εξαήμερος, όπου η ομάδα μελετά το σχετικό απόσπασμα από την Εξαήμερο του Μ. 

Βασιλείου και γράφει τα κυριότερα σημεία σχετικά με τη μέλισσα και την δημιουργία των 

εξάγωνων κηρηθρών. Οι μαθητές μελετούν το κείμενο από την Ελληνική Πατρολογία στο 

διαδίκτυο και προσπαθούν με τις γνώσεις τους – και την βοήθειά μας όπου χρειαστεί - να 

αποδώσουν τα βασικά σημεία του κειμένου. 

Το σενάριο αυτό το παρουσιάσαμε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πειραματικών και 

Προτύπων Σχολείων που πραγματοποιήθηκε στις  6 – 7 Μαΐου 2017 στο 3ο Πειραματικό Δημοτικό 

Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. 

  Και ενώ θα έλεγε κανείς ότι το Θεολογικό μάθημα δεν θα μπορούσε να συνδυαστεί με 

μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, εντούτοις, πολλά διεπιστημονικά διαθεματικά σενάρια 

υλοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τα Μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα, 

εφαρμόσαμε την υλοποίηση διαθεματικών – διεπιστημονικών συνδιδασκαλιών βάσει σεναρίου και 

χρονοδιαγράμματος, αλλά με την συνεπικουρία και πάλι των ΤΠΕ, ανάμεσα στα Θρησκευτικά και 

τα Μαθηματικά: Εδώ κινούμενοι σε τέσσερις θεματικούς άξονες θεωρήσαμε εφικτή την 

παρουσίαση από δύο συνδιδασκαλιών, διεπιστημονικού περιεχομένου, ως ακολούθως: 

1. Θεματική ενότητα Λογική: α) Δόγμα και αξίωμα, β) Λογικές αποδείξεις της ύπαρξης του 

Θεού. (π.χ. περίπτωση  Ντεκάρτ) 
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2. Θεματική ενότητα: Γεωμετρικά σχήματα: α) σφαιρικά τρίγωνα και τρούλος στη Ναοδομία, 

εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο, κυκλοτερή και πολυγωνικά κτίρια  στη Ναοδομία, ο 

κύκλος της αγάπης, β) οι εξάγωνες κηρήθρες. 

3. Θεματική ενότητα Θεολογική και Μαθηματική ορολογία: α) Μονάς- Τριάς – Λόγος και β) 

Όρος, κανόνας 

4. Θεματική ενότητα: α)Πίστη και Επιστήμη: Δρόμοι συγκρουόμενοι ή παράλληλοι; Ποιος και 

Πώς και β) πιστοί μαθηματικοί παλιοί και σύγχρονοι.  

Παρόμοια, διεπιστημονική συνεργασία πραγματοποιήσαμε και με το μάθημα της 

Γεωγραφίας, καθώς πρόκειται για μια επιστήμη που συνάδει θεματικά με πολλές διδακτικές 

ενότητες των Θρησκευτικών και πρωτίστως με τις περιοδείας του ΑΠ. Παύλου, αλλά και σε σχέση 

με τα διάφορα θρησκεύματα των διαφόρων χωρών. Ως εκ τούτου, υλοποιήσαμε ένα πρότζεκτ – το 

οποίο βραβεύτηκε στον Διαγωνισμό Ανοικτών Πρακτικών όπου και είναι αναρτημένο στη 

διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/492?locale=el  στο Φωτόδενδρο. Σε αυτήν την 

περίπτωση εφαρμόσαμε τις τρεις παιδαγωγικές αρχές που εκφράζουν τις ερευνητικές εργασίες 

τύπου πρότζεκτ, δηλαδή την αρχή της Διεπιστημονικής Συνεργασίας των Καθηγητών, (Θεολόγος 

και Γεωλόγος), την αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης και την αρχή της Ομαδικής 

Συνεργασίας των Μαθητών. Συνεργάστηκαν αρμονικά οι καθηγητές δύο διαφορετικών 

επιστημονικών πεδίων, η Θεολόγος και ο Γεωλόγος, μαθητές από όλα τα τμήματα και τις τάξεις 

του Γυμνασίου, καθώς και μαθητές από όμορα Γυμνάσια, όπως είναι ο κανονισμός λειτουργίας 

ενός Ομίλου στα Πειραματικά Σχολεία.  

Μία ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση διεπιστημονικής διαθεματικής συνεργασίας 

υλοποιήθηκε με τη βοήθεια της πλατφόρμας Ιστοεξερεύνησης του πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

και με θέμα: Ασιατικά και Ανατολικά Θρησκεύματα, στη Διεύθυνση 

http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/introduction.php?wq=902 . Στόχος αυτής της 

ιστοεξερεύνησης η διερεύνηση των θρησκευμάτων του Ινδουισμού, Κομφουκιανισμού, Βουδισμού, 

Ταοϊσμού και Σιντοϊσμού με βάση τρεις άξονες: Τη γεωγραφική θέση των χωρών όπου αυτά τα 

θρησκεύματα έχουν εξαπλωθεί και τη συμβολή της κάθε θρησκείας στην ιδιοπροσωπία των λαών 

της, καθώς και τον τρόπο ζωής των πιστών της κάθε θρησκείας. 

Τις καλές πρακτικές τις οποίες χρησιμοποιήσαμε θελήσαμε να τις διαχύσουμε σε 

συναδέλφους των συναφών προς ημάς ειδικοτήτων και να τους «επιμορφώσουμε» στη χρήση της 

πλατφόρμας της ιστοεξερεύνησης και όχι μόνο, προκειμένου να δημιουργούν στο εξής διαθεματικά 

σενάρια συνδιδασκαλίας με χρήση εργαλείων web2. Για τον σκοπό αυτό οργανώσαμε βιωματική 

επιμορφωτική ημερίδα – σεμινάριο Θεολόγων – Γεωλόγων με θέμα : Προσομοίωση 

συνδιδασκαλίας βάσει σεναρίου με χρήση ΤΠΕ. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο 

Πληροφορικής στο Σχολείο μας με την παρουσία των Σχολικών Συμβούλων των δύο ειδικοτήτων 

και το περιεχόμενο της Ημερίδας το παρουσιάσαμε σε ηλεκτρονική εισήγηση στο πλαίσια του 

Συνεδρίου: "Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε." (Ίδρυμα Ευγενίδου, 5 & 6 Νοεμβρίου 2016). 

Το σχετικό βίντεο υπάρχει στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=R8eYWxMfB3k  

Την πλατφόρμα αυτή της ιστοεξερεύνησης χρησιμοποιήσαμε για μια διεπιστημονική και πάλι 

διαθεματική διδασκαλία μεταξύ Θεολογίας και Φυσικής Αγωγής με κεντρική ιδέα την Άσκηση. 

Στόχος μας να ερευνήσουν οι μαθητές τα παρακάτω υποθέματα: 

1. Μορφές σωματικής άσκησης / Μορφές πνευματικής άσκησης (στην Ορθοδοξία). 

2. Σχέση σώματος /πνεύματος στην ορθόδοξη διδασκαλία. 

3. Βασικά χαρακτηριστικά  (αρετές) του ασκητή /αθλητή. 

4. Αποτελέσματα/οφέλη από την άσκηση: Σωματικά /πνευματικά. 

Η ιστοεξερεύνηση μας με θέμα: «Άσκηση σωματική – Άσκηση πνευματική βρίσκεται 

αναρτημένη στην διεύθυνση: http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=863  

Μια ακόμη διαθεματική, διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση μπορεί κάλλιστα να 

πραγματοποιηθεί μεταξύ Θεολογίας και Πληροφορικής, όπως υλοποιήθηκε από εμάς χάρη στην 

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/492?locale=el
http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/introduction.php?wq=902
http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=863
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ευγενική πάντα συνεργασία με τον Πληροφορικό του Σχολείου μας κ. Μιχαηλίδη, με τον οποίο 

καθοδηγήσαμε τους μαθητές μας στο 4ο Συνέδριο ACSTAC , τον Μάρτιο του 2014, σε μια 

πρωτότυπη και καινοτόμο εργασία – πρότζεκτ με θέμα: «Τα Θρησκευτικά συναντούν την 

Πληροφορική: Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα με τη βοήθεια του Scratch». 

Σχετική παρουσίαση υπάρχει αναρτημένη σε βίντεο  στη διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/watch?v=gl22mZAFrvI . 

Βεβαίως, όσον αφορά τη διαπλοκή Θεολογίας και Πληροφορικής δεν θα αναφερθούμε 

περαιτέρω, καθώς το μάθημα των Θρησκευτικών πραγματοποιείται με τη χρήση μιας πληθώρας 

εργαλείων web 2και πολλών λογισμικών ανοικτού και κλειστού τύπου. 

Αλλά και ο τομέας των εικαστικών δεν απουσιάζει στη διεπιστημονική – διαθεματική 

συνεργασία μας με τη θεολογία. 

Στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Τέχνη και εκπαίδευση, αισθητική της καθηµερινότητας, 

εκπαιδευτικοί και µαθητές: Βίοι παράλληλοι µε κοινούς  στόχους», παρουσιάσαμε στην εισήγησή 

μας «Θεολογώντας με Τέχνη»  το γεγονός ότι στο πλαίσιο μιας ολιστικής θεώρησης της γνώσης, η 

τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στη διδασκαλία των θρησκευτικών καθώς η τέχνη είναι μια 

μορφή έκφρασης της πίστης σε κάθε θρησκεία από των αρχαιοτάτων ακόμη χρόνων. «Πολλοί 

ερευνητές εξάλλου - Mezirow (1990 και 1998), Olson (2000), Efland (2002), Perkins και οι 

συνεργάτες του (1991), Perkins (1994)- θεωρούν ότι “η συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης 

ενεργοποιεί τον κριτικό στοχασμό του παρατηρητή”.» (Κόκκος και Μέγα, 2010)» (Πρακτικά 

Συνεδρίου, Λάρισα, 2018, σελίδα 78). Καρπός της ολιστικής θεώρησης της γνώσης θεολογικώς και 

εικαστικώς ήταν και η βράβευσή μας το 2012 από το θεσμό Αριστείας και Καινοτομίας  του τότε 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την καινοτόμο δράση μας: « Πέντε 

διάσημοι Ιταλοί ζωγράφοι απεικονίζουν τη Γέννηση του Χριστού». Ένα δείγμα από την ολιστική 

αυτή θεώρηση υπάρχει αναρτημένο στην πλατφόρμα του φωτόδενδρου στη διεύθυνση: 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-ugc-8525-419, όπου παρουσιάζουμε την 

πορεία του Ιησού στους Εμμαούς, χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές του έντεχνο συλλογισμού. 

2.2. Διεπιστημονικά – Διαθεματικά Σενάρια στο πλαίσιο Προγραμμάτων 

Οι διδακτικές ενότητες των Θρησκευτικών έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν 

κάλλιστα στη θεματική των διαφόρων καινοτόμων Προγραμμάτων, όπως τα Πολιτιστικά και τα 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής.  Στην εισήγησή του στην Ημερίδα «Η θάλασσα που μας ενώνει» η 

οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης, στις 11 Μαρτίου 2018, ο 

Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημασία του μαθήματος των 

Θρησκευτικών στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των νέων για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και της σύνολης Δημιουργίας. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «ακριβώς, ως 

θεολογικόν μάθημα, το μάθημα των Θρησκευτικών είναι κατ' εξοχήν μάθημα οικολογικής και 

κοινωνικής ευαισθητοποιήσεως, διδασκαλία του προσωποκεντρικού, του κοινοτικού και 

οικοφιλικού πολιτισμού της Ορθοδοξίας. Σας καλούμε να στηρίζετε την διαρκώς 

μεταρρυθμιζομένην σχολικήν θρησκευτικήν αγωγήν και να αναδεικνύετε τας σημαντικωτάτας 

παιδευτικάς λειτουργίας της. Ως ελέχθη, η Παιδεία είναι ‘'η θάλασσα του πνεύματος, που μας 

ενώνει''. Μας ενώνει ως παιδεία εν Χριστώ και κατά Χριστόν, ως παιδεία ελευθερίας, ως παιδεία 

ειρήνης και αλληλεγγύης, ως παιδεία κοινωνικής και οικολογικής συνευθύνης». (Ιστότοπος 

Ναυτεμπορική.gr) 

Πράγματι, το μάθημα των θρησκευτικών μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς οι απόψεις της ορθόδοξης θεολογίας, οι οποίες αποτυπώνονται 

στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των θρησκευτικών, μπορούν να εμπνεύσουν τη θεματολογία 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατά την υλοποίηση προγραμμάτων. Εξετάζοντας τα σχολικά 

εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών, ως προς τα περιβαλλοντικά μηνύματα του, 

παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετές αναφορές και προτάσεις για περιβαλλοντικές δραστηριότητες. 

https://www.youtube.com/watch?v=gl22mZAFrvI
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Η Χριστιανική Αγωγή προάγει την οικολογική ευαισθησία. Για τον πιστό κάθε δημιούργημα 

έχει τη δική του θέση και σημασία μέσα στη ζωή. Συνεπώς ο σεβασμός των όντων και των 

πραγμάτων, η σπουδή του υλικού και η κόσμηση του χώρου, αποτελούν τα οικολογικά γνωρίσματα 

της Χριστιανικής Αγωγής (Φωτίου, 2001). Στην κατεύθυνση αυτή η συνάντηση του Μαθήματος 

των Θρησκευτικών, το οποίο διδάσκει ότι είμαστε διαχειριστές και οι οικονόμοι της κτίσης, την 

οποία μας εμπιστεύτηκε ο Θεός, αλλά και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που ευαισθητοποιεί 

και ενεργοποιεί τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος, μπορεί να αποτελέσει μια επιτυχημένη 

προσπάθεια διαθεματικής προσέγγισης των σχέσεων του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον 

(Palmer, 1998). Ως εκ τούτου, στο Σχολείο μας υλοποιήσαμε Προγράμματα Περιβαλλοντικής με 

βάση την πνευματική εμπειρία και την παράδοση της ορθόδοξης Εκκλησίας μας, συμβάλλοντας 

θετικά στην ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον. 

Κατά το σχολικό έτος 2009 – 2010 με ομάδα μαθητών μας εκπονήσαμε Πρόγραμμα με θέμα: 

«Θεολογία και Οικολογία: Μια Θεολογική απάντηση στο Οικολογικό Πρόβλημα με βάση τα 

Αγιογραφικά, Αγιοπατερικά και Λειτουργικά μας κείμενα». 

Κατά το σχολικό έτος 2013 - 2014 εκπονήσαμε το Πρόγραμμα «Θρησκευτικός Τουρισμός» , 

όπου οι εργασίες αναρτήθηκαν στο ομώνυμο για τον σκοπό αυτό ιστολόγιο, στη διεύθυνση: 

http://turismoreligiosoengrecia.blogspot.com/ . Εκτός από το ιστολόγιο, δημιουργήσαμε 

διαδραστικό βιβλίο και διαδραστικές εικόνες, όπως φαίνεται στην αφίσα που παρουσιάσαμε την 

ημέρα παρουσίασης των Πολιτιστικών Προγραμμάτων. 

 

 

Εικόνα 1: Η αφίσα του Προγράμματος Θρησκευτικός Τουρισμός 

Όμως ιδιαίτερα αξίζει να παρουσιάσουμε ένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής  σχολικού έτους 

2013 – 2014, με θέμα: «Προστασία του Περιβάλλοντος: Ο Νόμος του Θεού και οι νόμοι των 

ανθρώπων» στο οποίο συνδυάσαμε και την Νομική Επιστήμη, και βεβαίως τις ΤΠΕ, με κατεξοχήν 

χρήση της πλατφόρμας LAMS. Το παρουσιάσαμε σε σχετική εισήγηση στο 3ο  Πανελλήνιο 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη», στη 

Νάουσα, τον Απρίλιο του 2014. 

Ακολουθώντας τη στοχοθεσία τύπου Bloom, στοχεύσαμε ώστε οι μαθητές μας μετά την 

ολοκλήρωση της έρευνας να μπορούν να επισημαίνουν και αξιολογούν τη στάση και τις προτάσεις 

της Εκκλησίας, αλλά και του Κράτους, απέναντι στο οικολογικό πρόβλημα, να ανακαλύπτουν και 

να προσεγγίζουν τις αξίες που αναδεικνύονται από τη μελέτη των κειμένων (θεολογικών και 

νομικών) σχετικά με την προστασία της φύσης, να περιγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση και τις 

συνέπειες  επιλογών του ανθρώπου όσον αφορά την κατάχρηση της φύσης, να αξιολογούν τη 

http://turismoreligiosoengrecia.blogspot.com/
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σημασία των προσπαθειών διάσωσης του περιβάλλοντος. Επίσης,  να εκφράζουν τις προσωπικές 

τους ιδέες και πεποιθήσεις για το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, να διαπιστώνουν τις 

θεολογικές – ηθικές,  αλλά και νομικές προϋποθέσεις για τη λύση του περιβαλλοντικού 

προβλήματος και να αξιολογούν τις λύσεις που επιτεύχθηκαν και τους προβληματισμούς που 

παραμένουν, να αντιλαμβάνονται τη διάδραση ανάμεσα στις θρησκευτικές πεποιθήσεις-αξίες και 

τις κοινωνικές ιδέες-στάσεις-συμπεριφορές , να διαχειρίζονται  συγκρούσεις που τυχόν προκύπτουν 

από τη συνάντηση διαφορετικών συμφερόντων. ( Για την ακολουθία LAMS στη διεύθυνση: 

https://dolly.lamscommunity.org/lams/tool/lanb11/learning/author.do?toolSessionID=599839 ) 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιήσαμε επίσης τη δημιουργική μέθοδο των έξι 

καπέλων, μια σημαντική τεχνική που βοηθά στην απόκτηση σφαιρικής και όχι μονοδιάστατης 

αντίληψης των πραγμάτων, στην επιτυχή επίλυση προβλημάτων, στην κοινωνικοποίηση, στην 

απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, στην ενεργό συμμετοχή για απόκτηση γνώσης, στη χαρά της 

μάθησης και της δημιουργίας. Χρησιμοποιήσαμε τέλος, το storybird, μια διασκεδαστική ιστοσελίδα 

που μέσα από αυτή μπορούμε να αφηγηθούμε την δική μας ιστορία, για την κατασκευή κόμικ, 

προωθώντας τη φαντασία, τη δημιουργική γραφή και την αυτοπεποίθηση. Γενικά εφαρμόσαμε όσο 

το δυνατόν περισσότερες μεθόδους για μια «δημιουργική τάξη. 

 

 

Εικόνα 2: Η β΄φάση στο LAMS 

3. Συμπεράσματα 

Το μάθημα των θρησκευτικών είναι βιωματικό μάθημα, γι’ αυτό και εφαρμόζει απ’ αρχής του 

το αξίωμα «πρώτα ο μαθητής».  Θρησκευτικά και θεολόγος, σημαίνει πρώτα απ’ όλα, αγάπη για το 

πρόσωπο του μαθητή. Ο θεολόγος είναι ένας ανοικτός συνομιλητής με το μαθητή, που διαλέγεται 

μαζί του και προσπαθεί να τον βοηθήσει στην γνώση των προσδοκιών και των προβλημάτων του. 

Πολλές από τις προσφερόμενες γνώσεις  ο μαθητής τις ξεχνά, την προσωπικότητα όμως του 

καθηγητή πάντα τη θυμάται.  Τα Θρησκευτικά είναι το μάθημα που ενδιαφέρεται ακριβώς και για 

τις σωστές ανθρώπινες σχέσεις και γι’ αυτό μέσα από το μάθημα οι γνώσεις περνούν με αγάπη με 

στόχο οι γνώσεις να γίνουν κτήμα του μαθητή, μέσω της αγάπης και της χαράς. Το μάθημα των 

θρησκευτικών σε αυτό το πλαίσιο, είναι ανοικτό σε κάθε τρόπο και μέθοδο, δια των οποίων θα 

γίνει περισσότερο εφικτό και ευχάριστο στον μαθητή. 

Ως συμπέρασμα από την όλη εισήγησή μας, μπορούμε να πούμε ότι η ολιστική – διαθεματική 

προσέγγιση του μαθήματος των θρησκευτικών με τις άλλες επιστημονικές περιοχές διδασκόμενων 

μαθημάτων προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και αυξάνει τη συμμετοχικότητά τους στο 

μάθημα. Σε όλες τις ολιστικές διαθεματικές θεωρήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος των 

θρησκευτικών συνδυάσαμε την φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων με τις μεθόδους 

διδασκαλίας της δημιουργικής σκέψης και τη χρήση ΤΠΕ. Επιλέξαμε διάφορα εργαλεία web2, 

όπως το moodle, τις ιστοεξερευνήσεις, το LAMS, την  Edmodo, το storyjumper, κλπ., καθώς και 

παιδαγωγικές τεχνικές όπως αυτή των έξι καπέλων ή  του παιχνιδιού ρόλων, όπως το εφαρμόσαμε 

στο σενάριο που πραγματοποιήσαμε  στο Γ1΄ του 2ου (Πρότυπου) Πειραματικού Γυμνασίου 
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Θεσσαλονίκης, κατά το σχολικό έτος 2012- 2013 και στο οποίο συνεργαστήκαμε με την τότε 

υπεύθυνο του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΔΚΕΕ) κα Ιωάννα Κομνηνού. 

Το σενάριο με σφραγίδα καλής πρακτικής είναι αναρτημένο στο φωτόδενδρο στη διεύθυνση:  

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/438?locale=el  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των διαθεματικών ολιστικών προσεγγίσεων είναι 

η συνεργασία με άλλους συναδέλφους και η ύπαρξη στο σχολείο κατάλληλων υποδομών, όπως  το 

εργαστήριο Πληροφορικής ή η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην αίθουσα 

διδασκαλίας. Επίσης, την εύρυθμη εφαρμογή αυτών των πρακτικών βοηθά η αγαστή συνεργασία 

πάντοτε με τον Σύλλογο Γονέων. 

Κλείνοντας, ευχαριστούμε τους διοργανωτές του Συνεδρίου που έδωσαν την ευκαιρία της 

διάχυσης των καλών πρακτικών των ολιστικών προσεγγίσεων και της ενημέρωσης όλων μας 

σχετικά με ό,τι καινοτόμο έχει εφαρμοστεί στην σύγχρονη εκπαιδευτική κοινότητα. 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και για πρώτη φορά διεθνώς, πραγματοποιείται έρευνα 

που μελετά την επίδραση της βιωματικής μεθόδου του Εκπαιδευτικού Δράματος (ΕΔ) στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης επαγγελματικής απόφασης και στην ανάπτυξη αυτεπάρκειας σε 

θέματα επιλογής επαγγέλματος και σταδιοδρομίας. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται: η 

μέθοδος του ΕΔ, ο αρχικός σχεδιασμός της έρευνας, μεθοδολογικά ζητήματα, η πιλοτική έρευνα-

παρέμβαση που εφαρμόζεται κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 σε μαθητές και μαθήτριες 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δημόσιο γενικό λύκειο της Θεσσαλονίκης, καθώς και τα πρώτα 

αποτελέσματα της παρέμβασης, που είναι ενθαρρυντικά υπέρ της ολιστικής προσέγγισης της 

σταδιοδρομίας ως μίας δυναμικής και διά βίου εξελισσόμενης διαδικασίας. Απώτερος στόχος της 

έρευνας είναι να ενισχυθούν τα προγράμματα και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και 

επαγγελματικού προσανατολισμού με σύγχρονες μεθόδους παιδαγωγικής, μία από τις οποίες είναι 

και το ΕΔ. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό Δράμα, καινοτόμος πρακτική, συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
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1. Εισαγωγή 

Οι υπηρεσίες της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Συ.Ε.Π.) ενδιαφέρονται πάντοτε για καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους παρέμβασης, 

ειδικά για όσες έχουν δείξει απτά αποτελέσματα σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, στους οποίους 

έχουν εφαρμοστεί. Στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τη χρησιμότητα της βιωματικής μεθόδου του 

ΕΔ στον τομέα της Συ.Ε.Π., το ΕΔ μελετάται ειδικότερα ως μέθοδος παρέμβασης σε εφήβους για 

την ανάπτυξη  δεξιοτήτων λήψης επαγγελματικής απόφασης και για την ανάπτυξη αυτεπάρκειας σε 

θέματα επιλογής επαγγέλματος και σταδιοδρομίας. Σε αυτήν την εργασία, περιγράφουμε και την 

πιλοτική εφαρμογή που υλοποιείται τη σχολική χρονιά 2018-2019 σε δημόσιο γενικό λύκειο της 

Θεσσαλονίκης με ομάδα 15 εφήβων, μαθητών και μαθητριών από τις τρεις τάξεις του Λυκείου. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Θεωρητικό πλαίσιο 

2.1.1 Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σήμερα 

(Συ.Ε.Π.) 

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι, καθώς βαδίζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου 

του 21ου αιώνα, κερδίζουν συνεχώς έδαφος οι θεωρίες σταδιοδρομίας οι οποίες αναφέρονται στο 

χάος και τις απρόβλεπτες συνθήκες, που επικρατούν στην αγορά εργασίας τόσο στην Ελλάδα, όσο 

και διεθνώς, λόγω της παγκοσμιοποίησης και της εξελισσόμενης οικονομικής κρίσης (Amundson et 

al., 2008. Krumboltz, 2009). Μέχρι το τέλος του προηγούμενου αιώνα, η σταδιοδρομία 

ακολουθούσε σχεδόν μια σταθερή, ευθύγραμμη και ανοδική πορεία, πχ ως εξής: ολοκλήρωση 

σπουδών/ κατάρτισης/ εξειδίκευσης – πρόσληψη/εύρεση σχετικής και σταθερής/μόνιμης θέσης 

εργασίας – εξέλιξη/προαγωγή/απόκτηση ανώτατης θέσης στην ιεραρχία/καταξίωση στον ίδιο χώρο 

εργασίας – συνταξιοδότηση. Εδώ και δύο δεκαετίες όμως, είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα της 

σταδιοδρομίας. Πρόκειται για μια μη ευθύγραμμη, δύσκολα προβλέψιμη πορεία, η οποία 

χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές, διαστήματα ανεργίας και μεταβάσεις μεταξύ εκπαίδευσης και 

εργασίας. Η μη σταθερότητα και η ανασφάλεια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της, ενώ απαιτείται 

υψηλός βαθμός ευελιξίας, κινητικότητας και προσαρμοστικότητας του ατόμου προκειμένου να 

διαχειριστεί τη σταδιοδρομία του. Δύσκολα συνδυάζονται επαγγελματική και προσωπική ζωή, η 

ισορροπία μεταξύ εργασιακού και ελεύθερου χρόνου είναι εύθραυστη και πολύ συχνά 

παραβιάζεται, ενώ πλήθος προσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων απαιτούνται 

από τον εργαζόμενο ώστε να παραμένει απασχολήσιμος (Papavassiliou-Alexiou, Zourna, 2017). 

 Οι έρευνες στον τομέα της οργανωσιακής και επαγγελματικής ψυχολογίας ονομάζουν την 

διαδικασία σχεδιασμού σταδιοδρομίας ως «do-it-yourself» διαδικασία, όπου ο εργαζόμενος πρέπει 

να αποκτά εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να παραμείνει 

επαγγελματικά ενεργός και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες επικεντρώνοντας στα θετικά των 

μεταβάσεων. Μιλάμε πλέον για «πρωτεϊκή ή ευμετάβλητη» (protean career) ή για «χωρίς όρια» 

επαγγελματική σταδιοδρομία (boundaryless career) (Baruch, 2004. Briscoe et al., 2012. Eby et al., 

2003. Feldman, Ng, 2007. Inkson, 2006. Savickas, 2012).  

Στον ορισμό της Συ.Ε.Π. που υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ευρώπης  το 2008 με τη μορφή 

του «Ψηφίσματος για τη Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό», η   

Συ.Ε.Π.  περιγράφεται ως «διαρκής διαδικασία που καθιστά τους πολίτες ικανούς – σε οποιαδήποτε 

ηλικία και φάση της ζωής τους – να εντοπίσουν ικανότητες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα, να  

κάνουν  συμφέρουσες επιλογές στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση και να διαχειρίζονται 

την ατομική τους πορεία στη μάθηση, την εργασία και οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, στο πλαίσιο 

του οποίου αυτές οι ικανότητες και δεξιότητες αναπτύσσονται και αξιοποιούνται. Η Συ.Ε.Π.  

καλύπτει σωρεία ατομικών και συλλογικών δράσεων, οι οποίες αναφέρονται στην πληροφόρηση, 
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τη συμβουλευτική, την αξιολόγηση ικανοτήτων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων λήψης απόφασης 

και διαχείρισης της σταδιοδρομίας» (Council of the European Union, 2008). 

Επομένως, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π. καθίστανται 

πλέον απαραίτητες όχι μόνο για το νεαρό άτομο που μόλις ξεκινά τη σταδιοδρομία του σε κάποιον 

τομέα ειδίκευσης, όχι μόνο για τον/την άνεργο/η που επιθυμεί να βρει εργασία, αλλά και για κάθε 

εργαζόμενο/η που μεταβαίνει είτε σε διαφορετικό φορέα είτε σε διαφορετικό χώρο εργασίας είτε σε 

διαφορετικό επάγγελμα είτε ακόμη και σε διαφορετική χώρα απασχόλησης. Η Συμβουλευτική 

λοιπόν έχει ανάγκη από μεθόδους εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων/επωφελούμενων που πρέπει 

να είναι σύγχρονες, καινοτόμες, αποτελεσματικές, να λαμβάνουν υπόψη τις νέες συνθήκες και να 

αντιμετωπίζουν ολιστικά τόσο τα άτομα όσο και τη σταδιοδρομία τους. Εφόσον οι βασικοί άξονες 

εφαρμογής των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. είναι η αυτογνωσία, η πληροφόρηση και η λήψη απόφασης, 

είναι φανερό ότι όποια μέθοδος διευκολύνει, αναπτύσσει, ενισχύει αυτούς τους τρεις άξονες, είναι 

ιδιαίτερα επιθυμητή. Ως μία τέτοια, μελετάται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η βιωματική 

μέθοδος του Εκπαιδευτικού Δράματος. 

2.1.2 Η μέθοδος του Εκπαιδευτικού Δράματος (Drama in Education) 

Μέσω θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών, κατάλληλα σχεδιασμένων ατομικών και ομαδικών 

δραστηριοτήτων και της εύστοχης διαδοχής ενοτήτων δράσης και αναστοχασμού, το ΕΔ οδηγεί σε 

βαθύτερη κατανόηση του εαυτού και του κόσμου γύρω μας, συνεπώς και στη μάθηση – και 

μάλιστα την κατ’ εξοχήν βιωματική μάθηση – μέσω της προσωπικής εμπειρίας και του βιώματος. 

Σημαντικά θέματα που μελετά το ΕΔ μέσω κατάλληλης ιστορίας (πραγματικής ή μυθοπλαστικής) 

και επιλεγμένων κάθε φορά τεχνικών, είναι μεταξύ άλλων: διερεύνηση του εαυτού και σε άμεση ή 

έμμεση σχέση με το εκάστοτε περιβάλλον (οικογενειακό/κοινωνικό, εργασιακό/επαγγελματικό), 

διάφορες μορφές ή διαδικασίες λήψης απόφασης μέσω εξεύρεσης, διατύπωσης και διερεύνησης 

διαφόρων πιθανών εναλλακτικών λύσεων σε διλήμματα ή προβλήματα, καθώς και των συνεπειών 

αυτών. Στο ΕΔ τα άτομα συμμετέχουν ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες (νους και σώμα – 

λογική και συναίσθημα), βιώνουν την εμπειρία ως «δρώντα» υποκείμενα, τα οποία δρουν, 

αντιδρούν, αλληλεπιδρούν, στοχάζονται και αναστοχάζονται τις πράξεις και τις αποφάσεις τους, 

μέσα σε ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον αποδοχής και προσωπικής έκφρασης.  

Αρχικά, το ΕΔ βασίστηκε στη Θεωρία του Δομισμού (Constructivism), καθώς και στις 

θεωρίες της «Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης» (Zone of Proximal Development) του Lev Vygotsky 

και της «Σκαλωσιάς» (Scaffolding) του Jerome Bruner, όμως στη συνέχεια επηρεάστηκε από την 

«Κριτική Παιδαγωγική» του Paolo Freire, το «Θέατρο του Καταπιεσμένου» και το «Θέατρο της 

Αγοράς» του Augusto Boal, καθώς και από τους Bertolt Brecht και Konstantin Stanislavski (ειδικά 

στον ευρωπαϊκό χώρο), εξελίχθηκε δε από την αρχική μορφή που είχε τις δεκαετίες του ’50 και του 

’60 από εκπαιδευτικούς της πράξης, αλλά και θεωρητικούς του δράματος (όπως πχ οι: Dorothy 

Heathcote, Cecily O’Neil, Gavin Bolton, Tony Jackson, David Davis κ.α.) σε μια εξ ορισμού 

βιωματική μέθοδο που χρησιμοποιεί θεατρικές τεχνικές και έχει πάντοτε εκπαιδευτικό στόχο 

(Αυδή, Χατζηγεωργίου, 2007).  

Σήμερα το ΕΔ έχει εδραιωθεί ως μέθοδος στην τυπική εκπαίδευση και συγκεκριμένα για τη 

διδασκαλία σημαντικού μέρους του επίσημου αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Αυδή,  

Χατζηγεωργίου, 2018), για την εκπαίδευση/κατάρτιση/προετοιμασία/επαγγελματική επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών, νυν ή/και μελλοντικών απασχολούμενων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς δημόσιου 

ή ιδιωτικού τομέα (Papavassiliou, Zourna, 2016. Toivanen et al., 2011), καθώς και σε σεμινάρια 

επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης για εκπαιδευτικούς που υλοποιούνται σε φορείς μη τυπικής 

εκπαίδευσης (Ζουρνά, 2013. 2014). Διεθνώς όμως την τελευταία δεκαετία, το ΕΔ χρησιμοποιείται 

και σε διάφορους άλλους τομείς ως μέθοδος εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης για την 

επαγγελματική ανάπτυξη εργαζομένων και υποψηφίων προς απασχόληση/πρόσληψη. Για 

παράδειγμα, αποτελεί βασική μέθοδο στην εκπαίδευση πιλότων και αεροσυνοδών εργαζομένων σε 

ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες (Daly et al., 2009), υπευθύνων διοίκησης, ηγετικών στελεχών 
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και υπευθύνων πρόσληψης προσωπικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Olivier, 2013. Pearce, 

Jackson, 2006. Romanowska et al., 2013), του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

νοσοκομείων και κλινικών (Villadsen et al., 2012), αστυνομικών και υπευθύνων ασφαλείας 

οργανισμών κ.α. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, το ΕΔ χρησιμοποιείται για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων φοιτητών και φοιτητριών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα 

ΠΜΣ Διά Βίου Μάθησης, Ειδικής Αγωγής, Ηγεσίας της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες Διαταραχών 

της Επικοινωνίας κ.α. (Zourna et al., 2016), καθώς και σε Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης πχ. 

στην Επαγγελματική Συμβουλευτική για Άτομα με Αναπηρία και Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες  

(βλ. και http://seminars.uom.gr). 

2.2 Η παρούσα έρευνα 

Η εν λόγω έρευνα, που προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον τρία έτη, σχεδιάστηκε όπως 

περιγράφεται στις επόμενες δύο παραγράφους και περιλαμβάνει μία πιλοτική εφαρμογή κατά τη 

διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2018-2019). Η εφαρμογή πραγματοποιείται στο χώρο 

δημόσιου γενικού λυκείου της πόλης της Θεσσαλονίκης με συμμετοχή 15 μαθητών και μαθητριών 

που φοιτούν σε τρία λύκεια της ευρύτερης περιοχής. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή στην έρευνα 

δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου και εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 

όμορα σχολεία, ενώ το πλαίσιο υλοποίησης υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης του σχολείου και της 

οικείας Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ήταν η συγκρότηση και λειτουργία 

Εκπαιδευτικού Ομίλου ετήσιας διάρκειας με την επωνυμία «Δεξιότητες Ζωής και Σταδιοδρομίας». 

Μετά τη συλλογή των απαραίτητων αδειών έγκρισης για την υλοποίηση του προγράμματος και των 

υπογεγραμμένων δηλώσεων συναίνεσης από τους γονείς-κηδεμόνες των συμμετεχόντων/ουσών, 

άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος τον Οκτώβριο του 2018 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 

2.2.1 Σκοπός της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της σχεδιαζόμενης έρευνας είναι να διερευνηθεί αν και με ποιον τρόπο το ΕΔ μπορεί 

να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης και αυτεπάρκειας σε μαθητές/τριες 

δευτεροβάθμιας, σπουδαστές/τριες μεταδευτεροβάθμιας και φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι: 

• Η βιωματική μέθοδος του ΕΔ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων 

για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στη λήψη επαγγελματικής απόφασης. 

• Η βιωματική μέθοδος του ΕΔ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτεπάρκειας των 

μαθητών και σπουδαστών σε θέματα επιλογής επαγγέλματος και σταδιοδρομίας.  

2.2.2 Ερευνητική μεθοδολογία – Σχεδιασμός της έρευνας 

Με δεδομένα ότι α) η μέθοδος του ΕΔ είναι εξ ορισμού βιωματική και ότι β) θέλουμε να 

μελετήσουμε την πιθανή επίδραση αυτής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σύμφωνα με την υποκειμενική 

αντίληψη των συμμετεχόντων, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μεικτή μεθοδολογία: ποιοτική 

προσέγγιση, όπου επιβάλλεται από τη φύση των δεδομένων και ποσοτική προσέγγιση, όπου 

απαιτείται και είναι εφαρμόσιμη. Ως μεθοδολογική προσέγγιση επιλέξαμε την Έρευνα Δράση 

(Action Research) με παρέμβαση.  

Εργαλεία συλλογής δεδομένων: α) θα συμπληρωθούν πριν και μετά την παρέμβαση 

ερωτηματολόγια για την αυτεπάρκεια και τις δυσκολίες λήψης επαγγελματικής απόφασης (Career 

Decision Self-Efficacy Scale – Short Form, CDSES-SF των Betz, Klein, Taylor, 1996 και Career 

Decision-Making Difficulties Questionnaire, CDDQ, των Gati, Krausz, Osipow, 1996), β) θα 

συγκεντρωθεί και θα αρχειοθετηθεί το παραγόμενο πρωτότυπο υλικό (από τα βιωματικά 

εργαστήρια, αλλά και από την ενδελεχή έρευνα που θα χρειαστεί για τον σχεδιασμό τους), γ) θα 

αξιολογηθούν τα επιμέρους βήματα της διαδικασίας (μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, ομάδων 

εστίασης, ημερολόγια συμμετεχόντων/ουσών και ερευνήτριας κ.α.) Θα ακολουθήσει στατιστική 
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επεξεργασία των ευρημάτων των ερωτηματολογίων και οι απαραίτητοι στατιστικοί έλεγχοι, καθώς 

και αποτίμηση/αξιολόγηση του ποιοτικού υλικού.  

Η ουσιαστική εκπαιδευτική παρέμβαση θα έχει ως βάση τη μέθοδο του ΕΔ, με την οποία θα 

δημιουργηθούν/σχεδιασθούν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες τα κατάλληλα σενάρια για τη 

μελέτη των ερωτημάτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (βλ. στην επόμενη 

παράγραφο). Ο αρχικός οιονεί πειραματικός σχεδιασμός προβλέπει δύο ομάδες, πειραματική και 

ελέγχου, 20 ατόμων η καθεμία, που θα συγκριθούν μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά και τα 

αποτελέσματα στην αρχή και στο πέρας της παρέμβασης.  

Η παρέμβαση στην πειραματική ομάδα προβλέπεται να έχει τρία στάδια: α) προσωπική 

βιωματική εμπειρία της μεθόδου του ΕΔ από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με εμψυχώτρια την 

ερευνήτρια, β) επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών της ομάδας πάνω στη χρήση της μεθόδου 

με επιμορφώτρια την ερευνήτρια, γ) κατόπιν, θα χωριστούν σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων 

και θα χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο ΕΔ για έρευνα, σχεδιασμό και υλοποίηση βιωματικών 

εργαστηρίων ΕΔ με θέματα Συ.Ε.Π. (όπως πληροφόρησης, αυτογνωσίας, λήψης απόφασης, 

επιλογής επαγγέλματος και σταδιοδρομίας, μελέτης και δημιουργίας επαγγελματικών μονογραφιών 

κ.α.), τα οποία και θα κληθούν να εφαρμόσουν στην πράξη με συμμετέχοντες τα υπόλοιπα μέλη 

της πειραματικής ομάδας. Έτσι, θα παρατηρηθεί η πιθανή επίδραση του ΕΔ τόσο στους εμψυχωτές/ 

επιμορφωτές όσο και στους συμμετέχοντες. Στο ίδιο χρονικό διάστημα και παράλληλα, οι δύο 

ομάδες (πειραματική και ελέγχου) θα παρακολουθούν πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

βασισμένο στις συνήθεις μεθόδους και τεχνικές Συ.Ε.Π. – με μόνη διαφορά ότι η πειραματική 

ομάδα θα βιώσει και θα χρησιμοποιήσει επιπλέον ως μέθοδο και το ΕΔ. Παρόμοιος σχεδιασμός 

προβλέπεται για ομάδες από τρεις ηλικιακές βαθμίδες: μαθητές δευτεροβάθμιας, σπουδαστές 

μεταδευτεροβάθμιας και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ κάθε παρέμβαση που θα 

ολοκληρώνεται, θα συμβάλλει στη βελτίωση του σχεδιασμού της εφαρμογής σε επόμενη ηλικιακή 

βαθμίδα. 

2.3 Πιλοτική εφαρμογή 

Για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοσθεί ο αρχικός σχεδιασμός της 

έρευνας και για να αντιμετωπισθούν εγκαίρως πιθανά μεθοδολογικά προβλήματα, εφαρμόσαμε 

πιλοτικά το πρόγραμμα της παρέμβασης κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 σε μαθητές/τριες της 

δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βαθμίδα στην οποία η ερευνήτρια διδάσκει ως μόνιμη 

εκπαιδευτικός από το 2003. 

2.3.1 Διαδικασία υλοποίησης 

Κατά την πιλοτική εφαρμογή, χρησιμοποιήσαμε συνήθεις τεχνικές και μεθόδους της Συ.Ε.Π., 

όπως πχ δραστηριότητες από το «Καριεροσκόπιο: Κοιτάζοντας μέσα, κοιτάζοντας έξω, 

κοιτάζοντας γύρω» των Amundson, Poehnell, Pattern (2007), τεστ ενδιαφερόντων, αξιών, 

επαγγελματικού προσανατολισμού και δραστηριότητες από την ιστοσελίδα teensgate του 

ΕΟΠΠΕΠ (https://www.eoppep.gr/teens/), από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Euroguidance, 

ReAct, κ.α., αναλύσαμε παιχνίδια ρόλων, επισκεφθήκαμε επαγγελματικούς χώρους που ενδιέφεραν 

τα μέλη της ομάδας, όπου και πήραμε επί τόπου συνεντεύξεις από επαγγελματίες κ.α. (βλ. εικόνες 

από 1 έως 8). Τέλος, μέσω βιωματικών εργαστηρίων ΕΔ με θέματα σχετικά με τη σταδιοδρομία, τις 

επιλογές σπουδών και δραστηριότητες λήψης επαγγελματικής απόφασης, τα μέλη της ομάδας 

βίωσαν εμπειρικά και αξιολόγησαν τη μέθοδο του ΕΔ (βλ. εικόνες 9 και 10). 
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Εικόνα 3: Γνωρίσαμε τα προσωπικά μας χαρακτηριστικά  

 

                  
   

Εικόνα 2: Ανακαλύψαμε τα ενδιαφέροντά μας 

 

          
   

Εικόνα 3: Αναγνωρίσαμε τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές μας 

 

 

Εικόνα 4: Συνειδητοποιήσαμε τις εργασιακές μας αξίες 
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Εικόνα 5: Σχεδιάσαμε τον Τροχό της Σταδιοδρομίας 

 

 

                
 

 

Εικόνα 6: Σχεδιάσαμε και ερμηνεύσαμε το Δέντρο της Ζωής 

 

 

 

 

       
 

 

Εικόνα 7: Ανακαλύψαμε τους Σημαντικούς Άλλους (Constellations – Αστερισμοί: Πρόγραμμα ReAct) 
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Εικόνα 8: Παιχνίδι ρόλων – Επισκεφθήκαμε επαγγελματικούς χώρους – Πήραμε συνεντεύξεις από επαγγελματίες 

 
 

       
 

     
 

  
Εικόνα 9: Γνωρίσαμε τη μέθοδο του ΕΔ 

 
 

       
 

  
Εικόνα 10: Αξιολογήσαμε τη μέθοδο του ΕΔ 

2.3.2 Αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής – Αξιολόγηση 

Με συζήτηση στην ολομέλεια, ατομικές συνεντεύξεις και συμπλήρωση σχετικών 
ερωτηματολογίων, συγκεντρώθηκαν απόψεις και γνώμες των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με το 
πρόγραμμα Συ.Ε.Π. του ομίλου: 

• Βρήκα κρυμμένα κομμάτια του εαυτού μου 

• Ανακάλυψα ικανότητες που δεν ήξερα ότι είχα 

• Κέρδισα τρόπους αυτοσυγκέντρωσης και σωστή αντιμετώπιση καταστάσεων 

• Βρήκα φίλους – έμαθα να αυτοσχεδιάζω – κατάφερα να μιλάω μπροστά σε κόσμο 

• Πέρασα το χρόνο μου δημιουργικά – ευχάριστα – ό,τι κάναμε είχε νόημα  

• Έμαθα να είμαι ανοικτός σε πρωτοποριακές ιδέες 

• Μακάρι να ήταν παραπάνω από μία φορά την εβδομάδα 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

305 

• Είχα την ευκαιρία να κάνω πράγματα που δε θα έκανα στην καθημερινή μου ζωή, αν δεν 
συμμετείχα στον όμιλο 

• Καταρρίψαμε μύθους σχετικά με τη σταδιοδρομία και τα επαγγέλματα 

• Επίσης, αξιολόγησαν το ΕΔ: 

• Κατάλαβα πόση σημασία έχει η «γλώσσα» και η στάση του σώματος 

• Δυσκολεύτηκα στους αυτοσχεδιασμούς 

• Έμαθα να επιμένω στο στόχο μου και να ακολουθώ τα όνειρά μου, όποιες και αν είναι οι 
συνθήκες 

• Συνειδητοποίησα ότι ακόμη και ένα άτομο μπορεί να φέρει την αλλαγή στον κόσμο 

• Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν δύσκολα και δεν το βάζουν κάτω – γιατί να το κάνω εγώ; 

• Σκέφτηκα ότι ο καθένας αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή 

• Μου άρεσε η διαδικασία λήψης απόφασης 

• Τι ευχάριστη διαδικασία που είναι το Εκπαιδευτικό Δράμα! 

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής κατέδειξαν την αναγκαιότητα ύπαρξης 
υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανέδειξαν τη χρησιμότητα της μεθόδου του 
Εκπαιδευτικού Δράματος ως πιθανής βιωματικής προσέγγισης για την ενίσχυση της αυτογνωσίας, 
της λήψης απόφασης και της μελέτης θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού μέλλοντος και 
του σχεδιασμού της σταδιοδρομίας. Η έρευνα θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των επόμενων 
σχολικών ετών με την εκπαιδευτική παρέμβαση που περιγράφηκε πιο πάνω και νεώτερα 
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο εγγύς μέλλον. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή της αφηγηματικής προσέγγισης της 

Ψυχολογίας στη θεραπεία και τη συμβουλευτική του πένθους. Η  αφηγηματική, αλλά και κάθε 

προσέγγιση βασισμένη στον κοινωνικό κουνστρουξιονιστικό φιλοσοφικό ρεύμα διαφέρουν σε 

σημείο αντίθεσης με τις παραδοσιακές θεωρήσεις του πένθους. Οι  Michael White και  David 

Epston βάσισαν τη θεωρία τους στα προτάγματα  του  Michael Foucault (1965-1980) και 

κατάφεραν να βοηθήσουν πολλούς ανθρώπους τους οποίους οι μέχρι τότε πρακτικές άφηναν 

μετεώρους  και αβοήθητους. Παρακάτω γίνεται αναφορά στις μεθόδους και τα οφέλη της 

αφηγηματικής προσέγγισης, αλλά και στις αδυναμίες και τους περιορισμούς αυτής. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πένθος, Αφηγηματική Προσέγγιση, Eπανανοηματοδότηση, “Saying Hullo” 

1. Εισαγωγή 

Το τελικό στάδιο της ανάπτυξης  όλων των έμβιων οργανισμών θεωρείται ο θάνατος. Ο 

άνθρωπος δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο θάνατος, και  γενικότερα η απώλεια, είναι φαινόμενα άρρηκτα 

συνδεδεμένα με την ανθρώπινη ζωή. Ανέκαθεν αποτελούν μέρος των εμπειριών των ανθρώπων, 

ωστόσο το νόημά τους διαφοροποιείται ανάλογα του κοινωνικό-πολιτισμικού περιβάλλοντος στα 

πλαίσια του οποίου εκείνα  βιώνονται (Craig & Baucum, 2008) 

Παρόλο που με το πέρασμα των αιώνων η στάση των ανθρώπων προς το θάνατο και τα 

συναισθήματα που τρέφουν προς αυτόν αποκτούν σταθερά πιο αρνητική χροιά, η ενασχόληση με 

αυτόν και η μελέτη του όχι μόνο δεν παραμελούνται, αλλά μοιάζει να εντείνονται. Την φύση και τα 

παρεπόμενα του θανάτου πραγματεύονταν πολλές και διαφορετικές επιστήμες, με κορυφαίο 

παράδειγμα τη Φιλοσοφία, ήδη από την Αρχαία Ελλάδα. Ακόμη, η Βιολογία προσπαθεί να 

εξηγήσει τη φυσιολογία του θανάτου, η Ιατρική να τον «αναβάλει», ενώ οι κοινωνικές επιστήμες 

μελετούν  τον τρόπο με τον οποίο ο θάνατος αντιμετωπίζεται από τους ανθρώπους. Μόλις, όμως, το 

1903 γεννήθηκε η επιστήμη της Θανατολογίας από τον μικροβιολόγο Élie Metchnikoff (Wikipedia, 

2018) 

Θάνατος είναι «η οριστική παύση των ζωτικών λειτουργιών των ζωντανών οργανισμών», 

όμως, η απώλεια αυτή της ζωής εκλαμβάνεται διαφορετικά από κάθε άτομο και κάθε κοινωνικό 

σύνολο. Η αλληλεπίδραση αυτή των ατόμων με την απώλεια αυτή που είναι ο θάνατος μελετάται 

από την επιστήμη της Ψυχολογίας.  

Ενώ αρχικά αγνοήθηκαν, με το πέρασμα των χρόνων, ζητήματα θανάτου απασχολούν όλο 

και περισσότερο τους ψυχολόγους, ειδικά τους αναπτυξιακούς, που πλέον μελετούν ενδελεχώς το 

γνωστικό και συναισθηματικό αντίκτυπο του θανάτου, τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν 

τον θάνατο τον δικό τους αλλά και τον άλλον (Craig & Baucum, 2008).  

Από την μελέτη των παραπάνω ζητημάτων αναπτύχθηκαν σταδιακά πολλές και διαφορετικές 

θεωρητικές προσεγγίσεις του θανάτου και του πένθους. Η παρούσα εργασία ανατρέχει σε διάφορες 

ιστορικά σημαντικές θεωρήσεις του πένθους, ενώ κάνει εκτενή αναφορά στον τρόπο που η 

Αφηγηματική προσέγγιση, κατά Michael White και  David Epston, πραγματεύεται ζητήματα 

θρήνου και πένθους. Αποσκοπεί στην ανάδειξη εναλλακτικών, μη-παραδοσιακών τρόπων 

κατανόησης και διαχείρισης του πένθους, καθώς και στην πληροφόρηση σχετικά με τις πρακτικές 
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εφαρμογές της μεταφορικής έννοιας του “Saying Hullo”, όπως αυτή ορίζεται από την Αφηγηματική 

προσέγγιση. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1.Παραδοσιακές Θεωρήσεις Πένθους 

Οι πρώτες προσπάθειες συστηματικής μελέτης ζητημάτων θανάτου και πένθους, αλλά και 

εξειδικευμένης προσφοράς στήριξης σε άτομα και ομάδες που θρηνούν πραγματοποιήθηκαν μετά 

των Β’ Π.Π., από το λεγόμενο κίνημα της θανατολογίας. Λίγο αργότερα, η Elisabeth Kubler-Ross 

υπήρξε η πρώτη ψυχίατρος που εργάστηκε με ετοιμοθάνατους ασθενείς. Μελέτησε τον τρόπο που 

οι άνθρωποι προσαρμόζονται στην ιδέα του θανάτου τους, όταν εκείνος είναι κοντά και όρισε τα 5 

στάδια της πορείας προς τον θάνατο: άρνηση, θυμό, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη και τελικά 

αποδοχή (Kubler-Ross, 1969), Ακολούθησαν και πολλοί άλλοι θεωρητικοί, οι οποίοι έδωσαν την 

δική τους ερμηνεία για το πένθος. Χαρακτηριστικά, ο Μπόλμπι ενέταξε την απώλεια στην θεωρεία 

του περί δεσμού, οι Μους και Σεϊφερ, μελέτησαν τους στόχους που πρέπει κάποιος να εκπληρώσει 

αντιμετωπίζοντας τον επερχόμενο θάνατο, ενώ ο Τσάρλς Κόρ ερμήνευσε τους στόχους αυτούς 

διακρίνοντάς τους σε οργανικό, ψυχολογικό κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο (Craig & Baucum, 

2008). Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μάλιστα, ο Sigmunt Freud, στο βιβλίο του Mourning 

and Melancholia (1916-1917), διακήρυττε πως «για να ανακάμψουμε από το χαμό ενός 

αγαπημένου μας προσώπου πρέπει να κατορθώσουμε να αποδεσμεύσουμε την ενέργειά μας, τη 

λίμπιντό μας από τη σχέση αυτή, μόνο έτσι θα είμαστε λειτουργικοί μετά την απώλεια και θα 

μπορούμε να ξανά επενδύσουμε σε μία άλλη νέα σχέση». 

Αυτή και άλλες τέτοιου είδους αντιλήψεις αποτελούν τον πυρήνα των παραδοσιακών 

θεωριών πένθους και της ιδέας του «πλήρη αποχαιρετισμού» που αυτές πρεσβεύουν. «Η 

πλειοψηφία των παραδοσιακών θεωριών πένθους, παρά τις διαφορές τους στη μεθοδολογία, 

μοιάζει να δομείται πάνω στη βασική πεποίθηση ότι ο θάνατος σημαίνει απόλυτη απώλεια και 

αποχωρισμό και ότι μία επαρκής λύση του θρήνου θα έρθει με την αποδοχή αυτής της απώλειας και 

με το να αφήσουμε το θανόντα να φύγει» (Neimeyer, 2006). Παρόλο που μέθοδοι βασισμένες σε 

αυτή την αρχή έχουν αποδειχθεί βοηθητικές για πάρα πολλούς ανθρώπους, συχνά σε άλλους είχαν 

αντιπαραγωγικά αποτελέσματα, αφήνοντας πολλούς μετεώρους και ανίκανους να προσαρμοστούν 

στο χαμό των αγαπημένων τους ακόμα και μετά από συμβουλευτικές ή θεραπευτικές διαδικασίες.  

Γενικά, τέτοιου είδους παραδοσιακές θεωρήσεις του πένθους αντανακλούν μία γενικευμένη 

προσπάθεια αξιολόγησης του και κατηγοριοποίησης του ως διεργασία. Κάποιες θεωρίες μιλούν για 

στάδια προσαρμογής στην απώλεια (Kubler-Ross, 1969), άλλες για συγκεκριμένους στόχους που 

πρέπει να επιτύχει εκείνος που θρηνεί, ενώ άλλες αναφέρουν τις διαφορετικές διαστάσεις που 

μπορεί να έχουν οι άνθρωποι ως προς την απώλεια. Τα διακριτά αυτά σημεία μέσα στο βίωμα του 

πένθους χρησιμοποιούνται, συνήθως, και ως κριτήρια  αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο το 

κάποιος αντιδρά στη εμπειρία αυτή. Χαρακτηριστικό είναι, ότι η ταχύτητα προσαρμογής στην 

απώλεια αποτελεί συχνά κριτήριο αξιολόγησης της επιτυχίας της διεργασίας του πένθους.  

Οδηγούμαστε έτσι σε μία αρκετά περιοριστική θέαση των πραγμάτων, όπου οι άνθρωποι που 

αντιμετωπίζουν κάποια απώλεια γίνονται αντιληπτοί ως παθητικά θύματα των καταστάσεων, χωρίς 

καθόλου έλεγχο στο γεγονός της απώλειας, προφανώς, αλλά και στην στάση που οι ίδιοι θα 

τηρήσουν απέναντι σε αυτό. Ταυτόχρονα, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις συναισθηματικές 

αντιδράσεις που προκύπτουν αναφορικά με την απώλεια, φαίνεται να μπορεί να αξιολογηθεί, 

διακρίνοντας την επιτυχή, από την ανεπιτυχή επίλυση του πένθους, ή την φυσιολογική αντίδραση 

απέναντι στο θάνατο, από τη παθολογική. 

Τέτοιου είδους θεωρήσεις μοιάζουν έντονα επηρεασμένες από το ιατρικό μοντέλο, καθώς 

αντιμετωπίζουν τον θρήνο της απώλειας, το πένθος ως κάτι που «πρέπει να ξεπεραστεί», κάτι που 

πρέπει να πάψει να βιώνεται. Παρόλα αυτά, βέβαια, δεν έχει βρεθεί και κάποιος τρόπος «ίασης» 

του, παρά μόνο το πέρασμα το χρόνου. Ταυτόχρονα, η κοινή αυτή πεποίθηση προσδίδει και μια 
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αίσθηση παροδικότητας στην εμπειρία του πένθους, και επομένως και της απώλειας. Γενικά τα 

άτομα που πενθούν παρουσιάζονται να μην μπορούν να κάνουν τίποτα για να επηρεάσουν την 

πορεία του πένθους τους. Η μόνη ενεργητική δυνατότητα που φαίνεται να έχουν, είναι το να 

προσπαθήσουν να «ξεχάσουν» τους ανθρώπους που έχασαν τους και δεσμούς που είχαν μαζί τους. 

Να δεχθούν, δηλαδή, τον οριστικό απώλεια από τα αγαπημένα τους πρόσωπα που πέθαναν 

(Neimeyer, 2006). 

2.2.Σύγχρονες Θεωρήσεις Πένθους 

Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, έχει ξεκινήσει μια μεταστροφή των θεωριών του πένθους. 

Χωρίς να παραβλέπεται ότι το πένθος σαν γεγονός δεν είναι κάτι που το άτομο επιλέγει, αλλά κάτι 

που του συμβαίνει, μέσω νέων θεωρήσεων έχουν δοθεί περισσότερες επιλογές στο άτομο που 

πενθεί, πέραν της επίλυσης ή όχι του πένθους, που ακόμη και αυτό συχνά θεωρούνταν εκτός της 

σφαίρας επιρροής του. Ξεκίνησε, λοιπόν, η ιδιογραφική προσέγγιση του πένθους, με μεγαλύτερη 

έμφαση να δίνεται, έτσι, στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε ατόμου, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του, καθώς και στον τρόπο που το ίδιο νοηματοδοτεί όλη αυτή την διεργασία του πένθους στα 

πλαίσια της δικής του ιστορίας ζωής. Με τον τρόπο αυτό παύει παράλληλα και η 

παθολογικοποίηση του πένθους, και δη του χρόνιου ή ανεπίλυτου πένθους.  

Η έρευνα, πλέον, που γίνεται γύρω από την απώλεια και τον θάνατο είναι κυρίως ποιοτική, 

ενώ κεντρικό ρόλο έχουν αποκτήσει  έννοιες όπως η νοηματοδότηση και η αναδόμηση ταυτότητας  

στα πλαίσια αφηγηματικών μοντέλων πένθους, όπου  αναγνωρίζονται ως μετασχηματιστικές 

διαδικασίες. Ο θρήνος αντιμετωπίζεται πια ως «διαδικασία πλούσια σε επιλογές, με πολλά πιθανά 

μονοπάτια ή εναλλακτικές κατευθύνσεις που επιτρέπουν την αναγνώριση ή την παράκαμψή του, 

την προσέγγιση ή τη αποφυγή του,  με κεντρικό στοιχείο την εκ νέου μάθηση του κόσμου, ο οποίος 

έχει πλέον για πάντα μεταβληθεί από την απώλεια» (Attig, 1996). 

Στα πλαίσια αυτής της νέας θέασης του πένθους και του θρήνου έχουν αναπτυχθεί  αρκετά 

θεωρητικά μοντέλα, όπως εκείνα του William Worden και της Therese Rando, ενώ η ευρύτερη 

μεταστροφή που ξεκίνησε στο τέλος του αιώνα σε επίπεδο φιλοσοφικών ρευμάτων  προκάλεσε την 

ανάδυση μίας εντελώς  νέας θεωρητικής προσέγγιση στον κλάδο της  Ψυχολογίας, πλήρως 

συνυφασμένης με τις νέες κοστρουξιονιστικές αρχές: την Αφηγηματική προσέγγιση. 

3.Αφηγηματική Προσέγγιση 

Ο Michael White και ο David Epston, επηρεασμένοι από τη θεωρία της κοινωνικής 

συγκρότησης του Michael Foucault, ανέπτυξαν ένα σύνολο ιδιαίτερα εστιασμένων τεχνικών 

παρέμβασης, γνωστό ως αφηγηματική θεραπεία. Σύμφωνα με αυτή, η αίσθηση της 

πραγματικότητας οργανώνεται και διατηρείται μέσω αφηγήσεων, με τις οποίες διαδίδουμε ιστορίες 

για τον εαυτό μας και για τον κόσμο γύρω μας. Οι άνθρωποι  προσπαθούν να συγκροτήσουν το 

νόημα της ζωής τους ταξινομώντας τα βιωμένα γεγονότα μέσα στο χρόνο, για να φτάσουν σε μία 

συνεπή αφήγηση, σε κάποιες ερμηνευμένες ιστορίες, οι οποίες έπειτα αντιμετωπίζονται ως 

«αλήθεια».  Η συγκρότηση του νοήματος μπορεί να γίνει είτε μέσα από έναν μονόλογο (από το ίδιο 

το άτομο) είτε μέσα από ένα διάλογο (μεταξύ του ίδιου και άλλων ατόμων), οπότε και έχει 

«μεγαλύτερη δύναμη» καθώς ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον. Έτσι, ένα άτομο αποτελεί ένα 

κοινωνικά συγκροτημένο σύστημα (Corey, 2005; Goldenberg, I. & Goldenberg, 2005). 

Η προσωπική ιστορία ή η προσωπική αφήγηση κάθε ατόμου εξασφαλίζει το βασικό πλαίσιο 

για τη δόμηση των βιωμάτων του. Όμως, αυτή επηρεάζεται κάθε φορά από τις επικρατούσες 

πολιτισμικές αφηγήσεις, οι οποίες φέρουν τεράστια δύναμη  και καθορίζουν τους «συνηθισμένους»  

ή προτιμότερους τρόπους συμπεριφοράς, περιορίζοντας ή εξαλείφοντας τις εναλλακτικές γνώσεις 

και αφηγήσεις. Τόση είναι η δύναμη των κυρίαρχων πολιτισμικών αφηγήσεων, που τα άτομα 

συνηθίζουν να τις αφομοιώνουν σαν μοναδικές αλήθειες ακόμη και αν δεν τους είναι χρήσιμες, 

ακόμη και αν υποφέρουν από αυτές (Corey, 2005). 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

310 

Η αφηγηματική θεραπεία αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να επανεντάξουν 

στις ιστορίες βασικά κομμάτια για τον τρόπο που έχουν ζήσει τις ζωές τους  και  να 

επανεδραιώσουν την ελευθερία, η οποία καταστρατηγείται  από εξωτερικά προβλήματα  και τις  

κυρίαρχες ιστορίες των  ευρύτερων κοινωνικών συστημάτων στα οποία ζούν. Οι θεραπευτές με  

αφηγηματικό προσανατολισμό βοηθούν τα άτομα να αναστοχαστούν πάνω στις πολιτισμικές 

αφηγήσεις και κατά πόσο αυτές καλύπτουν τις ανάγκες τους, ενώ τα να ενθαρρύνουν εκφράσουν τη 

αυθεντικότητά τους (Goldenberg, I. & Goldenberg, 2005). 

Μία από τις πολλές καινοτομίες που προέκυψαν από τη νέα αυτή θεωρητική προσέγγιση 

αφορά την αντιμετώπιση του πένθους και τη μεταφορά του «επαναχαιρετισμού» (Saying 

Hullo/Hallo Again Metaphor), σε αντιδιαστολή με την κλασσική προσέγγιση του πένθους 

«λέγοντας αντίο» ή «πλήρους αποχαιρετισμού» (Saying Goodbye). 

3.1.Εκ νέου Χαιρετισμός (Saying Hullo) 

Στον αντίποδα των παραδοσιακών θεωρηών, η προσέγγιση των «συνεχιζόμενων δεσμών» 

βασίζεται στην πεποίθηση πως μία σχέση μπορεί να διατηρηθεί ακόμα και να διανθιστεί μετά το 

θάνατο. Η αναδημιουργία αυτή της σχέσης και η ενδυνάμωσή της μπορεί να γίνει σε ένα 

θεραπευτικό πλαίσιο, βοηθώντας το άτομο να αποσαφηνίσει το παρατεταμένο πένθος του. Βάσει 

αυτών, η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου δε χρειάζεται να είναι οριστική ή απόλυτη. Αν και 

στο επίπεδο της φυσικής παρουσίας η σχέση έχει χαθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι σε επίπεδο επιρροής, 

αναμνήσεων ή «κληρονομίας» η σχέση με τον θανόντα δεν συνεχίζει να υπάρχει και να είναι 

ενεργή.  Οι αναμνήσεις  και η επίδραση που είχε στο άτομο η σχέση αυτή μπορούν να συνεχίσουν 

να αποτελούν για αυτό πηγή δύναμης, παρηγοριάς, ανακούφισης και έμπνευσης και στο μέλλον 

(Carey, 2008). 

Στην αφηγηματική θεραπεία το άτομο που πενθεί προσκαλείται να αναγνωρίσει, να 

αξιολογήσει, να τιμήσει, να διευρύνει και να γιορτάσει τη σχέση του με τον θανόντα. Σύμφωνα με 

τον M. White, η ερήμωση, που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι τόσο έντονη, που είναι 

προτιμότερο στα πλαίσια της θεραπείας να γίνουν προσπάθειες εκ νέου ενσωμάτωσης της χαμένης 

σχέσης, παρά να υπάρξει ενθάρρυνση για την εγκατάλειψή της (Carey, 2008). Η θεραπευτική 

μεταφορά του «επαναχαιρετισμού» δίνει την δυνατότητα στα άτομα να ανακτήσουν την σχέση τους 

με το αγαπημένο τους πρόσωπο που έχασαν. 

3.2.Τεχνικές και Οφέλη  

Η θεραπευτική αυτή μεταφορά μπορεί να πάρει πολλές μορφές στα πλαίσια της 

συμβουλευτικής διαδικασίας. Χαρακτηριστικά είναι τα γράμματα. Ο θεραπευτής μπορεί να γράψει, 

ως σύνοψη της συνεδρίας ή ως ντοκουμέντο για αναστοχασμό, με σκοπό την εκ νέου επαφή με την 

ανάμνηση του θανόντα. Τέτοιου είδους γράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευρύνουν 

και να διανθήσουν τις θεραπευτικές δυνατότητες οποιασδήποτε τεχνικής δομημένης στην 

μεταφορά του «επαναχαιρετισμού» στα πλαίσια της θεραπείας. Ακόμη στα γράμματα αυτά ο 

θεραπευτής μπορεί να συμπεριλάβει  ερωτήσεις «επαναχαιρετισμού» δίνοντας τη δυνατότητα – και 

το ερέθισμα- στο άτομο να (τις) αναστοχαστεί με την «ησυχία» του και να έρθει περισσότερο σε 

επαφή με τη μνήμη του θανόντος, ξεκινώντας ή επεκτείνοντας έτσι την διαδικασία του 

«επαναχαιρετισμού». Με το να απαντάει σε αυτές τις ερωτήσεις, το άτομο προσκαλείται να   

επανασυνδεθεί με τον θανόντα και τη σχέση που μοιράστηκαν μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα οι 

αναμνήσεις θα γίνουν πιο εύκολα προσβάσιμες, κάτι που μπορεί να βοηθήσει να ατονίσουν τα 

αισθήματα του πένθους, της απώλειας και της απομόνωσης που προξένησε ο θάνατος αγαπημένου 

προσώπου (Neimeyer, 2006). 

Τα γράμματα μπορούν, επίσης, να προέρχονται από το ίδιο το άτομο με παραλήπτη τον 

θανόντα. Χωρίς κανόνες και περιορισμούς το άτομο απλά εκφράζει τα συναισθήματα, τον πόνο και 

τους φόβους του στο αγαπημένο του άτομο σαν όντως να μιλούσε μαζί του. Αυτή η διαδικασία 

γίνεται με όποιον τρόπο το άτομο, προσωπικά, βρίσκει νόημα. Το σημαντικό είναι να εκφραστεί 
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ειλικρινά και αυθεντικά, χωρίς να καταπιέζει κανένα δυσάρεστο συναίσθημα, όσο αρνητικό και αν 

είναι, όπως ο θυμός ή η ενοχή. Τα γράμματα αυτά δημιουργούν ένα κανάλι έκφρασης 

συναισθημάτων και σκέψεων, που υπό άλλες συνθήκες ίσως να έμεναν άρρητα. Πολλές φορές και 

μόνο αυτή η διαδικασία αποδεικνύεται πολύ βοηθητική από θεραπευτικής άποψης, ενώ συχνά το 

άτομο, γράφοντας αυτά τα γράμματα, βιώνει σημαντικές αλλαγές στο πένθος του και ενδυναμώνει 

την αίσθηση σύνδεσης με το θανόντα, το οποίο το βοηθάει να «αντέξει καλύτερα» τον πόνο της 

απώλειας (Neimeyer, 2006). Επιπλέον, αρκετές φορές ίσως είναι βοηθητικό να απαντήσει το ίδιο το 

άτομο στο γράμμα του εκ μέρους του εκλιπόντος. Με αυτόν τον τρόπο υποκινείται μια στάση 

ευελιξίας στο άτομο, το οποίο καλείται να αντιληφθεί την κατάστασή του από μία νέα προοπτική. 

Κοντά στα γράμματα, η χρήση της φαντασίας για την επαν-εγκαθίδρυση της σύνδεσης με τον 

εκλιπόντα στηρίζεται στη φυσική τάση των ανθρώπων  να διατηρήσουν τη σχέση τους με τα 

αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει, με το να εμπλέκονται για παράδειγμα, ξαφνικά και 

ακούσια σε συζητήσεις μαζί τους (Neimeyer, 2006). Σύμφωνα με την αφηγηματική προσέγγιση, η 

σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων δεν έχει μια πάγια αντικειμενική φύση. Ο κάθε άνθρωπος δομεί τη 

δική του πραγματικότητα για τη σχέση με βάση τις κοινές βιωμένες εμπειρίες του από αυτή. Δεν 

είναι, λοιπόν, το τι συμβαίνει μεταξύ δυο ανθρώπων, που καθορίζει τη σχέση τους, αλλά το πώς τα 

συμβάντα γίνονται αντιληπτά, πώς  εξιστορούνται. Έτσι, οι εμπειρίες των σχέσεων μπορούν να 

εξιστορηθούν ή να ερμηνευτούν εκ νέου, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό την προσληφθείσα φύση 

και την ποιότητα της σχέσης. Και είναι η σημασία τους και όχι αυτά καθαυτά τα γεγονότα, που 

επιβιώνουν στο χρόνο, ώστε πάντα μπορεί να αλλάξει η ερμηνεία τους και κατά επέκταση 

ολόκληρη η αντίληψη του ατόμου για αυτά (Gilbert, 2002)(Field, Gao, & Paderna, 2005). 

Η παραπάνω θέση ανοίγει νέους ορίζοντες για τις μεθόδους που εφαρμόζονται στη 

θεραπευτική διαδικασία που αφορά το πένθος. Ως απόρροιά της, δεν χρειάζεται το άλλο άτομο να 

είναι παρόν –ή εν ζωή- για να εξιστορηθεί εκ νέου η εμπειρία μίας σχέσης. Επομένως άλυτα 

θέματα, ενοχές, μετάνοιες και οτιδήποτε μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο και να βασανίζει 

κάποιον άνθρωπο μπορεί να επαν-ερμηνευθεί με τη βοήθεια της φαντασίας στη 

θεραπευτική/συμβουλευτική πράξη, δίνοντας την ευκαιρία να αντιμετωπιστούν με έναν πιο 

παραγωγικό τρόπο. Η φαντασία δίνει τη δυνατότητα να αναιρεθεί η αίσθηση της οριστικότητας και 

της απομόνωσης που αποπνέει η «λέγοντας αντίο» προσέγγιση και η γενικότερη μέχρι τώρα 

αντίληψη της δυτικής κοινωνίας για την απώλεια (Hedtke, 2014). 

Τα σύμβολα, επίσης, οι φωτογραφίες, τα «ιερά» και τα «ζωντανά όνειρα» μπορούν να 

αποβούν χρήσιμα μέσα στην προσπάθεια «επανασύνδεσης με τον εκλιπόντα». Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε αυτοσχέδιες τελετές «υπενθύμισης», όπως η διατήρηση μίας ημέρας 

εορτασμού της σχέσης που είχαμε με τον θανόντα, ή απλά η επίσκεψη του τάφου του. Το άτομο 

που πενθεί μπορεί ακόμη να καταπιαστεί  με την ολοκλήρωση κάποιου σημαντικού έργου ζωής με 

το οποίο ασχολιόταν ο εκλιπών και με αυτό τον τρόπο να νιώσει «πιο κοντά του»  και να βοηθήσει 

ώστε το έργο του, μια χειροπιαστή ανάμνησή του, να μείνει ζωντανή (Neimeyer, 2006). Όλα τα 

παραπάνω έχουν σαφώς μεγαλύτερη ισχύ όταν γίνονται και μοιράζονται με άλλους ανθρώπους, 

αφού όπως έχει προαναφερθεί η πραγματικότητα είναι κοινωνικά δομημένη. 

3.3.Περιορισμοί 

Είναι πλέον προφανές ότι η αφηγηματική προσέγγιση διευρύνει τα όρια της συμβουλευτική 

του πένθους, η οποία για πολλά χρόνια θεωρούσε τη διατήρηση «σχέσης» με κάποιον που έχει 

πεθάνει και την υγιή σχέση με τη ζωή δύο αμοιβαίως αποκλειόμενα πράγματα. Πάρα πολλοί 

άνθρωποι με παρατεταμένο πένθος βοηθήθηκαν να συνεχίσουν τη ζωή τους μετά από την απώλεια 

αγαπημένων τους προσώπων, ενώ αρκετοί προστατεύθηκαν από την στυγνή παθολογικοποίηση και 

θυματοποίηση των παραδοσιακών μοντέλων διάγνωσης και σώθηκαν από το στιγματισμό του μη-

φυσιολογικού.  

Όλα αυτά όμως δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο να κηρύξουμε την αφηγηματική ή τις 

άλλες νέας γενιάς προσεγγίσεις του πένθους πανάκεια. Αφενός, γιατί και οι παραδοσιακές θεωρίες 
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πένθους έχουν βοηθήσει για χρόνια και συνεχίζουν ακόμα να βοηθούν πάρα πολλούς  ανθρώπους 

που θρηνούν, και αφετέρου γιατί η βασική αρχή που διακηρύττει η ίδια η αφηγηματική προσέγγιση 

και κάθε προσέγγιση βασισμένη στη νέα κοινωνική κονστουξιονιστική φιλοσοφία είναι ο σεβασμός 

στην αυθεντικότητα του καθενός και η αποδοχή της –ύπαρξης της- προσωπικής του 

πραγματικότητας. Όπως οι παραδοσιακές θεωρίες είχαν τις αδυναμίες τους, έτσι και οι τεχνικές της 

αφηγηματικής θεραπευτικής προσέγγισης  δεν βρίσκουν πάντα εφαρμογή. Σημαντικός παράγοντας 

είναι το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο των ανθρώπων, ενώ κοντά σε αυτό, σπουδαίο ρόλο 

παίζει και  η προσωπικότητα τους. Χαρακτηριστικά, η ιδιαίτερη έμφαση στο γραπτό λόγο δίνεται 

κυρίως στην δυτική κουλτούρα, επομένως σε άλλους πολιτισμούς η συγγραφή γραμμάτων πιθανά 

να μην έχει τα ίδια θεραπευτικά αποτελέσματα. Αντίστοιχα, πολλές είναι οι κουλτούρες που έχουν 

ενεργά ενταγμένη τη φαντασία στη διαδικασία του πένθους (Ζαρταλούδη, 2010). 

Γενικά, οι αποδεκτοί, από τη δυτική κουλτούρα , τρόποι αντιμετώπισης του θρήνου ορίζονται 

από τη γνωστική του διεργασία, που επιτρέπει την αντιμετώπιση της πραγματικότητας- δηλαδή το 

θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου- και περιλαμβάνει την ανασκόπηση των γεγονότων που την 

περικλείουν. Η εστίαση στις αναμνήσεις και η προσπάθεια αποσύνδεσης από τον νεκρό θεωρούνται  

καίριας σημασίας και ορίζονται ως «επεξεργασία της απώλειας», κάτι απαραίτητο για να 

συμφιλιωθεί κάποιος με το παρατεταμένο πένθος. Το ζήτημα, όμως, είναι πως ο φυσιολογικός 

θρήνος εμφανίζεται με χιλιάδες συναισθηματικές, κοινωνικές, συμπεριφορικές, σωματικές και 

γνωστικές εκδηλώσεις, κάποιες όμοιες σε όλους τους πολιτισμούς και κάποιες όχι. Αν θέλουμε, 

λοιπόν, πραγματικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, οφείλουμε να 

παρέχουμε ολιστική και εξατομικευμένη φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό 

πολιτισμικό, γλωσσικό, θρησκευτικό και εθνικό επίπεδο των ανθρώπων, και αφουγκραζόμενοι τις 

διαφορετικές τους κάθε φορά ανάγκες. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν προσεγγίσεις που εκκινούν από την παρατήρηση 

της Τέχνης με στόχο την ανάπτυξη των πολλαπλών ικανοτήτων των ανήλικων μαθητών ή των 

ενήλικων εκπαιδευόμενων, με έμφαση στις στοχαστικές ικανότητες καθώς και ένα παράδειγμα 

εφαρμογής της μεθόδου της Ορατής Σκέψης του D. Perkins. Πρόκειται για δοκιμασμένες πρακτικές 

με πολύ καλά αποτελέσματα σε διαφόρων ειδών εκπαιδευτικούς οργανισμούς οι οποίες 

αναπτύσσονται και έχουν δοκιμαστεί υπό την αιγίδα του μεταπτυχιακού τμήματος του 

Πανεπιστημίου Harvard στα πλαίσια της προσέγγισης των έργων Τέχνης με βάση την αναλυτική 

μεθοδολογία του D. Perkins. Πρόκειται για την εις βάθος παρατήρηση ενός  έργου Τέχνης όταν ο 

εκπαιδευτικός επιθυμεί να ενεργοποιήσει τον στοχασμό των μαθητών ή των εκπαιδευόμενών του 

 

Λέξεις κλειδιά: Τέχνη, εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, μάθηση 

1. Εισαγωγή 

Η τέχνη αποτελεί μέρος της κουλτούρας των ανθρώπων και εμφανίζεται στην 

καθημερινότητά τους με διάφορες μορφές. Συχνά τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες σπουδαστές 

εμπλέκονται βιωματικά με την τέχνη ζωγραφίζοντας, δραματοποιώντας, παίζοντας μουσική, 

χορεύοντας. Άλλες φορές έρχονται σε επαφή με έργα τέχνης μέσα από τις επισκέψεις σε χώρους 

πολιτισμικής αναφοράς (μουσεία, γκαλερί κ.ά). Ακόμα πιο συχνά παρατηρούν, κυρίως τα παιδιά αν 

και όχι πάντα μεθοδευμένα, τα έργα τέχνης που συναντούν στα βιβλία τους. Έχει αποτελέσει 

αντικείμενο μελέτης αρκετών επιστημών ο βαθμός στον οποίο συντελεί η μέσω της τέχνης 

αισθητική εμπειρία στην καλλιέργεια του στοχασμού και του κριτικού στοχασμού. Αρχικά ο John 

Dewey με το έργο του Art as Experience (1934) ισχυρίστηκε ότι η αισθητική εμπειρία αποτελεί το 

κατεξοχήν μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, την οποία θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο της 

διεργασίας της μάθησης. Παρεμφερείς ιδέες διατύπωσε ο Sartre (1948). «Ο αναγνώστης πρέπει να 

εφευρίσκει ξεπερνώντας διαρκώς το γραπτό.. Αναμφίβολα ο συγγραφέας καθοδηγεί. Αλλά καθοδηγεί 

μόνο. Τα ορόσημα που δίνει ο συγγραφέας  χωρίζονται από κενό και πρέπει να ενωθούν, να 

ξεπεραστούν. Με λίγα λόγια, η ανάγνωση είναι κατευθυνόμενη δημιουργία» (σ. 52).  

Σταδιακά, η σύνδεση της αισθητικής εμπειρίας με τη γνωστική ανάπτυξη τεκμηριώθηκε από 

θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα επιστημονικά πεδία της 

Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Howard Gardner (1973, 

1983, 1990), ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και ανέδειξε την 

παραμέληση από το εκπαιδευτικό σύστημα της ανάπτυξης αρκετών μορφών νοημοσύνης. Ο 

Gardner ισχυρίστηκε πως η αισθητική εμπειρία ενισχύει πολύπλευρα τη νοημοσύνη καθώς 

προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας πλήθους συμβόλων μέσω των οποίων εκφράζονται 
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δυσδιάκριτες νοηματικές αποχρώσεις, σκιαγραφούνται συναισθήματα και γίνεται συνειδητό  ό,τι 

δεν μπορεί να γίνεται εύκολα κατανοητό μέσω των ορθολογικών επιχειρημάτων. 

Ισχυρή επίσης τεκμηρίωση για την εκπαιδευτική σημασία της αισθητικής εμπειρίας προήλθε 

από μελέτες των στοχαστών του Palo Alto της Καλιφόρνιας, που ασχολήθηκαν με την ανθρώπινη 

επικοινωνία και θεραπευτική (Watzlawick, Bavelas & Jackson, 1967. Watzlawick, 1981). 

Βασίστηκαν σε έρευνες της ανατομίας και της νευροφυσιολογίας, που έδειξαν ότι για να μπορεί ο 

άνθρωπος να σκέφτεται ολοκληρωμένα χρειάζεται η ισότιμη και αλληλοσυμπληρούμενη 

λειτουργία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Η  επαφή με τα έργα τέχνης, τα οποία περιέχουν 

τεράστιο πλούτο στοιχείων που ταιριάζουν στον τρόπο λειτουργίας του δεξιού ημισφαιρίου του 

εγκεφάλου (εικόνες, αλληγορίες, παρομοιώσεις, αναλογίες, παραλλαγές, διφορούμενα, παράδοξα 

κ.ά.) συντελεί καταλυτικά στην ενεργοποίησή του και ενδυναμώνει τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε 

δημιουργικά και κριτικά.  

Μια ακόμα σημαντική προσέγγιση του ρόλου της τέχνης στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

πραγματοποιήθηκε από τους στοχαστές της Σχολής της Φρανκφούρτης, κυρίως από τους Adorno 

(1984, 2000) και Horkheimer (1984). Η βάση του στοχασμού τους ήταν ότι το πνευματικό 

περιεχόμενο και η δομή των σημαντικών έργων τέχνης απελευθερώνουν τον άνθρωπο από τον 

ορθολογισμό και τους μηχανισμούς της κοινωνικής πραγματικότητας. Συνεπώς, η επαφή με την 

τέχνη λειτουργεί σαν όπλο απέναντι στον κομφορμισμό και βοηθά στην επαναπροσέγγιση της 

κοινωνίας, δίνοντας στον άνθρωπο τη δυνατότητα του στοχασμού και της αμφισβήτησης των 

παραδοχών που είναι εγκαθιδρυμένες στις κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις.  

2. Κυρίως μέρος 

Προσεγγίσεις στο πλαίσιο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης 

Σε ό,τι αφορά στη θεωρητική προσέγγιση του μετασχηματισμού των δυσλειτουργικών 

παραδοχών και στάσεων μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο Freire (1970, 1978) ήταν ο πρώτος 

που εισήγαγε την έννοια της κριτικής συνειδητοποίησης στην κοινωνικο-πολιτική διάσταση της 

φιλοσοφίας του για την εκαπαίδευση ενηλίκων. Η κριτική συνειδητοποίηση είναι μια μαθησιακή 

διεργασία κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι κατορθώνουν, με τη συμβολή και ενδυνάμωση του 

εκπαιδευτή τους, να αποκτήσουν επίγνωση για την κατάστασή τους ανακαλύτοντας τις 

καταπιεστικές κοινωνικές δομές αλλά και να οικοδομήσουν τις ικανότητες εκείνες που θα τους 

ενισχύσουν στον αγώνα τους για κοινωνική αλλαγή. Στη συνέχεια ο Jack Mezirow με αφετηρία τις 

παραδοχές του Freire ανέπτυξε τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, την οποία προσδιόρισε 

σαν τη «διεργασία μέσω της οποίας μετασχηματίζουμε προβληματικά πλαίσια αναφοράς (δομές 

σκέψεων, νοητικές συνήθειες, νοηματικές προοπτικές) – δομές παραδοχών και προσδοκιών – έτσι 

ώστε να τα κάνουμε πιο περιεκτικά, ευδιάκριτα, ανοικτά, στοχαστικά και συναισθηματικά δεκτικά 

στην αλλαγή» (Mezirow, 2009, σ.92). Στην πορεία, η έννοια της μετασχηματίζουσας μάθησης παρά 

τις κριτικές που δέχτηκε, υιοθετήθηκε και επεκτάθηκε από πολλούς ερευνητές και στοχαστές 

(Belenky, Boyd, Brookfield, Cranton, Daloz, Dirx, Elias, Kasl, Kegan, Marsick, Newman, Taylor 

κ.ά.). 

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 αλλά και φωτογραφίες ή σκίτσα. Είναι φανερό ότι 

το σκίτσο προσέφερε πλήθος εναυσμάτων για συζητηθούν οι διαστάσεις της εκμετάλλευσης, της 

αλλοτρίωσης, αλλά και της εν δυνάμει δημιουργικότητας, που περιέχονται στη διεργασία της 

εργασίας. 

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). 
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Αναμφίβολα, ο στοχευμένος συμβολισμός που περιεχόταν στις κωδικοποιήσεις βοηθούσε τους 

συμμετέχοντες να αντλούν σαφή μηνύματα για τις αιτίες της κατάστασής τους. Ωστόσο, 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, 2006. Dirkx, 2000, 2001. Mezirow, 

1990, 1998, 2009. Taylor, 2000) και ακολούθησε τρεις τάσεις. 

Η πρώτη τάση θέτει ως αντικείμενο παρατήρησης διάφορα έργα της μαζικής κουλτούρας, με 

στόχο να εξεταστούν κριτικά τα στερεότυπικα μηνύματα που περιέχουν (ενδεικτικά: Dass – 

Brailsford, 2007· Tisdell, 2008). 

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. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι η κριτική ανάλυση των μηνυμάτων που περιέχουν τα έργα με αυτά τα 

χαρακτηριστικά μπορεί να συμβάλει στο μετασχηματισμό των πεποιθήσεων, που διαμορφώνουν 

τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τον κόσμο. Όμως, το γεγονός ότι δεν 

αξιοποιούνται έργα αυθεντικής τέχνης στερεί από το εγχείρημα ορισμένα σημαντικά 

πλεονεκτήματα.  

Η τρίτη τάση επιχειρεί να συνδυάσει τον κριτικό στοχασμό με την αισθητική εμπειρία, 

εμποτίζοντας τη μαθησιακή διεργασία με τη συχνή αξιοποίηση σημαντικών έργων τέχνης. 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η μέθοδος της Ορατής Σκέψης (Visible Thinking) 

καθώς και μια εφαρμογή της, μέσω των οποίων επιχειρείται να προσφερθεί στους εκπαιδευτικούς 

αλλά και στους εκπαιδευτές ενηλίκων ένα εργαλείο, που να επιτρέπει την κριτική προσέγγιση των 

θεμάτων μέσα από την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας. 

Ορατή Σκέψη (Visible Thinking) του D.Perkins 

Η Ορατή Σκέψη είναι μία διαδικασία μάθησης στην οποία η σκέψη απεικονίζεται κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας σε εμφανές σημείο όπου γίνεται ορατή από όλους τους συμμετέχοντες. 

Σκοπός της είναι να δημιουργήσει μαθητές-εκπαιδευόμενους περισσότερο χειραφετημένους, οι 

οποίοι  να κατανοούν πώς μαθαίνουν.  

Βασίζεται στο Project Zero που ξεκίνησε το 1967 από τον καθηγητή Goodman στο 

Πανεπιστήμιο του Harvard και εξετάζει τις Τέχνες σε σχέση με την εκπαίδευση και τη δυνατότητα 

καλλιέργειας της κριτικής σκέψης. Σκοπός του Project Zero θεωρείται η ένταξη της Τέχνης στην 

καθημερινή πρακτική της διδασκαλίας έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε σχολεία, 

Πανεπιστήμια, προγράμματα μουσείων κτλ. Σύμφωνα με τη μέθοδο μπορούμε να 

χρησιμοποιοήσουμε σαν αφορμή για το μάθημα έναν πίνακα ζωγραφικής, ένα λογοτεχνικό κείμενο, 

μία φωτογραφία, μία κινηματογραφική ταινία, ένα μουσικό άκουσμα και γενικώς ότι μπορεί να μας 

προβληματίσει και να λειτουργήσει σαν έναυσμα, πυροδοτώντας μία διαδικασία μάθησης. 

Πρόκειται περισσότερο για νοοτροπία παρά για στρατηγική, η οποία στηρίζεται στην 

επαναλαμβανόμενη, περιοδική και συνειδητή χρήση «ρουτινών σκέψης» που υποστηρίζουν 

συγκεκριμένες διαδικασίες σκέψης. Με τη λέξη «ρουτίνα σκέψης» (thinking routine) νοείται 

συνήθως ένα τρίπτυχο (ανάλογα με τα στάδια στα οποία θα κινηθούμε. Θα μπορούσε για 

παράδειγμα να είναι δίπτυχο ή και τετράπτυχο), που σταδιακά σε κάθε φάση της προωθεί τον 

εκπαιδευόμενο σε ένα ανώτερο επίπεδο σκέψης. Ξεκινώντας από το προφανές ή το ήδη γνωστό, 

περνάμε σε μια βαθύτερη εξέταση του θέματος για να καταλήξουμε μέσα από τον κριτικό 

στοχασμό, στην κατανόηση των συσχετισμών ή ακόμα και των παραδοχών των συμμετεχόντων. 
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Είναι ένα απλό μοτίβο σκέψης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές και εφαρμόζεται 

εύκολα σε αμέτρητους χώρους. Η σκέψη αποκτά εικόνα στο χώρο, γίνεται ορατή και οι μαθητές-

εκπαιδευόμενοι συνηθίζουν γρήγορα σε αυτό τον τρόπο δουλειάς, μαθαίνοντας έτσι να μαθαίνουν 

με διαφορετικό τρόπο. 

Με την τεχνική αυτή, ωφελούνται: 

 Οι συμμετέχοντες 

• οι μαθητές βρίσκονται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μπορούν να 

εργαστούν είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Τοποθετούνται πάνω σε ένα θέμα που τους δίνεται 

και οι ιδέες τους αυτές καταγράφονται σε στήλες οι οποίες αναρτώνται σε ένα ορατό για 

όλους, σημείο της αίθουσας 

• Με αυτό τον τρόπο, παρακολουθούν την πορεία της σκέψης τους και συνειδητοποιούν τη 

διεργασία μάθησης. Επάνω στις εμφανείς πλέον σκέψεις 

• οικοδομείται η γνώση, και ο μαθητής ενθαρρύνεται να «πάει τη σκέψη του πιο πέρα» 

• να προσεγγίσει βαθύτερα ένα θέμα, σε διαστάσεις που δε φανταζόταν καν ότι υπήρχαν. 

Οι εκπαιδευτικοί: 

• Ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τι έχουν μάθει οι συμμετέχοντες και πώς έχουν 

διαμορφωθεί οι ιδέες. 

• Εντοπίζει τα σημεία που είναι δυσνόητα. 

• Αφυπνίζεται σε σχέση με την ποιότητα της σκέψης των μαθητών 

• Ωθείται σε δραστηριότητες που να εξυπηρετούν τις ανάγκες των μαθητών. 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της Ορατής Σκέψης είναι η καλλιέργεια κλίματος που να 

προωθεί διεργασίες σκέψης. Ένα από τα στοιχεία που διαμορφώνουν ένα τέτοιο κλίμα είναι η  

στερεότυπη επανάληψη μιας διαδικασίας (ρουτίνα). Ένα παράδειγμα τυπικής ρουτίνας που 

εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης είναι να θέτει ο εκπαιδευτής ένα αρχικό ερώτημα, 

να παρέχει χρόνο στους εκπαιδευόμενους να το σκεφτούν, να τους χωρίζει σε μικρές ομάδες για να 

συζητήσουν, να εξερευνήσουν και να επιχειρηματολογήσουν  και τελικά να επαναφέρει τις ομάδες 

σε ολομέλεια, για να ανακοινωθούν όσα ειπώθηκαν σε αυτές. 

Οι πιο δημοφιλείς ρουτίνες στο πλαίσιο της Ορατής Σκέψης: 

• Βλέπω – Σκέφτομαι – Επιχειρώ 

• Ισχυρίζομαι – Υποστηρίζω – Διερωτώμαι  

• Συνδέω – Επεκτείνω – Επιχειρώ 

• Τα μάτια μου 14 

• Αντιλαμβάνομαι – Γνωρίζω – Ενδιαφέρομαι 

• Σκέφτομαι – Προβληματίζομαι – Διερευνώ 

• Επικεφαλίδες 

• Τι σε κάνει να το λες αυτό; 

Στην επόμενη ενότητα θα δούμε ένα παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου 

Η προσέγγιση του D. Perkins για την ανάπτυξη της στοχαστικής και δημιουργικής 

ικανότητας μέσα από ένα παράδειγμα εφαρμογής της. 

Το παράδειγμα αφορά σε εκπαίδευση ενηλίκων, η μέθοδος όμως με τις κατάλληλες 

προσαρμογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαθητές ή εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας. Η 

προσέγγιση του Perkins, εστιάζει στη δημιουργία της κουλτούρας του στοχασμού. Η βασική ιδέα 

που θέτει ρητά στο έργο του The intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art (1994) είναι 

ότι ο παρατηρητής ενός έργου τέχνης μπορεί να ενεργοποιήσει τις στοχαστικές του δεξιότητες, 

εφόσον ακολουθηθούν τέσσερα στάδια παρατήρησης: 
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Η ομάδα των εκπαιδευόμενων αποτελείται από 20 άτομα, η μέθοδος δεν μπορεί να 

λειτουργήσει με πάρα πολλούς ή με πάρα πολύ λίγους εκπαιδευόμενους/μαθητές. Κάποιοι, πέραν 

των 20 που είχαν δηλώσει αρχικά, που επέμεναν να παρακολουθήσουν δεν συμμετείχαν ενεργά και 

τους αποδόθηκε ο ρόλος του παρατηρητή που καταγράφει το πως αντιμετωπίζει η ομάδα τη 

μέθοδο. Η εκπαιδεύτρια χώρισε την ομάδα σε δύο υποομάδες και τους προέτρεψε να διαλέξουν μία 

από τις δύο κάρτες με έργα του ζωγράφου Mark Chagall. Η μία κάρτα είχε τον πίνακα La 

Promenade και η άλλη το έργο  The Flying Lovers of Vitebsk. 

 

   

 
 

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστεί μόνον η διαδικασία με την ομάδα που επέλεξε τον πίνακα 

La Promenade, αφού η διαδικασία ήταν κοινή και για τις δύο ομάδες. Αφού οι εκπαιδευόμενοι 

επέλεξαν πίνακα η εκπαιδεύτρια τους είπε να κάνουν ζευγάρια με άλλους εκπαιδευόμενους που 

είχαν επιλέξει τον ίδιο πίνακα οπότε φτιάχτηκαν δύο υποομάδες των 10 ατόμων. Η έννοια που είχε 

η εκπαιδεύτρια κατά νου να διερευνηθεί ήταν η «ευθύνη», την οποία όμως δεν ανακοίνωσε εξαρχής 

στους εκπαιδευόμενους. Η διαδικασία ακολούθησε τα παρακάτω στάδια, στα οποία η εκπαιδεύτρια 

καθοδηγούσε τους εκπαιδευόμενους ως προς τη διαδικασία βάζοντας τα, κάθε φορά, κατάλληλα 

ερωτήματα, τους προέτρεπε να κρατούν σημειώσεις, βοηθούσε στην κατηγοριοποίηση και 

δημιουργούσε προϋποθέσεις αυτοσυγκέντρωσης και δημιουργίας. 

1ο στάδιο: Xρόνος για παρατήρηση 

Στην πρώτη φάση, οι εκπαιδευόμενοι αφιέρωσαν όσο χρόνο χρειάζονταν για να 

παρατηρήσουν το έργο  τέχνης. Πρόκειται για μια νοοτροπία που θα πρέπει να υιοθετήσει ο 

παρατηρητής, σύμφωνα με την οποία δεν σπεύδει σε ερμηνείες με την πρώτη ματιά αλλά δίνει όσο 

La Promenade 

The Flying Lovers of Vitebsk 
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χρόνο χρειάζεται στην «αντικειμενική» παρατήρηση. Για το λόγο αυτό, τα ερωτήματα που 

προβάλλονται έχουν ως στόχο τους τον εντοπισμό συγκεκριμένων δεδομένων, την έκφραση 

αποριών, την εκμετάλλευση των ήδη υπαρχουσών γνώσεων. Η φράση κλειδί για την 1η φάση είναι: 

«πίστωση χρόνου». Ο παρατηρητής θα πρέπει να αφήσει την παρατήρησή του να εξελιχθεί, χωρίς 

να μπει στον πειρασμό να προβεί σε βιαστικές εκτιμήσεις και συμπεράσματα. 

Ενδεικτικά ερωτήματα 1ου σταδίου 

• Τι βλέπετε ; 

• Υπάρχουν απορίες, ερωτήματα σχετικά με αυτό που βλέπετε; 

• Εκφράστε τις πρώτες σας παρατηρήσεις, απορίες. 

• Υπάρχουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στο έργο; (μορφές, σχήματα κ.ά.) 

• Γενικά, καταγράψτε τι βλέπετε κυκλώνοντας ενδιαφέροντα σημεία ή κρατώντας 

σημειώσεις. Αφήστε τον εαυτό σας να θυμηθεί ιδέες, απόψεις, σκέψεις σχετικές με το 

συγκεκριμένο έργο. Ξεκουραστείτε για λίγο (ένα με δύο λεπτά) και επανέλθετε με νέες 

παρατηρήσεις. 

2ο στάδιο: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση  

Πρόκειται για την ανοικτή και χωρίς προκαταλήψεις παρατήρηση, η οποία ενεργοποιεί τη 

δημιουργική ματιά του παρατηρητή. Εδώ, ενεργοποιείται η ανοικτή σκέψη, που δεν ερμηνεύει 

αλλά παρατηρεί ακόμα καλύτερα, λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες παραμέτρους. Είναι η μορφή 

σκέψης που δεν παίρνει τίποτα σαν δεδομένο, αλλά ανασυνθέτει τα δεδομένα με μια δημιουργική 

ματιά. 

Ενδεικτικά ερωτήματα 2ου σταδίου 

• Τι συμβαίνει εδώ; Φτιάξτε ένα «σενάριο» γι αυτό που βλέπετε. 

• Αναζητήστε εκπλήξεις. Λάβετε υπόψη σας αυτές τις εκπλήξεις (κρατήστε σημειώσεις, 

κυκλώστε τις , συζητήστε ή γράψτε γι’ αυτές). 

• Ψάξτε για την ατμόσφαιρα που αποπνέει το έργο και την ψυχική διάθεση που σας 

δημιουργεί. 

• Ψάξτε για συμβολισμούς και μηνύματα. 

• Ενδιαφερθείτε για τα τεχνικά στοιχεία του έργου (χωροχρονικό πλαίσιο, κίνηση, χρώμα, 

όγκοι, φόρμες, γραμμές, πινελιές κτλ). 

• Κάντε συνδέσεις ιστορικές και πολιτισμικές. 

• Μελετήστε πιο αναλυτικά ανεξάρτητα σημεία του έργου απομονώνοντάς τα και 

«μεγεθύνοντάς» τα, για να τα παρατηρήσετε καλύτερα. 

• Αναζητήστε τις υπερβολές στο έργο (στο χρώμα, την κίνηση, τις φόρμες, τους όγκους, κ.α.). 

3ο στάδιο: Ξεκάθαρη, αναλυτική και εις βάθος παρατήρηση 

Η σκέψη στο τρίτο στάδιο μετατρέπεται σε αναλυτική. Ο παρατηρητής ξεκαθαρίζει, 

εμβαθύνει, ερμηνεύει, εξηγεί και αποδεικνύει. Λαμβάνει υπόψη του το ρεπερτόριο των  εμπειριών 

του, τις γνώσεις του, τις παρατηρήσεις από τα δύο προηγούμενα στάδια, ώστε να οδηγηθεί σε 

συμπερασματικές και άρτια τεκμηριωμένες κρίσεις. 

Ενδεικτικά ερωτήματα 3ης φάσης 

• Γυρίστε πίσω σε αυτό που σας εξέπληξε: Γιατί ο καλλιτέχνης δημιούργησε αυτήν την 

έκπληξη; 

• Γυρίστε πίσω σε αυτό που σας εντυπωσίασε-προβλημάτισε: Με ποιον τρόπο ο καλλιτέχνης 

κατάφερε να σας εντυπωσιάσει; Εξηγήστε. 

• Κάντε «διανοητικές αλλαγές» με στόχο να βρείτε απαντήσεις (π.χ. καταργήστε ένα 

αντικείμενο). Ποιες επιπτώσεις έχει αυτό στην ισορροπία του έργου και στην «αξία» του 

συγκεκριμένου αντικειμένου; 
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• Αναζητήστε τα δυνατά σημεία του έργου: Δείτε πώς αυτά τονίζονται για να ερμηνεύσετε τη 

θέση τους μέσα στο έργο. 

• Ελέγξτε πώς το χρώμα, οι φόρμες, οι όγκοι, οι γραμμές, οι πινελιές, η σύνθεση και άλλα 

τεχνικά στοιχεία του έργου επηρέασαν και προσέλκυσαν την παρατήρηση και τη σκέψη. 

• Βρείτε πιθανές απαντήσεις στα ερωτήματά σας με βάση τις πληροφορίες που έχετε μέχρι 

τώρα συγκεντρώσει. Προσπαθήστε να δώσετε λύσεις στο πάζλ των αποριών, ερωτημάτων, 

εκπλήξεων κτλ. 

• Εντοπίστε τεκμηριωμένα ποια μπορεί να είναι τα σύμβολα ή τα μηνύματα  που αποπνέει το 

έργο. 

• Ελέγξτε αναλογίες: Ποια φιγούρα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος; Γιατί συμβαίνει 

αυτό; Ενώστε με νοητές γραμμές τα αντικείμενα για να βρείτε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ 

τους. 

• Κάντε συγκρίσεις (με άλλα έργα τέχνης του ίδιου καλλιτέχνη ή και άλλων που 

επεξεργάστηκαν το ίδιο θέμα) για να ενδυναμώσετε τα επιχειρήματά σας σχετικά με την 

αποτύπωση των μηνυμάτων του έργου. 

• Γενικά, καταθέστε τεκμηριωμένες απόψεις και καταλήξτε σε δομημένα συμπεράσματα. 

4ο στάδιο: Ολιστική παρατήρηση 

Στο στάδιο αυτό ενεργοποιείται η οργανωτική σκέψη του παρατηρητή. Δοκιμάζεται η 

ικανότητά του να αξιοποιεί το σύνολο των πληροφοριών που συνέλεξε από τα προηγούμενα 

στάδια, ώστε να εκφράσει την αίσθηση που αποπνέει το έργο. Η οργανωτική σκέψη περιέχει 

στοιχεία κριτικού στοχασμού, δεδομένου ότι για τις συνολικές εκτιμήσεις απαιτούνται διανοητικές 

δεξιότητες όπως σύνθεση, λήψη απόφασης κατόπιν ελέγχου των δεδομένων, ερμηνευτικές κρίσεις 

κατόπιν επιχειρηματολογίας, εκμετάλλευση πρότερων εμπειριών, συνεκτιμήσεις. 

Στο μοντέλο του Perkins δεν προβλέπονται ενδεικτικά ερωτήματα, καθώς πρόκειται 

περισσότερο για μια εσωτερική διεργασία κατά την οποία ο παρατηρητής συνθέτει μέσα από το 

προσωπικό του φίλτρο όσα έζησε στη διεργασία της παρατήρησης. Ενδεικτικά, ωστόσο, μέσα από 

την εφαρμογή του μοντέλου σε ποικίλα περιβάλλοντα (Μέγα, 2002· Κόκκος και συνεργάτες, 

2011), έχουν δοκιμαστεί στο πλαίσιο της 4ης φάσης εκπαιδευτικές τεχνικές με ολιστικό χαρακτήρα 

όπως: 

• Δραματοποίηση: Οι μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν παρατηρηθεί στις 

προηγούμενες φάσεις, δημιουργούν μια ιστορία και τη δραματοποιούν. 

• Γραφή κειμένου: Οι μαθητές οργανώνουν τις σκέψεις τους σε γραπτό κείμενο, λαμβάνοντας 

υπόψη στοιχεία των τριών προηγούμενων φάσεων. 

• Συζήτηση στην ολομέλεια: Οι μαθητές συζητούν για το  πώς αντιμετώπισαν το έργο τέχνης 

αρχικά και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης. 

• Γραφή κειμένου: Οι μαθητές συγγράφουν κείμενα με βάση την εκπαιδευτική τεχνική: 

«Παλιά νόμιζα, τώρα νομίζω», λαμβάνοντας υπόψη όσα παρατήρησαν στις τρεις 

προηγούμενες φάσεις. 

• Στο συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής της Ορατής Σκέψης είχε πολύ ενδιαφέρον η 

παρουσία των παρατηρητών που κατέγραφαν το πως αντιδρούσαν οι ομάδες σε κάθε 

στάδιθο της διαδικασίας καθώς και στο τρόπο που ο εκπαιδευτής συντόνιζε τις ομάδες. Οι 

ομάδες διάλεξαν τη δραματοποίηση και στο τέλος τη συζήτηση στην ολομέλεια. Στο τέλος 

της συζήτησης οι παρατηρητές έθεσαν στην ολομέλεια όσα κατέγραψαν και αυτό θα 

μπορούσε να ήταν το θέμα μιας επόμενης προσέγγισης. 

Η στοχαστική προσέγγιση του Perkins δίνει αξία στη διαδοχή των φάσεων: είναι δηλαδή 

θεμιτό οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι να μη βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα, αλλά να παρατηρούν 

μεθοδικά ένα έργο τέχνης πριν προβούν σε οποιαδήποτε έκθεση άποψης γι΄αυτό. Ως προς το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων κάθε φάσης, είναι θεμιτό να κρατηθεί η νοοτροπία της παρατήρησης 
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(π.χ. προσεκτική, ανοικτή και  περιπετειώδης, αναλυτική) (Perkins, 1994: 36-74 ). Ωστόσο, η 

ποικιλία των ερωτήσεων εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες (π.χ. ηλικία, γνωστικό/πολιτιστικό 

υπόβαθρο, συνθήκες ομάδας κτλ). 

Συμπεράσματα 

Το ζήτημα της αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας 

μάθησης είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Χρειάζεται εκτεταμένη έρευνα και εκπαιδευτική πρακτική ώστε 

να προσεγγιστούν σε βάθος θέματα, όπως: Οι τρόποι με τους οποίους η αισθητική εμπειρία μπορεί 

να γίνεται ουσιώδες στοιχείο της μετασχηματίζουσας μάθησης. Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν 

να ενσωματώνονται σε αυτό το πλαίσιο οι θεωρητικές προσεγγίσεις της Σχολής της Φρανκφούρτης. 

Οι μέθοδοι επιλογής και ανάλυσης των διαφόρων ειδών έργων τέχνης, καθώς και η διεργασία 

πρόσληψης της αισθητικής εμπειρίας από τους συμμετέχοντες, ιδίως από όσους δεν είναι 

εξοικειωμένοι με την τέχνη. Τέλος, οι μέθοδοι αποτίμησης των αποτελεσμάτων. 
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Περίληψη 

H παιδική σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί ένα φαινόμενο, που, όπως προκύπτει από 

σχετικά στοιχεία και ερευνητικά δεδομένα, έχει αυξητική τάση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον 

υπόλοιπο κόσμο. Έρευνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τεκμηριώνουν ότι ένα στα πέντε παιδιά θα 

υποστεί κάποιου είδους σεξουαλική κακοποίηση πριν την ενηλικίωσή του. Στη βάση των 

παραπάνω ευρημάτων, δημιουργήθηκε το 2007 το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 
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προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας, αναφορικά με την αγωγή και πρόληψη ενάντια στην παιδική 

σεξουαλική κακοποίηση. Το 2015 το πρόγραμμα ψηφιοποιήθηκε και επεκτάθηκε μέχρι την ηλικία 

των 9 ετών. Αποτελεί μέρος εκπαιδευτικού προγράμματος σεξουαλικής αγωγής, όπου τα μικρά 

παιδιά μαθαίνουν βιωματικά και με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για τα δύο φύλα, τη γέννηση, την υγιεινή 

και φροντίδα του σώματός τους. Η μελέτη στοχεύει στο να παρουσιάσει το ψηφιακό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά», ώστε να αναδείξει τη σοβαρότητα του φαινομένου της 

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και τη σημασία υλοποίησης παρόμοιων προγραμμάτων στο 

σχολείο. 

 

Λέξεις κλειδιά: παιδική σεξουαλική κακοποίηση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, νέες τεχνολογίες. 

1. Εισαγωγή 

Βάσει ερευνητικών πορισμάτων σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η παιδική 

σεξουαλική κακοποίηση συνιστά ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο, που πλήττει το δικαίωμα 

των παιδιών στην υγεία και στην προστασία και επιφέρει ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην ψυχική 

και συναισθηματική τους ανάπτυξη (Διακίδου, Φάντη, Καραγιάννη, Χατζηχαραλάμπους, & 

Κατσιμίχα, 2015 ∙ United Nations Children’s Fund, 2017). Ως τέτοιο απαιτεί την αναγνώριση της 

έκτασης και του εύρους του, καθώς και τον καθορισμό δράσεων και πολιτικών για την προστασία 

των παιδιών, εμπλέκοντας κάθε φάσμα της κοινωνίας. Η εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί ένα από 

τα σημαντικότερα σημεία εμπλοκής για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών και την 

ενημέρωση των γονιών τους σχετικά με θέματα σεξουαλικής αγωγής και σεξουαλικής 

κακοποίησης. Οι εκπαιδευτικοί, άλλωστε, είναι μια επιστημονική ομάδα, που είναι σε θέση να 

οικοδομήσουν με τα παιδιά μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης, δεδομένης της συχνότητας της 

επαφής, της έκτασης και της ποιότητας της επικοινωνίας μαζί τους (Πρικατέ & Γιωτάκος, 2005). 

Έτσι, το 2007 δημιουργήθηκε το πρώτο εκπαιδευτικό σενάριο και παραμύθι με τίτλο: «Μη 

Φοβάσαι την Αγκαλιά» για παιδιά προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας, που αφορά τη σεξουαλική 

αγωγή και πρόληψη απέναντι στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Το πρόγραμμα έλαβε βραβείο 

Αριστείας και Καινοτομίας για το 2011 από το τότε Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και αναρτήθηκε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Υπουργείου, ώστε οι νηπιαγωγοί να 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό και να το εφαρμόζουν στα σχολεία τους. Το 2015, το εν λόγω 

εκπαιδευτικό σενάριο ψηφιοποιήθηκε και επεκτάθηκε στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού 

σχολείου, όπου οι μαθητές/τριες μαθαίνουν βιωματικά και με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για 

θέματα που αφορούν τη σεξουαλική αγωγή και την αυτοπροστασία απέναντι σε κρούσματα 

παιδικής σεξουαλικής βίας. Την ίδια χρονιά, το πρόγραμμα και το παραμύθι βραβεύτηκαν για άλλη 

μια φορά ως «Βέλτιστο Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο» από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενώ είναι αναρτημένα στην 

εκπαιδευτική πλατφόρμα Αίσωπος και δημοσιευμένα στις ψηφιακές βιβλιοθήκες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 

ελεύθερη πρόσβαση για τους/τις εκπαιδευτικούς. Στόχος, λοιπόν, της συγκεκριμένης εργασίας 

είναι, αρχικά, να αναδείξει το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης, το οποίο ταλανίζει και τη χώρα μας και, στη συνέχεια, να παρουσιάσει το ψηφιακό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά».  

2. Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση: ορισμός 

Παιδική σεξουαλική κακοποίηση ορίζεται η οποιουδήποτε τύπου επαφή ενήλικα με ένα παιδί 

με στόχο την σεξουαλική ικανοποίηση του ενήλικα, ο οποίος/η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη 

γιατί τα παιδιά δεν είναι δυνατόν να συγκατατεθούν σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια (Πρικατέ & 

Γιωτάκος, 2005). Οι Lanor και McElvaney (2010) διευκρινίζουν ότι δεν είναι απαραίτητο να 

εμπλέκεται πράξη διείσδυσης, βίας, πόνος ή ακόμα και άγγιγμα για να θεωρείται μια πράξη ως 

σεξουαλική κακοποίηση, καθώς αυτή μπορεί να περιλαμβάνει σωματική και μη σωματική 

δραστηριότητα. Έτσι, σε γενικές γραμμές, οι ίδιοι αναφέρουν ότι ως παιδική σεξουαλική 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

323 

κακοποίηση μπορούν να χαρακτηριστούν τα εξής: α) η προβολή - αναπαραγωγή πορνογραφικού 

υλικού και η οπτική ή ακουστική έκθεση του παιδιού σε αυτή, καθώς και σε σεξουαλικές πράξεις, 

β) η παρακολούθηση του παιδιού χωρίς ρούχα και το αντίστροφο, γ) φωτογράφηση του παιδιού σε 

σεξουαλικές στάσεις, δ) η επαφή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με τα γεννητικά όργανα του παιδιού και 

το αντίστροφο, ε) η διείσδυση με οποιονδήποτε τρόπο στο στόμα, τα γεννητικά όργανα ή τον 

πρωκτό του παιδιού και στ) ο βιασμός.  

2.1. Ενδείξεις στο σχολείο για πιθανή σεξουαλική κακοποίηση παιδιού 

Η δυσκολία που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί αφορά την αξιολόγηση των 

συμπτωμάτων, που παρατηρούνται στη συμπεριφορά μαθητών τους και στον χειρισμό μιας 

υποψίας για κακοποίηση. Η παρατήρηση πιθανών συμπτωμάτων, τα οποία εμπίπτουν σε δραστικές 

ή και απότομες αλλαγές της συμπεριφοράς ενός παιδιού, μπορεί να αποτελέσει ένδειξη που 

συνιστά την προσοχή των εκπαιδευτικών. Οι Burke – Drauker και Martsolf (2006) επισημαίνουν 

πως μερικές πιθανές ενδείξεις στη συμπεριφορά των παιδιών, τις οποίες θα μπορούσε να λάβει 

υπόψη το σχολικό πλαίσιο, αφορούν τα εξής στοιχεία: α) είναι υπερβολικά ευαίσθητα ή κλαίνε και 

έχουν αναπτύξει φοβικές συμπεριφορές, β) παλινδρομούν σε πιθανές ανώριμες συμπεριφορές (πχ 

πιπιλούν τα δάχτυλα, παύουν να έχουν τον έλεγχο των σφιγκτήρων τους ως προς την ενούρηση και 

την εγκόπριση, κτλ), γ) παρατηρείται προβληματική συμπεριφορά στο σχολείο: θέματα πειθαρχίας, 

φτωχή συγκέντρωση, αλλαγή στην επίδοση, δ) απομονώνονται, ε) παρουσιάζουν ασυνήθιστες και 

ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση και γίνονται μυστικοπαθή και στ) έχουν γνώση για το σεξ που δεν 

συμβαδίζει με τη χρονολογική τους ηλικία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν λέξεις που 

παραπέμπουν σε λεξιλόγιο ενήλικα, προκειμένου να αναφερθούν σε συγκεκριμένα μέρη του 

σώματος.  

2.2. Ενήλικοι και ανήλικοι δράστες 

Η Coulborn – Faller (2007) αναφέρει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ενήλικων δραστών 

έχουν υποστεί και οι ίδιοι κάποιου είδους κακοποίηση (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική) από το 

στενό οικογενειακό περιβάλλον τους στην παιδική τους ηλικία. Η ίδια τονίζει ότι πρόκειται για 

αδύναμα άτομα, τα οποία, όντας ανίκανα να επιβληθούν σωματικά και σεξουαλικά σε έναν 

ενήλικα, υποβάλλουν το παιδί σε σχέση εξουσίας, προκειμένου να το εκφοβίσουν, εξασφαλίζοντας 

τη σιωπή του. Ένα χρόνο αργότερα, η Smith (2008) επιβεβαιώνει τα λεγόμενα της Coulborn – 

Faller, προσθέτοντας ότι πρόκειται για διαταραγμένες προσωπικότητες χωρίς συνείδηση των 

πράξεων τους, γι’ αυτό και δεν καταφεύγουν σε βοήθεια από ειδικούς επιστήμονες, καθώς θεωρούν 

τις πράξεις τους απόλυτα φυσιολογικές.  

Οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά μπορεί να αναπτύξουν σεξουαλική βία είναι περίπλοκοι 

και όχι εμφανείς πάντα. Όπως αναφέρουν στη μελέτη τους οι Stachan – Peterson, Durfee και 

Coulter (2003), κάποιες φορές μπορεί να σχετίζονται με ψυχικούς παράγοντες, καθώς μπορεί να 

έχουν γίνει μάρτυρες σκηνών βίας στο οικογενειακό τους περιβάλλον, μπορεί να έχουν εκτεθεί σε 

σεξουαλικού περιεχομένου ταινίες, ηλεκτρονικά παιχνίδια ή υλικά, που μπορεί να επιφέρουν 

σύγχυση και επιθετική συμπεριφορά. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι πρέπει να 

χορηγείται άμεσα βοήθεια στα νεαρά άτομα, που έχουν τάσεις επιθετικής και παραβατικής 

συμπεριφοράς, καθώς σε αντίθετη περίπτωση το πρόβλημα θα γίνει μεγαλύτερο με κίνδυνο να 

προκαλέσουν βλάβη σε άλλα παιδιά ή ακόμα και στον εαυτό τους.  

2.3. Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση σε νούμερα 

Στις περισσότερες περιπτώσεις θυματοποίησης παιδιού, οι οποίες φτάνουν σε ποσοστό 90%, 

η σεξουαλική κακοποίηση έχει γίνει από άτομο του στενού οικογενειακού, φιλικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντός του, από άτομο το οποίο αγαπά και εμπιστεύεται, γεγονός το οποίο ενισχύει και την 

αδυναμία του να αναφέρει την κακοποίηση σε κάποιο άλλο άτομο ενήλικο ή ανήλικο (Goodyear – 
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Brown, 2011). Το γεγονός αυτό επαληθεύει και η τελευταία έρευνα των Ηνωμένων Εθνών (United 

Nations Children’s Fund, 2017), που έδειξε ότι, σε 28 χώρες του δείγματος, 9 στις 10 παιδιά, που 

έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, δήλωσαν πως ο δράστης ήταν πολύ οικείο τους πρόσωπο, 

το οποίο εμπιστεύονταν, ενώ, σε βάση δεδομένων από 30 χώρες, μόνο το 1% από αυτά, που 

υπέστησαν βιασμό, ζήτησαν επιστημονική βοήθεια. Η ίδια έρευνα αναφέρει πως σε πέντε 

ευρωπαϊκές χώρες περισσότερες από 1 στις 10 έφηβες δήλωσαν ότι είχαν εμπειρία σεξουαλικής 

βίας (χωρίς ή με σεξουαλική επαφή), ενώ, παγκοσμίως, σε 28 χώρες η Ελλάδα κατέχει την 25η 

θέση και η Κύπρος την 16η σε περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.  

3. Γενική περιγραφή του ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος «Μη Φοβάσαι την 

Αγκαλιά» 

Μέσω του ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος «Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά», τα παιδιά 

ηλικίας 4 – 9 ετών διαπαιδαγωγούνται σε θέματα σεξουαλικής αγωγής αλλά και σε θέματα 

αυτοπροστασίας από σεξουαλική κακοποίηση πάσης φύσεως από ενήλικα. Ανήκει στην θεματική 

της Αγωγής Υγείας και αποτελεί μέρος διαθεματικού εκπαιδευτικού προγράμματος (project), το 

οποίο αφορά τη θεματική της σεξουαλικής αγωγής μικρών παιδιών, όπου μέσω της χρήσης των 

Νέων Τεχνολογιών και της βιωματικής μάθησης μαθαίνουν για τα δύο φύλα, για το πώς γεννιέται ο 

άνθρωπος, για την υγιεινή και φροντίδα του σώματός τους. Η σεξουαλική αγωγή, άλλωστε, στις 

μικρές ηλικίες του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου (τάξεις Α΄ και Β΄) είναι 

κατοχυρωμένη θεσμικά μέσα από: α) το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του Νηπιαγωγείου (Φ.Ε.Κ. 

304Β΄/2003) στη θεματική της Αγωγής Υγείας, β) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 

(2011) στην ενότητα: «Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και γ) το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 

δημοτικού σχολείου (Φ.Ε.Κ. 304Β΄/ 2003) στη θεματική της Αγωγής Υγείας.   

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε από τη δημιουργό του και συγγραφέα της 

μελέτης αυτής από το 2007 έως και το 2012 σε σχολεία της Αττικής. Η καινοτόμος παιδαγωγική 

προσέγγιση του προγράμματος αφορά την ταυτόχρονη εκπαίδευση των παιδιών και των γονιών -  

κηδεμόνων τους πάνω στο ευαίσθητο θέμα της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης,  κατά τη 

διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου και των δύο πρώτων τάξεων του 

δημοτικού σχολείου, ενώ βασίζεται στην «Παιδαγωγική της αλληλεπίδρασης: μάθηση για τα 

παιδιά, μάθηση για τους μεγάλους» (Ντολιοπούλου, 2003). Το διδακτικό αυτό ψηφιακό σενάριο 

εκτυλίσσεται σε πέντε στάδια: 1) προετοιμασία και ενημέρωση των γονιών / κηδεμόνων για την 

παιδική σεξουαλική κακοποίηση, 2) συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με το τι θέλουν να μάθουν 

γύρω από το σώμα τους, 3) εκμάθηση με χρήση λογισμικού, 4) βιωματική μάθηση με συμμετοχή 

των γονιών – κηδεμόνων, 5) παρουσίαση του ομώνυμου παραμυθιού και συζήτηση. Το ψηφιακό 

εκπαιδευτικό σενάριο είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του Αισώπου του Ι.Ε.Π., στην 

ιστοσελίδα: http://aesop.iep.edu.gr/node/15797 , καθώς και στις ψηφιακές βιβλιοθήκες του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ..   

3.1. Προετοιμασία και ενημέρωση των γονιών / κηδεμόνων για την παιδική σεξουαλική 

κακοποίηση 

Τα πρώτα σημάδια σεξουαλικότητας και σεξουαλικής αντίληψης λαμβάνονται μέσα από το 

οικογενειακό πλαίσιο, κατά τη Γερούκη (2011), η οποία, σε έρευνα που έχει εκπονήσει στην 

Ελλάδα για τη σεξουαλική αγωγή στο σχολείο, αναφέρει:  

«Όσον αφορά τη σεξουαλική αγωγή, ως μια από τις «παιδαγωγικές δράσεις», που λαμβάνουν 

χώρο στο πλαίσιο της οικογενειακής δραστηριότητας, αυτή μπορεί να γίνει έμμεσα, δηλαδή ακούσια, 

ή άμεσα, δηλαδή εκούσια ή, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα, να είναι ένας συνδυασμός αυτών 

των δύο. Με τον όρο «έμμεση σεξουαλική αγωγή» στο οικογενειακό πλαίσιο εννοείται το σύνολο των 

μηνυμάτων, που λαμβάνει το παιδί, από τη λεκτική και μη-λεκτική συμπεριφορά των γονιών του, 

κυρίως σε ζητήματα σεξουαλικότητας, τόσο της δικής τους αλλά και των άλλων. Για παράδειγμα, το 

πώς εκφράζουν οι γονείς την οικειότητα, την τρυφερότητα και άλλα συναισθήματα μεταξύ τους αλλά 

http://aesop.iep.edu.gr/node/15797
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και απέναντι στα παιδιά τους και σε τρίτους, το πώς δέχονται και φροντίζουν το σώμα τους είναι 

βάσεις για να διαμορφώσει το παιδί μια πρώτη εικόνα της δικής του σεξουαλικής ταυτότητας και 

αυτοαντίληψης. Με τον όρο «άμεση σεξουαλική αγωγή» εννοείται το σύνολο των μηνυμάτων που 

αναφέρονται στη σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική συμπεριφορά και τις διαφυλικές / διαπροσωπικές 

σχέσεις, που εκούσια οι γονείς μεταδίδουν στα παιδιά, είτε μέσα από διαπροσωπικές συζητήσεις, είτε 

με την ανάγνωση κατάλληλων βιβλίων, κτλ» (σελ. 76-77). 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές φορές οι γονείς αποθαρρύνουν την επικοινωνία 

με τα παιδιά τους, ιδιαίτερα, όταν αυτά βρίσκονται σε μικρή ηλικία, αντιμετωπίζοντας τυχόν 

ερωτήσεις τους με άρνηση ή ανασφάλεια, μεταθέτοντας την ευθύνη σε τρίτους ή αναβάλλοντας μια 

τέτοιου τύπου συζήτηση (Kirkman, Rosendal & Feldman, 2005). Το σχολείο, λοιπόν, έρχεται να 

καλύψει και να διορθώσει τυχόν κενά, που μπορεί να έχει αφήσει το οικογενειακό πλαίσιο, 

αναφορικά με θέματα σεξουαλικής αγωγής, καθώς έχει αναγνωριστεί από πολλούς ερευνητές ως το 

καταλληλότερο και ασφαλέστερο περιβάλλον για την ανάπτυξη σεξουαλικών θεμάτων (Κιντής, 

1995 ∙ Μilton, 2001). Για το λόγο αυτό, πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 

γονείς / κηδεμόνες παρακολουθούν μια ενημερωτική συνάντηση με τους/τις εκπαιδευτικούς, με ή 

χωρίς την παρουσία ειδικών, προκειμένου να πληροφορηθούν για ζητήματα σεξουαλικής αγωγής 

και παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.  

3.2. Συζήτηση με τα παιδιά: «Τι θέλω να μάθω;» 

Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο ξεκινάει με συζήτηση με τα παιδιά και τους γονείς - 

κηδεμόνες, σχετικά με το τι θα ήθελαν οι μαθητές/τριες να μάθουν για το σώμα τους. 

Σχηματίζοντας έναν ήλιο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και γράφοντας στο κέντρο του: «Το Σώμα 

Μου», χαρτογραφούνται εξακτινισμένες οι απορίες των παιδιών, χρησιμοποιώντας το λογισμικό 

Kidspiration (Eικόνα 1). 

 

 
 

Εικόνα 1: Aπορίες των παιδιών με τη χρήση του λογισμικού Kidspiration 

3.3. Συζήτηση – χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Στο επόμενο στάδιο του προγράμματος ξεκινάει συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με το τι 

γνωρίζουν εκείνα για τη γέννησή τους. Έχει ζητηθεί ήδη από αυτά και τους γονείς – κηδεμόνες 

τους να φέρουν ανάλογα παραμύθια, που έχουν διαβάσει. Λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις που 

έχουν, ήδη, αποκτήσει από το οικογενειακό τους περιβάλλον, χρησιμοποιήθηκε, συμπληρωματικά, 

ένα λογισμικό με τίτλο: «Πώς ήρθα στον κόσμο;» (Kidepedia 4π, 2009). Το κλειστού τύπου 

λογισμικό παρουσιάζει σε μορφή κινουμένων σχεδίων (animation) με σαφή, κατανοητό και 

χιουμοριστικό τρόπο για τις μικρές ηλικίες, πώς έρχονται τα μωρά στον κόσμο (Eικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Πώς ήρθα στον κόσμο; 

 

Στο τέλος, αυτού του σταδίου, τα παιδιά αυτό-αξιολογούν τις γνώσεις τους μέσω ενός 

ψηφιακού παιχνιδιού (Eικόνα 3). 

 

 
 

Εικόνα 3: Τα παιδιά αυτό-αξιολογούνται 

3.4. Βιωματική μάθηση με τη συμμετοχή των γονιών – κηδεμόνων 

Στη φάση αυτή του προγράμματος παίζει καθοριστικό ρόλο η συμμετοχή των μητέρων ή και 

άλλων γυναικών, μελών της οικογένειας (πχ η θεία, η γιαγιά, κτλ) των παιδιών, οι οποίες 

μοιράζονται μαζί τους την εμπειρία της εγκυμοσύνης και του δικού τους τοκετού, απαντώντας σε 

απορίες των μαθητών. Ταυτόχρονα, όλοι μαζί βλέπουν φωτογραφίες του βραβευμένου Σουηδού 

ιατρικού φωτογράφου Λέναρντ Νίλσον (Nilson & Handerger, 2004), οι οποίες απεικονίζουν 

πραγματικές εικόνες εμβρύων μέσα από την κοιλιά της μητέρας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης μέχρι 

και τον τοκετό (Eικόνα 4). 
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Εικόνα 4: Τα στάδια ανάπτυξης του εμβρύου 

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά να εμπνευστούν από τις εικόνες που είδαν και να 

ζωγραφίσουν τις σκέψεις τους μαζί με τους γονείς – κηδεμόνες τους, είτε με τη βοήθεια λογισμικών 

ζωγραφικής, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο (Eικόνα 5). 

 

 
 

Εικόνα 5: Η ζωγραφιά της Ευαγγελίας με τη χρήση του λογισμικού Tux Paint 

 

Στο τέλος αυτού του σταδίου τα παιδιά, πάλι, αυτό-αξιολόγησαν τις γνώσεις που απεκόμισαν, 

μέσω ενός ψηφιακού παιχνιδιού (Eικόνα 6).  

 

 
 

Εικόνα 6: Τα παιδιά αυτό-αξιολογούνται, πάλι 

3.5. Συζήτηση για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση μέσω του παραμυθιού «Μη Φοβάσαι 

την Αγκαλιά» 

Οι Πρικατέ και Γιωτάκος (2005) τονίζουν ότι ένα μικρό παιδί δεν μπορεί και δεν πρέπει να 

κατανοήσει τη φύση της σεξουαλικής πράξης, πόσο μάλλον όταν αυτή ενέχει βία. Στη φάση αυτή, 

αφού έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αναπτύσσεται συζήτηση σχετικά με το ερώτημα: «ποιές 

αγκαλιές πρέπει να προσέχω;». Ορισμένες από τις απαντήσεις, που έχουμε λάβει από τα παιδιά 

κατά την υλοποίηση του προγράμματος, είναι οι εξής: α) «όταν αισθανόμαστε άσχημα», β) «όταν 

με σφίγγουν πολύ», γ) «όταν με γαργαλάνε κι εγώ δεν θέλω». Λαμβάνοντας υπόψη τις σκέψεις των 

παιδιών, μπορούν να τεθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς ερωτήματα, όπως: «σε ποια σημεία του 

σώματός μας δεν θα θέλαμε να μας αγγίζουν ή να μας χαϊδεύουν, ώστε να μην αισθανόμαστε 

άσχημα;» Ήδη από προηγούμενες εφαρμογές του προγράμματος, κάποια παιδιά έχουν αναφέρει 

την περιοχή των γεννητικών οργάνων ως αναφορά σε θέματα υγιεινής και φροντίδας, ώστε η 

περιοχή αυτή να διατηρείται καθαρή.  
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Όπως, έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω (υποενότητα 3.1.) , συνήθως, οι γονείς δυσκολεύονται 

και αισθάνονται αμήχανοι να διαχειριστούν θέματα σεξουαλικής αγωγής και κακοποίησης και έτσι, 

όταν αναφέρονται στην ευαίσθητη αυτή σωματική περιοχή, δίνουν έμφαση στο θέμα της φροντίδας 

και υγιεινής και δεν υπεισέρχονται σε άλλες πληροφορίες, που αφορούν την προστασία της. Αυτό 

το κενό έρχεται να καλύψει αυτό το τελευταίο στάδιο του προγράμματος, συζητώντας με τα παιδιά 

και τους γονείς ότι υπάρχουν άνθρωποι, που έχουν άρρωστο μυαλό και μην μπορώντας να 

κατανοήσουν το λάθος και το σωστό, πλησιάζουν κάποιο παιδί, προσφέροντας αντάλλαγμα ως 

δώρο. Εδώ θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα: «για ποιο λόγο το κάνουν αυτό;». Σε προηγούμενες 

εφαρμογές του προγράμματος τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σωστά, απαντώντας «για να πάμε κοντά 

τους». Στο σημείο αυτό μπορεί να αναφερθεί ότι οι αγκαλιές των ανθρώπων διαφέρουν και ότι 

υπάρχουν καλές αγκαλιές, όπου μέσα τους τα παιδιά αισθάνονται όμορφα και προστατευμένα και 

κακές αγκαλιές, όπου τα παιδιά αισθάνονται άβολα και ίσως πονάνε, καθώς μπορεί να υπάρξει 

απόπειρα να αγγίξει κάποιος/α τη γενετήσια περιοχή ενός παιδιού. Μια επιπρόσθετη 

δραστηριότητα είναι να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς - κηδεμόνες να 

κλείσουν τα μάτια τους και να μοιραστούν αναμνήσεις με όμορφες αγκαλιές, που θυμούνται. 

Γίνεται, λοιπόν, επιτακτική επισήμανση στα παιδιά ότι, όταν καταλάβουν πως μια αγκαλιά τους 

δημιουργεί άσχημα συναισθήματα, να τρέξουν μακριά της και να αναφέρουν το περιστατικό σε 

κάποιον ενήλικα της εμπιστοσύνης τους, που θεωρούν ότι θα προσφέρει βοήθεια. Στα πλαίσια 

αυτής της συζήτησης και λόγω της επιτακτικής ανάγκης ύπαρξης ενός παραμυθιού για μικρές 

ηλικίες, που να αφορά το θέμα της αυτοπροστασίας των μικρών παιδιών από κρούσμα σεξουαλικής 

κακοποίησης, η δημιουργός του εκπαιδευτικού σεναρίου, έπειτα από προτροπή των γονέων που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα, έγραψε και το ομώνυμο παραμύθι «Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά», το 

οποίο είναι με έμμετρο γραπτό λόγο και οι χαρακτήρες είναι ζώα, ώστε να είναι πιο φιλικοί στην 

ψυχοσύνθεση των μικρών παιδιών (εικόνα 7). Σκοπός της δημιουργού του προγράμματος και του 

παραμυθιού δεν είναι να τρομάξει τους μαθητές, αλλά να τους αφυπνίσει και να τους τονώσει το 

αίσθημα της αυτοπροστασίας σε περίπτωση που πέσουν θύματα τέτοιων κρουσμάτων. Το παραμύθι 

διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο: http://issuu.com/argyrentzi/docs/65163be1449e3f. 

 

 
 

Εικόνα 7: Το παραμύθι «Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά» 

4. Συμπεράσματα 

Ανά τα χρόνια, σε σχετικές έρευνες για την εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

σεξουαλικής αγωγής στο σχολικό πλαίσιο, παρατηρείται πως υποστηρίζουν ότι η συνεργασία του 

σχολείου με την οικογένεια είναι πολύ σημαντική, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η 

εφαρμογή τους (Blake, 2002, ∙ Γερούκη, 2011 ∙ Rubinson & Baille, 1981).  Ο Κρεατσάς (2003) στη 

δική του έρευνα τονίζει ότι η βασική πεποίθηση των εκπαιδευτικών, που εφαρμόζουν τέτοια 

διδακτικά σενάρια, θα πρέπει να είναι ότι η σεξουαλική αγωγή αποτελεί βασική εκπαιδευτική 

παρέμβαση, η οποία συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών. Έχοντας, λοιπόν, τις 

παραπάνω αρχές ως εφαλτήριο, η δημιουργός του ψηφιακού εκπαιδευτικού σεναρίου «Μη 

Φοβάσαι την Αγκαλιά» έφερε την οικογένεια μέσα στην τάξη, εκπαιδεύοντας, ταυτόχρονα, 

μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους σε θέματα πρόληψης και αυτοπροστασίας, που αφορούν το 
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ευαίσθητο φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης. Σημειωτέον, ότι το «Μη Φοβάσαι την 

Αγκαλιά» είναι το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής, που μπήκε στη σχολική 

κοινότητα και ασχολήθηκε με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση και τη διαπαιδαγώγηση των 

μικρών παιδιών πάνω σε αυτό το θέμα, ενημερώνοντας συγχρόνως, και το οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Η ανατροφοδότηση που υπήρξε από τους γονείς, μετά το πέρας του προγράμματος, 

ήταν θετική και μάλιστα τόνισαν οι ίδιοι τη σημασία που έχει η εφαρμογή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στα παιδιά από τη νηπιακή τους ηλικία, ιδίως, δε, όταν η 

διαπαιδαγώγησή τους αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της αυτοπροστασίας και της πρόληψης 

σε τόσο σοβαρά ζητήματα, όπως αυτό της σεξουαλικής κακοποίησης.  

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει τον βασικό ρόλο που παίζει το σχολείο στην 

πρόληψη περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης μικρών παιδιών. Το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού της Κύπρου, σε εγχειρίδιο οδηγιών προς τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση 

κρουσμάτων παιδικής σεξουαλικής βίας στο σχολείο (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

Κύπρου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2017), αναφέρει τα εξής:  

«Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι το πιο σημαντικό μέτρο και εργαλείο 

πρωτογενούς πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών. Η 

προληπτική της φύση δεν συμβάλλει μόνο στην πρόληψη σε ό,τι αφορά στις αρνητικές επιπτώσεις 

σε θέματα σεξουαλικότητας αλλά μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, υγείας και ευημερίας 

του ατόμου» (σ. 50).  

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να κινητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα να εφαρμόζει 

εκπαιδευτικά σενάρια σεξουαλικής αγωγής και να καταπιάνεται με ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, 

τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών, όπως αυτό της 

σεξουαλικής βίας. Επίσης, αποτελεί μορφή πρότασης προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής να χαράξουν μια εκπαιδευτική πολιτική, που να αφορά την 

αποτελεσματική εφαρμογή της σεξουαλικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ξεκινώντας, 

φυσικά, από το νηπιαγωγείο μέσα από τον σχεδιασμό κατάλληλων και ενημερωμένων αναλυτικών 

προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων, καθώς και μέσω συνεχούς επιμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες. 
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Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
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Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ 

 

Περίληψη  

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η διαλεκτική σχέση γλώσσας - κοινωνίας, εστιάζοντας στις 

κοινωνικές πρακτικές του ίδιου του λόγου, οι οποίες με την σειρά τους επιδρούν στις κοινωνικές 

σχέσεις που διέπουν την κοινωνία, σχηματίζοντας ιδεολογικές μορφές και κοινωνικές ταυτότητες. 

Συγκεκριμένα, και δεδομένου ότι στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας παρατηρείται μια 

μετατόπιση από την παραδοσιακή μορφή της δημόσιας σφαίρας σε μια ψηφιακή εναλλακτική, στην 

παρούσα μελέτη τίθεται υπό διερεύνηση η δυναμική του Twitter ως ένας νέος εναλλακτικός 

‘χώρος’ δημόσιας διαβούλευσης. Προκειμένου να διερευνηθούν οι προοπτικές της πολιτικής 

ψηφιακής επικοινωνίας, το γεγονός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα χρησιμοποιείται ως 

περιπτωσιολογική μελέτη. Το περιεχόμενο ανάλυσης απαρτίζουν τα tweets που δημοσιεύθηκαν 

από την ημέρα της δολοφονίας έως και μία εβδομάδα μετά το γεγονός.  Από το συνολικό σώμα των 

δεδομένων στην τελική ανάλυση αξιοποιήθηκε το 5%, ήτοι 245 tweets, ενώ το εξεταζόμενο δείγμα 

προέκυψε από τυχαία δειγματοληψία, αυξάνοντας την αντικειμενικότητα της έρευνας. Η μέθοδος 

έρευνας  που εφαρμόστηκε για τη μελέτη και αξιολόγηση των δεδομένων είναι γνωστή ως Κριτική 

Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ). Τα αποτελέσματα της έρευνας επισημαίνουν ότι δια μέσω του ψηφιακού 

λόγου οι χρήστες οικοδομούν την κοινωνική τους ταυτότητα και φανερώνουν την στάση τους, 

προβάλλοντας εκ παραλλήλου τον ιδεολογικό τους προσανατολισμό. Τέλος, επιβεβαιώνεται ο 

εργαλειακός χαρακτήρας των νέων μέσων αλλά και η ευρύτερη συμβολή τους στο πεδίο της 

συλλογικής και κινηματικής δράσης, αποκτώντας ταυτόχρονα συντονιστικό και παρακινητικό 

χαρακτήρα.  
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Λέξεις κλειδιά: Πολιτική επικοινωνία, συλλογική δράση, νέα μέσα επικοινωνίας, Κριτική 

Ανάλυση Λόγου 

1. Εισαγωγή 

Το πέρασμα από τη βιομηχανική κοινωνία στην «κοινωνία της πληροφορίας» συνοδεύεται 

από μια πληθώρα κοινωνικών μεταβολών, οι οποίες και υφίστανται σε πλείστα πεδία 

δραστηριοτήτων. Κατόπιν τούτου, έννοιες όπως Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) και Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία κατέχουν σήμερα κεντρικό ρόλο, όχι μόνο στο πεδίο της 

ενημέρωσης και της επικοινωνιακής διαδικασίας, αλλά γίνονται καλύτερα αντιληπτές σε ένα 

ευρύτερο κοινωνικό και κοινωνιολογικό πλαίσιο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι η έννοια της 

διαμεσολαβημένης ή αλλιώς ψηφιακής επικοινωνίας συνδέεται άμεσα με τα κοινωνικά εκείνα 

περιβάλλοντα στα οποία δρουν, συνδιαλέγονται, επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν και συναθροίζονται 

τα σύγχρονα υποκείμενα. Κατ’ επέκταση, αυτό το οποίο υπογραμμίζεται δια μέσω της παρούσης 

μελέτης είναι το γεγονός ότι κάθε νέα τεχνολογία πρέπει να αντιμετωπίζεται και να εξετάζεται ως 

ένα φαινόμενο με σύνθετες και πολύπλευρες κοινωνιολογικές διαστάσεις, και όχι ως ένα ακόμη 

τεχνολογικό επίτευγμα.  

Βάσει των ανωτέρω, παρατηρείται μια άμεση διασύνδεση μεταξύ των σύγχρονων 

επικοινωνιακών επιτευγμάτων και της έννοιας του συλλογικού. Με άλλα λόγια, και δανειζόμενη τα 

λόγια του Poster Mark (1997, σελ. 209) «…η εποχή που αντιλαμβανόμασταν τη δημόσια σφαίρα ως 

μια μορφή διαλόγου πρόσωπο με πρόσωπο έχει πλέον ξεκάθαρα τελειώσει, αυτό σημαίνει πως από 

δω και στο εξής κάθε συζήτηση η οποία αφορά στη δημοκρατία θα πρέπει να περιλαμβάνει και την 

ανάλυση νέων μορφών επικοινωνίας και διαλόγου που επαφίενται στη χρήση και στις δυνατότητες 

των νέων ψηφιακών μέσων». Συμπερασματικά, το πέρασμα από την βιομηχανική κοινωνία στην 

κοινωνία της πληροφορίας σηματοδοτεί εκ παραλλήλου την μετατόπιση από την παραδοσιακή 

μορφή της δημόσιας σφαίρας, σε μια σύγχρονη ψηφιακή εναλλακτική, όπου ψηφιακά μέσα 

επικοινωνίας, και κατά κύριο λόγο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) καλούνται να 

προσφέρουν στην κοινωνία ένα νέο και εναλλακτικό «χώρο» δημόσιας διαβούλευσης.  

Ο όρος ΜΚΔ ως σημαίνουσα εκδοχή των νέων μέσων, έχει συσχετιστεί με μια πληθώρα 

εννοιών και αξιωμάτων. Επιγραμματικά, τα ΜΚΔ γίνονται αντιληπτά ως δικτυωμένες υπηρεσίες 

πληροφοριών που υποστηρίζουν την εις βάθος κοινωνική αλληλεπίδραση, λειτουργώντας ως  μια 

πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου από απομακρυσμένες ατομικότητες (βλ. Hunsinger & Senft 2014, 

σελ.1· Standage 2013, σελ.3). 

Το αμέσως επόμενο ερώτημα που προκύπτει αφορά στη διεπίδραση μεταξύ νέων μέσων, 

ΜΚΔ, πολιτικής επικοινωνίας και συλλογικής δράσης. Διάφοροι θεωρητικοί έχουν κατά καιρούς 

εξετάσει την κοινωνική διάσταση των ΜΚΔ και την επιρροή που ασκούν στην δημόσια σφαίρα και 

την πολιτική ζωή. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται περιληπτικά πέντε βασικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις.  

Σύμφωνα με το Shirky (2008), οποίος ανήκει στο ρεύμα των  ουτοπιστών, η πολιτική χρήση 

και εκμετάλλευση των ΜΚΔ ουσιαστικά ενισχύει τις έννοιες της λύτρωσης και της ελευθερίας του 

πολιτικού ατόμου. Τα ΜΚΔ δεν κατευθύνονται άμεσα από τις εκάστοτε ελίτ, με αποτέλεσμα να 

χαρακτηρίζονται από λιγότερη λογοκρισία, οδηγώντας έτσι σε μια κοινωνία της οποίας οι πολίτες 

απολαμβάνουν μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας. Σε αντιστοιχία, η Παπαχαρίση (2010) 

υποστηρίζει ότι το γεγονός πως τα νέα μέσα και τα ΜΚΔ δεν δραστηριοποιούνται αποκλειστικά 

στα όρια της δημόσιας σφαίρας συμβάλει στη δημιουργία πολιτών πιο συνδεδεμένων από ποτέ και 

σε όλα τα επίπεδα, καθώς τα ΜΚΔ εξυπηρετούν στη διασύνδεση προσωπικού – πολιτικού και κατ’ 

επέκταση της πολιτικής με την ίδια την κοινωνία. Με άλλα λόγια, σήμερα, και δια μέσω της 

χρήσης των ΜΚΔ, η ιδιωτική σφαίρα πολλές φορές συνιστά πεδίο ζύμωσης του πολιτικού, 

ενισχύωντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πολιτική και συλλογική συνείδηση των πολιτών. Στον 

αντίποδα, οι Dean (2005), Gladwell (2010) και Morozov (2009), οι οποίοι και ανήκουν στο ρεύμα 

των δυστοπιστών, υποστηρίζουν ότι τα ΜΚΔ λειτουργούν ως ένας μηχανισμός που βοηθάει τους 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

333 

πολίτες να απενοχοποιήσουν την απολιτικοποίησή τους, ενισχύοντας έτσι το φαινόμενο του 

νωθρού ακτιβισμού  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η διαλεκτική σχέση 

ΜΚΔ, γλώσσας και κοινωνίας, εστιάζοντας στις κοινωνικές πρακτικές του ίδιου του  (ψηφιακού) 

λόγου, οι οποίες με την σειρά τους επιδρούν στις κοινωνικές σχέσεις που διέπουν την κοινωνία, 

σχηματίζοντας ιδεολογικές μορφές και κοινωνικές ταυτότητες. Συγκεκριμένα, τίθεται υπό 

διερεύνηση η δυναμική του Twitter ως ένας νέος εναλλακτικός ‘χώρος’ δημόσιας διαβούλευσης, 

χρησιμοποιώντας το γεγονός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα  ως περιπτωσιολογική μελέτη. 

Στόχος είναι να διερευνηθούν οι προοπτικές και οι επιδράσεις της πολιτικής ψηφιακής 

επικοινωνίας στο ευρύτερο κοινωνιολογικό φαινόμενο της συλλογικής και κινηματικής δράσης.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μεθοδολογία 

Η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε αφορά στην συλλογή και ανάλυση ποιοτικών 

δεδομένων, και συγκεκριμένα tweets που δημοσιεύονται μετά το γεγονός της δολοφονίας του 

Παύλου Φύσσα και αφορούν στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την 

ανάλυση των δεδομένων είναι γνωστή ως Κριτική Ανάλυση Λόγου.  

2.2 Συλλογή δεδομένων 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η εξωτερική παρατήρηση του γεγονότος, στοχεύοντας στη 

βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας του Twitter αλλά και του ίδιου του θέματος. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο πραγματοποιήθηκε και η διαδικασία δημιουργίας λίστας λέξεων-κλειδιών (key-words), η 

οποία και είναι κρίσιμη για τη συλλογή των κατάλληλων δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 

μελέτη των σχετικών ετικετών (hastags/ #). Οι ετικέτες αποτελούν ένα τρόπο σήμανσης και 

αναζητητής θεματικών ενοτήτων στο Twitter και ταυτόχρονα είναι μια χρήσιμη μορφή 

μεταπληροφορίας.  

Το σώμα των δεδομένων αποτελούν τα tweets που ανταλλάχτηκαν την πρώτη εβδομάδα μετά 

τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και πιο συγκεκριμένα από τις 18-09-2013 έως τις 24-09-2013. Οι 

λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή δεδομένων και οι οποίες προέκυψαν από 

την παρατήρηση του γεγονότος είναι οι εξής: #PavlosFyssas, #Killahp, #Xrusiavgi.  Πέραν της 

προσωπική; Παρατήρηση;, η επιλογή των συγκεκριμένων ετικετών βασίζεται εξίσου και σε 

στατιστικές αναλύσεις που παρουσιάζουν τις θεματικές ενότητες που απασχόλησαν την ελληνική 

κοινότητα του Twitter κατά την περίοδο που αφορά την παρούσα έρευνα. 1  

Έχοντας καταλήξει στις τρεις λέξεις κλειδιά, η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

χειροκίνητα. Η διαδικασία που ακολούθησε περιγράφεται ως εξής: Καθώς η παρούσα μελέτη 

επικεντρώνεται στην ανάλυση ιστορικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ιστοσελίδα 

https://twitter.com/search-home, η οποία και παρέχει πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα του Twitter, 

δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να εισάγει λέξεις κλειδιά που προσδιορίζουν την αναζήτησή 

του. Στην συνέχει επελέγη η σύνθετη αναζήτηση (https://twitter.com/search-advanced), όπου και 

χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήριο οι τρεις ετικέτες, #PavlosFyssas, #Killahp, #Xrusiavgi, αλλά και η 

χρονική περίοδος από 18-09-2013 έως 25-09-2013. Κατόπιν τούτου δημιουργήθηκε αυτόματα μια 

διεύθυνση (URL) στον παγκόσμιο ιστό η οποία και περιελάμβανε τα δεδομένα που προέκυψαν από 

τις λέξεις κλειδιά και στην οποία εμφανίζεται το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζεται η 

παρούσα έρευνα.2 Το τελικό σώμα δεδομένων αποτέλεσαν 4.904 tweets. 

 
1 http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/greece/greece-130918.htm l 
2 https://twitter.com/search?q=%23pavlosfyssas%20OR%20%23xrusiavgi%20OR%20%23killahp%20since%3A2013-09-

18%20until%3A2013-09-25&src=typd  

https://twitter.com/search-home
https://twitter.com/search-advanced
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/greece/greece-130918.htm
https://twitter.com/search?q=%23pavlosfyssas%20OR%20%23xrusiavgi%20OR%20%23killahp%20since%3A2013-09-18%20until%3A2013-09-25&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23pavlosfyssas%20OR%20%23xrusiavgi%20OR%20%23killahp%20since%3A2013-09-18%20until%3A2013-09-25&src=typd
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2.3. Εφαρμογή τυχαίας δειγματοληψίας  

Από το συνολικό σώμα των δεδομένων στην τελική ανάλυση αξιοποιήθηκε το 5%, ήτοι 245 

tweets. Το εξεταζόμενο δείγμα προέκυψε από τυχαία δειγματοληψία, αυξάνοντας την 

αντικειμενικότητα της έρευνας. Για να επιτευχθεί η τυχαία επιλογή δείγματος αξιοποιήθηκε η 

δυνατότητα παραγωγής τυχαίων αριθμών μέσω του προγράμματος Excel, χρησιμοποιώντας την 

συνάρτηση φύλλου =RAND().  

2.4. Η Κριτική Ανάλυση Λόγου 

Η Κριτική Ανάλυση Λόγου, εφεξής ΚΑΛ, ανήκει στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας και 

χρησιμοποιείται κατά κόρον για την ανεύρεση ιδεολογιών, εννοώντας την ανίχνευση εννοιών όχι 

μόνο σε αυτά που ήδη έχουν διατυπωθεί μέσα στο εξεταζόμενο κείμενο, αλλά και σε έννοιες, 

λέξεις, φράσεις, που έχουν ήδη αναφερθεί σε διαφορετικά εννοιολογικά και διακειμενικά πλαίσια 

και θεωρούνται ως δεδομένες, εξού και τείνουν να παραλείπονται (Fairclough, 1995). Βασική αρχή 

της ΚΑΛ είναι η διαλεκτική σχέση γλώσσας και κοινωνίας, αναφερόμενη στο γεγονός ότι 

υφίσταται μια διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ  γλωσσικών αναφορών και κοινωνικών υποκειμένων 

(Stubbs, 1983). Ως εκ τούτου, στόχος της ΚΑΛ είναι η ανίχνευση των σχέσεων που αναπτύσσονται 

μεταξύ γλώσσας – κειμένων και κοινωνικών δομών (Halliday, 1978). 

Προκειμένου να εξεταστεί η κοινωνική διάσταση των κειμένων, έμφαση δίνεται στη 

διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας, η οποία και περικλείει  όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

φανερώνουν μια διαρκή διάδραση και αλληλεπίδραση μεταξύ του παραγωγού – πομπού και 

καταναλωτή – δέκτη του τελικού μηνύματος. Η διαδραστική αυτή σχέση ελέγχεται και εξετάζεται 

μέσω των κάτωθι ερευνητικών εργαλείων, που παραπέμπουν σε συγκεκριμένους λεκτικούς 

μηχανισμούς: 

• Στοιχεία δείξης προσώπου (van Dijk, 2000,2008 ) 

• Πράξεις λόγου (Searle, 1965) 

• Στοιχεία τροπικότητας (Halliday, 2002) 

• Στοιχεία αξιολόγησης (Weiss και Wodak, 2003) 

Η «δείξη προσώπου» αναφέρεται στα γλωσσικά εκείνα στοιχεία τα οποία επιχειρούν να 

συνδέσουν το κείμενο με συγκεκριμένες χωροχρονικές διαστάσεις, καθώς επίσης και τους ίδιους 

τους δρώντες μεταξύ τους. Η δείξη εκφράζεται μέσω των αντωνυμιών, του αριθμού προσώπων, 

των αναφορών στους συνομιλητές, των ρημάτων που επιλέγονται (βλ. van Dijk, 2000 , 2008 ). Οι 

«πράξεις λόγου» ως αντικείμενο μελέτης ανήκουν στον επιστημονικό κλάδο της πραγματολογίας. 

Η πραγματολογία αντιλαμβάνεται τον λόγο ως εργαλείο, και η εκφορά του επιτελεί 

συγκεκριμένους σκοπούς και επιδιώκει συγκεκριμένα αποτελέσματα, ως ανάδραση στο 

εκφερόμενο μήνυμα (Searle, 1965). Οι πράξεις που επιτελούνται μέσω των λεκτικών συνειρμών 

προσδιορίζονται ως εξής: αποφαντικές, εννοώντας τις φράσεις που δηλώνουν κάτι, εκφραστικές, 

φράσεις που εκφράζουν συναισθήματα, στάσεις ή συμπεριφορές, φράσεις οι οποίες επιχειρούν να 

δρομολογήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές εκ μέρους του δέκτη, γνωστές και ως κατευθυντικές. 

Ακολούθως, τα υποκείμενα μέσω του λόγου πολλές φορές στοχεύουν στην κοινωνική αλλαγή και 

τον κοινωνικό μετασχηματισμό προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. Υπό αυτήν την έννοια, η 

επόμενη κατηγορία πράξεων λόγου αφορά στις φράσεις οι οποίες δρομολογούν αλλαγές σε θεσμικό 

κυρίως επίπεδο (διακηρυκτικές). Τέλος, η πραγματολογία προτείνει και μια πέμπτη κατηγορία 

πράξεων λόγου, αυτές που χρησιμοποιεί ο πομπός προκειμένου να διακηρύξει τη δέσμευσή του σε 

συγκεκριμένες μελλοντικές πράξεις και ενέργειες (δεσμευτικές), (βλ.Searle, 1965).  

Η τροπικότητα (Halliday, 2002)  με την σειρά της εξετάζει το βαθμό στον οποίο ο πομπός 

δείχνει μέσω των λέξεων που επιλέγει να χρησιμοποιεί ότι δεσμεύεται με το περιεχόμενο του 

μηνύματός του, ή αντιθέτως, ότι αποδεσμεύεται από αυτό. Τέλος, η διαδικασία της αξιολόγησης 
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(Weiss και Wodak, 2003) αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο το εκφερόμενο μήνυμα εμπεριέχει 

συναισθηματική φόρτιση, υποκειμενικές κρίσεις και στάσεις καθώς και προσωπικούς σχολιασμούς. 

2.5. Αποτελέσματα  

2.5.1 Κοινωνική ταυτότητα  

Μέσω του λόγου οι χρήστες οικοδομούν την κοινωνική τους ταυτότητα και φανερώνουν την 

στάση τους ως προς το αναφερόμενο γεγονός, προβάλλοντας εκ παραλλήλου τον ιδεολογικό τους 

προσανατολισμό.  Οι συγγραφείς τοποθετούν το γεγονός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα στα 

πλαίσια της δημόσιας σφαίρας, αποδίδοντας στο γεγονός χαρακτηριστικά πολιτικής δολοφονίας, με 

σαφείς ιδεολογικές προεκτάσεις. Κατόπιν τούτου, συγκροτούν την κοινωνική τους ταυτότητα σε 

συνάρτηση με τον ιδεολογικό τους προσανατολισμό και την πολιτική τους στάση, όπου και 

επικρατεί το ιδεολογικό δίπολο φασίστας – αντιφασίστας, ή το πολιτικό δίπολο αριστερός – δεξιός.  

Το γεγονός αυτό γίνεται αισθητό διαμέσου του γλωσσικού μηχανισμού της αξιολόγησης. Οι 

χρήστες συχνά αναφέρονται στους υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής ως νέο-ναζί, ενώ ταυτόχρονα 

οι δράσεις διαμαρτυρίας ως ένδειξη αλληλεγγύης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα 

χαρακτηρίζονται ως αντιφασιστικές (Ongoing #antifa demo after Golden Dawn members stab 

leftist #KillahP to death #antireport). Εκ παραλλήλου, στα εξεταζόμενα μηνύματα επικρατούν 

θεματικές ετικέτες με ιδεολογικές αναφορές, όπως #antifa, #antinazi, ενισχύοντας τον ισχυρισμό 

ότι ο λόγος δύναται να θεωρηθεί φορέας ιδεολογιών, συμβάλλοντας στην κατασκευή της 

κοινωνικής ταυτότητας των επικοινωνητών (From today's 18/9 #antifa #KillahP protest in Athens, 

Keratsini). Τέλος, η κατασκευή της κοινωνικής ταυτότητας συγκροτείται στη βάση της ιδιότητας 

του πολίτη, ενός πολίτη που εξεγείρεται βλέποντας τα ανθρώπινα δικαιώματα να 

καταστρατηγούνται. Απέναντι από τους εξεγερμένους πολίτες και τους διαδηλωτές δεν βρίσκεται 

μόνο το κόμμα της Χρυσής Αυγής, το οποίο εκπροσωπεί ο φερόμενος ως δολοφόνος, αλλά και το 

ίδιο το κράτος, η αστυνομία και τα ΜΜΕ ως αντιπροσωπευτικοί θεσμοί μιας κοινωνίας που 

βρίσκεται σε καθεστώς παρακμής (Police protecting the Golden Dawn HQ in #Hania, #Greece 

during #AntiFa protest after #KillahP's murder). 

2.5.2 Ο εργαλειακός (και παρακινητικός) χαρακτήρας του Twitter  

H ανάλυση των κειμένων προτείνει την καταλληλότητα του Twitter στο πεδίο της πολιτικής 

επικοινωνίας και αναδεικνύει τον εργαλειακό χαρακτήρα του μέσου. Το μεγαλύτερο σώμα των 

μηνυμάτων συντάσσεται  σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού. Το 

Twitter, λόγω της δομής του, εννοώντας των περιορισμένο αριθμό χαρακτήρων, την άμεση και 

επίκαιρη προσέγγιση ενός διευρυμένου κοινού, αλλά και την στοχευόμενη ενημέρωση 

αξιοποιώντας την χρήση των θεματικών ετικετών ενδείκνυται ως μέσο για ενημερωτικούς σκοπούς. 

Πέραν της ενημέρωσης, το Twitter αξιοποιείται ταυτόχρονα από τους χρήστες ως μέσο διάδοσης, 

οργάνωσης και συντονισμού των κινητοποιήσεων (RT @efimeridadrasi Αντιφασιστική πορεία 

σήμερα στην πλατεία Καισαριανής στις18:00 #rbnews #killahp #antireport).  Εν συνεχεία, 

αντίστοιχα σημαντικός είναι και ο αριθμός των μηνυμάτων που εμπεριέχουν κατευθυντικές πράξεις 

λόγου. Αυτό σημαίνει ότι ο χαρακτήρας του μέσου επεκτείνεται, παρεκκλίνοντας από τον 

εργαλειακό του χαρακτήρα και καλείται συνάμα να λειτουργήσει ως μέσο παρακίνησης. Με άλλα 

λόγια, ανοιχτά καλέσματα σε δράση δημοσιεύονται συχνά μέσω Twitter επιχειρώντας την 

αφύπνιση και την κινητοποίηση της κοινωνίας, ενισχύοντας κατ’ επέκταση την συμμετοχή των 

πολιτών στα κοινά και σε μορφές συλλογικής δράσης (#KillahP όλοι κάτω στην πορεία στις 18:00). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος των μηνυμάτων είναι 

μεγαλύτερος, βάσει του αριθμού των αναδημοσιεύσεων (retweets), όταν πρόκειται για 

επικαιροποιημένες πληροφορίες και live αναμεταδόσεις σχετικά με τις πορείες, τις δράσεις 

διαμαρτυρίας εν γένει που εξελίσσονται και τα επεισόδια που τυχόν λαμβάνουν χώρα, συγκριτικά 

με άλλου είδους ενημερώσεις. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την αμεσότητα του μέσου, και την 
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συμβολή του στο πεδίο της συλλογικής δράσης. Οι χρήστες αξιοποιούν το μέσο για να διασπείρουν 

πληροφορίες οι οποίες δεν παρέχονται μέσω των παραδοσιακών μέσων, και παράλληλα το 

εκμεταλλεύονται προκειμένου να συντονίσουν και να οργανώσουν τις δράσεις τους. 

(Μικροεπεισόδια έξω από τη ΓΑΔΑ #KillahP).  

Συμπερασματικά προτείνεται ότι ο χαρακτήρας του Twitter ως κανάλι επικοινωνίας σε 

περιπτώσεις που άπτονται του πεδίου της συλλογικής δράσης είναι εργαλειακός, αναφερόμενη στο 

γεγονός ότι παρέχει στους χρήστες δυνατότητες συντονισμού, οργάνωσης και διάδοσης των 

δράσεων και εκ παραλλήλου παρακινητικός, δίνοντας βήμα σε διάφορες φωνές να εκφραστούν, 

επιχειρώντας να στρατολογήσουν ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, 

παρακινώντας το σε άμεση ανάληψη δράσης.  

2.5.3 Αλληλεπίδραση παραδοσιακών και νέων μέσων  

Ένα ερώτημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της έρευνας αφορά στις πηγές ενημέρωσης και 

πληροφόρησης που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του Twitter. Από τα ευρήματα διαφαίνεται 

ότι οι εναλλακτικές, και κατά βάση ψηφιακές, πηγές ενημέρωσης υπερισχύουν, κάτι το οποίο 

υπογραμμίζει την δυσπιστία του κοινού ως προς τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.Το γεγονός 

αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και η συχνή χρήση της θεματικής ετικέτας #antireport. Οι χρήστες 

αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα ηνία της ενημέρωσης δημοσιεύοντας υλικό το οποίο έχουν παράξει οι 

ίδιοι ή αναδημοσιεύοντας περιεχόμενο το οποίο προέρχεται από εναλλακτικές ενημερωτικές 

πλατφόρμες. Επιλέγουν δε εντέχνως τη χρήση του hashtag #antireport (αντιπληροφόρηση) ως 

απάντηση στην ελλιπή και πολλές φορές αναξιόπιστη και κατευθυνόμενη ενημέρωση που 

παρέχουν τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Η αρνητική στάση των χρηστών ως προς τα παραδοσιακά ΜΜΕ 

γίνεται συγχρόνως αισθητή και μέσω αρνητικών αναφορών και σχολίων που επικεντρώνονται σε 

συγκεκριμένους μιντιακούς οργανισμούς ή επιφανείς δημοσιογράφους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η πληθώρα αρνητικών δημοσιευμάτων που συνοδεύει την απόφαση της 

εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» να δημοσιεύσει στο εξώφυλλό της φωτογραφία του δολοφονημένου 

Παύλου Φύσσα (Το κακό με την δημοσίευση της φώτο του #KillahP απο το Θέμα έγινε για να 

πουλήσει και όχι για να μεταφέρει το μήνυμα κατα του φασισμού!).  

Ολοκληρώνοντας, στις ανωτέρω παραγράφους γίνεται αισθητή η κουλτούρα της σύγκλισης 

που διέπει τα νέα μέσα, και η οποία με την σειρά της αντιτίθεται στην παθητικότητα του αποδέκτη. 

Συμπερασματικά, το κοινό των νέων μέσων είναι ενεργό, θολώνοντας πολλές φορές τα διακριτά 

όρια μεταξύ επαγγελματιών και καταναλωτών των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεδομένου ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό του περιεχομένου που σήμερα ΄κυκλοφορεί’ online παράγεται και καταναλώνεται 

από τους ίδιους τους χρήστες.  

2.5.4 Η συμβολή των ΜΚΔ 

Όπως αναφέρεται και στις ανωτέρω παραγράφους, σημαντικός κρίνεται ο ρόλος του Twitter 

ως εργαλείο συντονισμού, οργάνωσης και διάδοσης των κινητοποιήσεων, καθώς επίσης και ως 

μέσο παρακίνησης και στρατολόγησης. Κατόπιν τούτου, σε ένα πρώτο επίπεδο επιβεβαιώνεται η 

συνεισφορά των νέων μέσων στο φαινόμενο της συλλογικής και κινηματικής δράσης, δεδομένου 

ότι παρεμβάλλουν σε διαφορετικά στάδια και φάσεις μιας κοινωνικής εξέγερσης ή συλλογικής 

κινητοποίησης. Εκτός αυτού, δια μέσω των νέων μέσων αναδύονται νέες μορφές διαμαρτυρίας και 

ανυπακοής, οι οποίες με την σειρά τους μεταβάλλουν τις καθιερωμένες πρακτικές διεκδίκησης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ηλεκτρονικά ψηφίσματα διαμαρτυρίας, γνωστά και ως 

petition.  Επιπροσθέτως, τα νέα μέσα συμβάλλουν εμμέσως στην εξέλιξη των σύγχρονων 

κοινωνικών κινημάτων και κατ’ επέκταση στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας σφαίρας, 

διευρύνοντας τον ίδιο το δημόσιο διάλογο. Με αφορμή τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ο 

διάλογος επεκτείνεται και σε άλλα θέματα που φαίνεται να απασχολούν την κοινωνία και ανήκουν 

στο πεδίο του δημόσιου βίου. Συγκεκριμένες θεματικές που απασχόλησαν το κοινό του Twitter 

σχετίζονται με την εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές της Χαλκιδικής και την στάση της Χρυσής 
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Αυγής αναφορικά με την συγκεκριμένη επένδυση (Ας θυμηθούμε επίσης ότι οι φονιάδες της ΧΑ 

είναι υπέρ της "επένδυσης" της Ελληνικός Χρυσός στις #skouries. Με το αζημίωτο βέβαια. 

#KillahP), με το ρόλο που διαδραματίζει ο τύπος και οι λεγόμενοι καθοδηγητές κοινής γνώμης 

στην αύξηση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής (Γιώργος Τράγκας: «Aν η ΧΑ είναι εκτός 

συνταγματικού τόξου, τότε ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι είναι εκτός συνταγματικού τόξου» 

#KIllahP) και εν γένει θεματικές οι οποίες αφορούν στην νομιμότητα της Χρυσής Αυγής, καθώς 

επίσης και στη σύνδεση της οικονομικής κρίσης με την κοινωνική παρακμή που χαρακτηρίζει την 

ελληνική κοινωνία, και η οποία με την σειρά της, και σε συμφωνία με τους συγγραφείς των 

κειμένων, φαίνεται να ευθύνεται για την ενίσχυση των πολιτικών άκρων. Τέλος, ιδιαίτερα 

σημαντική κρίνεται η συμβολή των ΜΚΔ στη διεύρυνση του δημοσίου διαλόγου, δεδομένων των 

υψηλών επιπέδων ανωνυμίας που απολαμβάνουν οι χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε πολίτης 

αποκτά βήμα, και δύναται να εκφρασθεί ελεύθερα, απαλλαγμένος από τις προκαταλήψεις και τους 

περιορισμούς που θα επέβαλε η αποκάλυψη της ονοματικής του ταυτότητας και του κοινωνικού 

του στάτους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λειτουργούν ως απελευθερωτές της κοινής γνώμης, δίνοντας 

νέα πνοή στο ιδανικό της ελευθερίας της έκφρασης.   

Στο σημείο αυτό  είναι σημαντικό να γίνει επίσης αναφορά σε αυτό που ο Fuchs (2017) 

ονομάζει «trigger event». Σε συμφωνία με τον συγγραφέα, συχνά μορφές συλλογικής 

διαμαρτυρίας, πυροδοτούνται ή και ενισχύονται από συγκεκριμένα συμβάντα, τα οποία συμπίπτουν 

με την αναταραχή και τη δυσαρέσκεια που κυριαρχεί στην κοινωνία. Στην παρούσα περίπτωση, η 

δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η οποία και συμπίπτει με την γενική δυσαρέσκεια της κοινωνίας ως 

απότοκο της οικονομικής και κατ’ επέκταση της κοινωνικής κρίσης, αποτελεί περιστατικό που 

πυροδότησε μια σειρά από δημόσιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Η συμβολή των νέων μέσων 

έγκειται στο γεγονός ότι διαδίδουν άμεσα, και σε ένα αρκετά διευρυμένο κοινό τα περιστατικά 

αυτά, διεγείροντας το αίσθημα της δημόσιας κατακραυγής, με αποτέλεσμα την μετατόπιση από το 

πεδίο της κοινωνικής δυσαρέσκειας σε αυτό της κοινωνικής διαμαρτυρίας και της κοινωνικής 

εξέγερσης. Με άλλα λόγια, η διέγερση του δημόσιου συναισθήματος μέσω των ΜΚΔ, δύναται να 

θεωρηθεί ένας από τους παράγοντες πυροδότησης των κινητοποιήσεων και των κοινωνικών 

εξεγέρσεων, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην γρήγορη κοινωνικοποίηση της αναταραχής 

και κατ’ επέκταση την ενδυνάμωση της συλλογικής δράσης.  

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα νέα μέσα προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες 

συνάθροισης, φέρνοντας κοντάς ανθρώπους διασκορπισμένους, που μοιράζονται κοινές ιδέες και 

ιδανικά. Έτσι, συμβάλλουν όχι μόνο στην ενδυνάμωση της συλλογικής δράσης, όπως αναφέρεται 

και ανωτέρω, αλλά και στην γρήγορη διεθνοποίηση των συλλογικών δράσεων διαμαρτυρίας, οι 

οποίες στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας γρήγορα ξεφεύγουν των τοπικών και εθνικών 

συνόρων.  

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υπογραμμίζουν ότι η  ιστορία της δημόσιας σφαίρας 

είναι επί το πλείστον μια ιστορία «μεσοποίησης», εννοώντας ότι με την πάροδο των χρόνων και την 

εξέλιξη των κοινωνιών, περνάει από το θεσμό της κοινότητας στο θεσμό των ΜΜΕ, και 

παράλληλα εξελίσσεται και προσαρμόζεται βάσει των νέων μέσων μαζικής επικοινωνίας που 

αναδύονται. Κατόπιν τούτου, νέα μέσα και ΜΚΔ αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι 

διαμόρφωσης αλλά και κατανόησης της διαχείρισης του συλλογικού από τα υποκείμενα της 

μεταμοντέρνας κοινωνίας. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ΜΚΔ δίνουν το έναυσμα σε κάθε πολίτη που διατηρεί έναν ενεργό 

ψηφιακό λογαριασμό τη δυνατότητα να εμπλακεί και να παρέμβει στο δημόσιο διάλογο, 

λειτουργώντας έτσι ως την ψηφιακή εναλλακτική της δημόσιας σφαίρας. Κατά αυτόν τον τρόπο 

συμβάλλουν στην διεύρυνση και τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας σφαίρας, δεδομένου ότι κάθε 

πολίτης που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει ταυτόχρονα και τη δύναμη να παρεμβαίνει στο 

δημόσιο διάλογο. Στο σημείο αυτό, κρίσιμη κρίνεται εξίσου η αναφορά στα υψηλά επίπεδα 
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ανωνυμίας που απολαμβάνουν οι χρήστες του Διαδικτύου, η οποία με την σειρά της τους επιτρέπει 

να εκφρασθούν ελεύθερα, απαλλαγμένοι προκαταλήψεις και περιορισμούς. Συμπερασματικά, τα 

ΜΚΔ λειτουργούν ως απελευθερωτές της κοινής γνώμης, δίνοντας νέα πνοή στο ιδανικό της 

ελευθερίας της έκφρασης.  

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τον εργαλειακό χαρακτήρα των ΜΚΔ στο πεδίο της 

πολιτικής επικοινωνίας και της συλλογικής – κινηματικής δράσης, δεδομένου ότι αξιοποιούνται σε 

μεγάλο βαθμό από τους κινηματίες προκειμένου να συντονίσουν, να οργανώσουν και να 

διαδώσουν τις δράσεις τους. Η δυναμική των ΜΚΔ σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι 

προσφέρουν γρήγορη, μαζική και πλουραλιστική ενημέρωση με συγκριτικά χαμηλό κοινωνικό και 

οικονομικό κόστος. 

  Τα ΜΚΔ δεν περιορίζονται αποκλειστικά στον εργαλειακό τους χαρακτήρα. Οι χρήστες 

τους συχνά δημοσιεύουν ανοιχτά καλέσματα σε δράση προκειμένου να αφυπνίσουν και να τους 

κινητοποιήσουν το κοινό τους. Ως εκ τούτου αποτελούν σημαντικό εργαλείο «στρατολόγησης» στα 

χέρια των κινηματιών.  Επιπροσθέτως, λειτουργούν ως «επιταχυντές» των συλλογικών δράσεων 

και κινητοποιήσεων (βλ. Fuchs, 2017, σελ. 205), συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίηση της 

αναταραχής. Μέσω των ΜΚΔ αναδύονται επίσης νέες μορφές ανυπακοής, οι οποίες με την σειρά 

τους μεταβάλλουν τις καθιερωμένες πρακτικές διεκδίκησης που μέχρι πρότινος αξιοποιούσαν οι 

εξεγερμένοι (βλ. petition).  

 Ολοκληρώνοντας, και αναφφορικά με τη διαλεκτική σχέση γλώσσας – κοινωνίςας, ο λόγος 

στο Twitter, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου απουσιάζει η δομή και η σύνταξη, είναι ένα σημαντικό 

εργαλείο επιτελεί συγκεκριμένες πράξεις και αναπαράγει μορφές ιδεολογίας, ως απεικονίσεις της 

ίδιας της κοινωνικής πραγματικότητας. Υπό αυτή την οπτική, η γλώσσα θεωρείται ένα 

ολοκληρωμένο σημειωτικό σύστημα το οποίο εκφράζει ιδεολογικά νοήματα, συμβάλλοντας στην 

κατασκευή της κοινωνικής ταυτότητας των εκάστοτε υποκειμένων. Μέσω του λόγου οι χρήστες 

του Twitter οικοδομούν την κοινωνική τους ταυτότητα και προβάλλουν τον ιδεολογικό τους 

προσανατολισμό. Τέλος, στην παρούσα μελέτη η κατασκευή της κοινωνικής ταυτότητας 

συγκροτείται συχνά στη βάση της ιδιότητας του πολίτη, ενός πολίτη που εξεγείρεται βλέποντας τα 

ανθρώπινα δικαιώματα να καταστρατηγούνται. 
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Περίληψη 

Η επαγγελματική εξουθένωση και η ύπαρξη αγχώδους συμπτωματολογίας ανάμεσα σε 

εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα είναι κοινή διαπίστωση πολλών ερευνών. Ωστόσο, έχει 

παρατηρηθεί ότι και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα, ιδιαίτερα σε πλαίσια άμεσης επικοινωνίας 

και συναλλαγής με τους πολίτες, είναι ευάλωτοι και εκτεθειμένοι σε αγχώδεις διαταραχές.  

Αντικείμενο της έρευνας είναι η καταγραφή και η παρουσίαση των σκέψεων και των 

βιωματικών αναφορών των υπαλλήλων που βρίσκονται σε υπηρεσίες άμεσης συνδιαλλαγής με 

πολίτες, οι οποίοι συχνά γίνονται στόχος της δυσαρέσκειας των πολιτών για το σύνολο των 

γραφειοκρατικών ή άλλων δυσλειτουργιών των δημοσίων υπηρεσιών. 

Η ανάδειξη του προβλήματος συνεισφέρει αφενός στην προσπάθεια αλλαγής στερεοτυπικών 

αντιλήψεων και αφετέρου στην ανάδειξη της αναγκαιότητας  λήψης μέτρων για τη βελτίωση της 

εργασιακής ζωής των υπαλλήλων. 

 

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση, άγχος, δημόσιοι υπάλληλοι. 
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1. Εισαγωγή 

Η σημερινή εργασιακή πραγματικότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο, χαρακτηρίζεται από αύξηση 

του ανταγωνισμού με παράλληλη απελευθέρωση (και απορρύθμιση σε πολλές περιπτώσεις) της 

αγοράς εργασίας, από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφόρησης αλλά και την 

διαρκή και διογκούμενη μετακίνηση πληθυσμών. Μέσα σε αυτή την περιρρέουσα πραγματικότητα 

και παράλληλα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιταγές της για μεταρρύθμιση και 

εκσυγχρονισμό, η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα, παρά (ή ακόμα και σε αντίθεση με) τις 

παραμορφώσεις, (Καρκατσούλης, 2014) καλείται να ανταποκριθεί στην απαίτηση για αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των εργαζομένων σε αυτήν και σε λειτουργικό 

ανασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των οργανωτικών σκοπών και στόχων της, προσομοιάζοντας 

αυτών του ιδιωτικού τομέα. Αυτές οι συνθήκες, παράλληλα με την οικονομική κρίση και τις 

συνέπειές της σε όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας, δημιουργούν δυσλειτουργίες και 

εμπλοκές στην επικοινωνία της Δημόσιας Διοίκησης με τους πολίτες. 

Η ποιότητα των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες αλλά και προς την 

ίδια την εσωτερική λειτουργική δομή της και η ικανοποίηση των αναγκών και των δύο, συνιστούν 

τις σημαντικότερες έννοιες στη θεωρητική ανάλυση αλλά και πρακτική της Δημόσιας Διοίκησης. 

Ιδιαίτερα δε, στα σημεία εκροής του συστήματος Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή στις υπηρεσίες 

άμεσης εξυπηρέτησης πολιτών, η ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και η διαχείριση των αιτημάτων 

των πολιτών εξακολουθεί να αποτελεί ερευνητικό αλλά και πρακτικό ζητούμενο, δεδομένου ότι οι 

λίγες έρευνες που έχουν γίνει αφορούν κατά κύριο λόγο, τους χώρους της υγείας 

(Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1992, Αλεξιάς, Αναγνωστόπουλος, Πιλάτης, 2010) και της 

εκπαίδευσης, (Platsidou & Agaliotis, 2008, Βασιλόπουλος, 2012).  

Η παρούσα μελέτη ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις που έχουν στην ποιότητα ζωής των 

εργαζομένων στο δημόσιο τομέα οι συνθήκες λειτουργίας και συνδιαλλαγής με τους πολίτες 

λειτουργίας που περιγράφονται ανωτέρω. Το πώς δηλαδή επηρεάζεται η γενική ψυχο-

συναισθηματική τους κατάσταση, στο παίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος, εάν βιώνουν 

εργασιακή εξουθένωση ή άγχος που σχετίζεται με την εργασία τους και ποιες αντιλήψεις, 

πεποιθήσεις, απόψεις έχουν οι εργαζόμενοι/νες για τα αίτια αυτής της κατάστασης. 

Το εργασιακό άγχος ορίζεται ως το άγχος οποίο δημιουργείται από την εργασία ή στο 

εργασιακό περιβάλλον ή εξαιτίας της διαχείρισης των απαιτήσεων της εργασίας. (Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 2000). Θεωρείται μια από τις πλέον 

αναγνωρισμένες αιτίες χρόνιου στρες καθώς επίσης και βασικό αίτιο σχετιζόμενων με την υγεία 

νοσημάτων (Gray - Stanley, & Muramatsu, 2011) το οποίο επηρεάζει περισσότερα από 40 

εκατομμύρια άτομα σε όλη την Ευρώπη (Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας SLIC-2012). 

Τα προβλήματα που συνδέονται με το στρες, επηρεάζουν τη εμφάνιση ασθενειών, τη 

βαρύτητα των εκδηλώσεών τους και σαφώς σχετίζονται με το επίπεδο της ποιότητας ζωής των 

εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μουστάκα, Ζάντος & Κωνσταντινίδης, 2010).  

Οι συνέπειες της εργασιακής εξουθένωσης και του άγχους στους/στις εργαζόμενους/νες είναι 

πολλές: 

• Επηρεάζουν την ικανότητα ικανοποιητικής εκτέλεσης των εργασιακών  καθηκόντων τους 

και συμμετέχουν στην εμφάνιση αδικαιολόγητων λαθών. (Maslach & Schaufeli, 1993). 

• Ωθούν στην υιοθέτηση ανθυγιεινών συνηθειών με σκοπό την ευκαιριακή αντιμετώπιση του 

άγχους όπως, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, κακή διατροφή κ.α. (Burke & Greenglass 

2001). 

• Επίσης, ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για την εκδήλωση συναισθηματικών και 

ψυχιατρικών διαταραχών και νοσημάτων. (Αντωνίου, 2006). 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί και αξιολογηθεί η 

πιθανότητα επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς και η αγχώδης συμπτωματολογία στους/στις 
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εργαζόμενους/νες στις υπηρεσίες άμεσης εξυπηρέτησης πολιτών παράλληλα με την καταγραφή των 

απόψεών τους. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Διάφορες μελέτες προσπαθούν μέσω ερωτηματολογίων καταγραφής συμπτωμάτων να 

αιτιολογήσουν τα ευρήματα μέσω των παρατηρήσεων των ερευνητών και να προτείνουν λύσεις. Η 

καινοτομία της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι, αφού αξιολογήσει το επίπεδο 

εργασιακού άγχους των υπαλλήλων με ένα δόκιμο ερευνητικό εργαλείο, εστιάζει στην ελεύθερη 

και προσωπική έκφραση των απόψεων των υπαλλήλων σχετικά με την κατονομασία των 

αιτιολογικών παραγόντων δυσλειτουργίας των υπηρεσιών και δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης 

εργασιακής εξουθένωσης και άγχους. 

Η σημασία συνεπώς της παρούσας έρευνας συνδέεται με όλα τα ανωτέρω: Δηλαδή με την 

αναγκαιότητα της περαιτέρω έρευνας των δυσλειτουργικών εκφάνσεων της Δημόσιας Διοίκησης 

και τη συνεπαγόμενη αναγκαιότητα αναδιάρθρωσής της, έχοντας επισημάνει και αναγνωρίσει τα 

σημεία τριβής από τα άτομα τα οποία εντέλλονται να διεκπεραιώσουν τα αιτήματα των πολιτών. 

 Η παρούσα μελέτη λοιπόν, εστιάζει την προσοχή της στα άτομα τα οποία διαχειρίζονται τα 

αιτήματα των πολιτών και αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε αυτούς και τη Δημόσια 

Διοίκηση: δηλαδή τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στις υπηρεσίες άμεσης εξυπηρέτησης 

πολιτών. 

Σκοπός της έρευνας, όπως συνάγεται από τα παραπάνω, είναι να εκφραστεί η εργασιακή 

καταπόνηση την οποία διαχειρίζονται και κυρίως να αποτυπωθούν τα επικοινωνιακά δεδομένα και 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν και διέπουν την συναλλαγή των υπαλλήλων με τους πολίτες. 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: 

• Να αποτιμηθεί η εργασιακή καταπόνηση και το επίπεδο άγχους των υπαλλήλων στις 

συγκεκριμένες υπηρεσίες  

• Να εκφραστεί και να αποτυπωθεί η άποψη  των υπαλλήλων σχετικά με τα δυσλειτουργικά 

σημεία επικοινωνίας τους με τους/τις  πολίτες καθώς και οι αντιλήψεις τους σχετικά με τα 

αίτια των εντάσεων. 

2.2. Η διεξαγωγή της έρευνας 

Τα ερευνητικά ζητούμενα τα οποία ελέγχθηκαν είναι: 

• Η αποτύπωση της επαγγελματικής εξουθένωσης/αγχώδους συμπτωματολογίας  

• Οι βιωματικές αναφορές υπαλλήλων για τα αίτια δυσλειτουργίας των σχέσεων με τους 

πολίτες.  

Η διερεύνηση του πεδίου ευελπιστεί να συνεισφέρει: 

• Στην προσπάθεια εντοπισμού των αντιλήψεων που έχουν δομηθεί 

• Στην ανάδειξη των όποιων «θεμάτων» οι υπάλληλοι αναδείξουν 

• Στη διαπίστωση αναγκαιότητας διαχείρισής τους 

2.3. Ερευνητικά δεδομένα 

• Η έρευνα είχε πανελλαδικό χαρακτήρα. 

• Μετά από επικοινωνία με τις υπηρεσίες, εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας: α)το 

ερωτηματολόγιο διερεύνησης επαγγελματικής εξουθένωσης Oldenburg Burnout Inventory  

(Demerouti, Bakker, 2007) και β)το ερώτημα: «Σύμφωνα με την εμπειρία σας, για ποιες 

αιτιάσεις δημιουργούνται εντάσεις μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων;» 
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• Οι απαντήσεις δόθηκαν ανώνυμα και πάλι μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

• Συμπληρώθηκαν 1.248 έγκυρα ερωτηματολόγια 

• Άνδρες: 391  31,3%  

• Γυναίκες: 857  69,1%  

Στον άξονα επαγγελματικής εξουθένωσης – άγχους οι ερωτήσεις είναι: 

1. Υπάρχουν μέρες που νοιώθω κουρασμένος/η πριν ακόμα φτάσω στη εργασία 

2. Μετά την εργασία, τείνω να χρειάζομαι όλο και περισσότερες ώρες από ό,τι παλιότερα για 

να χαλαρώσω και να αισθανθώ καλύτερα. 

3. Μπορώ να αντέξω την πίεση της εργασίας μου 

4. Στην εργασία μου, αισθάνομαι ότι έχω εξαντληθεί συναισθηματικά 

5. Μετά την εργασία, έχω αρκετή ενέργεια για να ασχοληθώ με τις ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες/ χόμπι μου 

6. Μετά την εργασία μου, συνήθως αισθάνομαι εξουθενωμένος/η και εξαντλημένος/η 

7. Συνήθως, μπορώ να διαχειριστώ σωστά το φόρτο εργασίας 

8. Όταν εργάζομαι, αισθάνομαι συνήθως γεμάτος/η ενέργεια. 
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Σχήμα 1: Απεικόνιση αποτελεσμάτων του άξονα της Επαγγελματικής εξουθένωσης/άγχους: 

 

3. Αποτελέσματα έρευνας 

3.1. Συνοπτική παρουσίαση εργασιακής εξουθένωσης - άγχους: 

Οι εργαζόμενοι/νες δήλωσαν ότι: 

• «στην εργασία τους νιώθουν γεμάτοι/ες ενέργεια» σε ποσοστό 45,1% 

• «μπορούν να διαχειριστούν το φόρτο εργασίας τους» σε ποσοστό 83,7% 

• «αντέχουν την πίεση της εργασίας τους» σε ποσοστό 63,6%. 

Όμως: 

• Μόνο το ένα τρίτο (35,5%) δήλωσαν ότι «μετά την εργασία τους έχουν αρκετή ενέργεια» και 

ένα ακόμα ποσοστό 31,6 % δεν μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν θετικά ή αρνητικά σχετικά 

με την ενεργό δραστηριότητά τους μετά την εργασία. 

• Επιπλέον, ένα ποσοστό που επίσης αγγίζει το ένα τρίτο, (32,8%) δηλώνει ότι «νιώθουν 

κουρασμένοι/ες πριν από την εργασίας τους». Σε αυτό μπορεί να προστεθεί ένα δυνητικό 

ποσοστό 19,6% το οποίο ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. 
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• Επιπροσθέτως, ένα τρίτο (28,2%) δηλώνουν ότι «χρειάζονται πολύ ώρα για να 

χαλαρώσουν» από την πίεση της εργασίας. Αυτό συνδέεται και με ένα ποσοστό 21,6% που 

είναι αναποφάσιστο σχετικά με το ερώτημα. 

• Υπάρχει ένα ακόμα ποσοστό που επίσης αγγίζει το ένα τρίτο (29,8%) το οποίο δηλώνει ότι 

«νιώθει εξουθένωση μετά την εργασία» στο οποίο δυνητικά προστίθεται ένα ακόμα 

ποσοστό 29,8% το οποίο βρίσκεται σε μια απροσδιόριστη κατάσταση σχετικά με αυτό.   

• Τέλος, ακολουθεί ένα ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το ήμισυ του ερωτώμενου πληθυσμού 

(44,6%), το οποίο δηλώνει  ότι «έχει εξαντληθεί συναισθηματικά από την εργασία του».  

• Εάν σε αυτό προστεθεί το δυνητικό ποσοστό του 25,3% το οποίο δηλώνει ότι βρίσκεται με 

μετέωρα συναισθήματα σχετικά με αυτό, δημιουργείται ένα συντριπτικό ποσοστό 69,9% το 

οποίο εκφράζει εξουθένωση από την εργασία του. 

3.2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων σχετικά με την ανοικτή ερώτηση. 

Η ανοικτή ερώτηση που ετέθη, ήταν η ακόλουθη: «Σύμφωνα με την εμπειρία σας, για ποιες 

αιτιάσεις δημιουργούνται εντάσεις μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων;» 

Η επεξεργασία των απαντήσεων/δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Η 

θεματική ανάλυση είναι μια μέθοδος εντοπισμού, περιγραφής, αναφοράς και «θεματοποποίησης» 

επαναλαμβανόμενων νοηματικών ή αναπαραστατικών μοτίβων, δηλαδή «θεμάτων» τα οποία 

προκύπτουν από τα ίδια τα ερευνητικά υποκείμενα. (Braun & Clark, 2006). 

Για την παρουσίαση και κωδικοποίηση των δεδομένων της ανοικτής ερώτησης τέθηκαν τα 

ερωτήματα: 

• Ποιες είναι οι γενικές παραδοχές οι οποίες εμφανίζονται να εκφράζουν τα ερευνητικά 

υποκείμενα σχετικά με τα αίτια των εντάσεων με τους/τις  πολίτες; 

• Ποιες κατά τη γνώμη τους είναι οι συνθήκες/παράγοντες που συντελούν στην δημιουργία 

εντάσεων;  

• Ποια είναι τα επαναλαμβανόμενα νοηματικά μοτίβα που απεικονίζονται στις αφηγήσεις των 

υποκειμένων της έρευνας σχετικά με τα αίτια των εντάσεων; 

Αφού κωδικοποιήθηκαν τα δεδομένα, έγινε εντοπισμός και περιγραφή επαναλαμβανόμενων 

μοτίβων και διαμορφώθηκε ο θεματικός χάρτης των εκφρασμένων αντιλήψεων των υποκειμένων. 

Ο θεματικός χάρτης ανέδειξε και προσδιόρισε συγκεκριμένα νοηματικά και λεκτικά μοτίβα, 

άμεσα συνδεόμενα με το περιεχόμενο της ερώτησης, τα οποία εξακτινώθηκαν σε τρεις 

αλληλοεπιδρούσες περιοχές «εντάσεων» οι οποίες επηρεάζουν την επικοινωνία υπαλλήλων και 

πολιτών: 
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Σχήμα 2: Περιοχές εντάσεων 

 

3.2.1. Περιοχή εντάσεων - Πολίτες: 

Τα ερευνητικά υποκείμενα εστίασαν αρχικά και πρωτίστως στις γενικότερες στάσεις και 

συμπεριφορές των πολιτών έναντι των υπαλλήλων. 

Ακολούθως σημείωσαν την ελλιπή ή και λανθασμένη ενημέρωση για το εύρος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και τέλος αναφέρθηκαν στην ελλιπή ή και λανθασμένη ενημέρωση που 

υπάρχει και έχει ως επακόλουθο τις υπερβολικές απαιτήσεις των πολιτών, σε σχέση με τις 

πραγματικές δυνατότητες της υπηρεσίας 

Ενδεικτικές απαντήσεις:  

• «οι πολίτες είναι εξουθενωμένοι από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν» 

• «…έχουν κακή πληροφόρηση» 

• «…ζητούν μη νόμιμα πράγματα  που δεν γίνονται και ζητούν να παρανομήσεις και εσύ» 

• «τα προβλήματα που βιώνει η κοινωνία μας αντικατοπτρίζονται στη συμπεριφορά των 

πολιτών προς το δημόσιο υπάλληλο, διότι αυτός είναι το πρόσωπο που αντιπροσωπεύει το 

δημόσιο». 

3.2.2. Περιοχή εντάσεων - Συστημικό πλαίσιο δημόσιας διοίκησης: 

Τα ερευνητικά υποκείμενα εστίασαν ιδιαίτερα στην γραφειοκρατική δομή, την πολυδαίδαλη 

νομοθεσία, την πολυνομία και την έλλειψη διασύνδεσης  μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου  

Επίσης αναφέρθηκαν εκτεταμένα στις ενδο-υπηρεσιακές αιτιάσεις για διάφορα οργανωτικά 

ζητήματα εσωτερικού χαρακτήρα, στο διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισης 

παρόμοιων αιτημάτων πολιτών καθώς και στην εμπλοκή «τρίτων», κυρίως αιρετών διαφόρων 

βαθμίδων, στη διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Στη συγκεκριμένη περιοχή απαντήσεων τέλος, αναφέρθηκαν και στην έλλειψη κατάλληλων 

τεχνικών μέσων και ειδικού εξοπλισμού.  

Ενδεικτικές απαντήσεις:  

• «παρωχημένη νομοθεσία, εξαιρετικά μεγάλο αντικείμενο εργασιών» 

• «ασάφεια και πολυνομία» 

• «γραφειοκρατικό ιεραρχικό μοντέλο τυποποιημένης εξυπηρέτησης, με αδυναμία ανταπόκρισης 

στις εξατομικευμένες ανάγκες των πολιτών» 

• «κακός σχεδιασμός υπηρεσιών-γραφειοκρατία» 

• «συχνή αλλαγή νόμων και αποφάσεων». 

3.2.3. Περιοχή εντάσεων – Υπάλληλοι 

Τα ερευνητικά υποκείμενα ανέφεραν ως αιτία των εντάσεων τη στάση και συμπεριφορά 

κάποιων υπαλλήλων προς τους πολίτες, οι οποίοι είναι αδιάφοροι, επιθετικοί και χωρίς διάθεση να 

εξυπηρετήσουν τα αιτήματα των πολιτών. 

Ως μια ακόμα πηγή εντάσεων ανέφεραν τον ανεπαρκή αριθμό υπαλλήλων σε σχέση με τον 

όγκο εργασίας σε κάποιες υπηρεσίες. 

Τέλος, επεσήμαναν την έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης –ενημέρωσης των υπαλλήλων για τα 

περιεχόμενο της εργασίας τους αλλά και για επικοινωνιακές δεξιότητες οι οποίες θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμες στη διαχείριση αιτημάτων των πολιτών.  

Ενδεικτικές απαντήσεις:  

• «κακή συμπεριφορά» 

• «έλλειψη προσωπικού, κακή νοοτροπία» 

• «έλλειψη ειδικών γνώσεων» 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

346 

• «διαφωνίες, μεγάλος όγκος εργασιών» 

• «διαφορετική αντιμετώπιση των πολιτών για το ίδιο θέμα»  

4. Συμπεράσματα - Σχολιασμός 

Το σύνολο των κρατικών φορέων, μέσων και υπηρεσιών μέσω των οποίων υλοποιούνται οι 

πολιτικές και τα προγράμματα των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων συγκροτεί την Δημόσια 

Διοίκηση. Ο στόχος της υλοποίησης αυτών των πολιτικών και προγραμμάτων είναι η διασφάλιση 

του δημόσιου συμφέροντος και κατ επέκταση η βελτίωση της θέσης και η προαγωγή του 

κοινωνικού συνόλου. Η Δημόσια Διοίκηση, όμως, εξαιτίας πολλών και διαχρονικών παθολογιών 

της, (Καρκατσούλης, 2014), βρίσκεται στο στόχαστρο της αμφισβήτησης και της κριτικής των 

πολιτών. Δεδομένων των αδυναμιών της, της ελλειμματικής λειτουργίας της αλλά και των 

διαρθρωτικών εμπλοκών που τη χαρακτηρίζουν και οι οποίες εν πολλοίς συνεχίζονται, η κριτική 

των πολιτών προσανατολίζεται κατά των ατόμων τα οποία εμφανώς την υλοποιούν: των ατόμων 

που κατά τη Συνταγματική διάταξη του άρθρου 103, παράγραφος 3, «είναι εκτελεστές της θέλησης 

τους Κράτους και υπηρετούν τον Λαό». Δηλαδή, των υπαλλήλων, στους οποίους και χρεώνουν 

κυρίως την αναποτελεσματικότητα των ενεργειών και δράσεων για την ανάπτυξη του συνόλου της 

ελληνικής οικονομίας.  

Ως αποτέλεσμα αυτής της κριτικής και απαξίωσης, πολλοί/λλές δημόσιοι υπάλληλοι, 

ιδιαίτερα όσοι και όσες εργάζονται στις υπηρεσίες άμεσης εξυπηρέτησης πολιτών, βρίσκονται σε 

ένα περιβάλλον πιεστικών εργασιακών απαιτήσεων, χαμηλής αποδοχής, εκτίμησης και 

αυτοεκτίμησης με πολλά αρνητικά αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα. 

Οι μελέτες που αφορούν στη μελέτη του επιπέδου εργασιακού άγχους εργαζομένων στο 

δημόσιο τομέα αναφέρονται μόνο σε δύο κατηγορίες εργαζομένου: Σε όσους και όσες εργάζονται 

α) στην παροχή υπηρεσιών υγείας και β) στην εκπαίδευση. Η επαγγελματική ενασχόληση όμως με 

ανθρώπους και τη διαχείριση των αιτημάτων τους,  συνιστά παγκοσμίως μια συνθήκη ανάπτυξης 

εργασιακού άγχους (Maslach, Scaufeli & Leiter, 2001) και αποτελεί ένα πεδίο έρευνας το οποίο δεν 

έχει αναπτυχθεί επαρκώς ακόμα στην Ελλάδα ιδιαίτερα σε σχέση με τον δημόσιο τομέα. 

Συνεπώς, η διαφαινόμενη τάση επαγγελματικής εξουθένωσης και κόπωσης εκφράζεται 

χαρακτηριστικά και από απαντήσεις «θυμού» των εργαζομένων έναντι του προφανούς και 

παρόντος «άλλου», δηλαδή του πολίτη, όπως: 

• «οι πολίτες, από την τηλεόραση, είναι πεπεισμένοι ότι για όλα τα δεινά τους ευθύνονται οι 

Δ.Υ. και συχνά λένε ότι πληρώνουν τις καρέκλες μας» 

• «οι πολίτες θέλουν όλα να γίνονται χθες» 

• «οι πολίτες πιστεύουν ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα, ακόμα και Ι.Χ. αιμοληψίες» 

• «οι πολίτες είναι καχύποπτοι και αρνητικά προκατειλημμένοι απέναντί στους Δ.Υ.» 

Η επαγγελματική εξουθένωση και η συνακόλουθη εμφάνιση εργασιακού άγχους είναι μια 

διαφαινόμενη και δυνητικά εξελισσόμενη πραγματικότητα για τους/ τις υπαλλήλους του Δημόσιου 

Τομέα που εργάζονται σε φορείς  άμεσης εξυπηρέτησης πολιτών. 

Οι αναγκαιότητες: α) λήψης μέτρων βελτίωσης της άμεσης εργασιακής κατάστασης και β) η 

αναδιάρθρωση της ΔΔ, είναι προφανείς. 
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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η πολιτισμική ετερογένεια της σύγχρονης 

ελληνικής κοινωνίας και η ανάγκη που αυτή η ετερογένεια δημιουργεί για συμπερίληψη. Η 

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση προσφυγικών πληθυσμών προωθεί τη συμπερίληψη στις σχολικές 

τάξεις προσφέροντας πολιτιστική αλληλεγγύη στους μαθητές, αποδεικνύοντας ότι οι εκπαιδευτικοί 

ενδιαφέρονται για αυτούς και έχουν υψηλές προσδοκίες για όλους. Εξετάζεται η στάση της 

σχολικής ηγεσίας σχετικά α) με τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης που συνδέονται με τη 

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και β) με τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, όταν πρόκειται για 

ζητήματα πολιτισμικής ετερογένειας Η διερεύνηση των στάσεων της σχολικής ηγεσίας απέναντι 

στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, ως μίας προσέγγισης που διασφαλίζει την διατήρηση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης προστατεύοντας το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των κοινωνικών ομάδων 

στην παιδεία, αποτελεί στόχο της συγκεκριμένης έρευνας. Διενεργήθηκε κοινωνική έρευνα με τη 

χρήση ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από τα αποτελέσματα 

προέκυψε ότι οι διευθυντές και υποδιευθυντές σε πολύ μεγάλο βαθμό πιστεύουν ότι όλοι οι 
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μαθητές μπορούν να μάθουν και προωθούν την ισότιμη μάθηση και την ισοδύναμη συμμετοχή 

όλων των μαθητών στην εκπαίδευση. Επιπλέον έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυξημένη ευαισθησία 

για την διδακτική διαδικασία και τους μαθητές τους ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους. 

Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, δικαιοσύνη, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, μετανάστευση, 

εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην εκπαίδευση προβάλλει η δημιουργία και η 

καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος συμπερίληψης που να υποστηρίζει την μάθηση για όλους τους 

μαθητές (Lieb, Raia, 2010). 

Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό όραμα που αναδύθηκε τα 

τελευταία χρόνια, σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την επίτευξη της ίσης εκπαίδευσης για όλα τα 

άτομα και την δημιουργία μίας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.  

Ο όρος «συμπερίληψη» (inclusion), για πρώτη φορά αναφέρθηκε στην διεθνή σύνοδο της 

UNESCO το 1990 και ο όρος «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση», ως κύριος στόχος της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, στο παγκόσμιο συνέδριο της UNESCO (Ισπανία, 1994). Η συμπερίληψη αντικατέστησε 

τον όρο «ένταξη» που χρησιμοποιούνταν έως τότε, σε μία προσπάθεια των ερευνητών να 

διευρύνουν τον όρο, καθώς διαπιστώθηκε ότι παρόλη την πολύχρονη εφαρμογή των εκπαιδευτικών 

συστημάτων ένταξης, δεν επιτεύχθηκε η διαμόρφωση ενός πλαισίου που να αφορά όχι μόνο τους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική δομή (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). 

Η έννοια της συμπερίληψης βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις ίσες ευκαιρίες, στην 

κοινωνική δικαιοσύνη και στην κοινωνική συμμετοχή. Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση είναι 

πολύπλευρη και πολύπλοκη, αναγνωρίζοντας ότι η ένταξη δεν αναφέρεται μόνο σε μία κατηγορία 

ατόμων, αλλά περιλαμβάνει πολλούς και αποτελεί μία διαδικασία που είναι δύσκολο να 

εφαρμοστεί (UNICEF, 2003). Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση θεωρεί τις ίσες ευκαιρίες ως 

σημαντικό παράγοντα για να καταστεί το εκπαιδευτικό σύστημα και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

πιο δυναμικοί (Παπαπέτρου και συν., 2013). Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και 

τους εκπαιδευόμενους να αισθάνονται άνετα με την ποικιλομορφία και την πολυμορφία, να 

θεωρούν πρόκληση τον εμπλουτισμό στο μαθησιακό περιβάλλον, αντί να τον αντιλαμβάνονται ως 

πρόβλημα. Ο συμπεριληπτικός τρόπος μάθησης υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

ωφελεί όλους τους μαθητές με την έννοια ότι αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, 

καλύτερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, προωθεί την ιδιότητα του πολίτη και δημιουργεί μια αίσθηση 

ισχυρής κοινότητας (Κυπριωτάκης, 2001). 

Η παρούσα έρευνα στόχο έχει τη μελέτη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε σχολεία 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προϋπόθεση διασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης εστιάζοντας 

στις στάσεις των διευθντικών στελεχών σχετικά με τους μαθητές-πρόσφυγες και τη συμπερίληψή 

τους στη σχολική τάξη του εληνικού σχολείου. 

Διευθυντές με προσανατολισμό στην κοινωνική δικαιοσύνη μπορούν να βοηθήσουν στην 

άμβλυνση των ανισοτήτων. Η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για τη δημιουργία κοινωνικά δίκαιων σχολείων, και γι αυτό οι ηγέτες πρέπει να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι με γνώσεις ως προς τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ώστε να 

μπορούν να επιλέγουν την καλύτερη δυνατή εναλλακτική λύση και επίσης να αναγνωρίζουν τις 

συνέπειες των ενεργειών τους. Ο προσανατολισμός στην κοινωνική δικαιοσύνη είναι απαραίτητος 

και σημαντικός για τη δημιουργία περισσότερων κοινωνικά δίκαιων σχολείων. 

Σύμφωνα με τον Theoharis (2007, σελ. 223) η ηγεσία για κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί το 

μέσο με το οποίο «οι διευθυντές θέτουν το ζήτημα της φυλής, της τάξης, του φύλου, της αναπηρίας, 

του σεξουαλικού προσανατολισμού και άλλων ιστορικά περιθωριοποιητικών συνθηκών, οι οποίες 

θεωρούνται σημαντικές για την επίτευξη μίας δίκαιης παιδείας». 
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Οι Dantley και Tillman (2006, σελ. 59-72) ισχυρίστηκαν ότι ένας ηγέτης με στόχο - 

προσανατολισμό κοινωνικής δικαιοσύνης «διερευνά τις πολιτικές και τις διαδικασίες που 

διαμορφώνουν τα σχολεία, οι οποίες ταυτόχρονα διαιωνίζουν τις κοινωνικές ανισότητες και την 

περιθωριοποίηση, λόγω της φυλής, της τάξης, του φύλου και άλλων δεικτών της ετερότητας». 

Συνεπώς η ηγεσία για κοινωνική δικαιοσύνη θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία 

συνθηκών οι οποίες οδηγούν σε ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο 

περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές. 

Ο Theoharis (2007) αναφέρει πως πολλοί διευθυντές που καλλιεργούν την κοινωνική 

δικαιοσύνη αμφισβητήθηκαν και παρεμποδίστηκαν από την δυναμική του status quo, τις αρνητικές 

συμπεριφορές και τις πεποιθήσεις του προσωπικού καθώς και τις γονικές προσδοκίες. Το έργο των 

ηγετών με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη γίνεται ακόμα δυσκολότερο όταν τα σχολεία έχουν 

περιορισμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας (εργαλείο-δείγμα-ερευνητική διαδικασία) 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

Eastern Teacher Dispositions Index (ESTDI) τροποποιημένο. Είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης 

και η κατασκευή του βασίζεται σε υπάρχοντες ορισμούς της προδιάθεσης των εκπαιδευτών (π.χ. 

Combs 1969; Thompson, Randsell, & Rousseau, 2004; Wasicsko, 2002) Το ESTDI περιλαμβάνει 

55 ερωτήσεις τύπου Likert που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και έχει πέντε κλίμακες: (1) οι 

αντιλήψεις για τον εαυτό τους, (2) οι αντιλήψεις για τους άλλους, (3) οι αντιλήψεις για την μάθηση, 

(4) οι αντιλήψεις για το σκοπό της εκπαίδευσης και (5) οι αντιλήψεις για τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι 20 ερωτήσεις που 

αφορούν τις αντιλήψεις για το σκοπό της εκπαίδευσης (12 ερωτήσεις) και τις αντιλήψεις για την 

διαδικασία της εκπαίδευσης (8 ερωτήσεις). 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 110 διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων. Η 

επιλογή του δείγματος βασίσθηκε στην τεχνική της δειγματοληψίας ευκολίας. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν άντρες (n=59, 53.6%) και η μέση ηλικία του δείγματος 

ήταν τα 50.7 έτη (ΤΑ=5.2) με εύρος ηλικιών από 38 έως 65 έτη (Πίνακας 1). Επιπλέον, οι 61 

(55.5%) από τους 110 συμμετέχοντες ήταν διευθυντές σχολικών μονάδων και οι 49 (45.5%) από 

τους 110 συμμετέχοντες ήταν υποδιευθυντές σχολικών μονάδων. Τέλος, προέκυψε ότι το 54.5% 

(n=60) των Δ/ντών και Υποδ/ντών του δείγματος ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενώ 

το 20.9% (n=23) είχαν διδακτορικό τίτλο σπουδών. 

 
 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

 n % 

Φύλο 
Άντρας 59 53.6% 

Γυναίκα 51 46.4% 

 

Έτη υπηρεσίας 

0-5 2 1.8% 

6-10 11 10.0% 

11-20 34 30.9% 

20 και άνω 63 57.3% 

 

Θέση που κατέχετε 

Διευθυντή 61 55.5% 

Υποδιευθυντή 49 44.5% 

 

Επίπεδο σπουδών 

ΑΕΙ 27 24.5% 

Μεταπτυχιακό 60 54.5% 

Διδακτορικό 23 20.9% 
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Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και χρήση του google 

forms. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσω του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 

ερευνήτριας. Η περίοδος διανομής ήταν από 1/5/0218 έως τις 20/5/ 2018.  

2.2 Μεθοδολογία ανάλυσης 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό SPSS version 23 και ως 

επίπεδο σημαντικότητας ορίσθηκε η τιμή α=0.05 (5%). Τα περιγραφικά δόθηκαν για τις 

μεμονωμένες ερωτήσεις και δόθηκαν με χρήση δεικτών περιγραφικής στατιστικής όπως το 

ποσοστό και η συχνότητα στις ερωτήσεις με κλίμακα Likert. Επίσης για την περιγραφή των 

συνολικών διαστάσεων του κάθε εργαλείου χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση. 

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται γραφικά τα αποτελέσματα σχετικά με τη γνώση για τις 

πολιτικές εκπαίδευσης που αφορούν τους πρόσφυγες. Προκύπτει ότι το 30,9% (n=34) των 

διευθυντών και υποδιευθυντών έχει καλή γνώση για τις πολιτικές εκπαίδευσης που αφορούν τους 

πρόσφυγες, το 21,8% (n=24) των διευθυντών και υποδιευθυντών έχει μέτρια γνώση για τις 

πολιτικές εκπαίδευσης που αφορούν τους πρόσφυγες, το 23,6% (n=26) των διευθυντών και 

υποδιευθυντών έχει πολύ μικρή γνώση για τις πολιτικές εκπαίδευσης που αφορούν τους πρόσφυγες 

ενώ το 19,1% (n=21) των διευθυντών και υποδιευθυντών δήλωσε ότι δεν έχει καθόλου γνώση για 

τις πολιτικές εκπαίδευσης που αφορούν τους πρόσφυγες 

 

 

 
Σχήμα 1:γνώσεις διευθυντών/υποδιευθυντών σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν τους πρόσφυγες 

 

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται τα αποτέλεσμα σχετικά με την εμπειρία διδασκαλίας 

προσφύγων. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι το 59.1% (n=65) των διευθυντών και 

υποδιευθυντών δεν είχε καθόλου προσωπική εμπειρία με διδασκαλία προσφύγων. Επιπλέον, το 

28.2% (n=31) των διευθυντών και υποδιευθυντών είχε προσωπική εμπειρία σε διδασκαλία 
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προσφύγων από 0 έως 12 μήνες και το 12.7% (n=14) των διευθυντών και υποδιευθυντών είχε 

προσωπική εμπειρία σε διδασκαλία προσφύγων άνω των 12 μηνών. 

 

 
 

Σχήμα 2:επίπεδο εμπειρίας στη διδασκαλία προσφύγων 

 

Στον Πίνακα 2 δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με τις 12 ερωτήσεις που 

αφορούσαν την Κλίμακα Αποτίμησης Κοινωνικής Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα την κλίμακα που 

αφορά στις αντιλήψεις για το σκοπό της εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 

91.8% (n=101) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι 

εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν και ενθαρρύνουν τη δημοκρατική αλληλεπίδραση στην τάξη, το 95.5% 

(n=105) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι 

εκπαιδευτικοί προσδοκούν την επιτυχία όλων των μαθητών, το 93.7% (n=102) των διευθυντών και 

υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι εκπαιδευτικοί κατανοούν ότι οι μαθητές 

έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, το 90.9% (n=100) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή 

συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι εκπαιδευτικοί καταβάλουν προσπάθειες για να προωθήσουν την 

ισότιμη εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, το 89.3% (n=95) των διευθυντών και υποδιευθυντών 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι το περιβάλλον της τάξης είναι θετικό και οι εκπαιδευτικοί 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δημιουργία του, το 90% (n=99) των διευθυντών και 

υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι εκπαιδευτικοί κατανοούν πως οι 

μαθητές διαφέρουν στις προσεγγίσεις τους στη μάθηση, το 83.7% (n=92) των διευθυντών και 

υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν για όλες τις 

πτυχές της ευημερίας ενός μαθητή, το 75.4% (n=83) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί 

ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι εκπαιδευτικοί παρέχουν αποτελεσματική διδασκαλία, το 77.3% 

(n=85) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν και / ή δημιουργούν δραστηριότητες που να έχουν σημασία για τους 

μαθητές, το 87.2% (n=96) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με 

το ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καθορίζουν και να παρέχουν αποτελεσματική διδασκαλία, το 

89.1% (n=98) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιλέγουν και / ή να δημιουργούν μαθησιακές εργασίες που να έχουν 

σημασία για τους μαθητές και το 84.5% (n=93) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή 

συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καθιερώσουν και να διατηρήσουν τα 

κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς και να δημιουργήσουν ένα μαθησιακό πρότυπο. 
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Πίνακας 2:Περιγραφικά αποτελέσματα για τις 12 ερωτήσεις της ESTDI που αφορούν στις αντιλήψεις για το σκοπό της 

εκπαίδευσης. 

 

 ΔΑ Δ Ο Σ ΣΑ 

n % n % n % n % n % 

Οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν 

και ενθαρρύνουν τη δημοκρατική 

αλληλεπίδραση στην τάξη 

0 0 5 4.5 4 3.6 57 51.8 44 40.0 

Οι εκπαιδευτικοί προσδοκούν 

την επιτυχία όλων των μαθητών  
0 0 2 1.8 3 2.7 62 56.4 43 39.1 

Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν ότι 

οι μαθητές έχουν ιδιαίτερες 

ανάγκες 

0 0.0 2 1.8 5 4.5 51 46.4 52 47.3 

Οι εκπαιδευτικοί καταβάλουν 

προσπάθειες για να προωθήσουν 

την ισότιμη εκπαίδευση για 

όλους τους μαθητές 

0 0.0 2 1.8 8 7.3 57 51.8 43 39.1 

Το περιβάλλον της τάξης είναι 

θετικό και οι εκπαιδευτικοί 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη 

δημιουργία του 

0 0 4 3.6 11 10.0 48 43.6 47 42.7 

Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν πως 

οι μαθητές διαφέρουν στις 

προσεγγίσεις τους στη μάθηση 

1 0.9 5 4.5 5 4.5 55 50.0 44 40.0 

Οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν για 

όλες τις πτυχές της ευημερίας 

ενός μαθητή 

0 0.0 5 4.5 12 10.9 63 57.3 29 26.4 

Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν 

αποτελεσματική διδασκαλία 
1 0.9 8 7.3 18 16.4 60 54.5 23 20.9 

Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν και / 

ή δημιουργούν δραστηριότητες 

που να έχουν σημασία για τους 

μαθητές 

1 0.9% 11 10.0 13 11.8 61 55.5 24 21.8 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

καθορίζουν και να παρέχουν 

αποτελεσματική διδασκαλία 

0 0 2 1.8 12 10.9 69 62.7 27 24.5 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

επιλέγουν και / ή να δημιουργούν 

μαθησιακές εργασίες που να 

έχουν σημασία για τους μαθητές 

1 0.9 3 2.7 8 7.3 61 55.5 37 33.6 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

καθιερώσουν και να διατηρήσουν 

τα κατάλληλα πρότυπα 

συμπεριφοράς και να 

δημιουργήσουν ένα μαθησιακό 

1 0.9 7 6.4 9 8.2 66 60.0 27 24.5 

 

Στον Πίνακα 3 δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με τις 8 ερωτήσεις που 

αφορούσαν την Κλίμακα Αποτίμησης Κοινωνικής Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα την κλίμακα που 

αφορά την διαδικασία της εκπαίδευσης. Προκύπτει ότι το 84.5% (n=93) των διευθυντών και 
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υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταβάλουν 

προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας για όλους οι μαθητές, το 87.3% (n=96) των 

διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι Οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να ανησυχούν για τις στάσεις, τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και την ευημερία των μαθητών, το 

83.7% (n=92) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους μαθητές, τους γονείς και τους 

συναδέλφους τους, το 90.9% (n=100) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί 

απόλυτα με το ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ευαίσθητοι στις μαθητικές διαφορές, το 60% 

(n=66) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιμετωπίζουν τους μαθητές με αξιοπρέπεια και σεβασμό ανά πάσα 

στιγμή, το 86.4% (n=95) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το 

ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι υπομονετικοί όταν εργάζονται με τους μαθητές, το 81.8% 

(n=90) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν την επικοινωνία για την επίλυση συγκρούσεων και το 

75.5% (n=83) των διευθυντών και υποδιευθυντών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να επιδείξουν πνευματική και ακαδημαϊκή περιέργεια. 

 
Πίνακας 3: Περιγραφικά αποτελέσματα για τις 8 ερωτήσεις της ESTDI που αφορούν στη διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 

 ΔΑ Δ Ο Σ ΣΑ 

n % n % n % n % n % 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

καταβάλουν προσπάθειες για την 

προώθηση της ισότητας για 

όλους οι μαθητές 

2 1.8 6 5.5 9 8.2 58 52.7 35 31.8 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

ανησυχούν για τις στάσεις, τις 

πεποιθήσεις, τα συναισθήματα 

και την ευημερία των μαθητών 

3 2.7 5 4.5 6 5.5 57 51.8 39 35.5 

Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν 

αποτελεσματικά με τους 

μαθητές, τους γονείς και τους 

συναδέλφους τους 

2 1.8 8 7.3 8 7.3 50 45.5 42 38.2 

Οι εκπαιδευτικοί είναι 

ευαίσθητοι στις μαθητικές 

διαφορές 

1 0.9 3 2.7 6 5.5 63 57.3 37 33.6 

Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 

τους μαθητές με αξιοπρέπεια και 

σεβασμό ανά πάσα στιγμή. 

5 4.5 11 10.0 28 25.5 40 36.4 26 23.6 

Οι εκπαιδευτικοί είναι 

υπομονετικοί όταν εργάζονται με 

τους μαθητές 

0 0 7 6.4 8 7.3 62 56.4 33 30.0 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

την επικοινωνία για την επίλυση 

συγκρούσεων 

2 1.8 8 7.3 10 9.1 52 47.3 38 34.5 

Οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν 

πνευματική και ακαδημαϊκή 

περιέργεια 

3 2.7 7 6.4 16 14.5 50 45.5 33 30.0 
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Στον Πίνακα 4 δίνονται τα αποτελέσματα για τις 2 κλίμακες του ESTDI που αφορούν στη 

στάση απέναντι στην κοινωνική δικαιοσύνη. Προκύπτει ότι η μέση τιμή για την κλίμακα που 

αφορά τις αντιλήψεις για το σκοπό της εκπαίδευσης είναι 4.17 (ΤΑ=0.57). Η τιμή αυτή δείχνει ότι 

οι διευθυντές και υποδιευθυντές θεωρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό πιστεύουν ότι όλοι οι μαθητές 

μπορούν να μάθουν και προωθούν την ισότιμη μάθηση και την ισοδύναμη συμμετοχή όλων των 

μαθητών στην εκπαίδευση. Επιπλέον, η μέση τιμή για την κλίμακα της διαδικασία της εκπαίδευσης 

είναι 4.03 (ΤΑ=0.72). Η τιμή αυτή δείχνει ότι οι διευθυντές και υποδιευθυντές θεωρούν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό έχουν αυξημένη ευαισθησία για την διδακτική διαδικασία και τους μαθητές τους 

ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους. 

 
Πίνακας 4: Περιγραφικά αποτελέσματα για τις 2 κλίμακες του ESTDI αφορούν την στάση απέναντι στην κοινωνική 

δικαιοσύνη 

 

 
Μέση Τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική Απόκλιση 

(ΤΑ) 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Αντιλήψεις για το σκοπό της 

εκπαίδευσης 
4.17 .57 2.00 5.00 

Αντιλήψεις για τη διαδικασία 

της εκπαίδευσης 
4.03 .72 1.67 5.00 

5. Συμπεράσματα 

Παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μπορούν να συμβάλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας εάν δοθεί η ευκαιρία να το πράξουν (Pantuliano 2016), η 

στάση των πολιτών επηρεάζει σημαντικά τις προοπτικές τους. Η κατανόηση της στάσης των 

πολιτών απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες στις κοινότητες υποδοχής τους γίνεται όλο 

και πιο σημαντική, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται σε θέματα προσφύγων και μετανάστευσης, όπως 

τους ακαδημαϊκούς (δάσκαλους, καθηγητές),τις ομάδες προβληματισμού και την κοινωνία των 

πολιτών (Dempster and Hargrave 2017). Έτσι η στάση της σχολικής ηγεσίας απέναντι στους 

πρόσφυγες θεωρείται καθοριστική για την ανάπτυξη και καθιέρωση της Συμπεριληπτικής 

Εκπαίδευσης, ως μοντέλο εκπαίδευσης για την πληρέστερη και αρμονικότερη αποδοχή των 

προσφύγων. Η παρουσία πολιτιστικά διαφοροποιημένων μαθητών δύναται να διαταράξει τις 

εκάστοτε υπάρχουσες ισορροπίες και να θέσει υπό αμφισβήτηση το ισχύον μοντέλο εκπαίδευσης. 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη ή περιορισμένη ικανότητα των προσφύγων μαθητών στο να 

επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, δηλ. τη γλώσσα των 

συμμαθητών τους (Şeker and Sirkesi, 2015). Επιπλέον, όλο και πιο συχνά διατυπώνονται ερωτήσεις 

του τύπου: είναι δυνατό ένας εκπαιδευτικός να βρει την ισορροπία μεταξύ των σύγχρονων 

απαιτήσεων ενός σχολείου, των κανόνων αυτών των σχολείων, του περιεχόμενου ενός αναλυτικού 

προγράμματος, των αναγκών των παιδιών και ταυτόχρονα να διδάξει μία τάξη στην οποία οι μισοί 

ή περισσότεροι μαθητές είναι αλλόγλωσσοι ή αδυνατούν απλά να επικοινωνήσουν; 

Τα ερωτήματα αυτά απασχολούν τη σύγχρονη εκπαίδευση και συνδέονται άμεσα με την 

καθημερινή εκπαιδευτική πράξη στο πλαίσιο της οποίας απαντώνται συγκρούσεις, δυσκολίες, 

συγκινήσεις, ενδεχομένως απογοητεύσεις ή και ικανοποιήσεις, που συνθέτουν μία μοναδική κάθε 

φορά σχολική πραγματικότητα. Παρόλα αυτά η διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης στα 

σχολεία θεωρείται ότι συνδέεται στενά με τις συμπεριφορές των ηγετών ενός σχολείου (Ryan, 

2006). Οι διευθυντές σχολείων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση και 

ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης στα σχολεία. 

Από τα αποτελέσματα σχετικά με την Κλίμακα Αποτίμησης Κοινωνικής Δικαιοσύνης 

προέκυψε ότι οι διευθυντές και υποδιευθυντές σε πολύ μεγάλο βαθμό πιστεύουν ότι όλοι οι 

μαθητές μπορούν να μάθουν και προωθούν την ισότιμη μάθηση και την ισοδύναμη συμμετοχή 

όλων των μαθητών στην εκπαίδευση. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι διευθυντές και υποδιευθυντές 
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έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυξημένη ευαισθησία για την διδακτική διαδικασία και τους μαθητές 

τους ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους. 
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Περίληψη 

Η ένταξη των παιδιών προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί πρόκληση 

για την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και για τους ειδικούς ψυχικής υγείας και τους κοινωνικούς 

επιστήμονες, η συνέργεια των οποίων είναι απαραίτητη για την ευόδωση του εγχειρήματος αυτού. 

Η παρούσα έρευνα, προσανατολίζεται στην αποτύπωση της αυτό- έκφρασης και της στάσης 

απέναντι στο σχολείο, των προσφυγόπουλων – μαθητών/τριών- από τη Δομή Φιλοξενίας Σχιστού 

τα οποία φοιτούν σε σχολεία της περιοχής. Αποτελεί μια κατ αρχήν προσπάθεια αξιολόγησης της 

εσωτερικευμένης «εντύπωσης» και της ψυχοσυναισθηματικής στάσης που έχουν αναπτύξει τα 

παιδιά για το σχολείο, μετά από ένα –τουλάχιστον- έτος φοίτησης τους σε αυτό, αποτελώντας 

ταυτόχρονα και  αντανάκλαση της  παράλληλης πορείας ένταξής τους στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον. 

 

Λέξεις κλειδιά: παιδιά πρόσφυγες, ένταξη, σχολικό περιβάλλον, ψυχοσυναισθηματική στάση. 

1. Εισαγωγή 

Η ραγδαία μεταβολή του πληθυσμού των μεταναστευτικών ομάδων που διαβιούν στην 

Ελλάδα, αποτελεί αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Αυτή η μεταβολή επηρεάζει σε διαρκώς 

αυξανόμενο βαθμό και την πραγματικότητα εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο 

καλείται να προσφέρει το κοινωνικό αγαθό της Παιδείας στα παιδιά των προσφύγων, αιτούντων 

άσυλο και μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα μας. H Ελλάδα έχει αναλάβει την υποχρέωση να 

σεβαστεί την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναφέρει ότι η άμεση και 

αποτελεσματική ένταξη των παιδιών προσφύγων στις δομές της τυπικής εκπαίδευσης, αποτελεί ένα 

από τα πλέον σημαντικά εργαλεία κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, με στόχο την κοινωνική 

συνοχή (European Commission, 2016). 

Η πρόκληση που τέθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ήταν να προσπαθήσει, διατηρώντας την παιδαγωγική και πολιτισμική 

ταυτότητά του, να εντάξει με ομαλό και κατά το δυνατόν «ευέλικτο και ελεύθερο» τρόπο τα παιδιά 

των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στις σχολικές μονάδες των περιοχών κατοικίας τους (Biklen, 

1983). 

Η ιδιαιτερότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν σχετίζεται με το βαθμό δυσκολίας της 

ενταξιακής πορείας των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Αντίθετα, η ενταξιακή διαδικασία στην 

εφηβική ηλικία, η οποία αντιστοιχεί στην τυπική δομή της Β΄θμιας εκπαίδευσης, είναι 

δυσχερέστερη, δεδομένων των ψυχοσυναισθηματικών, νοητικών και σωματικών αλλαγών των 

εφήβων. Η ιδιαιτερότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έγκειται στο γεγονός ότι συνιστά, όχι 

μόνο το σημαντικότερο μοχλό, μέσον και διαδικασία κοινωνικοποίησης και ένταξης των παιδιών, 

αλλά και το περιβάλλον όπου πρωτογενώς θα ενταχθούν κοινωνικά, θα εσωτερικεύσουν κάποιες 

από τις αξίες της κοινωνίας υποδοχής, θα προσαρμόσουν τον εαυτό και τις προσδοκίες τους. 
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Αποτελεί ουσιαστικά το περιβάλλον στο οποίο εξυφαίνεται η μελλοντική κοινωνική συνοχή, 

όπου αναπτύσσεται ο μηχανισμός ανοδικής επαγγελματικής και κοινωνικής κινητικότητας 

(Γκόβαρης, 2009). Η εκπαιδευτική κοινότητα συνεπώς, δεν διαχειρίζεται μόνο το ψυχο-γνωστικό 

και παιδαγωγικό ζητούμενο των παιδιών αυτών, αλλά παράλληλα την πολιτισμική και βιωματική 

ετερότητά τους. Η ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία των εκπαιδευτικών όμως να 

διαχειριστούν αυτή την ετερότητα, αποτελεί ζητούμενο το οποίο μόνο αποσπασματικά έχει 

αντιμετωπιστεί. 

Οι πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα αναγκαστικά, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και 

χωρίς πρόθεση να μείνουν στη χώρα μας. Αντίθετα, θεωρούν πως προσωρινά βρίσκονται εδώ. 

Αρκετοί όμως άρχισαν να αποδέχονται πως θα μείνουν ενδεχομένως και για μεγάλο χρονικό 

διάστημα στην Ελλάδα (Γκόβαρης 2009). Αυτό έχει ως συνέπεια ότι και τα παιδιά τους, αφού 

παραμένουν στην Ελλάδα, πρέπει να ενταχτούν  στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των παιδιών προσφύγων, λόγω των πολέμων και της 

προσφυγοποίησης, παρέμεινε εκτός σχολικού πλαισίου κατ ελάχιστον δύο χρόνια, κάποια εξ αυτών 

δεν έχουν φοιτήσει καθόλου στο σχολείο, (Γκόβαρης 2009), ενώ αρκετά, έφτασαν σε σχολική 

ηλικία κατά τη διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν προετοιμαστεί 

για τη φοίτησή τους σε ένα σχολείο στο οποίο η μητρική τους γλώσσα δεν «ακούγεται» και όπου 

τα νοήματα και τα πραγματολογικά δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά, αλλά και στους 

ρυθμιστικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

Η δυσκολία ένταξης των παιδιών στο σχολικό γίγνεσθαι, αν και εξηγείται από τις πολλαπλές 

τραυματικές εμπειρίες και τα εκπαιδευτικά ελλείμματα που έχουν, εντούτοις συνθέτει μια δύσκολη 

και απαιτητική διδακτική πραγματικότητα για τους/τις εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις τάξεις 

υποδοχής, αλλά και τα τυπικά τμήματα στα σχολεία. 

Αυτή την πραγματικότητα, διαχειρίστηκαν οι εκπαιδευτικοί χωρίς βοήθεια, χωρίς εξειδίκευση 

και σε πολλές περιπτώσεις -όπως όταν οι οικογένειες των παιδιών έμεναν στον ευρύτερο αστικό 

ιστό και όπου δεν υπήρχε η συμβουλευτική παρέμβαση και η συνεργασία με τους/τις Συντονιστές 

Εκπαίδευσης Προσφύγων που εργάζονταν στα Κέντρα Φιλοξενίας- χωρίς να είναι σε θέση να 

επικοινωνήσουν με τις οικογένειες των παιδιών, για να διαχειριστούν από κοινού δύσκολες 

συμπεριφορές. 

Μέχρι το σχολικό έτος 2016-17 και με βάση το Ν. 4415/2016, «Ρυθμίσεις για την 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το πρόγραμμα του 

Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων λειτούργησε κυρίως με τη 

δημιουργία ξεχωριστών απογευματινών τμημάτων, «Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης 

Προσφύγων» (ΔΥΕΠ), οι οποίες είχαν τη μορφή ειδικών τάξεων υποδοχής, διευρυμένου 

προγράμματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν: η ελληνική γλώσσα, τα μαθηματικά, τα αγγλικά, 

οι ΤΠΕ, τα εικαστικά και η φυσική αγωγή. 

Η λειτουργία αυτών των Δομών, ενώ δεν ήταν η καταλληλότερη παιδαγωγική επιλογή 

εξαιτίας του τεχνητού διαχωρισμού των παιδιών προσφύγων από τον υπόλοιπο μαθητικό 

πληθυσμό, εντούτοις αποτέλεσε έναν προσωρινό θεσμό – γέφυρα για την ομαλότερη (και για τα 

σχολεία αλλά και για τα παιδιά) ένταξή τους στις σχολικές μονάδες. Από το σχολικό έτος 2017-18 

οργανώθηκε και υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό η εκπαίδευση των προσφύγων με τη μορφή 

της συνεκπαίδευσης, Π.Δ. 79/2017: «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών 

σχολείων», μέσα στο πλαίσιο των σχολικών μονάδων, σε Τάξεις Υποδοχής, παράλληλα με τη 

φοίτηση των παιδιών στις τάξεις όπου ηλικιακά πρέπει να φοιτούν. 

Η επιτυχία της συνολικής προσπάθειας, είναι στενά συνδεδεμένη με την προσωπική 

προσπάθεια, ευαισθησία, αίσθηση παιδαγωγικού καθήκοντος και της ευελιξίας όλων των 

παραγόντων που στελέχωσαν και υλοποίησαν αυτό το έργο. Μπορεί να εγέρθηκαν προβληματισμοί 

για την ετοιμότητα και την ικανότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας να απορροφήσει και να εντάξει 

αυτά τα παιδιά, χωρίς υποστηρικτικούς θεσμούς και ευρύτερο πλέγμα βοήθειας. Ωστόσο, 

τουλάχιστον από τα στελέχη της εκπαίδευσης, ουδέποτε εκφράστηκε άρνηση ή πρόταση 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

359 

αποκλεισμού των παιδιών προσφύγων, παρά τις πολλές και προφανείς αντιξοότητες που 

αντιμετώπισαν. Αντίθετα, υποδέχτηκαν τα παιδιά των προσφύγων με πολύ φροντίδα, ενδιαφέρον 

και διάθεση παιδαγωγικής προσφοράς. 

2. Η έρευνα 

Στόχος της έρευνας είναι να συντελέσει στην καλύτερη κατανόηση των παιδιών – 

μαθητών/τριών από εκπαιδευτικούς, αλλά και από ειδικούς ψυχικής υγείας οι οποίοι/ες είτε 

εργάζονται σε σχολικές μονάδες, είτε συνεργάζονται με αυτές, αλλά και τους κοινωνικούς 

επιστήμονες που ασχολούνται με το προσφυγικό - μεταναστευτικό. Εργαλείο της έρευνας είναι το 

“Me and My School Questionnaire” το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος μαθητικού 

πληθυσμού στην Μεγάλη Βρετανία, κυρίως, για να αποτυπώσει την αυτό-έκφραση μαθητών/τριών 

είτε γενικού πληθυσμού είτε και παιδιών μεταναστών ηλικίας 6-8 ετών. 

Παράλληλα, αναλύονται δεδομένα  ημι-δομημένων συνεντεύξεων 10 παιδιών (5 αγοριών και 

5 κοριτσιών) αναφορικά με τη σχέση τους με το σχολείο, με στόχο την ποιοτική διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών της σχέσης παιδιού - σχολείου. 

Η συνδυαστική και η συμπληρωματική χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, αποτελεί 

την πλέον αποτελεσματική μεθοδολογική προσέγγιση για μια ολοκληρωμένη περιγραφή και 

εξήγηση των διαστάσεων της κοινωνικής πραγματικότητας. (Σαμαρίδης, 2011). Έγινε χρήση της 

«συγκλίνουσας παράλληλης σχεδίασης» της έρευνας, διαμορφώθηκε ταυτόχρονα, ένα 

χρονοδιάγραμμα για τη διερεύνηση και συλλογή των ποσοτικών και των ποιοτικών δεδομένων 

μέσω του ερωτηματολογίου και μέσω των συνεντεύξεων (Creswell & Plano Clark, 2010: 70). 

Σκοπός της «συγκλίνουσας παράλληλης σχεδίασης» είναι να συλλέξει κα να αξιοποιήσει 

«διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με το ίδιο θέμα», με σκοπό να επιτευχθεί 

πληρέστερη κατανόηση του υπό έρευνα θέματος και να συγχωνευθούν τα δεδομένα σε μια 

συνολική ερμηνεία (Creswell & Plano Clark, 2010: 70). 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 44 παιδιά – μαθητές/τριες από το Κέντρο Φιλοξενίας 

Προσφύγων Σχιστού, ηλικίας 7 – 10 ετών. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διεξήχθη η έρευνα 

είναι από τον 11/2018 έως τον 12/2018.  Οι εθνικότητες των παιδιών ήταν: Από το Αφγανιστάν 16 

αγόρια και 16 κορίτσια και από τη Συρία 7 αγόρια και 5 κορίτσια. 

Κριτήριο συμμετοχής στην έρευνα ήταν να έχουν φοιτήσει σε σχολείο τυπικής εκπαίδευσης 

για τουλάχιστον ένα σχολικό έτος. Οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ατομικές 

συνεντεύξεις με τη βοήθεια διερμηνέα, καθώς και ομαδικές συνεντεύξεις επίσης με τη βοήθεια 

διερμηνέα. 

2.1 Τα εργαλεία της έρευνας: 

Το Me and My School ερωτηματολόγιο εξακτινώνεται σε τρεις διακριτές ενότητες: 

• Συναισθηματικές δυσκολίες (16 ερωτήσεις) 

• Συμπεριφορικές δυσκολίες (7 ερωτήσεις) 

• Ερωτήσεις «κλίματος» σχολείου (7 ερωτήσεις) 

Κάθε απάντηση έχει τρεις επιλογές: Πάντα – Καμιά φορά – Ποτέ 
Οι ερωτήσεις της πρώτης ενότητας: Πώς νιώθω 

1. Νιώθω χαρούμενος/νη 
2. Νιώθω μόνος/νη  
3. Είμαι λυπημένος/νη  
4. Μου αρέσει η εικόνα μου, όπως φαίνομαι  
5. Δεν με συμπαθεί κανείς  
6. Μου αρέσουν τα διαλείμματα  
7. Μου αρέσει να παίζω με φίλους/λες  
8. Κλαίω πολύ  
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9. Τα άλλα παιδιά με πειράζουν 
10. Ανησυχώ όταν είμαι στο σχολείο  
11. Έχω δυσκολία να κοιμηθώ  
12. Έχω πολλούς /λες φίλους/λες  
13. Ξυπνάω τη νύχτα  
14. Είμαι ντροπαλός/λή  
15. Νιώθω φοβισμένος /νη  
16. Ευχαριστιέμαι όταν είμαι με άλλους/λες  

Οι ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας: Τι κάνω 

1. Θυμώνω πάρα πολύ  
2. Χάνω την ψυχραιμία μου  
3. Φοβερίζω άλλα παιδιά  
4. Κάνω πράγματα που στενοχωρούν τους άλλους  
5. Είμαι ήρεμος/μη  
6. Χτυπάω όταν είμαι θυμωμένος/νη  
7. Σπάω πράγματα επίτηδες 

Οι ερωτήσεις της τρίτης ενότητας: Το σχολείο μου 

1. Νοιάζομαι για το σχολείο  
2. Μου αρέσει στο σχολείο  
3. Λέω ελεύθερα τη γνώμη μου στο σχολείο  
4. Οι δάσκαλοι/λες προσπαθούν πολύ για εμάς  
5. Νιώθω ασφάλεια στο σχολείο  
6. Οι δάσκαλοι/λες είναι δίκαιοι/ες  
7. Με βοηθά κάποιο ενήλικο άτομο στο σχολείο  

3. Αποτελέσματα 

3.1 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Me and My School: 
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Σχήμα 1: Ενότητα 1η Κορίτσια από Συρία 
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Σχήμα 2: Ενότητα 1η Αγόρια από Συρία  
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Σχήμα 3: Ενότητα 2η Κορίτσια από Συρία 
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Σχήμα 4: Ενότητα 2η Αγόρια από Συρία 

 

 
 

Σχήμα 5: Ενότητα 3η Κορίτσια από Συρία 
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Σχήμα 6: Ενότητα 3η Αγόρια από Συρία 

 

 
 

Σχήμα 7: Ενότητα 1η Αγόρια από Αφγανιστάν 
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Σχήμα 8: Ενότητα 1η Κορίτσια από Αφγανιστάν 

 

 
 

Σχήμα 9: Ενότητα 2η Αγόρια από Αφγανιστάν 
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Σχήμα 10: Ενότητα 2η: Κορίτσια από Αφγανιστάν 

 

 
 

Σχήμα 11: Ενότητα 3η Αγόρια από Αφγανιστάν 
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Σχήμα 12: Ενότητα 3η Κορίτσια από Αφγανιστάν 

 

3.2 Ανάλυση προφορικών ομαδικών συνεντεύξεων. 

Η ανάλυση έγινε με την μέθοδο των «ομάδων εστίασης», η οποία συνίσταται στην άντληση 

δεδομένων μέσα από μια διαδικασία άμεσης αλληλεπίδρασης ενός αριθμού συμμετεχόντων 

(ομάδα) για ένα συγκεκριμένο και σαφώς καθορισμένο θέμα (εστίαση). Πρόκειται δηλαδή, για μια 

ομαδική συνέντευξη η οποία προϋποθέτει την ταυτόχρονη εξέταση, μέσω οργανωμένης συζήτησης, 

των απόψεων των μελών της ομάδας. Επελέγη η συγκεκριμένη μέθοδος διότι προσφέρεται για τη 

διερεύνηση μιας ενότητας αντιλήψεων και απόψεων για συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα, καθώς 

και η διευκόλυνση της έκφρασης και της κατανόησης για τα υπό διερεύνηση θέματα, μέσα από την 

οπτική γωνία των ίδιων των συμμετεχόντων/χουσών). Συνιστά ουσιαστικά μια συνάθροιση 

περιορισμένου αριθμού ατόμων σε κοινό φυσικό περιβάλλον, για να συζητήσουν οργανωμένα με 

τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή μια σειρά από 

αλληλοσχετιζόμενα ζητήματα. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στα παιδιά ακολούθησαν τον κανόνα του 

μη χρονικού προσδιορισμού, καθώς και τον κανόνα του απλού λεξιλογίου. Στόχος ήταν να 

εκφραστούν και να καταγραφούν οι ήδη εσωτερικευμένες αντιλήψεις των παιδιών για το σχολείο 

και τη ζωή τους μέσα σε αυτό, αναφέροντας τα σημαντικότερα δρώντα πρόσωπα: τους δασκάλους 

και τις δασκάλες τους (Guest, Namey & Mitchell, 2013: 22). Ο εντοπισμός των στοιχείων του 

συγκεκριμένου εννοιολογικού περιεχομένου αποτέλεσε και το βασικό πυρήνα της έρευνας, δηλαδή 

την αποκάλυψη των «συναισθηματικών σχέσεων» που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στα παιδιά και 

το σχολικό περιβάλλον με το έμψυχο δυναμικό του. 

3.3 Παρουσίαση των απαντήσεων 

Τα παιδιά απάντησαν στις ανοικτές ερωτήσεις: Σας αρέσει στο σχολείο; Τι σας αρέσει 

περισσότερο στο σχολείο; Τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε; 
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Σχήμα 13: Συνοπτική περιγραφή των αξόνων απαντήσεων των παιδιών 

 

Οι απαντήσεις των παιδιών στο σύνολό τους είχαν ιδιαίτερα θετικό πρόσημο. Όλα τα παιδιά 

απάντησαν ότι τους αρέσει πολύ στο σχολείο (1ος άξονας), οι δάσκαλοι και οι δασκάλες τους είναι 

καλοί και καλές, δεν τα μαλώνουν και δεν τους φωνάζουν (2ος άξονας). Τους αρέσει περισσότερο 

το διάλειμμα διότι παίζουν με τα άλλα παιδιά (1ος άξονας), εκτός από ένα παιδί που είπε ότι του 

αρέσουν περισσότερο τα μαθηματικά, και σε όλα τα παιδιά επίσης άρεσε πολύ η γυμναστική. (2ος 

άξονας). Όλα τα παιδιά εξέφρασαν επαγγελματικές προσδοκίες για το μέλλον τους αλλά χωρίς να 

μπορούν να πουν σε ποια χώρα θα εργάζονται (3ος άξονας). Επίσης, τα έξι από τα δέκα παιδιά 

δήλωσαν ότι θα ήθελαν να γυρίσουν στη χώρα τους, εάν σταματήσει ο πόλεμος, ενώ τα άλλα 

τέσσερα δήλωσαν ότι δεν θα ήθελαν να γυρίσουν ποτέ πίσω στη χώρα τους και ότι θα μείνουν για 

πάντα στην Ελλάδα, αν δεν φύγουν στη Γερμανία (3ος άξονας). 

3.4 Σταχυολόγηση συνεντεύξεων: 

• Κορίτσι 8 ετών: «στο σχολείο είναι πολύ καλά. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αστυνομικός, 

να έχω όπλο και να κυνηγάω τους κακούς στην Ελλάδα και στο Αφγανιστάν» 

• Κορίτσι 9 ετών: «στο σχολείο μου αρέσει πολύ, η δασκάλα μου με αγαπάει και μου είπε να 

γίνω ζωγράφος γιατί ζωγραφίζω πολύ καλά. Εγώ θέλω, αλλά δεν ξέρω που θα είμαι όταν 

μεγαλώσω» 

• Κορίτσι 7 ετών: «στο σχολείο περνάω πολύ καλά, έχω φίλες τα «ελληνικά» κορίτσια και η 

δασκάλα όλο μας λέει γράψτε – γράψτε. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω χορεύτρια»  

• Αγόρι 9 ετών: «στο σχολείο μού αρέσει πολύ και όταν μεγαλώσω θα γίνω και εγώ 

δάσκαλος. Θέλω να γυρίσω στο Αφγανιστάν, αλλά όχι αν έχει πόλεμο όπως τώρα» 

• Αγόρι 9 ετών: «στο σχολείο είναι πολύ καλά. Τσακώνομαι λίγες φορές με τα αγόρια. Όταν 

μεγαλώσω θα γίνω ποδοσφαιριστής, στη Γερμανία θα παίζω» 

• Αγόρι 8 ετών: «η δασκάλα μου είναι πολύ καλή. Παίρνει τα τετράδια και βάζει … 

(ακατάληπτο). Όταν μεγαλώσω θα γίνω μαγειρευτής στην τηλεόραση, ξέρω και τώρα αλλά 

θα φτιάχνω κι άλλα»  
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4. Συμπεράσματα - σχολιασμός 

Τα παιδιά των μεταναστών και προσφύγων, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα κοινωνικό και 

σχολικό περιβάλλον, εντελώς διαφορετικό από εκείνο μέσα στο οποίο αρχικά κοινωνικοποιήθηκαν.  

Στο σχολείο έχουν πρόβλημα κατανόησης της γλώσσας και οι σχέσεις με τους 

συμμαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς συνιστούν ένα ακόμα πεδίο προσπαθειών.  

Εντούτοις, εάν δεν συντρέχουν σοβαροί αρνητικοί παράγοντες η προσαρμογή τους 

αναμένεται είναι σχετικά ομαλή, (Walsh, F. 2012), όπως διαφαίνεται και από την παρούσα έρευνα.  

Σύμφωνα με ερευνητές, (Garmezy et al, 1993, Walsh, 2016), υπάρχουν τρείς βασικοί άξονες 

που λειτουργούν προστατευτικά για την ψυχική υγεία ενός παιδιού που βρίσκεται σε αντίξοες 

συνθήκες. 

Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει τις προσωπικές δεξιότητες και τα ιδιοσυγκρασιακά 

χαρακτηριστικά ενός παιδιού όπως νοημοσύνη, προσδοκίες ταλέντα κ.α..  

Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της οικογένειας που φροντίζει το παιδί 

δηλαδή η συνοχή, οι ιδιαίτεροι δεσμοί ανάμεσα στα μέλη, οι σημαντικοί ενήλικες κ.λ.π.  

Ο τρίτος άξονας συνδέεται με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και εν προκειμένω με το 

σχολείο και το έμψυχο δυναμικό του: εκπαιδευτικούς και συμμαθητές /τριες, αλλά και με την 

ευρύτερη κοινότητα υποδοχής, δηλαδή την αντανάκλαση της ελληνικής κοινωνίας σε αυτό.  

Οι απαντήσεις και το θετικό πρόσημο στην προσαρμογή των παιδιών προσφύγων της 

συγκεκριμένης έρευνας στα δεδομένα του σχολείου, καταδεικνύουν μία in limbo κατάσταση, όπου, 

έχοντας ψυχολογικά ενταχθεί στο σχολικό περιβάλλον, βρίσκονται σε μια εφησυχαστική αναμονή 

της επικείμενης –άγνωστης εν πολλοίς- νέας αλλαγής. 

Από τις απαντήσεις των παιδιών συμπεραίνεται ότι το ελληνικό δημοτικό σχολείο, ως 

δομή τυπικής εκπαίδευσης, παρά τα επιμέρους προβλήματα και τις ελλείψεις και αδυναμίες, 

φαίνεται ότι έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε μια ομαλή ψυχολογική προσαρμογή των 

παιδιών προσφύγων.  

«Τα σχολεία είναι ο μικρόκοσμος της κοινωνίας. Ωστόσο, η συμπεριφορά που διαπιστώνουμε 

στα σχολεία – και, ουσιαστικά, η συμπεριφορά που προωθούμε βάσει των αξιών – συχνά είναι το 

ακριβώς αντίθετο από αυτό που πραγματώνεται και διαιωνίζεται στον κόσμο των ενηλίκων» (Clare, 

2016). Αυτή η διαπίστωση, στην περίπτωση των παιδιών προσφύγων, επαληθεύτηκε απολύτως από 

την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Οι επιθέσεις, οι ρατσιστικές αντιλήψεις και η ξενοφοβία 

κάποιων ομάδων της ελληνικής κοινωνίας, η εχθρική συμπεριφορά και η περιθωριοποίηση δεν 

βρήκαν θέση μέσα σε αυτήν. Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, δάσκαλοι και δασκάλες, 

διευθυντές και διευθύντριες καθώς και τα διοικητικά στελέχη, με σθένος και αποφασιστικότητα, 

κράτησαν έξω από τις σχολικές μονάδες το ρατσιστικό λόγο, τη ξενοφοβία και την κοινωνική και 

εκπαιδευτική περιθωριοποίηση των παιδιών προσφύγων. 

Αντίθετα, η έννοια, η ιδέα και η έκφραση της συμπερίληψης, φαίνεται ότι εφαρμόστηκε ως 

εκπαιδευτική πρακτική στα σχολεία που φιλοξένησαν τα προσφυγόπουλα. Με την έννοια της 

συμπερίληψης, εννοούμε την συνειδητή προσπάθεια των στελεχών της εκπαίδευσης να 

ξεπεραστούν τα εμπόδια της συμμετοχής και της μάθησης όλων των μαθητών και μαθητριών,  

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφορά, όπως π.χ. η εθνικότητα, το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, η 

αναπηρία, οι επιδόσεις κλπ. (Booth & Ainscow, 1998). Όπως αναφέρει και ο Πέτρου (2009), η 

συμπεριληπτική εκπαίδευση σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αποδοχή της ετερότητας, 

την εκπαιδευτική ισότητα. Με άλλα λόγια, η φιλοσοφία και οι πρακτικές της συμπεριληπτικής 

πρακτικής, συνδέονται άμεσα με την έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και οι δύο 

αναφέρονται στη δημιουργία ενός σχολείου χωρίς διακρίσεις. Η συμπερίληψη είναι η εκπαιδευτική 

και διδακτική  πρακτική η οποία απευθύνεται σε όλα τα παιδιά και σαφώς συν-περιλαμβάνει και τα 

παιδιά με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, εθνότητα, φυλή, γλώσσα, θρησκεία ή 

καταγωγή (Αβραμίδου, 2014). 

Η συμπεριληπτική πρακτική, ωστόσο, συνιστά μια διαρκή προσπάθεια και απαιτεί πόρους 

κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό δεδομένου ότι: 
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Οι προσφυγικές ροές συνεχίζονται και θα αποτελούν πραγματικότητα για τα επόμενα χρόνια, 

Οι κοινωνικές και οικογενειακές ανάγκες των ατόμων που αναγκαστικά θα παραμείνουν στη 

χώρα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υφίστανται και ενδεχομένως θα πολλαπλασιάζονται και 

οι εκπαιδευτικοί αναπόφευκτα θα εξαντληθούν από τις πολλαπλές απαιτήσεις στις οποίες θα πρέπει 

να ανταποκρίνονται. Η αναγκαιότητα της συν-ύπαρξης στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας και 

άλλων ειδικοτήτων όπως, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων είναι δεδομένη. Η δυνατότητα 

των εκπαιδευτικών να συνεργάζονται με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής, όχι μόνο θα 

διευκολύνει το έργο τους, αλλά θα βοηθήσει, εκτός από την καλύτερη ένταξη των παιδιών 

προσφύγων και στον εμπλουτισμό της σχολικής πραγματικότητας, με το πολιτισμικό κεφάλαιο των 

παιδιών αυτών, που έως σήμερα παραμένει άγνωστο και ανεκμετάλλευτο. Θα καταστούν λοιπόν οι 

παραπάνω ειδικότητες, εκτός από συνεργάτες και συνοδοιπόροι των εκπαιδευτικών, οι γέφυρες 

πάνω από τις οποίες θα περάσει και θα διαχυθεί στο σχολικό περιβάλλον ο πολιτισμός των 

«άλλων» εμπλουτίζοντας το δικό μας. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το πλαίσιο της διαπολιτισμικής 

συμβουλευτικής στο σχολικό περιβάλλον, η οποία εμπεριέχει: 

• Συμβουλευτική και παρεμβάσεις για τη γνωστική εξέλιξη των μαθητών /τριών 

• Προβλήματα προσαρμογής και ένταξης στο σχολικό πλαίσιο  

• Ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών  

• Αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων τα οποία μπορεί να δυσχεραίνουν ή και να 

εμποδίζουν τη φοίτηση των μαθητών /τριών. 

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις όπου εμφανίζονται τέτοια προβλήματα, αυτά είναι 

αλληλεξαρτώμενα και αλληλοσυνδεόμενα μεταξύ τους. Όπως επισημαίνει και ο Πάντας, (2006), τα 

προβλήματα προσαρμογής ή γλώσσας, συνδέονται συχνά με δυσκολίες μάθησης και 

διαπροσωπικών σχέσεων, οι οποίες με τη σειρά τους, επηρεάζουν αρνητικά την αυτοαντίληψη των 

μαθητών και, ίσως να, καθορίζουν ανάλογα τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις. 

Συνεπώς, η αναγκαιότητα ύπαρξης υποστηρικτικού πλαισίου της σχολικής μονάδας είναι 

δεδομένη από την πραγματικότητα. Κατ επέκταση και η διεπιστημονική προσέγγιση και σύμπραξη 

στην προσπάθεια διαχείρισης και ευόδωσης του εγχειρήματος της ένταξης των παιδιών προσφύγων 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αναμφισβήτητη. 
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Περίληψη 

Η εισήγηση παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο η διεπιστημονική προσέγγιση  συμβάλλει 

στην ταχύτερη διαχείριση των πολύπλοκων ζητημάτων της προσφυγικής κρίσης. Συγκεκριμένα, 

αρχικά παρουσιάζεται το έργο που πραγματοποιούν α. οι νομικές υπηρεσίες και αρχές, β. οι 

δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς υγείας και κοινωνικής προστασίας και γ. οι εκπαιδευτικοί φορείς, 

τόσο κατά το πρώτο διάστημα φιλοξενίας των προσφύγων στη χώρα μας, όσο και στην περίπτωση 

μονιμότερης παραμονής. Στη συνέχεια, προβάλλεται η συμβολή της διεπιστημονικότητας στην 

ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής των νεοεισερχομένων, στη διαχείριση ζητημάτων 

σχετικών με την ψυχοκοινωνική τους υγεία, στην αλληλεπίδραση με τις δομές υποδοχής, καθώς και 
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στην προσαρμογή τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Τέλος, ανιχνεύονται  οι δυνατότητες  

δημιουργίας ενός διευρυμένου μοντέλου προσέγγισης του προσφυγικού προβλήματος, που με τη 

διεπιστημονική συνεργασία των Νομικών Επιστημών, της Ψυχολογίας, αλλά και των Επιστημών 

της Αγωγής, θα προσφέρεται προς εφαρμογή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς 

επιφορτιζόμενους με τις διαδικασίες υποδοχής και ένταξης προσφύγων. 

 

Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονική προσέγγιση, προσφυγική κρίση, ολιστικό/διευρυμένο 

μοντέλο, μετακίνηση πληθυσμών  

1. Εισαγωγή 

Στη  σύγχρονη ζωή  «όπου όλα συνδέονται επιβάλλοντας περισσότερο συνεργατικές, 

σφαιρικές και ολιστικές προσεγγίσεις και προβάλλουν το αίτημα για προώθηση της 

διεπιστημονικότητας ως αντίδοτου για την υπέρβαση αντιθέσεων» (ΙΑΚΕ, 2019), φαίνεται ότι το 

πολύπλοκο φαινόμενο της προσφυγικής κρίσης είναι το κατεξοχήν πρόβλημα που απαιτεί 

διεπιστημονική λύση. Ποια είναι, όμως, η έννοια του όρου ‘Προσφυγική Κρίση’; Γιατί και από 

πότε το προσφυγικό ζήτημα -ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα μαζικής μετακίνησης πληθυσμών  

της εποχής μας- συνιστά και λαμβάνει διαστάσεις κρίσης; 

Κρίση  είναι μια κατάσταση ή μια σειρά δυσμενών γεγονότων που μια κοινωνία, δεν μπορεί 

να τα αντιμετωπίσει μόνο με ίδια μέσα και πόρους και χρειάζεται για την αντιμετώπισή τους 

έξωθεν βοήθεια (Κιζιρίδου, χχ). Οι φράσεις "Ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση" και "Ευρωπαϊκή 

προσφυγική κρίση" άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως, όταν μετά τον  Απρίλιο του 2015, πέντε 

πλοία που μετέφεραν σχεδόν 2.000 μετανάστες προς την Ευρώπη βυθίστηκαν στη Μεσόγειο, με 

περισσότερους από 1.200 νεκρούς (Μπαλάτσος, 2016) αλλά ακόμα κι  όταν η Ελλάδα έγινε χώρα 

άμεσης υποδοχής και διέλευσης περισσoτέρων από ένα εκατομμύριο προσφύγων, στην πορεία προς 

αναζήτηση καλύτερων όρων διαβίωσης ή απελπισμένων και κακοποιημένων ανθρώπων στις 

περιοχές διαμονής ή τέλος όταν, τόσο oι ευρωπαϊκοί, όσο και οι άλλοι διεθνείς Οργανισμοί και 

ανθρωπιστικές Οργανώσεις βρέθηκαν απροετοίμαστοι να εγκαταστήσουν και να θέσουν έγκαιρα 

σε λειτουργία, διαδικασίες και μηχανισμούς αποτελεσματικής διαχείρισης των ατελείωτων 

μεταναστευτικών ροών που εισέρεαν από παντού στον Ευρωπαϊκό Νότο –κυρίως από εμπόλεμες 

περιοχές άλλων ηπείρων και από φτωχές χώρες- και μάλιστα  με δεδομένη την αντίδραση κρατών-

μελών που δε δέχονται άλλους πρόσφυγες (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018) 

επιμένοντας στην επαναπροώθησή τους  προς την Τουρκία (Εuropean Commission, 2017). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι, στους χώρους διαμονής και φιλοξενίας προσφύγων στην Ελλάδα σήμερα, 

βρίσκονται 72.300 πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων περίπου 14.550 

βρίσκονται στα νησιά και 57.750 είναι διασκορπισμένοι στην ενδοχώρα (UNHCR, 2019).  

Από τη στιγμή που ένα κοινωνικό πρόβλημα εξελίσσεται  σε  διεθνούς κλίμακας κρίση με 

χρόνιες επιπτώσεις σε πολλούς, είναι σαφές ότι καμία ειδικότητα, ιδιότητα ή επάγγελμα  δεν 

επαρκεί από μόνο τους για την αντιμετώπισή της. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί απαιτείται: 

συστράτευση γνώσεων, δυνατοτήτων και  εμπειρίας με την ευρύτερη δυνατή εξασφάλιση 

συνεργειών σε διεπιστημονική βάση, συνεργειών τουλάχιστον νομικής και ψυχοκοινωνικής 

στήριξης, καθώς και παιδαγωγικού ή/και εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην περίπτωση παιδιών –

προσφύγων.  

2. Οι φορείς υποδοχής προσφύγων και ο ρόλος τους 

2.1. Η νομική συνδρομή στην υποδοχή των προσφύγων 

Τα άτομα που καταφεύγουν σε άλλα κράτη, ώστε να προστατευτούν,  χαίρουν προστασίας με 

βάση το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο, είτε αρχικά  ως αιτούντες άσυλο, είτε εν συνεχεία 

ως αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή δικαιούχοι επικουρικής προστασίας. Κύριο σημείο αναφοράς 

είναι, αδιαμφισβήτητα, η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο της Γενεύης για το Καθεστώς των 
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Προσφύγων, (UN General Assembly, 1951), (UN General Assembly, 1967) με τα οποία δίνεται και 

ο ορισμός του πρόσφυγα. Στο άρθρο 16 ορίζεται ρητά ότι «ο πρόσφυγας πρέπει να έχει δωρέαν 

πρόσβαση στα δικαστήρια όλων των συμβαλλομένων μερών». Επιπροσθέτως, η ίδια Σύμβαση 

δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της στέγασης, της 

υγείας, της απασχόλησης, της επείγουσας βοήθειας και της εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία, λοιπόν, 

των προσφύγων που καταφεύγουν στην Ελλάδα καταθέτει αίτημα ασύλου, ενώ άλλοι περιμένουν 

την εξέταση των αιτημάτων τους για μετεγκατάσταση ή οικογενειακή επανένωση, ώστε να 

μεταβούν σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ.  

Όμως,  η νομική συνδρομή που παρέχεται στον προσφυγικό πληθυσμό παρουσιάζει αρκετά  

κενά. Είναι χαρακτηριστικό το έγγραφο που υπογράφουν δεκατέσσερις ελληνικές και διεθνείς 

ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται καθημερινά στην ελληνική πραγματικότητα, σύμφωνα με το οποίο:  

«Όλοι τους (οι πρόσφυγες) χρειάζονται νομική βοήθεια που να διασφαλίζει ότι: ακολουθείται η 

κατάλληλη διαδικασία για τη χορήγηση ασύλου, εντοπίζονται οι ευαλωτότητες, τηρούνται οι 

προθεσμίες, είναι δίκαιη η διαδικασία, ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες διαβίωσης και τηρούνται 

τα δικαιώματά τους. Ωστόσο, στην πράξη, η παροχή νομικής συνδρομής είναι αποσπασματική, 

λόγω πολυάριθμων διοικητικών, νομοθετικών και πρακτικών εμποδίων. Συχνότατα οι αιτούντες 

αναγκάζονται να παρακολουθούν χωρίς βοήθεια, ένα περίπλοκο σύστημα ασύλου, χωρίς επαρκή 

πληροφόρηση, με γλωσσικά εμπόδια, βιώνοντας παράλληλα πολλαπλές αντιξοότητες, ενόσω 

προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στο νέο περιβάλλον και να ασκήσουν το δικαίωμά τους 

στο άσυλο, στην ασφάλεια, στην ιατρική και υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση και στην 

απασχόληση. Στις εξελισσόμενες και διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδικασίες ασύλου, η νομική 

συνδρομή είναι απαραίτητη όχι μόνο για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου αυτών καθαυτών, 

αλλά και για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων που συνδέονται με βασικές ανάγκες» (ΜΚΟ, 

2018).  

Πιο συγκεκριμένα, η νομική συνδρομή κρίνεται απαραίτητη για τους αιτούντες άσυλο κατά 

τις ακόλουθες διαδικασίες: καταγραφή των αιτούντων άσυλο από τις αστυνομικές αρχές, 

αξιολόγηση ευαλωτότητας, κατάθεση αιτημάτων, συνέντευξη για την εξέταση των ισχυρισμών 

ασύλου, αιτήματα Δουβλίνου, νομική βοήθεια ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, αίτηση 

ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, κράτηση, ληξιαρχικές πράξεις, κοινωνικές παροχές, 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δικαίωμα στη στέγαση και στις συνθήκες υποδοχής, δικαίωμα νομικής 

συνδρομής κ.ά (ΜΚΟ, 2018).  

Ας σημειωθεί ότι την πρωταρχική ευθύνη για την παροχή της διεθνούς προστασίας στους 

πρόσφυγες που ζουν στην επικράτειά τους χωρίς διακρίσεις, την έχουν –σύμφωνα με τη Σύμβαση 

της Γενεύης- οι κυβερνήσεις: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα εφαρμόζουν τας διατάξεις της 

Συμβάσεως ταύτης επί των προσφύγων άνευ διακρίσεως ως προς την φυλήν, την θρησκείαν και την 

χώραν της καταγωγής αυτών» (UN General Assembly, 1951). Από την άλλη πλευρά η Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει την εντολή να παρέχει διεθνή προστασία στους 

πρόσφυγες και σε άλλα πρόσωπα που εμπίπτουν στην εντολή της, ενώ οι αιτούντες άσυλο, όπως 

ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 61 του Νόμου 4375/2016 (Νόμος, 2016)  και με το Άρθρο 24 του 

Νόμου 4540/2018 (Νόμος, 2018), απολαύουν νόμιμου δικαιώματος νομικής συνδρομής προκειμένου 

να προσφεύγουν κατά πρωτόδικων απορριπτικών αποφάσεων ασύλου. Επιπλέον η Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 12205/2016 των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Οικονομικών ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Οι αιτούντες διεθνή 

προστασία δικαιούνται παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής, στο πλαίσιο της διοικητικής 

διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση στο κατά τόπους αρμόδιο 

Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Ο αιτών ενημερώνεται το συντομότερο και σε γλώσσα που 

κατανοεί, από το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, για τον δικηγόρο που ορίσθηκε να του 

παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή» (Υ.Α., 2016). Όμως  το 2016 για παράδειγμα, η Υπηρεσία 

Ασύλου -που παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών- κάλυψε ένα 

μικρό μέρος της ανάγκης νομικής υποστήριξης 17.633 αιτούντων  άσυλο που άσκησαν προσφυγή 
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κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου. Και αυτό, γιατί μόλις 23 δικηγόροι εργάζονταν τη 

δεδομένη χρονική στιγμή στην Υπηρεσία Ασύλου και η αύξησή τους σε 32 κατά το 2017 φυσικά, 

δε βελτίωσε την κατάσταση.  

Έτσι, γίνεται κατανοητό γιατί στη σύγχρονη ελληνική πρακτική, η παροχή νομικής 

συνδρομής προς τους αιτούντες άσυλο, άλλοτε καθυστερεί υπερβολικά, άλλοτε είναι 

αποσπασματική και τέλος πολλές φορές ελλιπής ή και εντελώς απούσα, με αποτέλεσμα ο μεγάλος 

αριθμός αιτούντων άσυλο, είτε να στερείται  νομικής συνδρομής, είτε να πρέπει να την καλύψει με 

δική του δαπάνη,  γεγονός που αποτελεί και παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και 

που ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη των υποθέσεων των 

συγκεκριμένων αιτούντων.  Αυτός, άλλωστε, είναι και ένας λογος για τον οποίο αναλαμβάνουν να 

παρέχουν την απαραίτητη νομική συνδρομή στους αιτούντες άσυλο -πέραν των εντεταλμένων 

δημοσίων φορέων- και άλλοι ιδιωτικοί φορείς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και 

πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.  

2.2. Η συνδρομή φορέων ψυχικής υγείας και κοινωνικής προστασίας στην υποδοχή των 

προσφύγων 

Πέραν όλων αυτών των νομικών ζητημάτων όμως, ο αιτών άσυλο έχει να αντικρούσει και  

ένα πλήθος προβλημάτων ψυχολογικής φύσεως, αφού οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που 

έρχονται στην Ευρώπη έχουν συχνά αντιμετωπίσει πόλεμο, δίωξη και εξαιρετικά δυσμενείς 

συνθήκες στις χώρες προέλευσής τους. Πολλοί βίωσαν εξαναγκαστικό εκτοπισμό και δυσχέρειες 

στις χώρες διέλευσης και πραγματοποίησαν επικίνδυνα ταξίδια (ΚΕΕΛΠΝΟ, 2015). Η έλλειψη 

ενημέρωσης, η αβεβαιότητα σχετικά με το μεταναστευτικό καθεστώς, η εχθρότητα με την οποία 

πολλές φορές, μπορεί να αντιμετωπίζονται, αλλά και οι πολιτικές που αλλάζουν συνεχώς ή η 

αναξιοπρεπής και παρατεταμένη κράτηση προσθέτουν επιπλέον άγχος. Ωστόσο, για τους 

περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες τα δυνητικά τραυματικά περιστατικά από το παρελθόν 

δεν είναι η μόνη, ούτε και η πιο σημαντική, πηγή ψυχολογικής διαταραχής. Κατά το μεγαλύτερο 

μέρος η ψυχική τους οδύνη συνδέεται άμεσα με τρέχοντες ψυχοπιεστικούς παράγοντες και αγωνίες 

και την αβεβαιότητα για το μέλλον (Π.Ο.Υ., 2015).  

Για την ανταπόκριση στις πολύπλοκες και ποικίλες ψυχοκοινωνικές ανάγκες που εμφανίζουν 

οι νεοεισερχόμενοι πληθυσμοί στην Ελλάδα και για την προστασία της ψυχικής υγείας και της 

ψυχοκοινωνικής τους ευεξίας, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο φορέων και οργανώσεων που 

λειτουργεί κάποτε αποσπασματικά ή τις περισσότερες φορές, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση 

στην παροχή υπηρεσιών για την προαγωγή της υγείας και την υποστήριξη των ευάλωτων 

πληθυσμών. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω πληθυσμοί μπορούν να απευθυνθούν σε δημοσίους φορείς, 

όπως είναι τα δημόσια νοσοκομεία, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, αλλά και σε άλλες δομές, 

όπως το ΙΚΑ και το ΠΕΔΥ, τα Κέντρα Υγείας, οι Σταθμοί Προστασίας Μάνας Και Παιδιού κ.λπ., 

όπου εξυπηρετούνται δωρεάν ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι πληθυσμοί. Ακόμη, οι προσφυγικοί 

πληθυσμοί έχουν πρόσβαση στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας.  

Σημαντική συμβολή στο έργο της παροχής κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης στους 

προσφυγικούς πληθυσμούς έχουν και άλλοι φορείς και οργανώσεις, όπως είναι οι Γιατροί του 

Κόσμου, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, αλλά και οργανώσεις που ειδικεύονται στην παροχή 

ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής μέριμνας και με εξειδικευμένα κλιμάκια επαγγελματιών 

προσφέρουν υπηρεσίες, καθώς και ιατροφαρμακευτική και κοινωνιοψυχολογική υποστήριξη, τόσο 

εντός, όσο και εκτός των χώρων διαμονής προσφύγων (Γιατροί του Κόσμου, 2018), (ΚΕΕΛΠΝΟ, 

2012). 

2.3. Η συνδρομή των εκπαιδευτικών φορέων στην ένταξη των προσφυγοπαίδων 

Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων  η ελληνική πολιτεία προχώρησε, 

ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2016,  στην παροχή τυπικής εκπαιδευσης με την ίδρυση, οργάνωση, 

στελέχωση  και λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) 
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που ιδρύθηκαν για  να καλύψουν την υποδοχή των προσφύγων στην εκπαίδευση και τη 

διαμόρφωση ενός ευέλικτου σχήματος θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, προκειμένου το 

σύνολο των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών να στηριχθούν εκπαιδευτικά, μέσω της εκμάθησης των 

ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με τη βοήθεια και των Συντονιστών Εκπαίδευσης 

Προσφύγων (Σ.Ε.Π.) (Δεληγιάννη κ. ά, 2017). Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, κύριος στόχος του 

ΥΠΠΕΘ ήταν η ένταξη όλων των προσφυγοπαίδων στην πρωινή ζώνη λειτουργίας Τάξεων 

Υποδοχής  των σχολείων μας, με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,  αλλά 

και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η 

παραμονή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα ( ΕΛΙΑΜΕΠ, 2017). 

Καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του έργου του ΥΠΠΕΘ στην εκπαίδευση των 

προσφύγων, ήταν και είναι και η συμβολή των Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΔΟΜ, της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  του Greece Education Sector Working Group  και της 

UNICEF (Δεληγιάννη κ. ά., 2018 και στα υπό έκδοση Πρακτικά). 

 

3. Το διεπιστημονικό μοντέλο παροχής ψυχοκοινωνικών, εκπαιδευτικών και νομικών 

υπηρεσιών 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι προσπάθειες που έγιναν στη χώρα μας για την ουσιαστική 

αντιμετώπιση του προσφυγικού ήταν πράγματι θετικές. Δεδομένων όμως, των ποικίλων άλλων 

προβληματικών παραγόντων που προέκυψαν στην πορεία, όπως π.χ. οικονομικά ζητήματα, 

ελλείψεις χώρων υποδοχής και φιλοξενίας, ζητήματα υγείας των προσφύγων, αντιδράσεις των 

γηγενών πληθυσμών, χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και πολλά άλλα ακόμη 

(Karagiannis, 2016)  είναι πιστεύουμε, σαφές ότι οι δυσκολίες που καλούμαστε να 

αντιμετωπίσουμε στην άμβλυνση της προσφυγικής κρίσης, θα μπορούσαν να βρουν διέξοδο -σε 

κάποιο τουλάχιστον, βαθμό- με τη συνδρομή της διεπιστημονικότητας. Εάν δε συνεργαστούμε και 

δε δράσουμε διεπιστημονικά, τότε θα είμαστε μπροστά σε αποτυχία πολιτικών,  εξαιτίας και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών των μεταναστών, κυρίως μάλιστα λόγω της 

διαφορετικότητάς τους και της εξ αυτής απορρέουσας δυσκολίας ενσωμάτωσης. Η ενημέρωση των 

προσφύγων και η εξοικείωσή τους με τα νομικά, εκπαιδευτικά, πολιτισμικά και γενικότερα 

κοινωνικά  δεδομένα του δυτικού κόσμου  απαιτεί συντονισμένες διεπιστημονικές δράσεις στους 

τομείς της υποδοχής, ταυτοποίησης, εκπαίδευσης, υποστήριξης. Διεπιστημονικές δράσεις απαιτεί 

ακόμα και η παροχή ψυχολογικής στήριξης σε όλα τα επίπεδα που αποτελεί άλλωστε, βασική 

προϋπόθεση για την εξασφάλιση αποδεκτών όρων διαβίωσης (ενίοτε και επιβίωσης) πολλών 

προσφύγων και μετακινούμενων ομάδων πληθυσμού.  

Για το λόγο αυτό λοιπόν, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει τη ριζική αναμόρφωση του 

συστήματος παροχής ψυχοκοινωνικής, εκπαιδευτικής και νομικής συνδρομής προς τους αιτούντες 

άσυλο ή και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που καταφθάνουν ή ζουν στην Ελλάδα, ώστε αυτή να 

παρέχεται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον τους και με βάση τις αρχές της διεπιστημονικότητας. 

Σκόπιμο θα ήταν να ακολουθείται ένα διευρυμένο, ακόμα και ολιστικό μοντέλο ψυχοκοινωνικής, 

εκπαιδευτικής και νομικής συνδρομής, το οποίο θα διευκολύνει σημαντικά το έργο της ελληνικής 

πολιτείας και, παράλληλα, θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της μέχρι σήμερα, 

αποσπασματικής παροχής υπηρεσιών προς τον προσφυγικό πληθυσμό. Με τη βοήθεια συγχρόνων 

μέσων τήρησης αρχείου, το σύνολο του πληθυσμού-στόχου θα συνδράμεται ολιστικά, μέσω ενός 

προκαθορισμένου πλάνου ψυχοκοινωνικών, εκπαιδευτικών και νομικών υπηρεσιών, επιδεχομένου 

τροποποιήσεις ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Έτσι, ο προσφυγικός πληθυσμός θα διαβιεί με 

αξιοπρέπεια και ασφάλεια κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το πέρας των προβλεπομένων νομικών 

διαδικασιών, ενώ παράλληλα το ελληνικό κράτος θα δύναται να τηρεί κατά γράμμα. τις 

υποχρεώσεις του που εκπορεύονται από το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.  

Η διεπιστημονική προσέγγιση, κρίνεται από την παρούσα ανακοίνωση ως απαραίτητη, ιδίως 

για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση αιτημάτων 
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ασύλου που ταλανίζουν τον προσφυγικό πληθυσμό, αλλά και δυσχεραίνουν την ομαλή εξέταση των 

αιτημάτων. Η ακόλουθη παραδοχή από τον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, (Τόλκας, 

2019) αποδεικνύει πως το παρόν μοντέλο έχει -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- αποτύχει να επιλύσει το 

πρόβλημα αποτελεσματικά:  «Οι πρώτες προτεραιότητες που μπαίνουν είναι να μπορέσουμε να 

βελτιώσουμε την ταχύτητα των διαδικασιών απόδοσης ασύλου και την ταχύτητα εξέτασης 

προσφυγών επί των απορριπτικών αποφάσεων ασύλου…». 

Το αναμορφωμένο-ολιστικό σύστημα παροχής ψυχοκοινωνικών, εκπαιδευτικών και νομικών 

υπηρεσιών θα ήταν ενθαρρυντικό να λάβει υπ’ όψη του τις ακόλουθες προτάσεις: Όσον αφορά στη 

νομική συνδρομή, προτείνεται αυτή να παρέχεται δωρεάν, πριν την καταγραφή αιτήσεων ασύλου, 

κατά τη διαδικασία εξέτασης στον πρώτο βαθμό και όχι μόνο, κατά το δεύτερο βαθμό, όπως 

συμβαίνει κατά την παρούσα κατάσταση. Επιπλέον, η συστηματική ενημέρωση των αιτούντων 

αναφορικά με τα δικαιώματά τους σε δωρεάν νομική συνδρομή, θα ήταν εξαιρετικής σημασίας.  

Όσον αφορά  στην ψυχοκοινωνική συνδρομή, είναι γνωστό ότι  δεν υπάρχει ένας μοναδικός 

τρόπος ή ένα μοναδικό μοντέλο για την προστασία της ψυχικής υγείας και την παροχή 

ψυχοκοινωνικής στήριξης στους πρόσφυγες και μετανάστες εν κινήσει στην Ευρώπη. Ωστόσο, έχει 

συμφωνηθεί από τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα ένα συνολο αρχών 

καλής πρακτικής με στόχο την καθοδήγηση της απόκρισης και την αποτροπή της ακούσιας 

πρόκλησης βλάβης. Βασικές αρχές μεταξύ αλλων είναι ότι: “Δεν εργαζόμαστε σε απομόνωση – 

πρέπει να υπάρχει συντονισμός και συνεργασία με άλλους”. Πολλά άτομα εμπλέκονται στην 

παροχή βοήθειας σε πρόσφυγες και μετανάστες εν κινήσει. Μερικοί ανήκουν σε μεγάλους 

οργανισμούς και άλλοι εργάζονται μόνοι τους ή σε μικρά άτυπα δίκτυα. Είναι σημαντικό οι 

παρέχοντες βοήθεια να συνδέονται μεταξύ τους και να μαθαίνουν από τις εργασίες που ήδη 

εκτελούν άλλοι, ώστε η συμβολή τους να αποφεύγει την αλληλοεπικάλυψη ή να μην αφήνει 

μεγάλα κενά. Οι επαγγελματίες του τομέα ψυχικής υγείας, όπως οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι 

σύμβουλοι που βοηθούν πρόσφυγες θα πρέπει να συνδέονται με υπάρχοντες οργανισμούς και να 

μην παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης εκτός ενός 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος οργανισμού και κρατικά εγκεκριμένων δομών και διαδικασιών 

(ΚΕΕΛΠΝΟ, 2018). 

Η υιοθέτηση ενός διεπιστημονικού  μοντέλου κρίνεται απαραίτητη βεβαίως, και για την 

επίλυση ζητημάτων εκπαιδευτικής ένταξης των προσφυγοπαίδων στα σχολεία μας. Οι καλές 

ευρωπαϊκές πρακτικές δίνουν βάρος στην παρουσία του learning support, στην επικοινωνία με τους 

γονείς,  στη συμμετοχή της κοινότητας γύρω από το σχολείο, αλλά και στη στήριξη των παιδιών 

στις σχολικές δραστηριότητες και στην κοινωνικοποίησή τους, δηλαδή σε στόχους που 

αναδεικνύουν όλοι την απαραίτητη κατεύθυνση προς τη διεπιστημονικότητα. 

Σε μεγάλο βαθμό, η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται επίσης από την καλή συνεργασία 

ανάμεσα στα σχολεία και τους υπολοίπους εμπλεκόμενους φορείς, είτε είναι σχολικοί σύμβουλοι, 

είτε σύλλογοι γονέων, είτε ειδικοί, είτε οργανισμοί που στηρίζουν την εκπαίδευση των προσφύγων,  

είτε οργανώσεις που ασχολούνται και έχουν την τεχνογνωσία να παράσχουν τη στήριξη που 

χρειάζεται.  Ακόμα και η καλύτερη επικοινωνία και ο καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στο 

ΥΠΠΕΘ και το Υπουργείο Μετανάστευσης θέμα διεπιστημονικότητας είναι. Για το σκοπό αυτό 

χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία για την μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, επιστράτευση 

φορέων, αλλά και διεπιστημονικά / διαπολιτισμικά προγράμματα,  όπως π.χ. το πρόγραμμα 

ΔΙΑΠΟΛΙΣ που υιοθέτησε μια ολιστική προσέγγιση και διερεύνησε όλες τις πτυχές του θέματος: 

τάξεις υποδοχής, ελληνομάθεια, διαπολιτισμική επικοινωνία, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

μητρική γλώσσα μαθητών, ψυχολογική υποστήριξη, σχολείο και κοινότητα, εκπαιδευτικές 

επισκέψεις μαθητών, αξιολόγηση κ.λπ. (ΔΙΑΠΟΛΙΣ, 2014) ή το e_li.ph.t» του ΕΚΠΑ και της 

UNICEF (Refugee and Migrant Response in Greece (education linguistics physichs training) για τη 

Γλωσσική και Ψυχοπαιδαγωγική Διαχείριση σε Πολυπολιτισμικές και Πολύγλωσσες Τάξεις  

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Fundamental Rights Agency για την εκπαίδευση των 

παιδιών προσφύγων, η οποία δημοσιεύτηκε το Μάιο 2017, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
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αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με την ένταξη των παιδιών των μεταναστών και των 

προσφύγων στα σχολεία είναι παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν τρεις προτεραιότητες που 

ορίζονται όσον αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων: να ενταχθούν τα παιδιά των 

προσφύγων, όσο πιο νωρίς γίνεται, στο κανονικό πρόγραμμα στα σχολεία,  να καταφέρει το 

σχολικό σύστημα να τα εντάξει, ώστε να συγχρονιστούν με τους συμμαθητές τους και να έχουν την 

δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και τέλος, να προωθηθεί ο διαπολιτισμικός 

διάλογος και η συμμετοχή των προσφυγοπαίδων  σε πολιτιστικές δραστηριότητες (Αναγνώστου, 

Νικόλοβα, 2017). 

4. Συμπεράσματα 

Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, το ολιστικό σύστημα που προτείνεται μπορεί απρόσκοπτα, να 

αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τον προσφυγικό πληθυσμό, με την προϋπόθεση βέβαια, ότι  

επιτυγχάνεται  χρηματοδοτική ασφάλεια για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. Η εμπειρία 

των τελευταίων ετών έχει καταδείξει ότι οι διαρκώς μεταβαλλόμενες χρηματοδοτήσεις ή οι 

ξαφνικοί τερματισμοί χρηματοδοτικών προγραμμάτων, έχουν αποθαρρύνει σημαντικά το 

ανθρώπινο δυναμικό να συνεχίσει να εργάζεται στον τομέα του προσφυγικού. Παράλληλα, λόγω 

των ανωτέρω μεταβολών, αλλά και λόγω της συχνής απώλειας της καθημερινής επαφής με τους 

επαγγελματίες και της διακοπής της συνεργασίας  μαζί τους, ο προσφυγικός πληθυσμός έχει 

υποστεί σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση. 

Με τα δεδομένα αυτά, το ελληνικό κράτος, καθώς ήδη καταγράφει ηλεκτρονικά κάθε άτομο 

που εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια, σκόπιμο θα ήταν να καταγράψει ηλεκτρονικά, 

δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό μητρώο και την πρόοδο των υπηρεσιών που παρέχονται προς κάθε 

αιτούντα άσυλο/ αναγνωρισμένο πρόσφυγα κτλ. Μέσω της καταγραφής αυτής θα γίνεται γνωστό 

ποια βήματα πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια για κάθε άτομο και ποιες διαδικασίες έχουν 

ήδη ολοκληρωθεί ή δεν απαιτούνται. Στο μητρώο αυτό θα καταγράφονται επίσης, οι Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες στον προσφυγικό πληθυσμό. Με αυτόν τον 

τρόπο θα γίνεται γνωστό στο ελληνικό κράτος, το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών από κάθε 

Μ.Κ.Ο., ενώ παράλληλα, μετά από τον κατάλληλο συντονισμό των φορέων, θα καθορίζεται ο 

ρόλος του κάθε φορέα και πολύ περισσότερο, θα οριοθετείται το πεδίο δράσης του. 

Το ελληνικό κράτος θα μπορέσει να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα το προσφυγικό 

φαινόμενο, μόνο όταν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, αλλά και οι φορείς της κοινωνίας πολιτών 

δράσουν συντονισμένα. Έτσι, σε ιδιαίτερα κρίσιμες φάσεις, όπως κατά περιόδους έξαρσης των 

προσφυγικών ροών, οι κρατικές και κοινωνικές δομές θα παραμένουν σε πλήρη λειτουργία και θα 

υπάρχουν σχέδια διαχείρισης εκτάκτων συνθηκών. Το ήδη υπάρχον αποσπασματικό μοντέλο 

παροχής υπηρεσιών προς τον προσφυγικό πληθυσμό, φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει μόνο σε 

αποσπασματική επίλυση κρίσεων. 

Η παρούσα ανακοίνωση προβαίνει στις ανωτέρω προτάσεις, θεωρώντάς τις, σε γενικές 

γραμμές, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, με την προϋπόθεση βέβαια, μιας τροποποιήσης του 

ισχύοντος  νομικού πλαισίου,  εφ’ όσον οι διαδικασίες που προβλέπονται δεν είναι ιδιαιτέρως 

χρονοβόρες. Η ανάγκη, όμως, κρίνεται επιτακτική, ενώ ο τερματισμός της αποσπασματικότητας 

και η κλίση προς διεπιστημονικές προσεγγίσεις θα ωφελήσουν σημαντικά τον προσφυγικό 

πληθυσμό, το ελληνικό κράτος και τους Έλληνες πολίτες. Ο προσφυγικός πληθυσμός θα αρχίσει να 

διαβιεί σε περισσότερο ανθρώπινες συνθήκες και αξιοπρέπεια, ενώ  η ελληνική πολιτεία θα μπορεί 

να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα και με λιγότερες σπατάλες δυνάμεων, το προσφυγικό 

πρόβλημα. Τέλος, οι Έλληνες πολίτες –και κυρίως οι κοινωνίες των νησιών εισόδου- θα λάβουν 

σημαντική στήριξη. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως και άριστοι επαγγελματίες υπάρχουν, 

αυτό που λείπει είναι η συνδυασμένη και συντονισμένη δράση τους κατά την εφαρμογή με σκοπό 

την αποτελεσματική και ορθή διαχείριση ενός πραγματικά δύσκολου ζητήματος. 
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Περίληψη 

Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι- οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά- σε πολλά μέρη του 

κόσμου  έχουν διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα στην πορεία τους για μια καινούργια πατρίδα. 

Κυνηγημένοι από δικτατορίες, ατέλειωτες πολεμικές συρράξεις, φτώχια και σκληρή πείνα. 

ελπίζοντας ότι θα βρουν ένα καταυλισμό προσφύγων όπου θα διεκδικήσουν λίγο νερό, λίγα 

τρόφιμα και ίσως λίγη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Η εικόνα του πρόσφυγα, ως κομμάτι της έννοιας του "άλλου", του "ξένου" απασχολεί τα 

τελευταία χρόνια και τα λογοτεχνικά βιβλία για  παιδιά σχολικής ηλικίας, συνήθως με την ιστορία 

ενός παιδιού που έρχεται στην Ελλάδα από χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Ασίας. 

 Παιδαγωγικές και κοινωνικές μελέτες υποστηρίζουν τη σημασία που έχει η επαφή των 

παιδιών με τη λογοτεχνία. Τα λογοτεχνικά κείμενα είναι δυνατόν να επιδράσουν θετικά και να 

συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, καθώς μέσω αυτών, τα παιδιά αποκομίζουν 

γνώσεις, αξίες, στάσεις για τη ζωή τους. 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης των κοινωνικών στερεοτύπων στην 

εικόνα του πρόσφυγα όπως αυτή αποτυπώνεται στα λογοτεχνικά βιβλία παιδικής ηλικίας. 

 

Λέξεις κλειδιά:πρόσφυγες, στερεότυπα, ταυτότητα 

1. Εισαγωγή 

Η μετανάστευση και η προσφυγιά είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό και μαζί με αυτά και τα 

κοινωνικά προβλήματα που τα ακολουθούν. Οι άνθρωποι πάντα μετακινούνταν στην προσπάθεια 

τους να επιβιώσουν. 

Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι- οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά- σε πολλά μέρη του 

κόσμου θα έχουν διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα στην πορεία τους για μια καινούργια πατρίδα. 

Κυνηγημένοι από δικτατορίες, ατέλειωτες πολεμικές συρράξεις, φτώχια και σκληρή πείνα. Γιατί; 

Ελπίζοντας ότι θα βρουν ένα καταυλισμό προσφύγων όπου θα διεκδικήσουν λίγο νερό, λίγα 

τρόφιμα και ίσως λίγη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
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Στην ιστορία της ανθρωπότητας η μετανάστευση και η παρουσία προσφύγων είναι 

καταγεγραμμένη από αρχής. Η μετανάστευση και η μετακίνηση των πληθυσμών ίσως να φαίνεται 

πρωτόγνωρο φαινόμενο για τους Ευρωπαίους της τελευταίας δεκαετίας, οι αριθμοί όμως μας 

δείχνουν μια άλλη αλήθεια. Τα τελευταία 250 χρόνια μια παγκόσμια μετακίνηση πληθυσμών έχει 

συντελεστεί από κατοίκους άλλων ηπείρων. ( Τσιάκαλος,2011). 

Στα τέλη του 2015, ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες 

τους ξεπέρασε τα 65 εκατομμύρια- τα μισά ήταν παιδιά. (UNHCR,2015).   Επομένως, η συνύπαρξη 

διαφορετικών πολιτισμών και η συγκατοίκηση τους στον ίδιο χώρο δεν είναι νέο φαινόμενο. Οι 

άνθρωποι πάντα μετακινούνταν στην προσπάθεια τους να επιβιώσουν. 

 Ωστόσο, οι πρόσφυγες δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους μετανάστες, οι οποίοι τρέπονται 

σε φυγή φοβούμενοι για τη ζωή τους και όχι απλά για οικονομικούς λόγους. (ορισμός της 

Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων). Ένας πρόσφυγας, όταν εγκαταλείπει τη 

χώρα του, συνήθως, δεν έχει την επιλογή της επιστροφής σε αυτήν, εξαιτίας του φόβου δίωξης του.  

Η εικόνα του πρόσφυγα, ως κομμάτι της έννοιας του "άλλου", του "ξένου" απασχολεί τα 

τελευταία χρόνια και τα λογοτεχνικά βιβλία για μικρά παιδιά, συνήθως με την ιστορία ενός παιδιού 

που έρχεται στην Ελλάδα από χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Ασίας.  

Παιδαγωγικές και κοινωνικές μελέτες υποστηρίζουν τη σημασία που έχει η επαφή των 

παιδιών με τη λογοτεχνία. Τα λογοτεχνικά κείμενα είναι δυνατόν να επιδράσουν θετικά και να 

συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, καθώς μέσω αυτών, τα παιδιά αποκομίζουν 

γνώσεις, αξίες, στάσεις για τη ζωή τους. (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Νηπιαγωγείου-Δημοτικού)  

Παρόλα αυτά η εικόνα του πρόσφυγα δεν φαίνεται να κατέχει μεγάλης έκτασης αναφορά στη 

σχετική ελληνική βιβλιογραφία, επομένως μια έρευνα, έστω και μικρής έκτασης, ίσως βοηθήσει σε 

περαιτέρω ανάλογες μελέτες. 

Η διαφορετικότητα, ως φυλετική διάκριση έχει αποτελέσει κεντρικό θέμα στα λογοτεχνικά 

βιβλία που απευθύνονται σε μικρές ηλικίες. Οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις συνέβαλαν στην 

διαμόρφωση συνθηκών που ανανέωσαν το παιδικό βιβλίο. Έτσι, η λογοτεχνία για παιδιά 

διακρίθηκε ως ξεχωριστό είδος για μελέτη και ο μικρός αναγνώστης προβληματίζεται σε θέματα 

της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.  

Συνεκτιμώντας ότι: 

«Τα λογοτεχνικά κείμενα αναδεικνύονται ως μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται, μεταξύ 

άλλων, ώστε τα κοινωνικά υποκείμενα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να αφομοιώσουν ή να 

διαμορφώσουν ανάλογα τις κοινωνικές επιταγές κι άρα τα (συχνά συγκρουόμενα) πολιτισμικά 

συμφραζόμενα της εποχής», (Καρακίτσιος,2005) συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας  ηλικίας διαμορφώνουν τις προσωπικές τους στάσεις και πεποιθήσεις, 

ταυτιζόμενα με τους ήρωες και βιώνοντας τις καταστάσεις που προβάλλονται στο κείμενο. 

(Αραβανή, 2006). 

Η είσοδος των παιδιών-προσφύγων στην ελληνική κοινωνία αποτελεί ένα σύνθετο και 

επίκαιρο ζήτημα που απασχολεί τους σύγχρονους συγγραφείς. 

 Οι εξελίξεις και οι αλλαγές σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο έχουν οδηγήσει τους σύγχρονους 

συγγραφείς στην ανάγκη να εκφράσουν τις θέσεις τους για όσα συμβαίνουν γύρω τους. Η 

ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση  των παιδιών γύρω από το προσφυγικό ζήτημα μπορεί να 

βοηθήσει στη δημιουργία κλίματος ανοχής και σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων. 

(UNHCR,2008). 

Εξάλλου, με την επιλογή καταλλήλων παιδικών βιβλίων διαπολιτισμικού περιεχομένου, τα 

παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με έννοιες όπως της δικαιοσύνης, της συνύπαρξης και της 

ανοχής. (Ευαγγέλου & Κάντζου, 2005). 

Το περιεχόμενο των βιβλίων τους αξίζει να μελετηθεί και να αξιολογηθεί ως προς τον βαθμό 

που διαμορφώνουν θετική εικόνα και ανοχή για το διαφορετικό. 
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Δεδομένου ότι, τα βιβλία εκφράζουν την προσωπική ιδεολογία των συγγραφέων τους με 

άμεσο ή έμμεσο τρόπο, καταλαβαίνουμε την σπουδαιότητα τους στην διαμόρφωση των ιδεών των 

μικρών αναγνωστών για μια πολυπολιτισμική κοινωνία. 

Παράλληλα, με τον Ν.2910/2001 γίνεται υποχρεωτική η ελάχιστη σχολική φοίτηση για τους 

ανήλικους αλλοδαπούς και η συνύπαρξη με τους ομογενείς μαθητές στα ελληνικά σχολεία είναι 

γεγονός. 

 Η νέα πραγματικότητα στα σχολεία αλλά και στην καθημερινή ζωή των παιδιών δημιουργεί 

φόβους και ανησυχίες στην κυρίαρχη ομάδα με την έννοια της ξενοφοβίας, που κάποτε μπορεί να 

φτάσει  στην έκφραση ρατσιστικών λόγων και στάσεων απέναντι στις ομάδες της μειοψηφίας (« 

εμείς και οι Άλλοι»). 

Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία στη σύγχρονη κοινωνία, δεν σχετίζονται με την έννοια της 

φυλετικής καθαρότητας αλλά με πολιτισμικές διαφορές ενισχύοντας έτσι τον πολιτισμικό 

ρατσισμό. 

Η κουλτούρα της κυρίαρχης ομάδας απειλείται, αφού τα ήθη και τα έθιμα που την συνιστούν 

και καθορίζουν το πολιτισμικό κεφάλαιο της παράδοσής της, παύουν να θεωρούνται ανώτερα και 

μοναδικά έναντι άλλων πολιτισμών. Δεδομένου ότι τα νήπια παραμένουν ευάλωτοι αναγνώστες 

των ιδεολογικών μηνυμάτων κειμένου και εικόνας, αποκτά μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο 

εγγράφεται ο σύγχρονος κόσμος στα σύγχρονα λογοτεχνικά βιβλία που είναι ο κύριος φορέας 

πολιτιστικής διαπαιδαγώγησης. Δάσκαλοι και γονείς καταφεύγουν πολύ συχνά σε αυτά για να 

εξηγήσουν δύσκολα θέματα. 

Η λογοτεχνία, εντασσόμενη στο παραπάνω πλαίσιο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη 

σχέσεων αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε μαθητές με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. 

2.Σύγχρονη Παιδική Λογοτεχνία στην Ελλάδα 

Λέγοντας παιδική λογοτεχνία ή λογοτεχνία για παιδιά, σαφώς δεν εννοούμε τα 

λογοτεχνήματα που έχουν γραφτεί από παιδιά. Αλλά, εννοούμε τα «αισθητικά δικαιωμένα 

λογοτεχνικά κείμενα που είναι σε θέση να φέρουν το παιδί σε επαφή με το αισθητικό φαινόμενο 

της Τέχνης, και ειδικότερα της Λογοτεχνίας». Ο Δελώνης παρατηρεί πως ο όρος παιδική 

λογοτεχνία δεν ικανοποιεί πολλούς μελετητές και ορίζει την Παιδική Λογοτεχνία ως «τον χώρο 

μέσα στον οποίο ενυπάρχουν και λειτουργούν όλα εκείνα τα άρτια λογοτεχνικά έργα που 

απευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, στις αισθητικές απαιτήσεις και στα διαφέροντα των παιδιών της 

προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, και που ανταποκρίνονται στο αντιληπτικό, γλωσσικό 

και συναισθηματικό τους επίπεδο» ( Δελώνης1982,σ.16) 

Η σύγχρονη παιδική λογοτεχνία πήρε μορφή από τέσσερις γενιές: από την πρώτη και δεύτερη 

μεταπολεμική γενιά, από τη γενιά του ’70 και φυσικά από τη γενιά της δεκαετίας του ’80. Κάθε 

γενιά μεταφέρει το δικό της πνεύμα και τα δικά της βιώματα.(Δελώνης., 1982).Σήμερα η παιδική 

λογοτεχνία αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της λογοτεχνίας με ειδολογική και θεματολογική αυτονομία.( 

Παπαδάτος, 2002) 

Από το 1980 και μετά διαμορφώνεται σταδιακά τη σημερινή εικόνα της ελληνικής παιδικής 

λογοτεχνίας. Οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις της μεταπολίτευσης, η Γυναικεία Λογοτεχνική 

Συντροφιά και ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, συνέβαλαν στην άνοδο της παιδικής 

λογοτεχνικής παραγωγής, παρά την ηθικό-διδακτική και θρησκευτική θεματολογία της . (Δελώνης, 

1982) 

Η περίοδος χαρακτηρίζεται από: 

-Συνειδητοποίηση της αξίας της παιδικής λογοτεχνίας από την πολιτική ηγεσία, τους 

πνευματικούς ανθρώπους και τους πανεπιστημιακούς,  

-αύξηση των παιδικών εκδόσεων με ταυτόχρονη παροχή κινήτρων για τη συγγραφή, 

-διευρυμένη θεματολογία με σημαντικά θέματα και προβλήματα της σύγχρονης ζωής, 

- θεαματική ποιοτική εικονογράφηση και ιδιαίτερη σημασία στην προσχολική και πρώτη 

σχολική ηλικία(6-10)(Δελώνης, 1982). 
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Όσο για τη θεματική, στην περίοδο από το 1980 και μετά η παιδική λογοτεχνία αρχίζει να 

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων προβλημάτων. Οι μελέτες και τα πορίσματα της εξελικτικής 

ψυχολογίας οδηγούν τους συγγραφείς σε έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης του παιδιού ως 

εξελισσόμενο άνθρωπο. Μειώνεται έτσι ο στείρος ηθικοδιδακτισμός και δημιουργούνται 

λογοτεχνήματα βγαλμένα μέσα από τη σύγχρονη πραγματικότητα. . (Δελώνης, 1982). 

2.1. Η έννοια του πρόσφυγα και η σχέση του με την παιδική λογοτεχνία. 

Κύριος σκοπός του παιδικού βιβλίου πρέπει να είναι η άσκηση του πνεύματοις και της 

φαντασίας του παιδιού, η καλλιέργεια της ηθικής του συνείδησης, η ανάπτυξη της κριτικής του 

ικανότητας αλλά και η σύνδεση του με το παρόν του τόπου του. 

Έχουμε ήδη επισημάνει πώς τα παιδιά διαμορφώνουν και αναπαράγουν στερεοτυπικές 

αντιλήψεις για πολιτισμούς και τρόπους ζωής διαφορετικούς από τη δική τους ανάλογα με το 

περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν. Η συμμετοχή  τους σε δραστηριότητες που μπορούν να τα 

βοηθήσουν να αντιληφθούν ότι το διαφορετικό δεν είναι και «κακό» μπορεί να αμβλύνει αυτές τις 

προκαταλήψεις.  Τα λογοτεχνικά κείμενα που πραγματεύονται ιστορίες διαφορετικών πολιτισμών 

μπορούν, ανάλογα με την πρόθεση του συγγραφέα, να αναπαράγουν ή να αποδομήσουν τα 

κυρίαρχα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις (Γιαννικοπούλου, 1995, 2006). 

Το βιβλίο έχει την ιδιότητα ότι μπορεί και να ψυχαγωγήσει αλλά και να διαπαιδαγωγήσει, 

έμμεσα,  τον μικρό αναγνώστη. Μέσα από το λογοτεχνικό βιβλίο το παιδί, είτε ταυτίζεται με τους 

ήρωες  είτε βρίσκεται σε απόσταση από αυτούς και τους απορρίπτει.  

Η Λότη Πέτροβιτς –Ανδρουτσοπούλου, μιλάει για την ανάγκη να χτιστούν βιβλιογέφυρες, 

τέτοιες που να οδηγήσουν τα παιδιά να ξαναβρούν το χαμένο νόημα αυτού του κόσμου, που θα τα 

διδάξουν για το παρελθόν  και θα τα βοηθήσουν να χτίσουν το μέλλον. Η σύγχρονη κοινωνική 

πραγματικότητα με προβλήματα όπως η βία, το διαζύγιο, η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα 

ναρκωτικά, αποτελούν τη θεματολογία πολλών συγγραφέων παιδικών και εφηβικών λογοτεχνικών 

έργων. 

Η προσφυγιά και το προσφυγικό ζήτημα δεν είναι νέο φαινόμενο και δεν θα μπορούσε να μην 

συμπεριληφθεί στις αναζητήσεις των συγγραφέων παιδικών λογοτεχνικών κειμένων. Τα κοινωνικά 

και πολιτικά προβλήματα που έχουν προκύψει, έχουν μελετηθεί στη διεθνή και στην ελληνική 

βιβλιογραφία. 

Η εικόνα του πρόσφυγα, με την ευρύτερη έννοια του «Άλλου», αποτελεί τα τελευταία χρόνια 

κύριο θέμα σε αρκετά λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά, όπου, συνήθως, παρουσιάζεται η ιστορία ενός 

παιδιού που έρχεται στην Ελλάδα ως πρόσφυγας από χώρες της Μ.Ανατολής ή της Ασίας. Μερικές 

φορές η εικόνα αυτή παρουσιάζεται με πρωταγωνιστές ζώα με ανθρωπομορφική συμπεριφορά, έτσι 

ώστε ο αναγνώστης – παιδί, να ταυτιστεί με τον ήρωα ευκολότερα μέσω του ανιμιστικού τρόπου 

σκέψης. (Τσούτσουβα., 2017). 

Η σημερινή λογοτεχνία για παιδιά επηρεασμένη από το τεράστιο ρεύμα μετακίνησης 

πληθυσμών ασχολείται με θέματα που αφορούν την επικοινωνία, την συνύπαρξη και τελικά την 

αποδοχή των «διαφορετικών» ανθρώπων. Ίσως σε ένα παιδικό βιβλίο να προέχει η αισθητική του 

πλευρά, όμως στα παιδικά λογοτεχνήματα το βιβλίο είναι και ένας έμμεσος τρόπος αγωγής και εδώ 

έγκειται και η επιλογή του θέματος αυτής της μελέτης. 

Κύριος σκοπός του παιδικού βιβλίου πρέπει να είναι η άσκηση του πνεύματος και της 

φαντασίας του παιδιού, η καλλιέργεια της ηθικής του συνείδησης, η ανάπτυξη της κριτικής του 

ικανότητας αλλά και η σύνδεση του με το παρόν του τόπου του.  (Δελώνης, 1982) 

τα παιδιά διαμορφώνουν και αναπαράγουν στερεοτυπικές αντιλήψεις για πολιτισμούς και 

τρόπους ζωής διαφορετικούς από τη δική τους ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν. 

Η συμμετοχή  τους σε δραστηριότητες που μπορούν να τα βοηθήσουν να αντιληφθούν ότι το 

διαφορετικό δεν είναι και «κακό» μπορεί να αμβλύνει αυτές τις προκαταλήψεις.  
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     Τα λογοτεχνικά κείμενα που πραγματεύονται ιστορίες διαφορετικών πολιτισμών μπορούν, 

ανάλογα με την πρόθεση του συγγραφέα, να αναπαράγουν ή να αποδομήσουν τα κυρίαρχα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις (Γιαννικοπούλου, 1995, 2006). 

2.2.Το εικονογραφημένο βιβλίο 

Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ανήκει στον ευρύτερο χώρο του παιδικού βιβλίου και 

αποτελεί μια κατηγορία, η οποία διαθέτει  τη δική της δυναμική και τη δική της αυτοτέλεια, ως 

αποτέλεσμα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που το διέπουν. Διερευνώντας  την εξέλιξή του, ιδιαίτερα 

όπως αυτό διαμορφώθηκε την τελευταία εικοσαετία, διαπιστώνουμε τη σημαντική θέση που 

κατέχει ανάμεσα στα άλλα είδη παιδικού βιβλίου. 

Οι αιτίες και οι λόγοι της ανάπτυξής του είναι πολλοί. Μεταξύ αυτών σημειώνουμε την 

παιδοκεντρική τάση όλων των επιστημών και τα νέα προγράμματα σπουδών στο χώρο της 

εκπαίδευσης που σχετίζονται με τον γραμματισμό των παιδιών (Διαθεματικότητα, Γλώσσα, 

δανειστική βιβλιοθήκη κ.α.) (Τσιλιμένη, 2015). 

Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, ως πεδίο συνύπαρξης δυο τεχνών, του λόγου και της 

ζωγραφικής, τα τελευταία χρόνια γίνεται αντικείμενο συστηματικής έρευνας η οποία ξεπερνά τα 

όρια της παιδαγωγικής λειτουργίας του βιβλίου και εξετάζει θέματα που αφορούν όχι μόνο την 

εικόνα και τη σχέση της με το κείμενο, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αισθητική 

Σύμφωνα με τον Perry Nodelman(1990), τα «εικονογραφημένα βιβλία παρέχουν πληροφορίες 

ή αφηγούνται ιστορίες μέσα από μια σειρά πολλαπλών εικόνων που συνδυάζονται με αποσπάσματα 

κειμένου ή ακόμη χωρίς κείμενο» (Τσιλιμένη, 2015). 

 3. Μεθοδολογία 

Η εργασία εστιάζει στη μελέτη εικονογραφημένων λογοτεχνικών βιβλίων διαπολιτισμικού 

περιεχόμενου και ειδικότερα σε αυτά που παρουσιάζουν την προσφυγική πορεία παιδιών ηλικίας 

ανάλογης με αυτή των παιδιών-αναγνωστών. Επιλέχθηκαν επτά (7) βιβλία Ελλήνων συγγραφέων 

που εκδόθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 2005 έως 2018 και απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας. Σε σχέση με το στόχο της μελέτης, προέκυψαν τα εξής ερευνητικά 

ερωτήματα που αφορούν τις πληροφορίες που προσφέρονται από τους συγγραφείς για τα παιδιά 

πρόσφυγες, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των παιδιών-προσφύγων που περιγράφουν οι 

συγγραφείς, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών-προσφύγων που επιλέγουν να 

παρουσιάσουν οι συγγραφείς, το είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των προσφύγων 

και των ντόπιων ηρώων και τέλος, τη στάση που προωθούν οι συγγραφείς απέναντι στα παιδιά-

πρόσφυγες. Με κριτήριο ότι τα δεδομένα της μελέτης μας αποτελούν γραπτά τεκμήρια, το 

μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση περιεχομένου. Η μέθοδος της 

ανάλυσης περιεχομένου αποτελεί μια συστηματική μετατροπή των λέξεων ενός κειμένου σε 

κατηγορίες, οι οποίες βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες κωδικοποίησης, έτσι ώστε να 

μελετηθούν τα δεδομένα που θα προκύψουν μέσω μιας συστηματικής μεθοδολογίας. Στα 

εικονογραφημένα λογοτεχνικά βιβλία που αναλύθηκαν, είναι εμφανής η προσπάθεια που κάνουν οι 

συγγραφείς για να υπερβούν τη λογική ενός αφομοιωτικού μοντέλου, να αποθαρρύνουν τις 

ρατσιστικές συμπεριφορές και να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιάαναγνώστες στην αποδοχή της 

ετερότητας. Στα βιβλία που αναλύθηκαν οι συγγραφείς καταφέρνουν να αναδείξουν τη μορφή του 

«πρόσφυγα» και να κάνουν κατανοητό στα παιδιά-αναγνώστες τη βίαιη απομάκρυνση. Οι 

πρόσφυγες επιθυμούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους και προσδιορίζονται σε σχέση με την 

καταγωγή τους. Παράλληλα, επιθυμούν να χτίσουν μια νέα ταυτότητα στη χώρα που τους 

υποδέχτηκε. Τις περισσότερες φορές με τη βοήθεια φίλων συνομήλικων ή μεγαλύτερων ενηλίκων, 

κατορθώνουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τους και να προβάλουν την προσωπικότητα τους και 

με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουν τις στερεοτυπικές εικόνες για τους πρόσφυγες και τις 

προκαταλήψεις που τις ακολουθούν 
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Α. Η θεματική «πόλεμος» 

Σύγχρονοι συγγραφείς ασχολούνται με την παρουσίαση του πολέμου.   Ανάμεσά τους και ο 

Ευγ.Τριβιζάς με τη «αντιπολεμική σειρά», όπως την ονομάζει «Ταρατατζούμ, τζουμ τζουμ», εκδ. 

Μίνωας. Ο Τριβιζάς διαφοροποιείται από τους άλλους στο γεγονός ότι χρησιμοποιεί την παρωδία 

ως βασικό στοιχείο της μυθοπλασίας. 

Η ρεαλιστική απεικόνιση του πολέμου είναι το ζητούμενο. Το βιβλίο που διαθέτει την 

μεγαλύτερη αληθοφάνεια με τη μορφή ρεπορτάζ είναι: Ο μικρός στρατιώτης, Φέιρεπτ, Σύγχρονοι 

Ορίζοντες  

Η εικονογράφηση είναι πιο εύγλωτη και αποκαλύπτει όσα το κείμενο δεν τολμά  όπως στο 

βιβλίο «Πόλεμος χωρίς αιτία»(E. Battut,Μεταίχμιο). 

Β.  Η θεματική «Διαφορετικότητα» 

Κυρίως τα εικονογραφημένα εστιάζουν σε: 

α) σωματική αναπηρία 

β) δικαίωμα στο διαφορετικό(ενδυμασία π.χ) 

γ) μετανάστευση(«άλλος») και πρόσφυγες 

Ο διαφορετικός γίνεται αποδεκτός συνήθως γιατί αποδεικνύεται ότι διαθέτει κάτι 

διαφορετικό. καταφέρνει κάτι ξεχωριστό.  Τα κείμενα μπορεί να θεωρηθούν ότι  έχουν κοινό 

παρονομαστή την ανατροπή της επικρατούσας άποψης για την πολιτισμική ομοιογένεια και 

ομοιομορφία και ότι αποτελούν πηγές ανάπτυξης πλουραλιστικότητας και πολυφωνίας. 

Γ. Η θεματική «Προσφυγιά» 

Η προσφυγιά και το προσφυγικό ζήτημα δεν είναι νέο φαινόμενο και δεν θα μπορούσε να μην 

συμπεριληφθεί στις αναζητήσεις των συγγραφέων παιδικών λογοτεχνικών κειμένων. 

Η σημερινή λογοτεχνία για παιδιά επηρεασμένη από το τεράστιο ρεύμα μετακίνησης 

πληθυσμών ασχολείται με θέματα που αφορούν την επικοινωνία, την συνύπαρξη και τελικά την 

αποδοχή των «διαφορετικών» ανθρώπων. Ίσως σε ένα παιδικό βιβλίο να προέχει η αισθητική του 

πλευρά, όμως στα παιδικά λογοτεχνήματα το βιβλίο είναι και ένας έμμεσος τρόπος αγωγής Οι 

εικόνες που ανιχνεύονται στα κείμενα διακρίνονται εικόνες που αντιστοιχούν σε συμπεριφορές με 

δυνατότητα αναγνώρισης κοινών σημείων, εικόνες που αναπαράγουν πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

και αντιδιαστέλλουν θετικά ή αρνητικά τον «άλλον» με τον «εαυτό μας», και ανάμικτες, δηλαδή 

εικόνες που αν κι έχου στοιχεία διαφορετικότητας ,δίνουν έμφαση και σε στοιχεία ομοιότητας ή και 

το αντίθετο. 

      Η λέξη πρόσφυγας  προέρχεται από το ρήμα «φεύγω». Η φυγή είναι δομικό στοιχείο του 

πρόσφυγα.Το βιβλίο«Μελάκ, μόνος»μιλά για δύο ασυνόδευτα αδέλφια, που εγκαταλείπουν το 

φλεγόμενο τόπο τους ως φυγάδες. 

         Πολλες φορές γίνεται χρήση της λέξης ξεριζωμένος Στη λέξη ξεριζωμένος  η σύλληψη 

του ανθρώπου ως κάποιου που έχει ρίζες καθιστά την προσφυγιά αβάσταχτη. Μερικές φορές 

αλλάζει η μεταφορά με την οποία προσεγγίζουμε νοητικά ένα γεγονός όπως στο βιβλίο «Φτερό 

στον άνεμο».  

     Το εικονογραφημένο βιβλίο « Το ταξίδι» βλέπει τους ανθρώπους σαν πουλιά, και έτσι  η 

εγκατάλειψη της προγονικής εστίας γίνεται πιο ανεκτή, μια και τα πουλια ταξιδεύουν ελεύθερα 

προς όποια κατευθυνση βοηθα στην επιβίωση τους. 

Η βαλίτσα κατέχει κυρίαρχο ρόλο σε πολλά βιβλία.« Το αγόρι με τη βαλίτσα», που τώρα σε 

μια βαλίτσα χωρά ολόκληρο το σπίτι, είναι αναντίρρητα το σήμα κατατεθέν του Πρόσφυγα. 

Στο « Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας» ο αφηγητής είναι η βαλίτσα του πρόσφυγα και η 

ιστορία λέγεται με το δικό του στόμα. 
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 Πολλές φορές γινονται αναφορές αλλά και συγκρίσεις στο Αλλοτε και τώρα-ομοιότητες με 

γεγονότα του παρελθόντος.Πόσο μοιάζουν οι πρόσφυγες του τότε με τους τωρινούς. 

      Η παρουσία των δύο φύλων παρά το στερεότυπο της κατώτερης θέσης της γυναίκας στη 

μουσουλμανική κοινωνία και οικογένεια και της παθητικής στάσης που αυτό συνεπάγεται, στην 

εικονογράφηση των βιβλίων οι γυναίκες είναι περισσότερες και και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η 

μητρική φιγούρα αποτυπώνεται όχι μόνο σε στιγμές οικογενειακής ευτυχίας αλλά είναι αυτή που 

παίρνει πρωτοβουλίες για να σώσει την οικογένεια της.. 

Συναισθήματα ανασφάλειας, φόβου και άγχους που βιώνουν οι πρόσφυγες κατά τη διάρκεια 

της προσπάθειάς τους να βρεθούν σε ασφαλή χώρα, αποτελεί μια πανανθρώπινη σταθερά. Στο 

βιβλίο «Το παιδί από τη θάλασσα» αποτυπώνονται τα συναισθήματα άγχους και φόβου που βιώνει 

ένα παιδί. 

Όσον αφορά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά  Οι πρόσφυγες απεικονίζονται ως πιο μελαμψοί, 

στοιχείο που τους διαφοροποιεί από την υπόλοιπη ομάδα. «Η Ορτανσία φυλάει τα μυστικά» και 

«Σκληρό καρύδι», Η  πεταλούδα είναι μαύρη στο βιβλίο «Η μαύρη πεταλούδα» και οι θαλάσσιοι 

οργανισμοί πρόσφυγες διαφορετικού χρώματος από τους ενδημικούς στο βιβλίο «Ξένοι στο 

Αιγαίο». Στο βιβλίο «Το κόκκινο φόρεμα της Σαβέλ», παρά το γεγονός ότι στο αντίστοιχο κείμενο 

δηλώνεται μια πρόσκληση προς τη Σαβέλ να ενταχθεί στην ομάδα, εικονογραφείται μόνη της στη 

μια σελίδα και στην απέναντι οι συμμαθήτριές της. Παρόμοια, στο Σκληρό καρύδι η 

πρωταγωνίστρια παρουσιάζεται αρκετές φορές απομονωμένη από την ομάδα των συμμαθητών της 

και μόνο σε μια εικόνα απεικονίζεται να είναι αποδεκτή από μία και μόνη κοπέλα ελληνικής 

καταγωγής. Μόνο όταν αποτυπώνονται σκηνές παιχνιδιού ή γενικότερα συνύπαρξης παιδιών που 

είναι όλα ομόεθνοι πρόσφυγες, φαίνεται ότι οι κεντρικοί χαρακτήρες είναι αποδεκτοί. Πολλά 

εκονογραφημένα βιβλία ασχολούνται με την προσφυγική κρίση ενδεικτικα αναφέρουμε τα 

παρακάτω (Εικόνα 1). 

 

 
 

(Εικόνα 1). Βιβλία που ασχολούνται με την προσφυγική κρίση. 
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Αντί επιλόγου 

Στη σύγχρονη εποχή, η παρουσία μαθητών από άλλες χώρες με μεταναστευτικό – 

προσφυγικό υπόβαθρο, με διαφορετική γλώσσα και διαφορετικούς πολιτισμούς, μετατρέπουν τα 

σχολεία σε πολυπολιτισμικούς χώρους, όπου συναντιούνται η κουλτούρα και ο πολιτισμός τους. Τα 

μεταναστευτικά ρεύματα στην Ελλάδα μεταβάλλουν τα δεδομένα στην χώρα και η πολιτεία οφείλει 

να αντιμετωπίσει, εκτός των άλλων, και το θέμα της εκπαίδευσης, ώστε να ενταχθούν ομαλά στο 

εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στο κοινωνικό της σύνολο. Με δεδομένο ότι το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, κατά κύριο λόγο, είναι εθνοκεντρικό, μονοπολιτισμικό, μονογλωσσικό και 

ομογενοποιητικό, αδυνατεί να ανταποκριθεί στη μαθητική ετερότητα (Φραγκουδάκη, 1997). Άρα 

λοιπόν, οφείλουμε ως χώρα, να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την ιστορική ανάγκη, εισάγοντας στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα ένα πλαίσιο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το οποίο θα συμβάλλει στη 

διαμόρφωση πολιτών, κριτικά σκεπτόμενων και έτοιμων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας, θέτοντας όλους τους μαθητές σε ίσους όρους, ανεξάρτητα από 

θρήσκευμα, πολιτιστική ή εθνοτική καταγωγή. 

Σε αυτό το σημείο, θεωρούμε, ότι οι συγγραφείς της παιδικής λογοτεχνίας, με ιδιαίτερη 

ευαισθησία απέναντι στο φαινόμενο της ετερότητας, μέσα από τα λογοτεχνικά τους έργα, μπορούν 

να αγγίξουν τα παιδιά συναισθηματικά και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας γενικής αποδοχής 

του «άλλου». Έργα που έχουν ως ήρωα τον διαφορετικό, τον αλλοεθνή, τον αλλόγλωσσο, αυτόν 

που αναγκαστικά βρίσκεται μακριά από τον τόπο τους, προσπαθούν με ευσυνειδησία να 

αντιμετωπίσουν τη ρατσιστική ιδεολογία και τα στερεότυπα που, πιθανόν, να αναπτύσσονται στη 

σημερινή κοινωνία( Χοντολίδου, 2007). 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη καταγράφει την ελληνική παρουσία στο χώρο του Λυκείου Thiers στη 

Μασσαλία σε σχέση με την μετεξέλιξη της ελληνικής διασποράς στην πόλη. Παράλληλα διερευνά 

τη σύγχρονη πορεία της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στη γαλλική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Διαρθρώνεται σε τρία μέρη τα οποία συμπίπτουν χρονικά με το δεύτερο μισό του 19ου 

αιώνα, τον 20ο και τις αρχές του 21ου αιώνα. Στο πρώτο μέρος μελετάται η δημιουργία και η 

εξέλιξη των τμημάτων διδασκαλίας νέων ελληνικών. Ακολούθως εξετάζεται η ελληνική παρουσία 

στο Λύκειο παράλληλα με τη σταδιακή κοινωνικοοικονομική διαφοροποίηση της ελληνικής 

μασαλιώτικης παροικίας. Τέλος μελετάται η πρόσφατη αναβίωση της διδασκαλίας των νέων 

ελληνικών στο Λύκειο. Στόχος της μελέτης είναι να φωτιστεί η σημασία της συμβολής της 

ιστορικής έρευνας στον τομέα της ελληνικής εκπαίδευσης στη διασπορά και να τονιστεί η σημασία 

μιας διεπιστημονικής προσπάθειας (επαν)ένταξης και επιβίωσης της διδασκαλίας των νέων 

ελληνικών στο σύγχρονο γαλλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

 
Λέξεις κλειδιά: Διασπορά, ελληνόγλωσση εκπαίδευση, Μασσαλία, λύκειο Thiers 

1. Εισαγωγή 

Το σημερινό Λύκειο Thiers ιδρύθηκε το 1802 επί Ναπολέοντα ως Αυτοκρατορικό Λύκειο και 

ήταν το τρίτο λύκειο που ιδρύθηκε στη Γαλλία. Μετονομάστηκε σε «Βασιλικό Κολλέγιο» κατά την 

Παλινόρθωση το 1815. Κατά την περίοδο της Δεύτερης Αυτοκρατορίας (1852) πήρε εκ νέου την 

ονομασία «Αυτοκρατορικό Λύκειο» για να αλλάξει πάλι ονομασία σε  Λύκειο της Μασσαλίας ή 

Μεγάλο Λύκειο κατά την περίοδο της Τρίτης Δημοκρατίας (1870). Μέχρι και τις αρχές του 20ου 

αιώνα η φοίτηση στο Λύκειο γίνονταν έναντι υψηλών διδάκτρων. Τη δεκαετία του 1930 πήρε το 

όνομα Adolphe Thiers προς τιμήν του πρώτου Προέδρου της 3ης Γαλλικής Δημοκρατίας. Την ίδια 

εποχή, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση άρχισε να παρέχεται δωρεάν. Ως μικτό άρχισε να λειτουργεί 

από το 1970. Γυναίκες γίνονταν δεκτές κατ’εξαίρεσιν ως φοιτήτριες στις ειδικές 

προπαρασκευαστικές πανεπιστημιακές τάξεις του Λυκείου από το 1938. 

Πηγές 

Ως πρωτογενής πηγή έρευνας χρησιμοποιήθηκε μέρος από το αρχειακό υλικό του Λυκείου 

Thiers που βρίσκεται στα Δημοτικά και Νομαρχιακά αρχεία Μασσαλίας καθώς και μέρος από τα 

αρχεία της Ελληνικής Ορθόδοξης εκκλησίας της Μασσαλίας. 

 Ως δευτερογενείς δημοσιευμένες πηγές χρησιμοποιήθηκαν το γαλλικό Διοικητικό Δελτίο 

Δημόσιας Εκπαίδευσης και το Ευρετήριο Μασσαλίας. 

Οριοθέτηση της έρευνας 

Η αρχειακή πρόσβαση δεν είναι δυνατή μετά τη σχολική χρονιά 1970. Η ανίχνευση των 

Ελλήνων μαθητών κατά τον 20ο αιώνα περιορίστηκε στους μαθητές με ελληνικό επίθετο, 

δεδομένου ότι στα αρχεία του Λυκείου δεν αναφέρεται το επίθετο της μητέρας. Η παρούσα μελέτη 

δεν αποσκοπεί σε αριθμητική καταγραφή των ελλήνων μαθητών και σε εξαγωγή στατιστικών 

συμπερασμάτων. 
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2. 19ος αιώνας  

2.1. Η ελληνική παροικία και το Λύκειο της Μασσαλίας 

Η οικονομικά εύρωστη ελληνική παροικία της Μασσαλίας κατά τον 19ο αιώνα αποτελεί 

δυναμικό μέλος της «επιχειρηματικής Διασποράς», που εγκαθιδρύθηκε σε πόλεις όπως το Λιβόρνο, 

η Τεργέστη, ή Αλεξάνδρεια και κυρίως του «χιώτικου επιχειρηματικού δικτύου» δηλαδή εκείνου 

του οποίου τα βασικά μέλη προέρχονταν από τις οικονομικά ισχυρές οικογένειες της Χίου, όπως 

Ροδοκανάκη, Ζιζίνια, Ραλλη, Μελά, Σκαραμαγκά, Αγέλαστου, Πετροκόκκινου, Σεβαστόπουλου, 

Βλαστού, Αργέντη, Σεκιάρη, καθώς και οικογένειες όπως αυτές των Ζαρίφη - Ζαφειρόπουλου με 

καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη οι οποίες εγκαταστάθηκαν στην πόλη λίγο αργότερα. Το 

Αυτοκρατορικό Λύκειο της Μασσαλίας είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο αποστέλλονται 

κατ’εξοχήν οι γόνοι των εύπορων ελληνικών οικογενειών της παροικίας.   

Το 1833 το Λύκειο, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ισχυρών εμπορικών 

οικογενειών της Μασσαλίας, εισάγει μαθήματα εμπορίου και βιομηχανίας «απ’όπου θα μπορούν 

αντλήσουν τις απαραίτητες γνώσεις μαθητές των οποίων το μελλοντικό επάγγελμα το απαιτεί». (Δ.Α. 

33R, 2-3) Θεωρεί ότι σε μια πόλη όπως η Μασσαλία, που έχει ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με 

όλη τη Μεσόγειο το Λύκειο οφείλει «παράλληλα με γενικές γνώσεις να προσφέρει γνώσεις που 

στρέφονται αποκλειστικά στο εμπόριο και τη Βιομηχανία.» (Delmas 1898)  

Η ειδική αυτή εκπαίδευση διαρκεί αρχικά δύο χρόνια, έχει σαφή στόχο την επαγγελματική 

κατάρτιση, δίνει προτεραιότητα στη διδασκαλία των μοντέρνων γλωσσών, καθώς και σε γνώσεις 

δικαίου και οικονομίας. Η διάρκεια της εκπαίδευσης εκτείνεται σε τρία χρόνια το 1835 και σε 4 

από το 1838. (Echinard, Orsoni, Dragoni, 2004)  

Στα πλαίσια αυτής της εκπαίδευσης, το 1834 εισάγονται τα νέα ελληνικά «υπό την πίεση της 

ισχυρής Ελληνικής Κοινότητας» (Calapodis 2010) που αποσκοπούσε στο να μορφώνονται οι γόνοι 

της στη γλώσσα τους. 

Από το 1865 στο Λύκειο δημιουργούνται «Προπαρασκευαστικές Τάξεις για Κυβερνητικούς 

Διαγωνισμούς» οι οποίες μετονομάστηκαν σε «Προπαρασκευαστικές Τάξεις για Ανώτατες 

Σχολές». Οι Τάξεις αυτές, πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίες λειτουργούν ως σήμερα, 

προετοιμάζουν τους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τους 

ειδικούς διαγωνισμούς των «Μεγάλων Σχολών» που θεωρούνται ως τα κορυφαία ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία. 

Στις 17 Οκτωβρίου του 1866 ιδρύεται ο Σύλλογος των αποφοίτων μαθητών του Λυκείου της 

Μασσαλίας. Ανάμεσα στους ποικίλους κοινωνικούς και πολιτιστικούς στόχους του Συλλόγου ήταν 

η θέσπιση χρηματικού βραβείου και υποτροφίας για τους μαθητές του Λυκείου που αρίστευσαν. 

Στον κατάλογο των μελών του συμπεριλαμβάνονται όλοι οι γόνοι της ελληνικής παροικίας.  

Για τους διαφορετικού δόγματος από το καθολικό μαθητές, στο Λύκειο προβλέπονται ιερείς 

που αναλαμβάνουν την κατήχηση των μαθητών. Από το 1879 στους ελέγχους επίδοσης των 

μαθητών εμφανίζεται και η γνώμη των ιερέων. (Delmas 1896) Την ορθόδοξη κατήχηση 

αναλαμβάνει ο Ζυγαβινός Γρηγόριος, αρχιμανδρίτης στη Μασσαλία του οποίου το όνομα 

αναγράφεται στο διοικητικό συμβούλιο του Λυκείου.  

Το 1871 ιδρύεται στη Μασσαλία η Ανώτατη Σχολή Εμπορίου υπό την αιγίδα του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου Μασσαλίας του οποίου μέλη χρημάτισαν πολλοί γνωστοί Έλληνες της πόλης. Η 

σχολή αυτή αποδυναμώνει το ελληνικό μαθητικό δυναμικό του Λυκείου αφού πολλά μέλη της 

ελληνικής παροικίας προτιμούν το κύρος της επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει η νέα 

σχολή. Το Λύκειο επανακτά την αίγλη της προετοιμασίας για τις εμπορικές σπουδές από το 1897 

όταν προστίθεται μία Προπαρασκευαστική Τάξη για τις εξετάσεις της Ανώτατης Σχολής Εμπορίου. 

(Echinard, Orsoni, Dragoni, 2004).  
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Από το 1879 οι απόγονοι του Αύγουστου Ράλλη, σημαντικού μέλους της ελληνικής 

παροικίας, θεσπίζουν για το Λύκειο της Μασσαλίας το ομώνυμο βραβείο το οποίο αποτελείται από 

ένα αργυρό μετάλλιο και ένα χρηματικό ποσό 1000 φράγκων στο μαθητή που αριστεύει στα 

μαθηματικά. (Delmas 1897) 

2.2. Οι διδάσκοντες 

Η διδασκαλία των νέων ελληνικών ανατέθηκε αρχικά σ’ένα μέλος της Ελληνικής Παροικίας, 

τον Νικόλαο Βαφειάδη, ο οποίος δίδαξε τα νέα ελληνικά στο Λύκειο από το 1834 μέχρι το 1845.  

Η ολοένα και αυξανόμενη σπουδαιότητα που αποδίδεται στη διδασκαλία των νέων 

ελληνικών στη Μασσαλία γίνεται εμφανής όταν καλείται να αναλάβει ως καθηγητής ο 

νεοελληνιστής Jules Blancard. Ο Blancard, ιδρυτής της έδρας των νεοελληνικών σπουδών στο 

πανεπιστήμιο της Aix en Provence, δίδαξε στο Λύκειο από το 1866 μέχρι το 1872. Στο Διοικητικό 

Δελτίο της Δημόσιας Εκπαίδευσης αναφέρεται : « Η εγκαθίδρυση της διδασκαλίας των νέων 

ελληνικών εγκρίθηκε δοκιμαστικά στο Αυτοκρατορικό Λύκειο της Μασσαλίας. Ο κος Blancard, 

πρώην καθηγητής στο γυμνάσιο των Ιωαννίνων, στην Ήπειρο, πρώην γραμματέας και μεταφραστής 

της Γαλλικής Σχολής στην Αθήνα, ορίζεται υπεύθυνος της διδασκαλίας η οποία έχει ως σκοπό να 

διδαχθεί η θεωρία της γαλλικής γλώσσας στον μεγάλο αριθμό των νεαρών Ελλήνων μαθητών οι 

οποίοι έρχονται από την Ελλάδα καθώς επίσης και η ελληνική γλώσσα στους γάλλους μαθητές εκ των 

οποίων πολλοί είναι προορισμένοι να έχουν αργότερα εμπορικές σχέσεις με την Ανατολή.» (B.Α.I.P 

1866). Ο Blancard μετατίθεται στη Σχολή Ανατολικών γλωσσών στο Παρίσι το 1872. 

Τη συνέχεια της διδασκαλίας των νέων ελληνικών στο Λύκειο αναλαμβάνει ο Γρυπάρης  

Σπυρίδων, ο οποίος διδάσκει στο Λύκειο από το 1872 μέχρι το θάνατό του στις αρχές του 1881.  

Από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1881 καλύπτει την κενή θέση ο καθηγητής 

ελληνικών Βεργωτής Μ. (B.Α.I.P 1881)  

Τον Οκτώβριο του 1881 αναλαμβάνει υπηρεσία στο Λύκειο ο Ευσταθιάδης Σάββας, ο οποίος 

διδάσκει παράλληλα στην Ανώτατη Σχολή Εμπορίου της Μασσαλίας. Στο δελτίο ανάληψης 

υπηρεσίας του αναγράφεται: «Απόφοιτος της Ακαδημίας Αθηνών, δίδαξε στο Εθνικό Κολλέγιο της 

Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας κλπ». Επίσης αναφέρεται ότι έχει συγγράψει μία γραμματική 

νέων ελληνικών καθώς και ένα λεξικό. Ο Ευσταθιάδης διδάσκει στο Λύκειο μέχρι το 1886 οπότε 

μετατίθεται κι αυτός στην Ανώτατη Σχολή Ανατολικών Γλωσσών στο Παρίσι.  

Στο Λύκειο προσλαμβάνεται ως καθηγητής ελληνικών ο Τριανταφύλλης Αχιλλέας από την 

Ελλάδα ο οποίος διδάσκει μέχρι το 1900-1901. 

2.3. Οι μαθητές 

Από το 1835 μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα σχεδόν όλα τα ονόματα των γόνων της  ελληνικής 

παροικίας της Μασσαλίας, αλλά και άλλων Ελλήνων μαθητών συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα 

στους εγγεγραμμένους. Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής κατά την οποία 

συγκεντρώνονται όλοι οι διδάσκοντες και οι μαθητές του Λυκείου,  βραβεύονται οι μαθητές που 

αρίστευσαν. Η τελετή απονομής βραβείων αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την πόλη 

και ειδικό φυλλάδιο με τα ονόματα των βραβευθέντων μαθητών εκδίδεται κάθε χρόνο.  Δεν είναι 

λίγες οι φορές κατά τις οποίες τα ελληνικά ονόματα υπερισχύουν ανάμεσα στους βραβευθέντες 

μαθητές. Μέλη της οικογένειας Αγέλαστου, Αργέντη, Μαυροκορδάτου, Μεταξά και Ροδοκανάκη 

είναι ανάμεσα στους πρώτους που βραβεύονται σε πολλά μαθήματα. Το βραβείο αριστείας στο 

μάθημα των νέων ελληνικών απονέμεται πάντα σε Έλληνα μαθητή. 

Ο κατάλογος των ελλήνων εγγραφέντων και βραβευθέντων μαθητών είναι μακρύς: 

Σκουλούδης, Σεκιάρης, Σκαραμαγκάς, Ράλλης, Πετροκόκκινος, Πρασσακάκης, Ζαφειρόπουλος, 

κ.α. Στις περιπτώσεις που συναντώνται ίδια επίθετα με διαφορετικό τόπο καταγωγής, πρόκειται για 

μέλη των ίδιων εμπορικών δικτύων που στέλνονταν στο Λύκειο υπό την προστασία της 

οικογένειας. Έτσι συναντούμε ονόματα όπως Ροδοκανάκης από τη Μασσαλία και από την 

Καλκούτα, ή Ζαφειρόπουλος από τη Μασσαλία και από την Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν 

εξάλλου και οι Έλληνες οικότροφοι μαθητές οι οποίοι φιλοξενούνται έναντι αδρής αμοιβής στο 
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οικοτροφείο του Λυκείου. Εκτός από τις πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, πολλοί από τους 

οικότροφους μαθητές προέρχονται από εύπορες οικογένειες κυρίως από νησιά όπως η Χίος, η 

Μύκονος, η Μυτιλήνη, η Λέρος η Σύρα, ενώ πολλοί έρχονται από άλλα κέντρα παροικιακού 

ελληνισμού, ή την Κωνσταντινούπολη. 

Ανάμεσα στους γνωστούς μαθητές του Λυκείου ο Γιάννης Ψυχάρης, ο μελλοντικός 

συγγραφέας και ένθερμος υποστηρικτής της δημοτικής γλώσσας, ο οποίος ήρθε στη Μασσαλία σε 

ηλικία 15 ετών για να σπουδάσει στο Λύκειο της Μασσαλίας όπου ήταν εγγεγραμμένος από το 

1865 μέχρι το 1872 (Delmas 1897). 

3. 20ος αιώνας 

3.1. Η μετεξέλιξη της ελληνικής παροικίας 

Από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα και μέχρι το 1930 διαδοχικά κύματα προσφύγων 

και μεταναστών φτάνουν στη Μασσαλία, κυρίως από τα Δωδεκάνησα, που τελούσαν υπό Ιταλική 

κυριαρχία. Η Μικρασιατική καταστροφή προσθέτει έναν μεγάλο αριθμό προσφύγων στους ήδη 

υπάρχοντες, ενώ λίγοι αριθμητικά μετανάστες εγκαθίστανται στην πόλη μετά τη λήξη του Β΄ 

παγκοσμίου πολέμου. 

Η κοινωνικοοικονομική σύνθεση των Ελλήνων της Μασσαλίας διαφοροποιείται. Η ελληνική 

εμπορική Κοινότητα της πόλης αποδυναμώνεται καθώς πολλοί από τους απογόνους των μελών της 

στρέφονται σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς και εγκαταλείπουν τη Μασσαλία. Διατηρείται ένας 

πυρήνας ισχυρών οικογενειών όπως αυτές του Ζαρίφη, Ζαφειρόπουλου, Αργέντη και άλλων, οι 

οποίοι συνεχίζουν να διατηρούν οικονομικά συμφέροντα στην πόλη, ενώ παράλληλα 

διαμορφώνεται σταδιακά και οργανώνεται συλλογικά το πλήθος των Ελλήνων που έχει 

εγκατασταθεί στην πόλη. Οι περισσότεροι από τους τελευταίους είναι είτε εργάτες είτε 

μικροεπαγγελματίες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε περιοχές της πόλης όπου το 

ελληνικό στοιχείο είναι ισχυρό. 

Το Λύκειο της Μασσαλίας συνεχίζει να είναι το μοναδικό Λύκειο στην πόλη. Από το 1930 η 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν και το Λύκειο της Μασσαλίας, με την ονομασία 

Thiers, γίνεται προσιτό σε μαθητές με κοινωνική προέλευση από τις τάξεις των Ελλήνων 

ελεύθερων επαγγελματιών και υπαλλήλων. 

3.2. Διδάσκοντες 

Τα νέα ελληνικά διδάσκονται στο Λύκειο ως το 1913, και μέχρι την ίδια περίοδο γίνονται και 

μαθήματα κατήχησης ορθόδοξου δόγματος καθώς και τα μαθήματα Εμπορίου και Βιομηχανίας 

στον δεύτερο κύκλο σπουδών. Οι αιτίες της μη συνέχισης της διδασκαλίας των νέων ελληνικών 

πρέπει να αναζητηθούν τόσο στην μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής σύνθεσης του ελληνισμού 

της πόλης, στην αποδυνάμωση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας για εμπορικούς σκοπούς καθώς 

και στις ιστορικές συγκυρίες. 

Η καταγραφή της ελληνικής παρουσίας των διδασκόντων στο Λύκειο Thiers όσον αφορά τον 

20ο αιώνα κυμάνθηκε σε δύο κατευθύνσεις: αφενός στους καθηγητές οι οποίοι δίδαξαν νέα 

ελληνικά μέχρι την κατάργηση της διδασκαλίας του μαθήματος και αφετέρου στους Έλληνες 

καθηγητές που αναφέρονται στα αρχεία ως διδάσκοντες σε διάφορες ειδικότητες.  

Ο Σάββας Ευσταθιάδης  επανέρχεται ως καθηγητής νέων ελληνικών στο Λύκειο της 

Μασσαλίας τη σχολική χρονιά 1900 -1901 και διδάσκει μέχρι το 1908 . 

Τελευταίος στον κατάλογο των διδασκόντων των νέων ελληνικών είναι ο Yzombard Joseph, 

γάλλος μεταφραστής ο οποίος δίδαξε από το 1909 έως το 1913.  

Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ζυγαβινός έχει την ευθύνη της ορθόδοξης κατήχησης μέχρι το 

1909. 

Στη συνέχεια υπάρχουν δύο καταγραφές ελλήνων καθηγητών μεταξύ των Γάλλων 

συναδέλφων τους στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Λυκείου. Η πρώτη αφορά τον καθηγητή 
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φυσικής αγωγής Βαφίδη Λ., ο οποίος αναλαμβάνει υπηρεσία στο Λύκειο το 1945. Η δεύτερη 

αφορά την αναπλήρωση ενός καθηγητή αγγλικών από την κα Ηλιοπούλου, η οποία υπηρετεί στο 

Λύκειο για πέντε μήνες, το 1952. 

3.3. Μαθητές 

Στις αρχές του 20ου αιώνα ανάμεσα στα ονόματα των μαθητών απαντώνται ακόμη πολλά 

γνωστά ονόματα ισχυρών εμπορικών οικογενειών όπως Σκαραμαγκά, ή Ζαρίφη, καθώς και 

ονόματα οικότροφων μαθητών από πολλά μέρη της Ελλάδας ή άλλων κέντρων του Ελληνισμού.  

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η οικογενειακή παράδοση φοίτησης στο Λύκειο. Η γνωστή 

οικογένεια Αυγερινού, εγκατεστημένη στη Μασσαλία τον 19ο αιώνα, της οποίας πολλά μέλη ήταν 

γνωστοί γιατροί στην πόλη, για πρώτη φορά παρουσιάζεται ανάμεσα στους εγγραφέντες το 1878. 

Τρεις απόγονοι είναι εγγεγραμμένοι το 1932, ένας εκ των οποίων συμμετέχει στο διοικητικό 

συμβούλιο του Λυκείου, ως γονέας μαθητών το 1941, ενώ ο εγγονός του βραβεύεται για τις 

επιδόσεις του κατά το σχολικό έτος 1961-1962. Απόγονοι της οικογένειας Αργέντη βρίσκονται 

επίσης ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο λύκειο από τον 19ο αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1960. 

Ενώ το Λύκειο Thiers παραμένει πρώτο στις επιλογές εκπαίδευσης των γνωστών «παλιών» 

οικογενειών, αποτελεί επίσης την κατεξοχήν επιλογή της νέας εμπορικής τάξης της ελληνικής 

παροικίας. Πρόκειται για μια νέα τάξη εμπόρων με διαφορετικό προσανατολισμό η οποία, 

συνεργάζεται με τις «παλιές» οικογένειες και ιδρύει το 1924 το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο, 

ενώ παράλληλα συμμετέχει στην ίδρυση άλλων ελληνικών συλλόγων. Έτσι ανάμεσα στους 

μαθητές του Λυκείου, συναντώνται πολλά μέλη ή γόνοι μελών του νέου Επιμελητηρίου, όπως ο 

Νικολαΐδης Νικόλαος, ο Σταμάτης Δάρας, Ανδρέας Κοταντριόπουλος και πολλοί άλλοι. 

Επίσης  πολλοί μαθητές, είτε είναι γιοι μελών των Συλλόγων που ιδρύονται από τους 

μετανάστες είτε δραστηριοποιούνται οι ίδιοι αργότερα ως ενήλικες ενεργά στα πλαίσια των 

συλλόγων αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο παραδείγματα : οι μαθητές Καϊμάκης και 

Τριανταφυλλίδης οι οποίοι φοίτησαν στο Λύκειο κατά τη δεκαετία 1960 - 1970 ήταν γιοι του 

αντιπροέδρου και του γραμματέα αντίστοιχα της Ελληνικής Ένωσης, του κυριότερου  συλλόγου 

μεταναστών στην πόλη με έτος ίδρυσης το 1945. 

Παρόλο που δεν είναι δυνατό να καταγραφούν όλοι οι Έλληνες μαθητές του Λυκείου στα 

πλαίσια της παρούσας μελέτης, γίνεται σαφές από την αρχειακή έρευνα, ότι καθ’όλη τη διάρκεια 

του 20ου αιώνα, η νέα ελληνική κοινότητα που δραστηριοποιείται στην πόλη και οργανώνεται 

βαθμιαία, διατηρεί σημαντική αντιπροσώπευση στο Λυκείου Thiers, αν και αυτό συμβαίνει σε 

μικρότερη κλίμακα από ό,τι συνέβαινε κατά τον  19ο αιώνα. 

4. 21ος αιώνας 

Αν η ελληνική παρουσία στο Λύκειο Thiers μελετήθηκε κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα από 

ιστορική πλευρά ως ποιοτική αντιπροσώπευση της ελληνικής παροικίας,  επιχειρείται κατά τον 21ο 

αιώνα να μελετηθεί ως εκπαιδευτική πρόκληση, εφόσον ο προσανατολισμός της διαφοροποιείται 

θεμελιωδώς.  

Το 2002 τα νέα ελληνικά αρχίζουν και πάλι να διδάσκονται στο Λύκειο Thiers 90 χρόνια 

μετά την διακοπή της διδασκαλίας τους. Η εισαγωγή των νέων ελληνικών ως επιλογή 

«ανταποκρίνεται στον μεσογειακό και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του Λυκείου που συνεχίζει να 

επιβεβαιώνεται για δύο αιώνες» (Echinard, Orsoni, Dragoni, 2004). Στόχος του εγχειρήματος ο 

εκφρασμένος στόχος κατά την τοποθέτηση του Blancard τον 19ο αιώνα, λίγο παραφρασμένος: « να 

διδαχθεί η ελληνική γλώσσα στους γάλλους μαθητές». Με άλλα λόγια η ισχυροποίηση και η 

προώθηση της γλώσσας στα πλαίσια της γαλλικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Τα τμήματα άρχισαν να λειτουργούν μετά από υπογραφή σύμβασης μεταξύ των 

διπλωματικών αρχών της Μασσαλίας και της διοίκησης του Λυκείου. Ακολούθως, η σύμβαση 

εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του τότε Συντονιστικού Γραφείου Παρισίων, ενώ μετά 

το 2010 υπογράφεται από το Συντονιστικό Γραφείο Βρυξελλών. Η προσπάθεια εντάχθηκε στο 
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πνεύμα των διαδοχικών νόμων που ακολούθησαν τον 1446/1996 και οι οποίοι προωθούν ρητά τις 

ενταγμένες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης παράλληλα με τις άλλες υπάρχουσες μορφές 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.  

 Ποια είναι όμως η παρούσα εικόνα των νέων ελληνικών ως ενταγμένου μαθήματος στη 

γαλλική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση;  

Καταρχάς, ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την επίσημη διδασκαλία των νέων 

ελληνικών είναι ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί πτυχίο διδακτικής επάρκειας (CAPES : Certificat 

d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré) νέων ελληνικών. Πρόκειται για το 

δίπλωμα με το οποίο οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί παίρνουν τον τίτλο του καθηγητή. Αυτή τη στιγμή 

υπάρχει θεσμοθετημένο πτυχίο CAPES για δέκα μοντέρνες ξένες γλώσσες (γερμανικά, αγγλικά, 

αραβικά, κινέζικα, ισπανικά, εβραϊκά, ιταλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά και ρωσικά) και για πέντε 

περιφερειακές : βασκικά, βρετανικά, καταλανικά, γλώσσα créole, οξιτανικά (κλάδος της οποίας 

είναι και τα Προβηγκιανά τα οποία διδάσκονται στο Λύκειο Thiers). 

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι η αυτονομία των γαλλικών Ακαδημιών (ανάλογες 

με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας που αποφασίζει για τις γλώσσες 

που θα διδάσκονται στα γυμνάσια και λύκεια ευθύνης της. Με την μεταρρύθμιση του 2018 

μεγαλύτερη αυτονομία δίνεται και στους Λυκειάρχες, οι οποίοι αποφασίζουν για τις επιλογές 

μαθημάτων που προσφέρονται στα ιδρύματά τους.   

Αυτή τη στιγμή, τα νέα ελληνικά διδάσκονται επίσημα από γάλλους καθηγητές σε δύο 

γαλλικά Λύκεια : το Montesquieu στο Bordeaux και το Victor Duruy στο Παρίσι. Αυτό κατέστη 

δυνατό γιατί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή δόθηκε η δυνατότητα σε γάλλους καθηγητές να 

περάσουν ειδικές εξετάσεις (CAPES interne) με στόχο να διδάξουν νέα ελληνικά. Αυτό όμως ήταν 

κάτι που δεν επαναλήφθηκε. Ένας επιθεωρητής (inspecteur) νέων ελληνικών είναι υπεύθυνος για 

τους καθηγητές που διδάσκουν στα παραπάνω λύκεια ενώ σε κανένα γαλλικό Γυμνάσιο δε 

διδάσκονται επίσημα τα νέα ελληνικά. 

Εκτός από τις δύο περιπτώσεις αυτές, τα νέα ελληνικά στη δευτεροβάθμια γαλλική 

εκπαίδευση μπορεί να διδάσκονται ανεπίσημα στο μέτρο που υπάρχει συγκεκριμένη και 

αιτιολογημένη ζήτηση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου Γυμνάσια ή Λύκεια συνάπτουν συμβόλαια 

ιδιωτικού δικαίου με εκπαιδευτικούς, Γάλλους που έχουν επαρκή γνώση των νέων ελληνικών, ή 

Έλληνες που βρίσκονται στη Γαλλία. Σ’όλες αυτές τις περιπτώσεις η διδασκαλία των νέων 

ελληνικών παραμένει περιστασιακή και σποραδική 

Το Γυμνάσιο και Λύκειο Thiers στη Μασσαλία και το Λύκειο Stendhal στην Grenoble είναι 

τα μοναδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία όπου τα νέα ελληνικά διδάσκονται επίσημα από 

Έλληνες αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.  

Η σύγχρονη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο λύκειο Thiers απευθύνεται σε κάθε 

ενδιαφερόμενο μαθητή, γεγονός που συναντάται σπάνια στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη 

Διασπορά. (Δαμανάκης 2010). Η φιλοσοφία και η διαδικασία της ενταγμένης διδασκαλίας των 

νέων ελληνικών στην δευτεροβάθμια γαλλική εκπαίδευση διαφέρει ριζικά από την διδασκαλία στα 

παραδοσιακά μη ενταγμένα ΤΕΓ της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης η οποία απευθύνεται σε μαθητές 

ελληνικής καταγωγής γιατί αυτή δομείται και λειτουργεί με βάση το γαλλικό εκπαιδευτικό 

σύστημα.  

Τα νέα ελληνικά στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο Thiers προσφέρονται ως επιλογή, επιπλέον 

του καθημερινού προγράμματος. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται με διαδικασία ακριβώς 

παρόμοια μ’αυτήν των εγγραφών των μαθητών στα Προβηγκιανά, τοπική γλώσσα της Νοτίου 

Γαλλίας, για την οποία υπάρχει θεσμοθετημένο CAPES. Η συστηματοποίηση της διδασκαλίας της 

ελληνικής σε γάλλους μαθητές στα πλαίσια του σχολικού τους προγράμματος, λαμβάνει υπόψη το 

θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται, προσεγγίζει τον μαθητή με βάση διδακτικές 

μεθόδους προσαρμοσμένες στις γλωσσικές, πολιτισμικές και ηλικιακές ιδιομορφίες του. Για να 

διαρκέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τα νέα ελληνικά ώστε το μάθημα να επιλέγεται κάθε 

χρονιά, η διδασκαλία των νέων ελληνικών συμβαδίζει με το σύστημα διδασκαλίας των άλλων 
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επίσημα διδασκομένων γλωσσών με κατάλληλα διαμορφωμένο διδακτικό υλικό. Με άλλα λόγια οι 

μαθητές κατανοούν τη δομή της νεοελληνικής παράλληλα με τη δομή της γαλλικής γλώσσας και 

συγκρίνουν, κατανοούν και αποσαφηνίζουν τη σχέση των δύο γλωσσών. 

Ανεξάρτητα από τον προαιρετικό χαρακτήρα του μαθήματος, η βαθμολόγηση των μαθητών, 

το απουσιολόγιο, η επικοινωνία με τη διεύθυνση του ιδρύματος και με τους γονείς γίνεται 

ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Pronote, του επίσημου λογισμικού της Δευτεροβάθμιας γαλλικής 

εκπαίδευσης. Οι βαθμοί των νέων ελληνικών συμπεριλαμβάνονται στον έλεγχο των μαθητών, και 

λαμβάνονται υπόψη στο μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε τριμήνου.  

Στην Γ΄Λυκείου, στο Λύκειο Thiers, όπως σ’όλα τα λύκεια της Γαλλίας οι μαθητές μπορούν 

να επιλέξουν τα νέα ελληνικά ως πρώτη, δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα για την απόκτηση του 

Baccalauréat (απολυτηρίου). Η προετοιμασία των μαθητών στο Λύκειο Thiers γίνεται 

επιπροσθέτως των μαθημάτων. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τα νέα ελληνικά στο Baccalauréat 

επιλέγονται κυρίως από μαθητές οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή και η προετοιμασία τους, 

γίνεται συνήθως στα μη ενταγμένα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας με μεγάλη επιτυχία. Στόχος της 

ενταγμένης διδασκαλίας είναι, παράλληλα με τους τυχόν μαθητές ελληνικής καταγωγής, να 

επιλέγουν όλο και περισσότεροι γάλλοι μαθητές τα νέα ελληνικά στις εξετάσεις του Baccalauréat.  

Από το 2015 λειτουργεί στο Λύκειο Thiers, κατόπιν συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας, κέντρο εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας που συγκεντρώνει υποψηφίους από 

όλη τη Νότια Γαλλία. Στόχος και σ’αυτήν την περίπτωση είναι η προσέλκυση γάλλων μαθητών 

στις εξετάσεις. Με την απόκτηση πιστοποιητικού ελληνομάθειας δημιουργείται ο σύνδεσμος των 

νέων ελληνικών με μελλοντικές προοπτικές σπουδών, ενισχύοντας έτσι τις τάξεις των φοιτητών 

στα Πανεπιστήμια όπου υπάρχουν έδρες Νεοελληνικών Σπουδών στη Γαλλία. 

Στη σύμβαση  που υπογράφεται για τη διδασκαλία των νέων ελληνικών στο Λύκειο Thiers 

καθορίζεται ότι στο τέλος κάθε χρόνου  θα πραγματοποιείται από κοινού μία αξιολόγηση από τα 

συμβαλλόμενα μέρη ως προς την επιτυχία του εγχειρήματος: «Σε αυτό το πλαίσιο, θα είναι 

επιθυμητή η μελλοντική δημιουργία από την Ακαδημία ενός τμήματος διδασκαλίας της νεοελληνικής 

γλώσσας που θα υποστηρίζεται επίσημα από το γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας». Παρόλα αυτά, 

μέχρι σήμερα το γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας δεν έχει υποστηρίξει την δημιουργία ενός 

επισήμου τμήματος διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας. 

Αντίθετα, η Ακαδημία της Μασσαλίας αφαίρεσε το 2017 τα νέα ελληνικά από τη λίστα των 

προτεινόμενων γλωσσών ως τρίτη επιλογή στο Baccaleuréat αγνοώντας τους ιστορικούς δεσμούς 

της πόλης και της περιοχής με τη γλώσσα αυτή. 

5. Συμπεράσματα 

Το Λύκειο Thiers είναι συνυφασμένο με την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής παροικίας 

καθώς και με τη διδασκαλία των νέων ελληνικών στη Μασσαλία. Ήταν και είναι ένα από τα 

καλύτερα σχολικά ιδρύματα στη Γαλλία όπου φοιτούν μαθητές με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

Παράλληλα, το λύκειο Thiers, αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για την ένταξη των νέων 

ελληνικών στη γαλλική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Τα νέα ελληνικά είναι αναμφισβήτητα υπαρκτά στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, εφόσον 

οι μαθητές μπορούν να τα επιλέξουν στο Baccalauréat, όμως η γλώσσα αυτή δεν μπορεί να διδαχτεί 

ομοιοτρόπως και να κατακτήσει τη θέση την οποία  έχουν άλλες γλώσσες για τις οποίες είναι 

θεσμοθετημένο πτυχίο διδακτικής επάρκειας (CAPES). 

Είναι γεγονός ότι η επίσημη επιχειρηματολογία στη Γαλλία αλλά και σε άλλα κράτη 

προβάλλει τη µη ύπαρξη ουσιαστικής ανάγκης για επένδυση σε γλώσσες όπως η ελληνική, λόγω 

της δεδομένης επικράτησης της αγγλικής ή της ανάδυσης της κινέζικης γλώσσας. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικές Ακαδημίες στη Γαλλία, καθίστανται βαθμιαία υπηρεσίες με προσανατολισμό στις 

ανταγωνιστικές αγορές εργασίας και περνούν από τη  λογική της γνώσης σε εκείνη των 

ικανοτήτων.  
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Η θεσμοθέτηση πτυχίου CAPES νέων ελληνικών, η οποία αποτελεί θέμα διακρατικών 

συμφωνιών και προηγούμενης διεπιστημονικής συνεργασίας, θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

οργανωμένη διδασκαλία των νέων ελληνικών στη γαλλική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θα 

εξασφάλιζε ένα δίκτυο εκπαιδευτών ικανό να καλύπτει το σύνολο της γαλλικής επικράτειας. Θα 

έδινε παράλληλα τη δυνατότητα σε πολλούς Έλληνες της Διασποράς με ικανό επίπεδο 

γλωσσομάθειας να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ώστε να διδάξουν τα νέα ελληνικά στα γυμνάσια 

και τα λύκεια της Γαλλίας. 

Προϋπόθεση και απαραίτητη προεργασία αποτελεί η ανάδειξη του μεγάλου πολιτισμικού 

ενδιαφέροντος των νέων ελληνικών και η παρουσίαση της νεοελληνικής ως γλώσσα επικοινωνίας 

και μελλοντικών δυνατοτήτων. Η γνώση της ιστορικής πορείας της νεοελληνικής γλώσσας στη 

Γαλλία, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα προβολής και «διαφήμισης» της 

γλώσσας και να συμβάλει στην αποσαφήνιση μίας στρατηγικής για την ενταγμένη ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Γαλλία, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις προκλήσεις 

στο σύγχρονο γλωσσικό περιβάλλον. Με συντονισμένη διεπιστημονική συνεργασία θα μπορούσε 

να εξασφαλιστεί μία ανταγωνιστική θέση για τη νέα ελληνική γλώσσα στο γαλλικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 
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Περίληψη 

To E.C.M.L. είναι ένας μοναδικός θεσμός που έχει ως αποστολή να ενθαρρύνει την αριστεία 

και την καινοτομία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και να βοηθήσει τους Ευρωπαίους να μάθουν 

γλώσσες πιο αποτελεσματικά. Το όραμά του: μια Ευρώπη που δεσμεύεται στη γλωσσική και 

πολιτισμική πολυμορφία. Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, αναμφίβολα, χαρακτηρίζονται και 

εμπλουτίζονται από τη γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία, τη μετανάστευση και την 

κινητικότητα. Το κλειδί βρίσκεται στην εκμάθηση γλωσσών: η προώθηση της δια βίου, ποιοτικής, 

γλωσσικής εκπαίδευσης υποστηρίζει όχι μόνο την εκπαιδευτική και επαγγελματική επιτυχία, αλλά 

και την προσωπική ανάπτυξη και την αίσθηση της αυτοεκτίμησης, ενώ όλα αυτά μαζί συμβάλλουν 

στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη και της 

κοινωνικής συνοχής. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και δίκτυο, η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας έχει ήδη 

πλαισιωθεί από όλη την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία ώστε να βοηθήσει τους εργαζόμενους μετανάστες 

να εξελιχθούν τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση μεταναστών, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων, 

γλωσσική και πολιτισμική ένταξη, ανάπτυξη βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την επικοινωνιακή μέθοδο, για να καταστεί η γλωσσική διδασκαλία 

αποτελεσματική οφείλει να έχει τον χαρακτήρα μιας φυσιολογικής γλωσσικής δραστηριότητας.. Η 

γλωσσική ικανότητα δεν αποτελεί μια στατική γνώση, αλλά μια σύνθετη, δυναμική δεξιότητα η 

οποία κατακτιέται με την εξάσκηση στην πρόσληψη και παραγωγή διαφόρων τύπων λόγου. 

Προϋπόθεση για τη γλωσσική ικανότητα (κατοχή των γραμματικοσυντακτικών δομών και του 

λεξιλογίου), αποτελεί η επικοινωνιακή ικανότητα και η «γνώση» των κανόνων χρήσης της 

γλώσσας. 

Στη διδακτική των ξένων γλωσσών η διδασκαλία του συστήματος της γλώσσας τίθεται στην 

υπηρεσία του βασικού στόχου της γλωσσικής διδασκαλίας που είναι η ανάπτυξη της ικανότητας 

για καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Έτσι, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από την 

«εφαρμογή κανόνων» στη «γλωσσική χρήση», μέσα σε συγκεκριμένο περιβάλλον επικοινωνίας. 

Για παράδειγμα, η χρήση ενικού αριθμού από τον εκπαιδευόμενο στο «τυπικό» γράμμα κατά την 

παραγωγή γραπτού λόγου συνιστά σημαντικό επικοινωνιακό λάθος. «Μαθαίνω τη γλώσσα 

σημαίνει ότι μαθαίνω τις χρήσεις της γλώσσας και τα νοήματα που συνδέονται με αυτές τις 

χρήσεις», τονίζει ο Halliday (1994). 

Κατά την τελευταία δεκαετία σημειώνεται πληθώρα εκδόσεων για τη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας ως ξένης. Η πλειονότητα των εγχειριδίων, τα οποία απευθύνονται σε 

διαφορετικές ηλικίες και επίπεδα ελληνομάθειας, ακολουθεί την επικοινωνιακή μέθοδο στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Παράλληλα με την επιλογή από τον επιστημονικό 

υπεύθυνο του προγράμματος του βασικού εγχειριδίου, το οποίο βασίζεται στην επικοινωνιακή 

προσέγγιση εκμάθησης μιας ξένης / δεύτερης γλώσσας, αποτελεί λειτουργική επιλογή κομβικής 
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σημασίας η δημιουργία ενός φακέλου αυθεντικού εκπαιδευτικού υλικού (portfolio), ο οποίος θα 

παρέχει στους εκπαιδευόμενους μία εκτενή σειρά από «ζωντανά» κείμενα (αιτήσεις, δηλώσεις, 

χάρτες, ενοικιαστήρια, ειδοποιητήρια, οδηγίες χρήσης, οδηγούς διασκέδασης, συνταγές μαγειρικής, 

στίχους τραγουδιών και ό,τι άλλο αποτελεί προϊόν επικοινωνίας), με σκοπό να τους καταστήσει 

ικανούς –εργαλειακά- χρήστες και ευαισθητοποιημένους φορείς της ελληνικής γλώσσας. Καθετί 

που αποτελεί προϊόν επικοινωνίας, γραπτής ή προφορικής, στο δημόσιο - τυπικό και άτυπο - λόγο 

μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμο εκπαιδευτικό μέσο για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

προγράμματος. 

Καθώς η γλώσσα είναι η ρίζα της μάθησης, δε μπορεί να υπάρξει ποιοτική εκπαίδευση χωρίς 

ποιοτική γλώσσα και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, σε όλα τα επίπεδα, όποιο 

και αν είναι το αντικείμενο που διδάσκουν, έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

οικοδόμηση του γλωσσικού και διαπολιτισμικού τους ρεπερτορίου. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον 

τίτλο του προγράμματος του ¨προγράμματος του ECML «Γλώσσες στην καρδιά της μάθησης». 

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη: ανάπτυξη και διαμεσολάβηση. Η ανάπτυξη 

επικεντρώνεται στη δημιουργία νέων λύσεων στις προκλήσεις που εντοπίζονται από τα κράτη μέλη 

του ECML. Μέσω προγραμμάτων και ομάδων προβληματισμού, αναφορικά με τη διαμεσολάβηση, 

τα κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόσουν και να εφαρμόσουν τους υφιστάμενους πόρους ECML, 

να έχουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία του ECML, μέσω Εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών και 

εθνικών εκδηλώσεων υποστήριξης, να γιορτάσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών και να 

συμμετάσχουν σε συνέδρια, διαλέξεις και συνέδρια ανοιχτά σε ευρύτερο κοινό. 

2. Κυρίως μέρος 

Η Ευρώπη φιλοξενεί πολλά εκατομμύρια ενηλίκων - μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων 

των προσφύγων) και εθνικών μειονοτήτων - των οποίων η πρώτη γλώσσα διαφέρει από τη γλώσσα 

της πλειοψηφίας της χώρας στην οποία ζουν. Η ικανότητα αυτών των ενηλίκων να εξασφαλίζουν 

την απασχόληση και, στη συνέχεια, την πρόοδο στην εργασία είναι απαραίτητη τόσο για την 

ευημερία τους όσο και, γενικότερα, για την κοινωνική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρόσφατη άφιξη μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Ευρώπη καθιστά 

ακόμη πιο επείγον το ζήτημα της ένταξης. Το κλειδί για αυτό είναι η υποστήριξη αυτών των 

ενηλίκων να μάθουν τη γλώσσα της πλειοψηφίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την εργασία. 

Επί του παρόντος, σε ολόκληρη την Ευρώπη αναδύονται νέες προσεγγίσεις όσον αφορά την 

εκμάθηση γλωσσών για την εργασία και την εκμάθηση γλωσσών για επαγγελματικούς σκοπούς. 

Αυτές οι προσεγγίσεις, πολλές από τις οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές, έχουν τη δυνατότητα να 

διευρύνουν σημαντικά τη συμμετοχή. Ορισμένες υιοθετούν καθιερωμένες μεθοδολογίες και τις 

προσαρμόζουν. Άλλες είναι εξ ολοκλήρου καινοτόμες, με επίκεντρο τη μη τυπική και την άτυπη 

μάθηση. Όλες, ωστόσο,  προβάλλουν νέες επαγγελματικές απαιτήσεις από τους επαγγελματίες. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του έργου «Γλώσσα για εργασία/επαγγελματικούς σκοπούς», το 

ευρωπαϊκό δίκτυο μάθησης που δημιουργήθηκε από το έργο ECML Language for Work - 

Ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των μεταναστών στην εργασία (2012-15), χρησιμοποιεί 

εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης, για να καταστούν οι προσεγγίσεις αυτές προσβάσιμες για 

τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γλώσσα της πλειοψηφίας. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Μοντέρνων Γλωσσών δημιουργεί ένα πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης για να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν αυτές τις νέες προσεγγίσεις. 

Προκειμένου να υποστηριχθεί η ενσωμάτωση των προσφύγων, το σχέδιο του ECML 

ανέπτυξε επίσης έναν «γρήγορο οδηγό» με βασικές αρχές και μια σειρά αποτελεσματικών 

προσεγγίσεων (συμπεριλαμβανομένων των μη τυπικών και ανεπίσημων προσεγγίσεων) για την 

υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών για επαγγελματικούς σκοπούς. 

Στις δραστηριότητες του έργου «Language for work Tools for professional development»  

συμμετείχαν όσοι ασχολούνται άμεσα με την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, όπως οι 

εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτικών, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ερευνητές, οι πάροχοι 
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μάθησης και άλλοι από τον τομέα της επαγγελματικής μάθησης και δεξιοτήτων. Αναφορικά με τα 

αποτελέσματα και τα προϊόντα που προέκυψαν από το πρόγραμμα, αυτά συνοψίζονται στα εξής:  

1. «Γρήγορος οδηγός», σε τουλάχιστον πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, 

γερμανικά, πολωνικά, ιταλικά, κ.ά.) 

2.  Εύχρηστη συλλογή προσεγγίσεων για την υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών στο χώρο 

Εργασίας. 

3.  Πλαίσιο για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης, περιγράφοντας τους ρόλους 

και τις ικανότητες των επαγγελματιών, βασιζόμενες σε διαφορετικές προσεγγίσεις, για την 

υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών που σχετίζονται με την εργασία και επαγγελματικούς 

σκοπούς. 

4. Τράπεζα πόρων, υλικό, (που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά υλικά, άρθρα, λεξικά, οδηγούς 

δραστηριότητες, μελέτες περιπτώσεων, κ.λπ.), που συνδέονται με το πλαίσιο 

επαγγελματικής ανάπτυξης, για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης στον τομέα 

της εκμάθησης γλωσσών που σχετίζεται με την εργασία. 

Όλα αυτά τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Language for 

Work Network. Σχετικά με την υποστήριξη που παρέχουν τα αποτελέσματα του έργου, 

αναφέρουμε τα εξής: Το εργαλείο «Γρήγορος οδηγός» του έργου προσφέρει μια συνοπτική 

επισκόπηση των βασικών αρχών και προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για την επιτυχή 

γλωσσική ενσωμάτωση των ενηλίκων μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, στην 

εργασία. Το έργο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων που είναι εύκολα διαθέσιμες στους 

υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, τους παρόχους εκπαίδευσης και άλλους, σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, επεκτείνει την παροχή υπηρεσιών ποιότητας και προωθεί την περαιτέρω επαγγελματική 

ανάπτυξη. Το πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης του σχεδίου και η τράπεζα πόρων βοηθούν τους 

δασκάλους - εκπαιδευτικούς και άλλους που ασχολούνται με την υποστήριξη της εκμάθησης 

γλωσσών στο πεδίο εφαρμογής να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές ανάγκες (αναφορικά με τις 

γλωσσικές δεξιότητες) των επαγγελματιών μεταναστών. Μέσω αυτών των προϊόντων, το έργο 

βοηθά όλους όσοι ασχολούνται με την υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών με έμφαση την 

εργασία, να διασφαλίσουν την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των ευκαιριών εκμάθησης γλωσσών 

για ενήλικες μετανάστες και εθνοτικές μειονότητες. 

Η επιτυχής ενσωμάτωση των ενήλικων μεταναστών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

γλωσσικές δεξιότητες και την απασχόληση. Οι μετανάστες χρειάζονται γλωσσικές δεξιότητες για 

να βρουν κατάλληλη απασχόληση και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην εργασία. Η 

απασχόληση, επίσης, μπορεί να βοηθήσει τους μετανάστες να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους 

δεξιότητες. Οι μετανάστες, με τις γλωσσικές δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται για να 

εξασφαλίσουν ποιοτική απασχόληση, ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη. Για τους 

πολλούς άλλους μετανάστες που έρχονται με περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες και χωρίς 

αναγνωρισμένα προσόντα, η υποστήριξη για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων που σχετίζονται 

με την εργασία είναι ζωτικής σημασίας. 

Οι γλωσσικές δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία είναι οι δεξιότητες που χρειάζονται 

οι άνθρωποι για: 

• να βρουν κατάλληλη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών για την αναζήτηση 

εργασίας - βιογραφικό σημείωμα, αιτήσεις εργασίας, συνεντεύξεις κ.λ.π. 

• να συνεισφέρουν θετικά και αποτελεσματικά ως υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των 

γλωσσικών δεξιοτήτων για συγκεκριμένες εργασίες, την υγεία και την ασφάλεια, την 

ομαδική εργασία, τη διαχείριση της ποιότητας, φροντίδα του πελάτη, δικαιώματα 

απασχόλησης, ευθύνες και διαδικασίες, 

• την πρόοδο στην εργασία και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους, συμπεριλαμβανομένων 

των γλωσσικών δεξιοτήτων για επίσημη κατάρτιση στο χώρο εργασίας, άτυπη μάθηση στην 

εργασία, περαιτέρω επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εκτός του χώρου εργασίας. 
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Οι γλωσσικές δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία είναι συγκεκριμένες σε:   

• κοινωνικά πρότυπα γύρω από την εργασία - δηλαδή γενικές προσδοκίες σχετικές με τις 

συμπεριφορές, τους τρόπους επικοινωνίας κ.λ.π. στο πλαίσιο του περιβάλλοντος της 

εργασίας 

• νομοθεσία και ρυθμίσεις, π.χ. νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια, πρότυπα 

ποιότητας 

• επικοινωνιακές απαιτήσεις του συγκεκριμένου τομέα εργασίας - δηλ. γλωσσικές δεξιότητες 

που απαιτούνται π.χ. της πληροφορικής, της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, του 

λιανικού εμπορίου, κ.λ.π. 

• κοινωνικές προδιαγραφές που αφορούν συγκεκριμένο χώρο εργασίας - δηλαδή τρόπους 

επικοινωνίας, προσδοκίες συμπεριφοράς κ.λ.π. 

• τα επικοινωνιακά αιτήματα της ίδιας της δουλειάς/επαγγέλματος 

Στην εργασία, οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση: 

✓ να κατανοούν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους 

✓ να μιλούν για χρονοδιαγράμματα εργασίας 

✓ να μιλούν για απαιτήσεις της εργασίας 

✓ να επεξεργάζονται και να επικοινωνούν πληροφορίες, ομιλούμενες και γραπτές 

✓ να χειρίζονται τις οδηγίες, προφορικές και γραπτές 

✓ να συνεργάζονται με άλλους, μεταξύ άλλων 

✓ να δέχονται προτάσεις 

✓ να προσφέρουν βοήθεια 

✓ να ζητούν βοήθεια 

✓ να δέχονται ανατροφοδότηση 

✓ να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες 

✓ να δίνουν αναφορά, προφορικά και γραπτώς  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να βοηθήσουμε τους μετανάστες να αναπτύξουν γλώσσα που 

σχετίζεται με την εργασία και να καλλιεργήσουν δεξιότητες. Η εμπειρία που χρειαζόμαστε 

ποικίλλει αναλόγως. Είναι σίγουρα καλό, ωστόσο, να έχουμε κάποια κατανόηση για δύο πράγματα. 

Το ένα είναι η εκμάθηση γλωσσών - συγκεκριμένα, τι βοηθά έναν ενήλικα να αποκτήσει μια νέα 

γλώσσα (και τι τον εμποδίζει). Ο άλλος τομέας είναι ο τομέας εργασίας (π.χ. φιλοξενία, κοινωνική 

μέριμνα κ.λ.π.). 

Οι μετανάστες μπορούν να βοηθηθούν να αναπτύξουν εργασιακές γλωσσικές δεξιότητες 

μέσω διαφορετικών ειδών επίσημου προγράμματος εκμάθησης, συμπεριλαμβανομένων: 

• προγραμμάτων ενσωμάτωσης και άλλων προγραμμάτων εκμάθησης γλωσσών για τους 

μετανάστες, 

• προγραμμάτων απασχολησιμότητας και προ-απασχόλησης για άτομα που αναζητούν 

εργασία, 

• επαγγελματικών προγραμμάτων για συγκεκριμένα επαγγέλματα. 

Για τους μετανάστες που ήδη απασχολούνται, η υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών μπορεί 

να ενσωματωθεί στα γενικότερα προγράμματα κατάρτισης στο χώρο εργασίας. Διαδικασίες 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας και 

συναντήσεων ομάδων, προσφέρουν επίσης καλή ευκαιρία να υποστηρίξουν τη γλωσσική ανάπτυξη. 

Αυτές οι ευκαιρίες επίσημης και μη τυπικής μάθησης μπορούν να συμπληρωθούν με την 

υποστήριξη της άτυπης μάθησης, τόσο στην εργασία όσο και στην κοινότητα, διά μέσου: 

• προγραμμάτων καθοδήγησης,  

• προγραμμάτων εθελοντών φίλων. 

• ομάδων υποστήριξης από ομότιμους. 
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• πόρων μάθησης με δυνατότητα αυτόματης πρόσβασης. 

Μαθαίνουμε μια νέα γλώσσα κυρίως αλληλεπιδρώντας σε αυτήν. Τυπικές οδηγίες μπορεί να 

είναι πολύ χρήσιμες, αλλά δεν αρκούν από μόνες τους. Αποκτάμε ικανότητες χρησιμοποιώντας τη 

γλώσσα για να επικοινωνούμε σε πραγματικές καταστάσεις. Μεγάλο μέρος της μάθησης συμβαίνει 

ασυνείδητα και απαιτεί επιμονή για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, ιδιαίτερα για να επιτευχθεί το 

επίπεδο που απαιτείται από τις περισσότερες θέσεις εργασίας. 

Η μεμονωμένη πρόοδος εξαρτάται από μια σειρά από συχνά αλληλοσυνδεδεμένους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων, των ικανοτήτων, του εκπαιδευτικού υπόβαθρου, 

και των άλλων γλωσσών που γνωρίζει το άτομο, κ.α. 

Τυπικοί φραγμοί/εμπόδια στην εκμάθηση γλωσσών από τους μετανάστες αποτελούν: 

• έλλειψη εμπιστοσύνης για αλληλεπίδραση στη γλώσσα 

• πολύ περιορισμένη επαφή με τους ομιλητές της γλώσσας 

• περιορισμένη παιδεία 

• έλλειψη χρόνου, χρήματα για διδασκαλία 

• έλλειψη υποστήριξης εκμάθησης στο χώρο εργασίας ή εκτός του χώρου εργασίας 

• έλλειψη αποτελεσματικών προσωπικών στρατηγικών μάθησης (μερικές φορές συνδέονται 

με έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητα μάθησης) 

• έλλειψη κινήτρων να επιμείνουν στη δραστηριότητα εκμάθησης γλωσσών. 

Για να προσφέρουμε αποτελεσματική υποστήριξη, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα 

εμπόδια. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι η προσωπική κατάσταση των μεταναστών 

μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω τραυμάτων, οικογενειακών συνθηκών, νομικών 

αβεβαιοτήτων και πολλών άλλων παραγόντων. 

Για ποιους λόγους μάλιστα ένας μετανάστης θα μπορούσε να διακρίνεται από λίγες έως 

ελάχιστες γλωσσικές δεξιότητες; Αναφέρουμε χαρακτηριστικά: 

• Περιορισμένη πρόσβαση στη σχολική φοίτηση – φτωχοί μετανάστες, μετανάστες που 

προέρχονται από χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση. 

• Δεν υπάρχει προηγούμενη ενασχόληση με το αλφάβητο που χρησιμοποιείται στη χώρα μας. 

• Δεν υπάρχει προηγούμενη έκθεση στις κοινωνικές πρακτικές γύρω από την παιδεία της 

χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών γραμματισμού που είναι κοινές στους 

χώρους εργασίας. 

• Δεν υπάρχει προηγούμενη έκθεση στις μεθόδους επίσημης εκμάθησης που 

χρησιμοποιούνται στη χώρα μας. 

• Αρνητικές εμπειρίες στο σχολείο. 

• Μαθησιακές δυσκολίες σχετικές με την παιδεία, π.χ. δυσλεξία. 

3. Αποτελέσματα 

Τα παραδείγματα πρακτικής υποστήριξης για την εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας που 

σχετίζεται με την εργασία από όλη την Ευρώπη και τον Καναδά συνιστούν και οδηγούν στα 

παρακάτω αποτελέσματα σχετικά με τη γλώσσα, την εργασία και τη μάθηση, που τίθενται προς 

συζήτηση: 

1. Γλώσσα και επικοινωνία: Η γλώσσα είναι κάτι παραπάνω από ένα επίσημο σύστημα 

γραμματικής και λεξιλογίου που πρέπει να μάθει κανείς στην τάξη. Πρόκειται για ένα μέσο για την 

οικοδόμηση κοινωνικών πραγματικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων και της 

τεχνογνωσίας που συνδέονται με την επαγγελματική / εργασία. Η χρήση της γλώσσας είναι 

διαπροσωπική και διαμορφώνεται έτσι από κοινωνικούς κανόνες και σχέσεις εξουσίας. Η 

διαπραγμάτευση του νοήματος είναι διμερής και εξαρτάται περισσότερο από τις γλώσσες. Σε κάθε 
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πράξη επικοινωνίας, οι εμπλεκόμενοι έχουν κοινή ευθύνη για την αμοιβαία κατανόηση. Στο 

πλαίσιο των εργασιών, αυτό περιλαμβάνει τους εργοδότες και τους συναδέλφους. 

2. Γλωσσικές δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία: Οι γλωσσικές δεξιότητες που 

σχετίζονται με την εργασία είναι οι δεξιότητες που χρειάζονται οι άνθρωποι για να βρουν την 

κατάλληλη απασχόληση, να συνεισφέρουν θετικά ως εργαζόμενοι, να προχωρήσουν στην εργασία 

και να μάθουν και να αναπτυχθούν. Συνήθως, αυτές οι δεξιότητες είναι εξειδικευμένες και συνεχώς 

εξελίσσονται. Αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τις διάφορες επικοινωνιακές απαιτήσεις συγκεκριμένων 

τομέων εργασίας και διαφορετικούς ρόλους μέσα σε αυτούς, αλλά και κοινωνικούς κανόνες που 

σχετίζονται με την εργασία, γενικά και σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα.  

3. Εκμάθηση γλωσσών: Η εκμάθηση γλωσσών είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας 

μαθητής αποκτά επικοινωνιακή ικανότητα στη γλώσσα στόχου. Αυτή η διαδικασία εμφανίζεται σε 

μια χρονική περίοδο και με διάφορους τρόπους, εκ των οποίων η σημαντικότερη είναι η 

αλληλεπίδραση στη γλώσσα. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσα στον εκπαιδευόμενο, αλλά μπορεί 

να υποστηριχθεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, της 

επίσημης διδασκαλίας. Η υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών είναι πολύ πιθανό να είναι 

αποτελεσματική όταν βασίζεται σε μια ρεαλιστική κατανόηση της απόκτησης γλωσσών από τους 

ενήλικες. Όσον αφορά την εκμάθηση των μεταναστών L2, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για 

διάφορους παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και συναδέλφων στην εργασία) να 

υποστηρίζουν τους μαθητές με διαφορετικούς τρόπους. 

4. Υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών που σχετίζεται με την εργασία: Η υποστήριξη είναι 

πολύ πιθανό να είναι αποτελεσματική όταν συνδυάζει την εμπειρογνωμοσύνη στην εκμάθηση 

γλωσσών με την κατανόηση των απαιτήσεων εργασίας. Στην πράξη (και αναπάντεχα, δεδομένου 

του εύρους των απαιτήσεων εργασίας), αυτός ο συνδυασμός εμπειρογνωμοσύνης σπάνια 

συνδυάζεται σε ένα μεμονωμένο άτομο ή οργανισμό. Συνεπώς, είναι πιθανό να απαιτηθεί η 

συνεργασία μεταξύ φορέων από διάφορους τομείς, όπως η γλωσσική διδασκαλία, η επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, η στήριξη της αγοράς εργασίας και ο ίδιος ο χώρος εργασίας. 

5. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και παρόχων L2: Οι εκπαιδευτικοί και οι πάροχοι L2 φέρνουν 

τυπικά την εμπειρία στην εκμάθηση γλωσσών σε επίσημες ρυθμίσεις. Μερικές φορές προσφέρουν 

επίσης εμπειρογνωμοσύνη σε άλλες μορφές υποστήριξης της εκμάθησης γλωσσών. Μπορούν 

επίσης να φέρουν εμπειρογνωμοσύνη σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς, αν και αυτό 

είναι λιγότερο κοινό. Για την παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης στην εκμάθηση γλωσσών που 

σχετίζεται με την εργασία, προϋπόθεση είναι η εμπειρογνωμοσύνη στον αντίστοιχο επαγγελματικό 

τομέα. Αυτό πιθανόν να απαιτεί από τους δασκάλους και τους παρόχους L2 να συνεργάζονται 

στενά με τους εργοδότες, τα κέντρα απασχόλησης, τα συνδικάτα, τα κέντρα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης κλπ. Οι δεξιότητες, οι γνώσεις και οι στάσεις που απαιτούνται για τη 

συνεργασία αυτού του είδους αποτελούν επομένως ένα σημαντικό μέρος της ικανότητας που 

απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς και τους παρόχους L2. 

4. Συμπεράσματα 

Με τη σωστή υποστήριξη, η ίδια η εργασία προσφέρει πολλές ευκαιρίες για τη γλωσσική 

ανάπτυξη. Η υποστήριξη στο χώρο εργασίας είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τους μετανάστες που 

εργάζονται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, για τους οποίους η εκμάθηση γλωσσών στην 

εργασία μπορεί να είναι η μόνη ρεαλιστική. Είτε ο μετανάστης παρακολουθεί επίσημα μαθήματα 

είτε όχι, η άτυπη εκμάθηση γλωσσών είναι γύρω τους: οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, η 

επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νέα και τα μέσα ψυχαγωγίας και οι online πόροι 

μάθησης. Τα άτομα με εμπειρία στην εκμάθηση γλωσσών είναι βέβαιο ότι θα επωφεληθούν από 

αυτές τις ευκαιρίες, αλλά οι μετανάστες με λιγότερη εμπιστοσύνη και λιγότερη εμπειρία στην 

εκμάθηση γλωσσών μπορεί να μην είναι σε θέση να επωφεληθούν. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης λειτουργεί ως 

καταλύτης για τη μεταρρύθμιση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών. Βοηθά τους 
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ενδιαφερόμενους φορείς στα κράτη μέλη της να ενώσουν τις πολιτικές και τις πρακτικές της 

γλωσσικής εκπαίδευσης. Το έργο του ECML, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μάθηση μέσω 

γλωσσών», κινείται πέρα από την αίθουσα ξένων γλωσσών για να περιλαμβάνει όλες τις γλωσσικές 

ικανότητες και τις ανάγκες όλων των ομάδων μαθητών. Το πρόγραμμα, το οποίο προωθεί τη 

συνεκτική, πολυγλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αρχές 

που συμφώνησαν τα μέλη των μελών του Φόρουμ του Επαγγελματικού Δικτύου κατά τη 

διατύπωση της Διακήρυξης του Graz για την εκμάθηση γλωσσών το 2010. 

Τα μέλη του Φόρουμ Επαγγελματικού Δικτύου για τη Γλωσσική Εκπαίδευση αναλαμβάνουν 

να συνεργαστούν για διάφορες βασικές πρωτοβουλίες, όπως: 

1. Μια επισκόπηση των ευρωπαϊκών και διεθνών πηγών αναφοράς στις οποίες θα βασίζονται 

οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές γλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές, στρατηγικές και 

πρακτικές. 

2. Αυστηρότερη διεθνής και περιφερειακή συνεργασία όσον αφορά την ανταλλαγή και 

εφαρμογή σχετικών ερευνών και τη διασφάλιση ότι τα σχετικά ερευνητικά έργα έχουν 

σχεδιαστεί κατάλληλα για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. 

3. Νέες προσεγγίσεις για τη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση στις πολυγλωσσικές 

και πολυπολιτισμικές αίθουσες διδασκαλίας.  

4. Βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των γλωσσικών προσόντων, ειδικά σε λιγότερο 

διδασκόμενες γλώσσες και γλώσσες για συγκεκριμένους σκοπούς. 

5. Η ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης για τη διασφάλιση και την ενίσχυση της ποιότητας 

της υποστήριξης της εκμάθησης γλωσσών σε όλους τους τομείς και των συστημάτων για 

την προώθηση της ποιότητας και των εξαιρετικών επιτευγμάτων στην εκμάθηση γλωσσών. 

6. Τρόποι προσδιορισμού των επαγγελματικών ικανοτήτων που χρειάζονται οι επαγγελματίες 

της διδασκαλίας γλωσσών που εργάζονται σε διαφορετικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης 

της αποτελεσματικότερης χρήσης των νέων τεχνολογιών στην (γλωσσική) εκπαίδευση, της 

καινοτόμου εκπαίδευσης των καθηγητών ξένων γλωσσών και των προγραμμάτων 

κινητικότητας για τους εκπαιδευτικούς. 

7. Ένα ανοικτό φόρουμ για τη συζήτηση των πολιτικών γλωσσικής εκπαίδευσης και της 

εφαρμογής τους, οδηγώντας σε πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στην εκμάθηση γλωσσών 

σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

8. Μια κοινή γλώσσα για τη συζήτηση και την ανάπτυξη τρόπων αξιολόγησης των γλωσσικών 

και πολυγλωσσικών ικανοτήτων και για τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του 

γραμματισμού σε πολύγλωσσες κοινότητες. 

9. Περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως: το 

κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς (CEFR) και το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών 

(ELP), την ανάπτυξη προτύπων αναφοράς για τις δεξιότητες στις γλώσσες της σχολικής 

εκπαίδευσης, της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των γλωσσικών μαθημάτων για τους 

μετανάστες, καθώς και για τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μη ευρωπαϊκές γλώσσες, την 

ευρύτερη χρήση των «προσωπικών προφίλ γλώσσας» (π.χ. σε γλωσσικά χαρτοφυλάκια). 

10. Εφαρμογή σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως η σύσταση (2008) 

σχετικά με τη χρήση του CEFR και την προώθηση της πολυγλωσσίας. 
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Abstract 

In which way should the archaeological monuments’ management take place? By whom? To 

whom’s benefit? The questions above become more and more intense in an period of unrestrained 

neoliberalism and of violent capitalistic expropriation, when archaeological monuments undergo a 

“Public tragedy”, paraphrasing Hardin’s(1968) words regarding “tragedy of the common”. Without 

trying to suggest an answer to the questions above, this proposal is trying to discuss the 

archaeological monuments as “common” goods using an interdisciplinary view. It is also trying to 

pinpoint the threat that exists for the archaeological monuments as public goods by the extrusion of 

the private capitals. 

 

Keywords: commons, archaeological monuments, Greece, neoliberalism, Ηellinikon 

1.Introduction 

 It could be said that, as “common” goods, the archaeological monuments do not constitute 

sterilized shells of the past. Instead, they include the ethical value of collectivity, since they 

constitute spatial traces where society expresses its need for remembering its joint existence 

(Tερζόγλου, 2006). As a result, through the use and the open access to them, monuments acquire 

new meanings and become part of the experience of the people of the present. Meanwhile, as noted 

in the bibliography,( Kιουπκιόλης, 2014· Ostrom, 2015· Boiller, 2016) the thinking on the social 

nature occurs when the “common” are threatened by confinement moves or more clearly by the 
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intensified market appropriation. Meanwhile, looking into the present, the fetishized sacredness that 

the monuments acquired at the beginning of modernity due to nationalism is doubted and threatened 

by a universal logic, that of intensified market exploitation. Exactly as in the rest of the public 

fields, where the capitalistic logics and policies forward the depredation of public wealth, the 

shrinking of the social state and of the “common goods” (material and non-material sources, etc), in 

the field of monument management the well-known neoliberalistic recipe of less state is applied, 

aiming at the shrinking of the common good of cultural heritage, and the concession of the public 

capital to the private field. The examples in Greece are  many. 

  

2. Main body  

2.1Archaeological monuments under threat in Greece  

 In Greece, the fetishized sacredness of the archaeological monuments and sites, which 

resulted now only from the means of society but also from “outside” – as a self-presentation 

practice to the West (Herzfeld, 1991) while building a national identity –at the beginning of the 18th 

century- had as a result a tight embracing from the state and their protection as “public goods”. 

With the help of the scientific sayings of the archaeology as an academic discipline, the 

archaeological monuments were entrenched by everyday life and the trivial uses that were 

appointed to them by people.(Χαμηλάκης, 2012). They were also given “from above” a historical 

identity-label through a variety of eras and uses that the monuments have as historical palimpsests- 

(The Acropolis is a typical example, see Hamilakis, Yalouri, 1996·Kαυτατζόγλου, 2001). The 

above practices were aspects of museum-making, a practice achieved “from above” through the 

imposition of monumental time instead of social time.(Herzfeld, 1991) Meanwhile, the protection 

of archaeological monuments that was founded in “organizing a solid Archaeological Agency that 

acts “for the common good” cultivated among others a feeling of hostility between the citizens and 

the archaeological agency (Herzfeld, 1991), while, in the long term, it led to the alienation of local 

communities “by the substantial processes of remnant management, “putting them in the position of 

self-admiring and of the “customer”, the interior tourist”. (Λεκάκης, χ.η.ε.: 11). Although the new 

archaeological law 3028/2002 (Article 1, Article 3.1) as well as the covenant of Granada (Article 1, 

Article 14), which was validated by the Greek state with the law 2039/1992, underline the 

importance of cultural inheritance for the society, the proper bodies of participatory approach and 

processing of the problems have not been created yet, while, on the contrary, elimination is 

indirectly promoted(Λεκάκης, χ.η.ε.).Consequently, it could be said that archaeological monuments 

have been highlighted as eminently places of the modernist Public, which is characterized by the 

failure of a democratic sociability, since, instead of constituting a field of continuous participatory 

recreation, they constituted hegemonic cultural fossilizations. 

 Looking into the present, the fetishized sacredness that the monuments acquired at the 

beginning of modernity due to nationalism is doubted and threatened by a universal logic, that of 

intensified market exploitation. The examples are many. 

The threat for the antiquities by the investment in Hellinikon, the destruction of the antiquities 

in Skouries, Chalkidiki, by Eldorado, the permission granting from  Central Archaeological Council 

(Kentriko Arxaiologiko Simboulio) to civilians to build a multi-storey building close to the 

Akropolis. The highlight of the market’s intrusion in the “commons of the memory” is the recent 

(1.2019) inclusion of thousands of monuments to the Superfund, among which were the 

archaeological site of Knossos, the Venetian walls of Heraklion, the white tower, Vergina, the 

Rotunda and the church of Panagia Ahiropiitos in Thessaloniki (the last two are  also Unesco 

monuments) as well as dozens of other monuments in Greece, a decision that the government of 

Syriza had to recall, given the fair reaction and indignation of the local communities. 
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Gotsis,( Γκότσης, 2017: 71) in his attempt to outline the factors that lead to the threatening of 

the public character of the archaeological monuments by the private interests, notes the following: 

“The gradual depreciation of the Archaeological Service, the inability of the greek state to cover the 

financial needs of the monuments, the happening for years policy that realizes the cultural heritage 

as a market good and not as a public good, that treats monuments and museums based on financial 

criteria, sometimes as a possible source of income and sometimes as inactive bodies, but surely 

being ignorant about their educational power, open the way for the private field.” 

The exploitation of the symbolic capital of archaeology is eloquently imprinted by the funding 

instruments of the European Union – in ESPA – during the period 2014-2020, that aim at a 

cooperation with the local business bodies and a connection with tourism through the cooperation of 

the private and the public field. The change of orientation is also connected to the fact that the 

culture itself is internationally treated as a good that can be utilized since the 1980s. (Μπιανκίνι, 

1990). 

At an institutional level in Greece this tendency is observed since the 1990s, with the 

foundation of Legal Persons under Public Law or Legal Persons under Private Law, that extracted 

actions from the archaeological agency by introducing private financial criteria in monument 

management.(Γκότσης, 2017: 72).  

Meanwhile, the rhetoric about civilian involvement in managing the monumental stock of the 

country came back stronger during the crisis (Γκότσης, 2017). In October 2012 in an event of 

presenting investment suggestions in a road show organized by the Athens Stock Exchange in New 

York, an American Colossus that specializes in museum designing  (Ralph Appelbaum Associates) 

suggested an investment plan of touristic utilization, which refers to the utilization of the capital’s 

antiquities and more specifically the creation of a wider area of tourist attraction in our country that 

covers an area from the Akropolis up to Lavrio. As Gkotsis (Γκότσης, 2017: 73).also notes, “the 

suggestion, with a total budget between 1.1 to 4.3 billion euros, depending on the extent of the 

intervention, actually aims at the creation of a huge ancient greek Disneyland, in which monuments 

and history would be dealt with as a touristic attraction to the delight of hasty tourists-consumers 

”.In 2014, the issue of the privatization of the monuments rebounds with the interview of the 

archaeologist Steven Miller in the American magazine Times, a man who worked in the treasures of 

Nemea for four decades. In the article’s title, which was published on January 18th, “Is privatization 

capable of saving the treasures of Ancient Greece?”, the excavator suggests allowing private 

companies to manage the utilization, the projection and the safekeeping of archaeological  sites 

(Γκότσης, 2017: 73). 

2.2. The archaeological monuments as development barriers:Τhe case of Hellinikon 

As we will see, the investment in Hellinikon is the most characteristic example where the 

public good of archaeological sites is threatened by market extrusion. 

The  enormous area of Hellinikon ,which lies on the south of Athens, consists of: Α) The 

geographical territory that the old airport of Hellinikon occupied, which was the international 

airport of Athens from 1938 to 2001, when the new international airport of Athens, “Eleftherios 

Venizelos” in Spata started operating. B) the territory of the old American base in Hellinikon , the 

territory that involves the Olympic athletic facilities in St. Kosmas and C) the area of the marina of 

St. Kosmas.(Fosters &Partners Limited, 2016:1). 

Since 2012 Hellinikon together with more than 3,000 real estates have been transferred to 

TAIPED, Hellenic Republic Asset Development Fund,(Tameio Apokratikopiiseon Periousias 

Dimosiou,) to be sold for the repayment of the public debt. 

 Ηοwever, Hellinikon is a significant archaeological site. Specifically,  on St. Kosmas’ 

peninsula, historical excavations of the 20th century brought to light a settlement and a graveyard 

from the prehistoric era (Bronze Age: 3.000-2.000 B.C.). The building remnants and the moveable 

findings (tools, obsidian cores, shells, vessels, etc) constitute evidence of the regular 
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communication between the islands and Attica. According to ancient sources, St. Kosmas’ 

peninsula constitutes the Koliada edge of the ancient years, where according to an ancient prophecy,  

Zefiros pulled the ancient Persian shipwrecks after the Battleship of Salamina. In Koliada there is 

also proof of the existence of the temple of Venus Koliada and of the sanctuary of 

Demeter.(Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, 2017). 

On the northern part of the peninsula there is the post-byzantine temple of Sts. Kosmas and 

Damianos, with wall paintings from the 19th century, under which there is an even older layer. On 

the south wall there are also depictions of the 17th century. During the renovation of the temple, a 

marble pillar of the old templar was found, while travelers of the 19th century mention that the 

temple lies on ancient remnants. In the territory of Hellinikon there are, apart from newer 

monuments, avowed antiquities as well as non-avowed, which, although dating back before 1453 

and therefore, according to the archaeological law, belonging to the state and cannot be exchanged 

or in adverse possession, were withheld by the state in the interests of the private field. (Σύλλογος 

Ελλήνων Αρχαιολόγων, 2017).  

Already from 2014, the government of Samaras-Venizelos, through HRADF, put the area up 

to sale. In the auction that followed, the area was given to Latsis’ company of interests. 

Two years later and after judicial reviews for the low amount of money that it was sold for-

given, HRADF, while Syriza was in charge, signed in June 2016 the concession contract with the 

company, “Lamda Development S.A.”, “Hellinikon Global I S.A.”. The contract clarifies that the 

investors are in full possession of 30% of the area and have the right to use the rest 70% for 99 

years. Moreover, the [FEK 181/A/27-9-2016] declared that among others, the investor would be 

refunded in case of finding/declaring antiquities by the state. 

2.3. The investment plant: An Athenian Riviera  

The commercialization of the land of the former airport of Hellinikon is part of the bigger 

plan for transforming the coastal front of Athens to an “Athenian Riviera”, where, despite the 

proclamations of the inventors for giving many parts of the area for public use, directly or 

indirectly, the common goods, such as the shoreline and the monuments, will only be available to a 

small financial elite.(Γκότσης, 2017). 

According to the investors, the project on Hellinikon constitutes the biggest urban restoration 

in Europe, which has been designed in such a way that will add important new investments and uses 

in the fields of tourism, culture, business, innovation and environment, with a positive impact not 

only on the wider area of Athens but on the whole of the country. Moreover, according to them, it 

will offer a unique chance for an upgrade for the Athenian image, and to make it one of the most 

important touristic destinations worldwide. (Fosters & Partners Limited κ.α.,2016:15· 

https://thehellinikon.com ) 

The talking is about a destination that will include a significant number of new touristic 

shelters, architectural landmarks, as well as uses for thematic tourism, which is expected to attract 

about 1 million new tourists, expanding significantly the touristic period – and simultaneously 

reducing seasonality – and increasing their average stay and spending in Athens. The Hellinikon 

investment goes up to 8 billion euros and is expected to create 75,000 new working positions in a 

time space of 25 years, according to the evidence that the investors are setting forth. 

(https://thehellinikon.com ). 

According to the investors, Hellinikon will constitute the birth of a Model City, which will 

include multiple academic activities, such as creating educational institutes and student dining 

areas. Internationally accredited Medical and Research Institutes and national and international 

businesses which will recreate a model business park will also be positioned there. Furthermore, the 

Elliniko project will include the creation of the metropolitan park, the construction of the biggest 

shopping mall of Attica, hotel complexes, places of touristic interest (casinos, resorts, golf courses, 
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utilization of the existing Olympic centre of Canoe Kayak) as well as building luxurious residences. 

(https://thehellinikon.com). 

According to the Integrated Development Plan, creating this investment will constitute a 

flagship project in designing Athens as well as the country. A destination with intense symbolic 

representation, in which more landmarks will exist, such as tall buildings-symbols and buildings of 

special architecture in general, but also wider landmark destinations, such as individual 

neighborhoods and the Metropolitan Park, the renovated Coastal front as a total, etc. 

Fosters&Partners Limited κ.α., 2016: 33). 

2.4.The non-avowed antiquities as «danger» 

In the case of Hellinikon , the view that antiquities are a hindrance for development was 

reignited. This idea was supported both from the Greek and from the foreign media, but also from 

political parties(like Nea Dimokratia). On May 22 2017, the Government Council of Economic 

Policy (Kivernitiko Simboulio Oikonomikis Politikis)  approved a plan of a general memorandum of 

Consensus and Cooperation between the Ministry of Culture and Education and the company 

Elliniko A.E. (without it having been examined by any of the services in charge!). This decision 

became formal by being published in the Government Gazette (FEK B’ 1862/26.5.2017 see 

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση του Υπουργείου Πολιτισμού, 2017: Σεπτέμβριος 3). 

The memorandum(see Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελληνικόν Α.Ε) among 

others, provided for:Α)Excavations only for the needs of technical work. The trial cuts are made (on 

its own expenses) by the Archaeological Agency and only if it is allowed by Elliniko A.E. Besides, 

the memorandum also clarifies where the trial cuts are forbidden .Β)A proposal by the foreman 

regarding the fate of antiquities only after considering Elliniko A.E.’s opinion as well suffocating 

timetables (same-day, within 5 days, 10 days, etc) 

After an intense mobilization of the Association of Greek Archaeologists on September 27 

2017,  CAC (Κ.Α.Σ) decided that it cannot have a conversation on approving or not the Integrated 

Development Plan (IDP) and the Strategic Environmental Impact Assessment (SEIA) of the project 

if it does not first declare the antiquities. So, on 4.10.2017, the members of the Central 

Archaeological Council unanimously agreed on declaring the archaeological site of Hellinikon  and 

by majority (15-1) in favor of its limits, which cover approximately 300 acres of the investment 

area. I will close with an ascertainment of Gkotsis (Γκότσης, 2017: Ιούνιος 18) regarding 

Hellinikon:“The poker game played around the case of Ηellinikon is nerve-wracking. And will 

continue for a long time. While the stake remains too big, both in economic and in political level, 

the picture will remain blur, through the communicational management of the matter and the back 

to back bluffs. From this point of view, what will finally happen with Ηellinikon remains an 

unanswered question.”  

3.Conclusion 

Based on the example of Hellinikon, it could be said that in the era of post capitalism or of the 

so-called postmodernism, the archaeological monuments concentrate the interweaving of the private 

and public field and the failure of the democratic society where, as common goods, they should be 

freely approachable by all. The monuments can strangely work as a field for us to follow the policy 

of the common and to move from the owners’ way of thinking to the feeling of collective 

responsibility for the past in the universal ethnoscape that we live in. 
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΝΤΑΔΑ ΣΤΗ ΒΙΑΝΝΟ ΚΑΤΑ 
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Ιστορικός ερευνητής 

 

Περίληψη 

Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση τριών εκφάνσεων του βιαννίτικου 

πολιτισμού: του θεάτρου, του κινηματογράφου και της καντάδας. Η μελέτη έγινε κατά το χρονικό 

διάστημα 1922-2012, το οποίο χωρίστηκε σε τρεις χρονικές περιόδους: την περίοδο του 

Μεσοπολέμου (1922-1940), την Μεταπολεμική (1944-1974) και την Μεταπολιτευτική (1976-

2012). Σε κάθε περίοδο μελετήθηκαν τα είδη των θεατρικών έργων και οι ρόλοι των ηθοποιών, οι 

κινηματογραφικές προβολές και η κινηματογραφική δημιουργία, καθώς και ο τρόπος παρουσίασης, 

η μουσική και το ρεπερτόριο της καντάδας. Το υλικό της εργασίας στηρίχθηκε σε πρωτογενείς 

πηγές από αρχειακή έρευνα κυρίως σε εφημερίδες, βιβλία και προσωπικές μαρτυρίες. 

Το παρόν άρθρο κομίζει νέα στοιχεία για τον βιαννίτικο πολιτισμό του 20ου και 21ου αιώνα, 

καθώς παρουσιάζει τρία πολιτισμικά σκιρτήματα με αιχμές το θέατρο, τον κινηματογράφο και την 

καντάδα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Βιάννος, θέατρο, κινηματογράφος, καντάδα 

Εισαγωγή 

Ιστορικά η Βιάννος μπαίνει στον πανελλήνιο πολιτιστικό χάρτη της νεότερης Ελλάδας στα 

τέλη του 19ου-αρχές του 20ου αιώνα χάρη στον πατέρα του χρονογραφήματος Ιωάννη Κονδυλάκη 

(1861-1920), ο οποίος παραδίδει πληθώρα στοιχείων του τοπικού λαϊκού πολιτισμού με το 

ηθογραφικό μυθιστόρημα «Ο Πατούχας» (1893) και στη συνέχεια με το μυθιστόρημα «Πρώτη 

Αγάπη» (1919), καθώς και άλλα διηγήματα για τη Βιάννο, όπως το «Εκ Βιάννου», «Κρητική 

Ελβετία» (Κονδυλάκης, 1961). Μετά τον Κονδυλάκη το πρώτο πολιτισμικό σκίρτημα αφορά την 

περίοδο του Μεσοπολέμου και διαρκεί περίπου μια εικοσαετία (1924-1944), με κορυφαίο 

πολιτισμικό γεγονός την θεατρική δραστηριότητα. 

Οι δεκαετίες 1950 και 1960, το δεύτερο πολιτισμικό σκίρτημα, χαρακτηρίζονται από την 

«εντός των τειχών» πολιτισμική ανάπτυξη, η οποία όμως συνυπάρχει με μια εξίσου σημαντική 

«εκτός των τειχών», από Βιαννίτες, οι οποίοι κατοικούν στο Ηράκλειο και στην Αθήνα. Το 

σημαντικότερο πολιτιστικό δρώμενο είναι η καντάδα. Η Επταετία διακόπτει την πνευματική πορεία 

κι εξέλιξη τόσο στη Βιάννο, όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. 

Το τρίτο πολιτισμικό σκίρτημα (1976-2012) χαρακτηρίζεται από τις «αμετακίνητες» 

δημόσιες καντάδες, δεν έχει κινηματογραφικά δρώμενα, ούτε θεατρική ομάδα. 

Η περίοδος του Μεσοπολέμου (1922-1940) 

Η περίοδος του Μεσοπολέμου αποτέλεσε περίοδο ακμής για τον βιαννίτικο πολιτισμό, λόγω 

της παρουσίας του συλλόγου  «Ο Διαβάτης». Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1924 από φιλόμουσους 

Βιαννίτες και προχώρησε στην δημιουργία θεατρικής ομάδας, δύο ποδοσφαιρικών ομάδων, 

προσέλαβε επαγγελματία χοροδιδάσκαλο για τη διδασκαλία ευρωπαϊκών χορών, ενώ ταυτόχρονα 

ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση με την διοργάνωση χοροεσπερίδων και επιστημονικών 

διαλέξεων. Εκτός από  τον «Διαβάτη» σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του τοπικού πολιτισμού έπαιξε 

και το Γυμνάσιο Βιάννου, το οποίο ιδρύθηκε ως διτάξιο το 1921 και μετατράπηκε σε εξατάξιο το 

1930 (Αλιγιζάκης, 2019). 
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Σύμφωνα με τον Μανόλη Καδιανάκη κατά την περίοδο 1925-1935 παρουσιάστηκαν 

τέσσερεις θεατρικές παραστάσεις με άνδρες ηθοποιούς, καθώς δεν επιτρεπόταν η συμμετοχή 

γυναικών σε θεατρικούς ρόλους, λόγω των ηθών της εποχής. Ο θίασος ανέβασε την «Γκόλφω» του 

Περισειάδη, την «Σκλάβα» του ίδιου, τον «Φιλάργυρο» του Μολιέρου, τον «Πειρασμό» του 

Ξενόπουλου, καθώς επίσης και την κωμωδία «Αναποδιάρης» του Σουρή (Στρατάκης, 2005). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τραγούδια των θεατρικών έργων τραγουδούσαν καλλίφωνοι πίσω από τα 

παρασκήνια στα διαλείμματα συνοδευόμενοι από ζωντανή μουσική με λύρα, μαντολίνο και βιολί 

(Παπαγιαννάκης, 1979).  

Ο καθηγητής του Γυμνάσιου Βιάννου και πανελλήνια γνωστός μουσικοσυνθέτης Στάθης 

Μάστορας έγραψε, σκηνοθέτησε  και παρουσίασε την μαθητική θεατρική παράσταση «Κρίμα τα 

30 εκατομμύρια» (1939) (Στρατάκης, 2005). Παράλληλα, θίασοι του Θεάτρου Σκιών και 

κουκλοθέατρα από το Ηράκλειο επισκέπτονταν τακτικά την Βιάννο. Επίσης, η χορωδία της ΕΠΟΝ 

ασχολήθηκε με το θέατρο δίνοντας παραστάσεις στο καφενείο του Παπαγιαννάκη και στο 

Γυμνάσιο Βιάννου (1944), όπου ανέβηκαν τρία θεατρικά έργα: «Χριστός Ανέστη» του Σωτήρη 

Σκίπη, «Μπροστά στο θάνατο» του Βελισάριου Φρέρη και ένα βουκολικό του Περεισιάδη σε 

σκηνοθεσία Μανόλη Στρατάκη (Στρατάκης, 2011). Στο «Χριστός Ανέστη» πρωταγωνιστές ήταν ο 

Λευτέρης Μαστρογιωργάκης και η Φωφώ Περτσούλη, στο «Μπροστά στο θάνατο» 

πρωταγωνίστησαν η Στέλλα Χλειουνάκη και η Ρένα Στειακάκη, ενώ στο βουκολικό 

πρωταγωνιστής ήταν ο Μανόλης Λυρατζάκης (Στρατάκης, 2005). 

Το θέατρο, βασικό αστικό πολιτιστικό στοιχείο, συμμετέχει στον μέγιστο βαθμό στην 

μεταβολή της τοπικής αγροτικής κοινωνίας σε ημιαστική. Η θεατρική ομάδα του «Διαβάτη» 

ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων δραματουργών. Τα έργα αφορούν είτε 

τις αστικές κοινωνίες της Ευρώπης είτε την πρωτεύουσα Αθήνα (π.χ. ο Μολιέρος αφορά τη Γαλλία, 

ο Ξενόπουλος αντιπροσωπεύει την αθηναϊκή αστική συνιστώσα). Εδώ είναι σημαντική η 

κατανόηση ότι τέτοιου είδους παραστάσεις απαιτούν ανάλογο θεατρόφιλο, μορφωμένο κοινό, το 

οποίο θα παρακολουθήσει και θα κατανοήσει το έργο. Η πολυετής παρουσία του ντόπιου 

θεατρικού θιάσου φανερώνει την θεατρική παιδεία των ντόπιων θεατών, οι οποίοι διδάσκονται 

ιστορία, τέχνη και γενικότερα ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό, μέσω της θεατρικής τέχνης. Δεν 

πρέπει να ξεχνάμε και τις μαθητικές θεατρικές παραστάσεις του Στάθη Μάστορα που λειτουργούν 

με τον ίδιο τρόπο στις νεότερες ηλικίες.  

Βέβαια, πάντα συνυπάρχει το Θέατρο Σκιών, το κουκλοθέατρο και τα πανηγύρια, τα οποία 

είναι βασικά στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού. Η ιδιαίτερη σχέση των Βιαννιτών με το θέατρο και 

το τραγούδι φαίνεται από τις θεατρικές παραστάσεις που δίνονται τον Δεκέμβριο του 1944, εκτός 

από όλες αυτές του Μεσοπολέμου, και την χορωδία της ΕΠΟΝ την ίδια χρονιά, λίγους μήνες μετά 

το Ολοκαύτωμα (14-16 Σεπτεμβρίου 1943). Οι απλοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν την Τέχνη για να 

αντισταθούν πνευματικά στον πόνο και την φτώχεια. 

Από το Ηράκλειο ήρθε και ο χειροκίνητος κινηματογράφος στην Άνω Βιάννο το 1925. Η 

προβολή της ταινίας «Η Χοντρομαριώ» έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου και έξι 

εικοσάχρονοι χειροδύναμοι νεαροί γύριζαν με βάρδιες τη μανιβέλα απολαμβάνοντας δωρεάν την 

ταινία για τον κόπο τους. Στο διάλειμμα υπήρχαν ταχυδακτυλουργικά δρώμενα για να 

διασκεδάσουν τους θεατές που αγχώνονταν με την δραματική ταινία, η οποία περιλάμβανε το 

κρέμασμα και τον θάνατο της πρωταγωνίστριας σ’ έναν πλάτανο. Χαρακτηριστική είναι η 

περιγραφή του αρθρογράφου: «Ήταν μια χοντρή γυναίκα που την κρεμούν σ’ έναν πλάτανο. Αυτή, 

την ώρα που την κρεμούσαν, γούρλωσε τα μάτια της ωσάν το σφαγμένο μουσκάρι κι άμα την είδαν 

τα κοπέλια εχεστήκανε από το φόβο τους και παρακαλούσαν τις μανάδες τους να τα πάρουν να 

φύγουν. Το έργο συνεχίστηκε και τα παιδιά σταμάτησαν τα κλάματα».  

Η ταινία γενικά τρόμαξε τους αμάθητους θεατές, οι οποίοι πίστεψαν το έργο ως αληθινό, με 

αποτέλεσμα οι γυναίκες του χωριού, που είχαν παρακολουθήσει την ταινία να την απορρίψουν: 

«Είδες, μπρέ γειτόνισσα, ετούτονα ‘λειπε δα από το χωριό να μας εφέρουνε τσι δαιμοναράδες που 

κρεμούσανε την ξένη γυναίκα στον α-πλάτανο…». Επίσης, ανησυχούσαν και για έναν ακόμα λόγο, 
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«Αυτοί θα κάνουνε μάγια των αντρών μας να μη μας εθένε μπλιό, μόνο ν’ ανεμαζωχτείτε να πάμε 

να τσι πάρομε από πίσω να πηαίνουνε εκειά που τα’ έχουνε. Να φύγουνε να ξεμαγαρίσει το 

χωριό..». Έτσι, μετά από δυο μέρες προβολής χωρίς θεατές το συνεργείο έφυγε (Θεοδοσάκης, 

1985). 

Η κωμική περιγραφή του Θεοδοσάκη δείχνει την προκατάληψη των γυναικών της Βιάννου, 

η οποία οδηγεί στην απόρριψη του συγκεκριμένου ψυχαγωγικού μέσου. Εδώ φαίνεται η σημαντική 

θέση της Βιαννίτισας στην τοπική κοινωνία, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον πολιτισμό 

της Επαρχίας Βιάννου στις επόμενες μεταπολεμικές δεκαετίες. 

Οι καντάδες, και πιο συγκεκριμένα οι ερωτικές καντάδες, αποτελούσαν (και αποτελούν 

μέχρι σήμερα) το σημαντικότερο λαϊκό μουσικό δρώμενο της Βιάννου. Άκμασαν κατά την περίοδο 

του Μεσοπολέμου και «Η περίφημη σκηνή του μπαλκονιού στο έργο του Σαίξπηρ «Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα» ξαναζωντάνευε συχνά», προκαλώντας ένα «συναισθηματικό τσουνάμι» στην «ψυχή του 

κοριτσιού που άκουγε…» (Στρατάκης, 2009). Νυκτερινές ερωτικές καντάδες γίνονταν και 

ολόκληρη την περίοδο της Κατοχής, όπως αναφέρει ο Μανόλης Στρατάκης, με βιολιστή τον Νίκο 

Καρτσάκη (Σαββαντωνιό) και μαντολινάρη τον Γιώργο Παπαμαστοράκη. Στις κατοχικές καντάδες 

συμμετείχαν ο Βαγγέλης Ηγουμενίδης (φοιτητής ιατρικής), ο Βαγγέλης Οικονομίδης (γεωπόνος), ο 

Αντώνης Κλειστώτης, ο Κώστας Βλαχάκης, ο Ηλίας Χλειουνάκης, ο Μανόλης Στρατάκης, ο 

Μανόλης Φουρναράκης, ο Νίκος Κριθαράκης, οι αδελφοί Καρνομουράκη, κ.ά. (Στρατάκης, 2011). 

 Οι καντάδες αποτελούσαν μια ευχάριστη νότα ζωής, καθώς για τον Βιαννίτη «ο τοπικός 

μουσικός τρόπος έκφρασης μέσω του δεκαπεντασύλλαβου» ταίριαζε στην ψυχοσύνθεσή του, 

καθώς αυτή η έκφραση «χαρακτήριζε περισσότερο την ηρεμία, τη μελαγχολία ίσως, χωρίς τίποτα 

το πομπώδες, το έξαλλο…» (Στρατάκης, 2011). Είναι φανερό ότι ο βιαννίτικος μουσικός λυρισμός 

αποτυπώνεται ανάγλυφα στην καντάδα, η οποία εκφράζει με μοναδικό τρόπο τους ανθρώπους και 

το φυσικό τοπίο στο οποίο ζουν. Η βιαννίτισα συγγραφέας Αταλάντη Μιχελογιαννάκη αναφέρει: 

«Η καντάδα είναι ιεροτελεστία, που έφτανε στο φόρτε της μεθεξιακά, με τις νυχτερινές βιαννίτικες 

κοντυλιές από δεξιοτέχνη μουσικό, γνώστη και με τις μελωδικές δυνατές περιστασιακές μαντινάδες 

από καλλίφωνους κανταδόρους» (Μιχελογιαννάκη, 2017). 

Τα τραγούδια της καντάδας ήταν οι γνωστοί σκοποί της Βιάννου («Στραταρίδα», 

«Φλισκούνης», «Καρυδιώτης», «Πέρδικα»), καθώς και λαϊκά κρητικά τραγούδια και ευρωπαϊκές 

μονωδίες και τριωδίες (Στρατάκης, 2011). Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε την βιαννίτικη 

πολιτισμική συλλογικότητα, καθώς η καντάδα είναι πάντα έργο ομάδας ανθρώπων (ολιγομελής 4-5 

άτομα) σε αντίθεση με τον κρητικό χορό, ο οποίος στηρίζεται στους αυτοσχεδιασμούς και την 

προσωπική έκφραση του πρωτοχορευτή. Ίσως, αυτό εξηγεί την απουσία ονομαστών-μεγάλων 

χορευτών, ενώ αντίθετα διέπρεψαν οι κανταδόροι. Η βιαννίτικη καντάδα είναι το πολιτισμικό 

στοιχείο στο οποίο ουσιαστικά συναιρείται το αστικό και το λαϊκό στοιχείο. Η αστική ευγένεια 

στον τρόπο συμπεριφοράς της κανταδόρικης ιεροτελεστίας – σύμφωνα με τον Δημήτρη 

Παπαματθαιάκη οι κανταδόροι δεν μιλούσαν μεταξύ τους, πλησίαζαν και σιγά-σιγά δυνάμωναν την 

ένταση της φωνής και αποχωρούσαν από τον τόπο της καντάδας ήρεμα και πολιτισμένα σβήνοντας 

σταδιακά την ένταση του ήχου, τραγουδούσαν βιαννίτικους, ελληνικούς και γενικότερα μοντέρνους 

(της εποχής) σκοπούς, ήταν καλλίφωνοι – συνοδοιπορούσε με την λαϊκή δημιουργία 

(Μιχελογιαννάκη, 2017). Επίσης, το ρεπερτόριο, εκτός από τους βιαννίτικους σκοπούς σε ρυθμό 

κοντυλιάς, ήταν και αστικό, καθώς περιλάμβανε ελληνικά και ευρωπαϊκά τραγούδια, διφωνίες και 

τριφωνίες (Στρατάκης, 2011). 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα πρέπει να αναφερθεί ότι η αρχειακή έρευνα, τόσο σε αύτη την 

ενότητα όσο και στις δυο επόμενες, έγινε στα αρχεία των εφημερίδων «Βιαννίτικα Νέα» και «Ηχώ 

της Βιάννου», καθώς και στα βιβλία έγκριτων Βιαννιτών λόγιων.  Επίσης, μεθοδολογικά, η χρονική 

ταξινόμηση επιτρέπει την ευκολότερη κατανόηση της πολιτισμικής εξέλιξης. 
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Η Μεταπολεμική περίοδος (1944-1974) 

Οι δεκαετίες 1950 και 1960, οι οποίες ακολούθησαν, αποτέλεσαν τις δεκαετίες της 

δημογραφικής συρρίκνωσης της Βιάννου. Αιτίες ήταν, εκτός από το Ολοκαύτωμα του 1943, η 

αστυφιλία προς το Ηράκλειο και την Αθήνα, καθώς και το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, των 

Ελλήνων γενικότερα, προς τη Γερμανία και την Αυστραλία (Αλιγιζάκης, 2016). Παρόλα αυτά, οι 

πολιτιστικές προσπάθειες συνεχίστηκαν στους ρυθμούς των συλλόγων, του θεάτρου, των 

χοροεσπερίδων και των τοπικών πανηγυριών, του κινηματογράφου και της καντάδας (Χλειουνάκη-

Μαστρογιωργάκη, Παπαγιαννάκη – Διβανή, 2018).   

Τη Μεταπολεμική περίοδο υπήρξε μια θεατρική αναλαμπή από μια θεατρική ομάδα της 

Βιάννου, καθώς και από μια ομάδα της Εμπάρου (1951). Ο Μανόλης Στρατάκης στο άρθρο του 

στην εφημερίδα Πατρίς της 9/9/1951 «Θεατρικά δρώμενα στην Άνω Βιάννο» περιγράφει το 

ανέβασμα από τον «Ερασιτεχνικό Όμιλο Βιάννου» της παράστασης «Τ’ αρραβωνιάσματα» του Δ. 

Μπόγρη στο Δημοτικό Σχολείο Βιάννου και στο Ηράκλειο στο θέατρο «Ντορέ», με σκηνικά του 

γνωστού ζωγράφου Θωμά Φανουράκη (Στρατάκης, 1951). Η εφημερίδα Πατρίς στις 28/1/1951 και 

στις 31/1/1951 αναφέρει επαινετικά σχόλια για τους ηθοποιούς: Μανόλη Στρατάκη, Μαρία 

Κοτσιφού, Κική Μαυρογένη, Κατίνα Νερατζάκη, Ελένη Γελασάκη, Στασούλα Ραπτάκη, Μανόλη 

Φουρναράκη,  Νίκο Παπαγιαννάκη, Ματθαίο Κοτσιφάκη, Γιώργο Αγαπάκη και Δημήτρη 

Παπαδομαρκάκη, Γιώργο Μπριντάκη, Μανόλη Περβολαράκη, Μ. Κουτρουμπάκη, Α. Μεταξάκη. 

Ταυτόχρονα, θεατρική ομάδα της Εμπάρου ανέβασε τον «Έμπορο της Βενετίας» του Ο. Σαίξπηρ 

και «Τ’ αρραβωνιάσματα» του Δ. Μπόγρη, με πρωταγωνιστές τον Ευριπίδη Πλαγιωτάκη και την 

Ευανθία Παπαδάκη (Στρατάκης, 1951).  

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρχαν και Βιαννίτες, οι οποίοι έδρασαν πολιτισμικά σε άλλα 

μέρη της Ελλάδας, όπως ο θεατρικός ηθοποιός, σκηνοθέτης και βαρύτονος τραγουδιστής Μανόλης 

Στρατάκης. Κατά τα χρονικά διαστήματα 1957-1963 και 1963-1972 ο Στρατάκης συνεργάστηκε με 

τα τοπικά Λύκεια Ελληνίδων Σάμου και Ερμούπολης Σύρου, αντίστοιχα, συμμετέχοντας σε 

διάφορα θεατρικά έργα είτε ως ηθοποιός είτε ως σκηνοθέτης (Στρατάκης, 2007). 

Το 1961 ο Βιαννίτης Μανόλης Βλαχάκης σκηνοθέτησε στην Άνω Βιάννο, τον Κερατόκαμπο, 

την Άρβη και την περιοχή του Χάρακα  την μαυρόασπρη βουκολική ταινία μεγάλου μήκους (71 

λεπτά) «Ο άρχοντας του κάμπου» με πρωταγωνιστές την Ρίκα Διαλυνά, τον Μαρίνο Ιορδανίδη, τον 

Κώστα Κούρτη, κ.ά. Το σενάριο βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Νεαπολίτη λογοτέχνη-

δημοσιογράφου Γιάννη Σφακιανάκη (1903-1987) «Ο αφέντης της Βαθέρνας» (1955), ενώ η 

διασκευή ήταν του Νίκου Δριμαίου και του Κλέαρχου Καραγεωργιάδη σε μουσική Γιάννη 

Μαρκόπουλου. Η ταινία, η οποία αφορούσε την ερωτική ιστορία ενός τσιφλικά του κρητικού 

κάμπου που παντρεύτηκε με τη βία μια φτωχή κοπέλα χαρακτηρίστηκε ως «αριστερή» και 

λογοκρίθηκε (Θέμελης, 2018). Αξιοσημείωτο ήταν ότι ο Βλαχάκης συμμετείχε και ως ηθοποιός, 

καθώς είχε παίξει σε διάφορες ελληνικές ταινίες και διαφημίσεις, όπως ήταν η κλασική διαφήμιση 

με τον καλόγερο Ακάκιο και τα μακαρόνια «Μίσκο» (προφορική μαρτυρία Χρήστου Γουρνιεζάκη). 

Η ταινία του Βλαχάκη προβάλει τις τοπικές φυσικές καλλονές και δίνει πολλές ιστορικές, 

λαογραφικές, κοινωνικές και ανθρωπολογικές πληροφορίες για την Βιάννο και την περιοχή των 

Ανατολικών Αστερουσίων. Εικόνες της καθημερινής αγροτικής ζωής, με τη χρήση του αλετριού, 

το αλώνι με το καθάρισμα του σταχιού με βοοειδή υποζύγια και η καλλιέργεια της μπανάνας στην 

Άρβη απεικονίζουν τον μόχθο της αγροτικής κοινωνίας, ενώ η απουσία αυτοκινήτων και η χρήση 

αλόγων για τη μεταφορά των ανθρώπων στους χωμάτινους δρόμους δείχνουν μια φτωχή και 

παραμελημένη κρητική ύπαιθρο. Ενδιαφέρον είναι και το «ραχβάνι», ο παραδοσιακός αγώνας 

αλόγων με πλάγιο τροχασμό. Στην ταινία υπάρχουν και σκηνές από τα παλιά κρητικά πανηγύρια, 

με χορό και τραγούδι με τη συνοδεία της κλασικής ζυγιάς λύρας-λαγούτου. Οι χοροί που 

παρουσιάζονται είναι ο πεντοζάλης, ο καστρινός πηδηχτός και η σούστα, οι οποίοι είναι 

χορογραφημένοι, καθώς υπάρχουν κοινές φιγούρες από τους χορευτές και τα χορευτικά ζευγάρια, 

στον πεντοζάλη και στη σούστα. Αυτό φανερώνει την αθηναϊκή επιρροή των «μπαλέτων Δώρας 

Στράτου». Ήδη, λοιπόν, αρχίζει να λειτουργεί στην Βιάννο το φαντασιακό πολιτισμικό στοιχείο, 
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δηλαδή η φανταστική αναπαράσταση της Βιάννου και των Ανατολικών Αστερουσίων, το οποίο 

ενισχύει την συλλογική μνήμη.  

Στην αρχή της δεκαετίας του 1970 και συγκεκριμένα το 1972, τα χρόνια της δικτατορίας, 

στην Άνω Βιάννο γυρίστηκε και η ταινία «Ο Πατούχας» με πρωταγωνιστές τον Τάσο 

Γιαννόπουλου, τον Διονύση Παπαγιανόπουλο και την Ζωζώ Σαπουντζάκη. Δεν ήταν τυχαίο ότι 

αυτή την περίοδο ο κινηματογράφος ήταν σημαντικό πολιτιστικό-ψυχαγωγικό μέσο. Έτσι, στο 

καφενείο του Γιώργη Παπαδημητράκη γίνονταν προβολές ταινιών, ενώ συχνά στον ίδιο χώρο 

δίνονταν και παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών από τον εξαίρετο καστρινό βιολάτορα-

καραγκιοζοπαίκτη Αρίστο Σπανακάκη (Χλειουνάκη-Μαστρογιωργάκη, Παπαγιαννάκη–Διβανή, 

2018). 

Αυτή την περίοδο η νυχτερινή ερωτική βιαννίτικη καντάδα είχε μεγάλη απήχηση στην τοπική 

κοινωνία, τότε γνώρισε μεγάλη ακμή, καθώς αποτέλεσε τον βασικό και κοινωνικά αποδεκτό 

ερωτικό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των δυο φύλων. Στα «Βιαννίτικα Νέα» ο εκδότης Γιώργος 

Χρηστάκης καταγράφει την αφήγηση της Μαρίας Παναγιωτάκη, η οποία ανέφερε ότι πριν την 

έλευση της τηλεόρασης στη Βιάννο οι καντάδες γίνονταν με τη μορφή των «σειράδων». Σειράδα 

ήταν οι συνεχόμενες μαντινάδες, οι οποίες λέγονταν με ή χωρίς αντίλογο. Ο αντίλογος αφορούσε 

την απάντηση της γυναίκας στην μαντινάδα του ερωτευμένου άνδρα, όπως έκανε ο Μιχάλης 

Αγαπάκης. Όταν απουσίαζε ο αντίλογος τότε ο ίδιος ο κανταδόρος αποκρινόταν στην μαντινάδα 

του συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, όπως έκανε ο Νικόλαος Ηγουμενίδης (Χρηστάκης, 1994).  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι σε αυτή την περίοδο όσο και στην περίοδο του 

Μεσοπολέμου συνυπάρχει ο προφορικός λαϊκός πολιτισμός της υπαίθρου (κυρίως η καντάδα) με 

τον εγγράμματο πολιτισμό (θέατρο, κινηματογράφος). 

Η Μεταπολιτευτική περίοδος (1976-2012) 

Η Μεταπολιτευτική περίοδος περιλαμβάνει δυο υποπεριόδους, την περίοδο των «Βιαννίτικων 

Νέων» (1976-2003) και την δεκαετία (2003-2012). Η πρώτη περίοδος σφραγίστηκε πολιτισμικά 

από την τοπική εφημερίδα, η οποία δημιούργησε, προώθησε και πρόβαλε όλες τις εκφάνσεις του 

τοπικού πολιτισμού. Ενδιαφέρον είναι ο ρόλος της Βιαννίτισας στα πολιτισμικά δρώμενα (ίδρυση 

συλλόγου γυναικών και έκδοση βιβλίων από την Μαρία Χλειουνάκη –Μαστρογιωργάκη), οι 

εκδηλώσεις, η ίδρυση πληθώρας συλλόγων και η έκδοση βιβλίων. Η δεύτερη περίοδος αφορά, 

επίσης, την έκδοση βιβλίων, του περιοδικού «Βιαννίτικες Ρίζες» (2007-2012), τη διοργάνωση 

συνεδρίων και μουσικών εκδηλώσεων, την Πινακοθήκη Βιάννου «Σάββας Πετράκης» στον 

Κερατόκαμπο (2008), τη νέα εφημερίδα «Ηχώ της Βιάννου» και το ντοκιμαντέρ για τη βιαννίτικη 

μουσική (Αλιγιζάκης, σ. 81). 
Οι βιαννίτικες καντάδες, το σημαντικότερο μουσικό δημιούργημα της επαρχίας, τη δεκαετία 

του 1970 αλλάζουν ύφος και τρόπο εκτέλεσης, γίνονται «αμετακίνητες», σύμφωνα με τον Μανόλη 

Στρατάκη (Στρατάκης, 2009). Με άλλα λόγια, πραγματοποιούνται προγραμματισμένα από χορωδία 

σε δημόσιο χώρο για να ακούσει ολόκληρο το χωριό. Η μεταβολή του ύφους της κλασικής 

καντάδας, δηλαδή η μυσταγωγία της νυχτερινής εξόρμησης από ολιγομελή ομάδα με στόχο το 

παράθυρο-μπαλκόνι της αγαπημένης ενός μέλους της παρέας, ερμηνεύεται από τις ευρύτερες 

κοινωνικές μεταβολές, οι οποίες συμβαίνουν την δεκαετία του 1970 στην Κρήτη. Αυτή την περίοδο 

παρατηρείται έντονη αστικοποίηση σε συνάρτηση με την ραγδαία ανάπτυξη της τουριστικής 

βιομηχανίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή εγκατάλειψη της υπαίθρου με τον πολιτισμό 

της και την υιοθέτηση, με ταχείς ρυθμούς, του ξενόφερτου αστικού πολιτισμού. Η παραδοσιακή 

βιαννίτικη κοινωνία αλλάζει και προσαρμόζεται στο πνεύμα της εποχής. 

Αυτή τη δεκαετία λειτούργησε και το θέατρο «Κοκόλας» στον Κερατόκαμπο, δωρεά από τη 

δεκαετία του 1990 του Μανόλη Κοκολάκη ιδρυτικού μέλους του Συλλόγου «Η Βίγλα», το οποίο 

κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας. Το 2005 

παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο και το έργο του Δημήτρη Θεοδοσάκη, «Ορατόριο: δοξαστικό στη 

θυσία της Βιάννου» (Γιατράκη-Κουμαντάρου, 2005). Μετά από τρία χρόνια, το 2008, 
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παρουσιάστηκε και το μουσικοποιητικό έργο «Γράμματα στο γιό μου» του ίδιου συνθέτη 

(Θεοδοσάκης, 2008). Είναι φανερό, όμως, ότι δεν υπάρχει πια η βιαννίτικη θεατρική ομάδα. 

 Επίσης, ο κινηματογράφος έχει χάσει την αίγλη του, καθώς οι Βιαννίτες πηγαίνουν στο 

Ηράκλειο στις κινηματογραφικές προβολές της πρωτεύουσας. Εξαίρεση το ντοκιμαντέρ για την 

ΕΡΤ του Μανόλη Σπανάκη «Βιαννίτες Βιολάτορες» (2003), το οποίο αναφέρεται στον  τοπικό 

μουσικοχορευτικό πολιτισμό, την κοινωνία και την ιστορία της Βιάννου μέσα από έρευνα και 

καταγραφή προσωπικών και συλλογικών βιωματικών στοιχείων. Η συμβολή του στη δημιουργία 

της φαντασιακής αναπαράστασης της Βιάννου είναι σημαντική, καθώς ο επισκέπτης, μελετητής και 

κάτοικος της κωμόπολης έχει οπτικοποιημένες μνήμες του παρελθόντος. Στο ντοκιμαντέρ, με τη 

συνδρομή του λυρισμού και της μελωδίας των βιαννίτικων βιολιών και μαντολίνων, ανακαλούνται 

μνήμες της παλιάς Βιάννου, οι οποίες συναιρούν τη Φύση με τον Πολιτισμό υποβάλλοντας 

συναισθήματα ρομαντισμού και νοσταλγίας στον θεατή. 

Η εργασία και η έρευνα έχει ως απώτερο όριο το 2012, λόγω της εκδημίας δυο βασικών 

πρωταγωνιστών του βιαννίτικου πολιτισμού της  Μεταπολιτευτικής περιόδου, του Γιώργου 

Χρηστάκη και του Σάββα Πετράκη. 

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι θα λέγαμε ότι το θέατρο, ο κινηματογράφος και η καντάδα άκμασαν στην 

Επαρχία Βιάννου κατά τις περιόδους του Μεσοπολέμου και την Μεταπολεμική. Το θέατρο και ο 

κινηματογράφος, κατ’ εξοχήν δημιουργήματα του αστικού πολιτισμού, βρήκαν πρόσφορο έδαφος 

στην φιλόμουση και φιλομαθή Βιάννο, όπου δημιουργήθηκαν θεατρικές ομάδες και τα καφενεία 

φιλοξένησαν τις κινηματογραφικές προβολές. Η δημιουργία της κινηματογραφικής ταινίας «Ο 

άρχοντας του κάμπου» από τον Μανόλη Βλαχάκη το 1961, η οποία γυρίστηκε στη Βιάννο διέσωσε 

πληθώρα στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού. Όσον αφορά την καντάδα, το σημαντικότερο λαϊκό 

πολιτιστικό δρώμενο, η οποία συναιρεί το λαϊκό με το αστικό στοιχείο, πρωταγωνίστησε στην 

καθημερινή ζωή της Βιάννου.  

Η Μεταπολιτευτική περίοδος παρουσιάζει αλλαγές στα τρία πολιτιστικά δρώμενα, λόγω της 

παγκοσμιοποίησης και της τουριστικής ανάπτυξης ολόκληρης της Κρήτης, καθώς αλλάζουν τα 

κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Η υπερανάπτυξη του αστικού πολιτισμού σε βάρος του 

λαϊκού αγροτικού πολιτισμού δημιούργησε νέα δεδομένα στην ψυχαγωγία και την ενημέρωση, 

καθώς δόθηκε έμφαση στον τοπικό Τύπο, τα βιβλία, τα συνέδρια, τα μουσεία και τους συλλόγους. 

Με άλλα λόγια, ο εγγράμματος πολιτισμός αντικατέστησε πλήρως τον προφορικό πολιτισμό, ο 

οποίος μέχρι και την Μεταπολεμική περίοδο υπήρχε στην Βιάννο.   

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η παρούσα πρωτότυπη ερευνητική εργασία για τον 

πολιτισμό της Επαρχίας Βιάννου κομίζει πολλά νέα στοιχεία για το θέατρο, τον κινηματογράφο και 

την καντάδα αυτής της απομακρυσμένης, αλλά  φιλότεχνης γωνιάς της κρητικής γης. 
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Περίληψη 

Τα μουσικά σχολεία της χώρας αποτελούν ιδιαίτερα εργασιακά περιβάλλοντα, τόσο εξαιτίας 

της έντονης παρουσίας της μουσικής, όσο και εξαιτίας του ειδικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 

τους. Η ιδιαιτερότητα αυτή δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την «επαγγελματική ανάπτυξη» των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάστηκε στις στάσεις και 

απόψεις των εκπαιδευτικών του Μουσικού Γυμνάσιου Σερρών - Λυκειακές Τάξεις για την 

«Κουλτούρα» του σχολείου και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την εμπλοκή τους σε 

δράσεις «επαγγελματικής ανάπτυξης». Τα ευρήματα έδειξαν πως το σχολείο παρουσιάζει 

σημαντικά γνωρίσματα «Κουλτούρας της παρέας» και συνεργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων και 

πως οι εκπαιδευτικοί του σχολείου επιζητούν δραστηριότητες που ενισχύουν την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη. Μικρότερα σκορ σημειώθηκαν για τη διάθεση συμμετοχικότητας στη λήψη 
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αποφάσεων. Συστήνεται στοχασμός για τα αίτια της απουσίας συμμετοχικής διοίκησης και 

υιοθέτηση τρόπων άμβλυνσης του φαινομένου αυτού. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μουσικό σχολείο, επαγγελματική ανάπτυξη, κουλτούρα. 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η «επαγγελματική ανάπτυξη» των εκπαιδευτικών μπορεί να 

οδηγήσει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών διεργασιών (Bredeson, 2012; Δουράνου, 2007). Με τον 

όρο «επαγγελματική ανάπτυξη» ορίζεται η ποιοτική και ποσοτική αλλαγή των δεξιοτήτων, των 

πρακτικών και των γνώσεων, αλλαγές που συνολικά αποτελούν μάθηση (Zascerinska, 2010; Evans, 

2002). Οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν με στόχο την αυτοαξιολόγηση των πρακτικών και την 

τροποποίησή τους ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (Φωτοπούλου, 

2013). 

Ως όρος παρουσιάζει υποκειμενικότητα, γιατί οι πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων 

εκπαιδευτικών ποικίλουν, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουν σε κάθε σχολικό 

οργανισμό από τα διαφορετικά δημογραφικά, οικονομικά και εργασιακά δεδομένα (Evans, 2002). 

Επιπλέον, οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης εκτείνονται σε φάσμα από τον προσωπικό 

προβληματισμό και την αναζήτηση τρόπων προσωπικής ανάπτυξης ως τις οργανωμένες 

θεσμοθετημένες επιμορφωτικές δράσεις (Gates Foundation, 2014). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

τον Καραβασίλη (2004) η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνίσταται στα εξής: 

• Στην επιδίωξη της αρτιότερης κατάρτισης σε σχέση με το διδακτικό αντικείμενο 

• Στην αναζήτηση επιπλέον σπουδών 

• Στη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

• Στη συμμετοχή σε εξωσχολικές δράσεις 

• Στη θετική στάση απέναντι στην καινοτομία 

• Στη σύνταξη προσωπικού εκπαιδευτικού υλικού 

Η σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών είναι μεγάλη. Σε επίπεδο 

οργανισμού, τα σύγχρονα ελληνικά οικονομικά δεδομένα προστάζουν τη μέγιστη δυνατή 

αξιοποίηση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και των δεξιοτήτων του. Επιπλέον, ο φύσει 

κοινωνικός φόβος για την αλλαγή που έχουν οι άνθρωποι και η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων 

για την εφαρμογή των θεσμοθετημένων αλλαγών, καταδεικνύουν την ανάγκη παροχής 

δυνατοτήτων ανάπτυξης στους εργαζομένους (Fullan, 2014). 

Ειδικότερα, σε σχέση με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, σύμφωνα με 

τον ΟΟΣΑ, η μη αξιοποίησή τους μπορεί να διευρύνει το χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικών που 

δυσκολεύονται με το χειρισμό των εργαλείων αυτών και μαθητών που είναι πλήρως εξοικειωμένοι 

χειριστές των τεχνολογικών μέσων (Δουράνου, 2007). Επίσης, η χρήση των εργαλείων αυτών είναι 

συχνή προϋπόθεση για την εισαγωγή των αλλαγών και την καλύτερη λήψη της πληροφορίας 

(Γεράκη, 2013). 

Οι εκπαιδευτικοί, ως κύριοι αποδέκτες και ως φορείς των εκπαιδευτικών αλλαγών βρίσκονται 

στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Δουράνου, 2007). Για το λόγο αυτό, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν την ανάγκη επαγγελματικής τους ανάπτυξης, ώστε να στέκονται εφοδιασμένοι 

κατάλληλα απέναντι στις απαιτήσεις της κοινωνίας από αυτούς και να διατηρούν ψηλά την 

αυτοπεποίθησή τους (Hung & Li, 2017; Yurtseven, 2017). Επιπροσθέτως, για τους ευσυνείδητους 

επαγγελματίες οι ευκαιρίες μάθησης πάντα αποτελούν σημαντική προκληση (Villegas-Reimers, 

2003). 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι μείζονος σημασίας, για την εύρυθμη λειτουργία των 

οργανισμών και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους, να ενθαρρύνεται η στροφή των ατόμων 

σε δράσεις επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Σημαντική διευκόλυνση ως προς αυτό παρέχουν τα 
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εργασιακά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από θετική «Κουλτούρα», φιλικό συνεργατικό 

κλίμα και ζεστές ανθρώπινες σχέσεις, καθώς μπορούν να παρακινήσουν τους εργαζόμενους ώστε 

να είναι πιο δραστήριοι (Wilson, 2016). 

Η έννοια της «Κουλτούρας» αφορά στη γνώση και την εμπειρία που αποκτά μια ομάδα 

ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, που μεταδίδεται σε κάθε νέο μέλος (Shein, 

1988). H «Κουλτούρα» των οργανισμών αποτελείται από άυλα στοιχεία όπως οι διαπροσωπικές 

σχέσεις, τα συστήματα αξιών, η ιδιαίτερη γλώσσα, τα διοικητικά στυλ και γενικότερα το κλίμα που 

επικρατεί (Cameron & Quinn, 2006 ;  Everard & Morris, 1999). Οι επιδράσεις μιας παγιωμένης 

«Κουλτούρας» είναι τέτοιες, που, ακόμα και αν αλλάξουν οι συνθήκες στην πορεία, δύσκολα 

εγκαταλείπονται προηγούμενες στάσεις και απόψεις των ατόμων του οργανισμού (Λυκοστράτης, 

2016 ; Schein, 1988). Στη βιβλιογραφία απαντώνται 4 είδη οργανωσιακής «Κουλτούρας» 

(Cameron & Quinn, 2006 ; Χατζηπαναγιώτου, 2008): 

• Η «ιεραρχική»: πρόκειται για κουλτούρα σταθερότητας με έντονα γραφειοκρατική 

λειτουργία 

• Η «κουλτούρα των συνθηκών»: πρόκειται για κουλτούρα ρίσκου και διάθεσης για 

πρωτοπορία με στόχο τη διάκριση 

• Η «κουλτούρα της αγοράς»: πρόκειται για κουλτούρα σταθερότητας με διάθεση 

προσαρμογής στην ανταγωνιστικότητα αλλά ταυτόχρονης διατήρησης της μοναδικότητας 

του οργανισμού 

• Η «κουλτούρα της παρέας»: παρουσιάζει συνεργατική διάθεση, συμμετοχικότητα στη 

διοίκηση και αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις. 

Η παρουσία της μουσικής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς έχει πολλές 

ευεργετικές επιδράσεις στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Aπό τη μία, ως διδακτικό αντικείμενο 

επιδρά στις ψυχοκοινωνικές και ψυχοφυσιολογικές λειτουργίες των ατόμων (Παπαζαρής, 1999). 

Aπό την άλλη, μπορεί να υποστηρίξει επικουρικά την εκπαιδευτική διαδικασία, εμπλουτίζοντας το 

διδακτικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους για τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων, 

καθώς διευκολύνει διαθεματικές προσεγγίσεις (Duma, 2014). Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να θεωρούν 

πως η παρουσία των τεχνών στα σχολεία, και ιδιαίτερα της μουσικής, δημιουργεί ένα κλίμα θετικό, 

που διαπνέεται από συνεργατικότητα και φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις (Duma, 2014). 

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία με έντονη παρουσία των τεχνών, όπως 

είναι τα μουσικά σχολεία της χώρας, είναι πολύ πιθανό να εμφανίζουν θετική στάση και διάθεση 

ως προς την καινοτομία, ως προς τη συνεργασία και ως προς τη νέα γνώση, στοιχεία που συνιστούν 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Τα μουσικά γυμνάσια/λύκεια της χώρας υπάρχουν ως θεσμός από το 1988 (Ν. 3345/1988). 

Ως σήμερα είναι 45 στον αριθμό και αποτελούν σχετικά ανεξερεύνητο πεδίο. Λειτουργούν με 

προσαρμοσμένο διευρυμένο ωράριο διδασκαλίας, εξαιτίας της διδασκαλίας των μουσικών 

μαθημάτων. Παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις από τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Πρόκειται 

για σχολεία που πραγματοποιούν αποκεντρωμένη επιλογή του μαθητικού πληθυσμού, καθώς οι 

μαθητές διαγωνίζονται σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις πριν φοιτήσουν στην 1η τάξη του 

μουσικού γυμνασίου. Αποτελούν σχολεία επιλογής και για τους εκπαιδευτικούς, διότι οι 

μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι αναπληρώσεις θέσεων στα σχολεία αυτά γίνονται με ειδικές 

διατάξεις και διαδικασίες (Π.Δ. 100/1997). Έχουν πολυπληθείς συλλόγους διδασκόντων εξαιτίας 

των εξατομικευμένων διδασκαλιών των μουσικών οργάνων και της δυνατότητας διδασκαλίας 

άλλων μουσικών μαθημάτων σε ολιγομελή τμήματα. Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία αυτά είναι 

αυξημένων τυπικών προσόντων, διότι σύμφωνα με την Υ.Α. 3345/1988 οι εκπαιδευτικοί των 

μουσικών μαθημάτων πρέπει να διαθέτουν μουσική εξειδίκευση στα διδακτικά τους αντικείμενα 

και οι εκπαιδευτικοί των γενικών μαθημάτων, πέρα από τα γνωστικά τους αντικείμενα, θα πρέπει 

να είναι πιστοποιημένοι και με κάποια μουσική ειδίκευση ή να έχουν αναγνωρισμένη καλλιτεχνική 

εμπειρία. Επίσης, εξαιτίας των αναγκών για πολυάριθμες μουσικές ειδικότητες, το εκπαιδευτικό 
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προσωπικό τους σε μεγάλο ποσοστό αποτελείται από εργαζόμενους με μη μόνιμη σχέση εργασίας, 

γεγονός που φέρει συνεχώς νέα πρόσωπα στα σχολεία αυτά με διαφορετικές εργασιακές εμπειρίες, 

καθώς, όπως προβλέπεται από τον ίδιο νόμο, μπορεί να προσλαμβάνονται σε αυτά με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου ιδιώτες επαγγελματίες μουσικοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Σημαντική διαφοροποίηση, σε σχέση με τα άλλα γενικά δημόσια σχολεία, παρουσιάζει το 

γεγονός πως πρόκειται για σχολεία με έντονη εξωστρέφεια, καθώς σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 

(ΥΑ Γ2/3850/16-6-1998, φ. 658Β/1-7-1998) έχουν να επιδείξουν μεγάλο πλήθος εκδηλώσεων, για 

τις οποίες συνεργάζεται όλος ο στενός και ο ευρύτερος πυρήνας του σχολείου (μαθητές, καθηγητές, 

γονείς, φορείς της τοπικής κοινωνίας). 

Το ερευνητικό μας ενδιαφέρον εστιάστηκε στο Μουσικό Γυμνάσιο Σερρών - Λυκειακές 

τάξεις. Πρόκειται για ένα αντιπροσωπευτικό ελληνικό μουσικό σχολείο που λειτουργεί από το 

1994. Στα χρόνια λειτουργίας του ο μαθητικός του πληθυσμός αναπτύχθηκε στα 354 άτομα, 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό για τις εγκαταστάσεις του. Ο σύλλογος καθηγητών κατά τη χρονιά 

πραγματοποίησης της παρούσας έρευνας ξεπερνά τα 100 άτομα στον αριθμό, γεγονός που είναι 

σύμφωνο με το μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών στα σχολεία αυτά. Σε συμφωνία με το θεσμικό 

πλαίσιο και τον ειδικό χαρακτήρα των σχολείων αυτών, έχει επιδείξει μεγάλο όγκο εκδηλώσεων. 

Ενδεικτικά, όπως σημειώνεται στο «Αρχείο» του σχολείου και στο «Βιβλίο Πράξεων 

Διδασκόντων», για την πενταετία 2012-2017 έχουν πραγματοποιηθεί 29 μουσικοθεατρικές 

παραστάσεις, 11 συναυλίες καθηγητών, 19 συναυλίες μαθητών, 53 πολιτιστικά προγράμματα και 5 

συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Comenius, Erasmus και e-twinning). Το φωτογραφικό 

αρχειακό υλικό του σχολείου μαρτυρά τη στενή συνεργασία μαθητών, καθηγητών, γονέων, 

αφυπηρετούντων εκπαιδευτικών, αποφοιτησάντων μαθητών και φορέων της τοπικής κοινωνίας για 

τις εκδηλώσεις αυτές. Συνεπώς, φαίνεται η ιδιαίτερη εργασιακή κουλτούρα του σχολείου αυτού, 

που προκύπτει από το έντονα συνεργατικό κλίμα. 

Στην παρούσα διερεύνηση εξετάστηκε αν το έντονα συνεργατικό κλίμα του μουσικού 

σχολείου Σερρών, ως αντιπροσωπευτικής περίπτωσης μουσικού σχολείου, επηρεάζει την επιδίωξη 

και την πραγματοποίηση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης από τους εργαζόμενους 

εκπαιδευτικούς και πώς συσχετίζεται η στάση τους με το φύλο, την ηλικία, την παλαιότητα και τη 

σχέση εργασίας τους. Ποιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του 

μουσικού σχολείου Σερρών για την «Κουλτούρα» του σχολείου και η στάση τους ως προς την 

αρτιότητα του διδακτικού τους έργου, την επιδίωξη καινοτόμων δράσεων, τη σύνταξη 

επιπρόσθετου διδακτικού υλικού, τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις, τη συνέχιση των 

σπουδών και τη συμμετοχή τους σε δράσεις τόσο ενδοσχολικές όσο και εξωσχολικές. 

2. Έρευνα 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ποσοτική προσέγγιση με δειγματοληπτικό 

σχεδιασμό αντιπροσωπευτικού δείγματος. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν υπηρετήσει στο μουσικό σχολείο Σερρών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι, 

αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιοι). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

προσεγγίστηκαν με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώθηκαν για το σκοπό της 

έρευνας και κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό εργαλείο. Η βολική δειγματοληψία κατά 

την οποία προσεγγίστηκαν οι 105 νυν εκπαιδευτικοί του σχολείου και περίπου άλλοι τόσοι 

παλαιότεροι εκπαιδευτικοί απέδωσε 153 αποκρίσεις. 

Το εργαλείο βασίστηκε στην «κλίμακα ενθάρρυνσης» ("encouragement scale") των Evans, 

Deidrick και Epstein και τροποποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας προς ένα 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Πραγματοποιήθηκε πιλοτικός έλεγχος σε μέρος του 

δείγματος, κατά τον οποίο τροποποιήθηκαν ασαφείς διατυπώσεις. Ο συντελεστής αξιοπιστίας 

«άλφα του Cronbach» βρέθηκε για το σύνολο του εργαλείου στο ,937, αρκετά υψηλός. Για τις 
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επιμέρους μεταβλητές βρέθηκε στο ,766 για την «αρτιότητα του εκπαιδευτικού έργου» και στο ,800 

για τη «συμμετοχικότητα», αρκετά ικανοποιητικοί. Αντιθέτως για τη «σύνταξη εκπαιδευτικού 

υλικού» και τη στάση ως προς τις «καινοτομίες» βρέθηκε αρκετά χαμηλός (,471 και ,378 

αντίστοιχα). 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η περιγραφική και μονοπαραγοντική στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε τα 

παρακάτω: 

Το δείγμα μοιράζεται κατά το ήμισυ σε άντρες και γυναίκες. Εξ αυτών το 1/3 είναι καθηγητές 

γενικών μαθημάτων και τα 2/3 καθηγητές μουσικής παιδείας. Η πλειοψηφία ανήκει στο ηλικιακό 

φάσμα 31-50 και επίσης το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος έχει υπηρετήσει στο συγκεκριμένο 

σχολείο από 2 ως 5 χρόνια (Σχήμα 1). 

 

 
 

Σχήμα 1: Περιγραφή δείγματος. 

 

Το 46,7% των συμμετεχόντων ξεκίνησαν σπουδές κατά την υπηρέτηση στο μουσικό σχολείο 

Σερρών. 

Σε σχέση με την «Κουλτούρα», η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δηλώνει πως συνεργάζεται 

με τους συναδέλφους τόσο για τις ανάγκες του μαθήματος όσο και για εξωδιδακτικές δράσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο στατιστικός έλεγχος t-test έδειξε πως οι άνδρες σημειώνουν χαμηλότερα σκορ από 

τις γυναίκες για τη μεταβλητή της «συνεργατικότητας» (Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1: Έλεγχος t-test συσχετισμού των μεταβλητών «Φύλο» και «Συνεργατικότητα» 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

 m Sd M sd P 

Συνεργατικότητα      

Β' μέρος 17.0133 5.51287 16.3348 5.60954 0,456 

Ε' μέρος 19,6863 3,09095 20,6400 2,68449 0,045 

Συνολικό σκορ 36,5914 7,01117 36,9748 6,96874 0,737 

* Η μέση διαφορά είναι στατιστικά σημαντική στο p<0,05 

 

Για τη συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων συνολικά σημειώνονται χαμηλά σκορ. Ο 

έλεγχος t-test έδειξε πως οι εκπαιδευτικοί της «γενικής παιδείας» σημειώνουν υψηλότερα σκορ 
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τόσο για τη μεταβλητή της «συμμετοχικότητας» όσο και για τη μεταβλητή των «σχέσεων μεταξύ 

των συναδέλφων» από τους εκπαιδευτικούς «μουσικής παιδείας» (Πίνακας 2). 

 
Πίνακας 2: Έλεγχος t-test συσχετισμού της ειδικότητας με τις μεταβλητές «Συμμετοχικότητα» και «Σχέσεις μεταξύ των 

συναδέλφων» 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ       ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 M Sd m sd P 

Συμμετοχικότητα      

Β' μέρος 6,8293 1,77345 5,9820 2,36636 0,020 

Ε' μέρος 7,1927 1,45334 6,7928 1,82964 0,210 

Συνολικό σκορ 14,0220 2,67950 12,7748 3,67469 0,024 

Σχέσεις μεταξύ 

των συναδέλφων 

23.0732 2.66824 21.6036 3.80258 0,009 

* Η μέση διαφορά είναι στατιστικά σημαντική στο p<0,05 

 

Ο έλεγχος ANOVA ανέδειξε διαφοροποιήσεις σε σχέση με την «Ηλικία» και τις μεταβλητές 

«Συμμετοχικότητα» και «Συνεργατικότητα». Πραγματοποιήθηκε έλεγχος post-hoc στον οποίο 

βρέθηκαν τα παρακάτω: (Πίνακας 3) 
Πίνακας 3: Έλεγχος post-hoc για τη σχέση της μεταβλητής «Ηλικία» με τις μεταβλητές «Συμμετοχικότητα» και 

«Συνεργατικότητα» 

 

 

Συμμετοχικότητα (β- μέρος)  

Ηλικία α' M sd Ηλικία β M sd Βαθμός 

σημαντικότητας 

20-30 4,88 2,71  

 

61< 

 

 

9,5 

 

 

0,58 

0,001 

 

31-40 

 

5,79 

 

2,29 

0,001 

51-60 13,35 3,32 0,008 

Συμμετοχικότητα (σκορ)  

Ηλικία α' m sd Ηλικία β' M sd Βαθμός 

σημαντικότητας 

20-30 11,66 4,45 61<  17 1,41 0,016 
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31-40 

 

12,36 

 

3,23 

41-50 13,71 4,60 0,040 

 

61< 

 

17 

 

1,41 

0,009 

51-60 13,35 3,32 0,045 

Συνεργατικότητα  

Ηλικία α' m sd Ηλικία β M Sd Βαθμός 

σημαντικότητας 

20-30 

 

 

12,50 

 

 

4,88 

 

 

51-60 17,79 4,88 0,031 

61< 

 

22,0 

 

3,83 

 

 

0,008 

31-40 15,90 5,76 0,032 

*Η μέση διαφορά είναι στατιστικά σημαντική στο p<0,05 

Σε σχέση με την «επαγγελματική ανάπτυξη», οι αποκρίσεις συγκεντρώνουν υψηλά σκορ 

τόσο στη στάση των εκπαιδευτικών ως προς την «αρτιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου», την 

«καινοτομία» και τη «σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού» όσο και σε σχέση με τον «αναστοχασμό». Ο 

έλεγχος t-test έδειξε πως όσοι ξεκίνησαν σπουδές κατά την υπηρέτηση στο συγκεκριμένο σχολείο 

επιδεικνύουν σημαντικά θετικότερη στάση ως προς τις καινοτομίες και τη σύνταξη επιπρόσθετου 

εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης ο έλεγχος x2 έδειξε πως οι μεγαλύτεροι ηλικιακά (51-60) ξεκίνησαν 

σπουδές σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους νεότερους (Σχήμα 2). 

 

 
 

Σχήμα 2: Έλεγχος χ2 για την εκκινηση σπουδών κατά την υπηρέτηση στο μουσικό σχολείο Σερρών σε σχέση με την Ηλικία. 

 

Τα άτομα με συνολική υπηρεσία στο μουσικό σχολείο Σερρών από 11 χρόνια και πάνω 

φαίνεται να στράφηκαν στις σπουδές κατά την υπηρέτησή τους σε μεγαλύτερο ποσοστό από 

αυτούς που έχουν μικρότερη υπηρεσία στο συγκεκριμένο σχολείο (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 3: Έλεγχος χ2 για την εκκίνηση σπουδών κατά την υπηρέτηση στο μουσικό σχολείο Σερρών σε σχέση με τη συνολική 

υπηρεσία στο σχολείο. 

 

Τα άτομα με συνολική υπηρεσία άνω των 16 ετών φαίνεται να ξεκίνησαν σπουδές κατά την 

υπηρέτηση στο μουσικό σχολείο Σερρών σε μεγαλύτερο ποσοστό (Σχήμα 4). 

 

 
 

Σχήμα 4: Έλεγχος χ2 για την εκκίνηση σπουδών κατά την υπηρέτηση στο μουσικό σχολείο Σερρών σε σχέση με τη συνολική 

εκπαιδευτική υπηρεσία. 

 

Τέλος, σε σχέση με την ειδικότητα, ο έλεγχος χ2 έδειξε πως τα άτομα από την ομάδα 

«Γενικής παιδείας» έχουν 4,481 φορές περισσότερες πιθανότητες να ξικινήσουν σπουδές από τα 

άτομα από την όμάδα «Μουσικής παιδείας» (Σχήμα 5). 

 

 
 

Σχήμα 5: Έλεγχος χ2 για την εκκίνηση σπουδών κατά την υπηρέτηση στο μουσικό σχολείο Σερρών σε σχέση με την 

ειδικότητα. 
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3. Συμπεράσματα 

Τα δείγμα της έρευνας κατοπτρίζει την πραγματικότητα των μουσικών σχολείων. Τα 

ποσοστά των ατόμων που πέρασαν από το σχολείο αυτό με μη μόνιμη σχέση εργασίας είναι υψηλά 

και αφορούν κυρίως σε άτομα νεαρότερης ηλικίας, στην πλειοψηφία τους καθηγητές μουσικών 

μαθημάτων. Το δείγμα μοιράζεται κατά το ήμισυ σε άντρες και γυναίκες, με αναλογία περίπου 1 

καθηγητής γενικών μαθημάτων προς 3  καθηγητές μουσικής. 

Η «Κουλτούρα» του μουσικού σχολείου Σερρών επιβεβαιώνεται ως «Κουλτούρα της 

παρέας» σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία, που όπως αναφέρει, τα περιβάλλοντα στα οποία υπάρχει 

έντονη η παρουσία των τεχνών είναι πιο συνεργατικά και φιλικά (Duma, 2014). Επίσης, τα 

μουσικά σχολεία της χώρας σύμφωνα με τους ερευνητές παρουσιάζουν έντονα συνεργατικό 

χαρακτήρα (Ανεμοδουριώτης, 2014 ; Ζορμπά, 2006 ; Υφαντή & Ζορμπά, 2010 ; Λυκοστράτης, 

2016 και Τσιούκα, 2014). Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δείχνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους 

τόσο για τις ανάγκες του μαθήματος όσο και για τις μεγαλύτερες δράσεις. Σε σχέση με το «φύλο», 

οι γυναίκες τείνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους περισσότερο, σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία, 

που αποδίδει στους άντρες εκπαιδευτικούς περισσότερο ηγετικούς ρόλους ατομικά (Gulbahar, 

2017). 

Χαμηλότερα σκορ σημειώθηκαν για τη μεταβλητή της «συμμετοχικής διοίκησης», τόσο ως 

προς την επιθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων όσο και ως προς τις 

πραγματικές πρακτικές διοίκησης του συγκεκριμένου σχολείου. Η διαφοροποίηση που προκύπτει 

ως προς αυτό σε σχέση με την ηλικία καταδεικνύει πως οι μεγαλύτεροι, παλαιότεροι και κατά 

κανόνα με μόνιμη σχέση εργασίας εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν θετικότερη και πιο ενεργή 

στάση για τη συμμετοχική διοίκηση. Αυτό μπορεί να προκύπτει από τους συναισθηματικούς 

δεσμούς με τους υπόλοιπους συναδέλφους και με το συγκεκριμένο οργανισμό. Οι παλαιότεροι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν συνεργαστεί στενά προς την ανάπτυξή του κατά τα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας του μουσικού σχολείου Σερρών. Επιπλέον, η παλαιότητα σε ένα χώρο εργασίας 

μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη και πιο βιωματική γνώση της πραγματικότητας του οργανισμού 

με αποτέλεσμα να καθιστά τον εργαζόμενο σε θέση να μπορεί καλύτερα και να επιθυμεί 

περισσότερο να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την πορεία του οργανισμού. Οι 

μη μόνιμες σχέσεις εργασίας, που συνεπάγονται μικρότερη διάρκεια υπηρέτησης σε κάθε σχολείο 

οικονομική και επαγγελματική ανασφάλεια και ψυχολογική εξουθένωση των εργαζομένων εξαιτίας 

των συνεχών μετακινήσεων, μπορούν να επιφέρουν ζημία στη συμμετοχική διοίκηση των 

σχολείων. Σύμφωνα με τον Fullan (2014) σε δημοκρατικούς οργανισμούς όπως τα σχολεία είναι 

απαραίτητη η ενθάρρυνση της συνεισφοράς όλων των γνώσεων και απόψεων προς την καλύτερη 

ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα των σχολείων. 

Σε σχέση με την «επαγγελματική ανάπτυξη», οι συμμετέχοντες τείνουν να θεωρούν τη 

διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους αναπόσπαστο κομμάτι του 

επαγγέλματός τους, σε συμφωνία με τα ευρήματα των Bredeson (2000) και Villegas & Reimers 

(2003). Επιβεβαιώνουν τη θεωρία του Fullan για τον ψυχολογικό φόβο των εργαζομένων για την 

αλλαγή επιδεικνύοντας μικρή διάθεση για καινοτομία και πειραματισμό. Τα μεγαλύτερα ποσοστά 

όσων στράφηκαν σε επιπλέον σπουδές κατά τη διάρκεια της υπηρέτησής τους στο σχολείο 

αφορούν σε εκπαιδευτικούς μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία που 

αναφέρει πως όσο μεγαλώνουν οι εκπαιδευτικοί τόσο επιζητούν τον εμπλουτισμό των γνώσεων και 

των πρακτικών τους (Gulbahar, 2017). Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί πως η επιδίωξη σπουδών 

μπορεί να σχετίζεται με την οικονομική και εργασιακή σταθερότητα που μπορεί να συνεπάγεται 

μια σταθερή θέση εργασίας, καθώς στην παρούσα έρευνα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες 

είναι κατά κανόνα και οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί του σχολείου και στην πλειοψηφία τους με 

μόνιμη σχέση εργασίας. 

Οι εκπαιδευτικοί της γενικής παιδείας φαίνεται να αποκομίζουν τα οφέλη των επιδράσεων 

της παρουσίας της μουσικής στο σχολείο και να ωθούνται προς τις σπουδές, σε συμφωνία με τα 

ευρήματα της βιβλιογραφίας (Duma, 2014). Αντίθετα, οι μουσικοί του σχολείου δείχνουν 
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μικρότερη πιθανότητα να επιζητήσουν επιπλέον σπουδές, κάτι που αφενός μπορεί να αποδοθεί 

στην απόσταση του διδακτικού τους αντικειμένου από τις ευρύτερες διοικητικές διεργασίες, 

λαμβάνοντας υπόψη πως οι σπουδές που αναζήτησαν οι περισσότεροι συμμετέχοντες σχετίζονται 

με τις νέες τεχνολογίες. Όμως κι εδώ μπορεί να προστεθεί πως, κατά κανόνα, οι μη μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου ανήκουν στις μουσικές ειδικότητες, συνεπώς εγείρονται ερωτήματα για 

το πόσο τελικά επηρεάζει η σχέση εργασίας την επαγγελματική ανάπτυξη του εργαζομένου. 

Συνολικά η «Κουλτούρα» του μουσικού σχολείου Σερρών φαίνεται να είναι συνεργατική, με 

φιλικό κλίμα και η υπηρέτηση στο συγκεκριμένο σχολείο δείχνει να επηρεάζει θετικά τη στροφή 

των εκπαιδευτικών σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης. Προτείνεται μεταστροφή του τρόπου 

διοίκησης του σχολείου σε πιο συμμετοχικά μοντέλα, με προσπάθειες ανάθεσης έργου σε όλους 

τους εκπαιδευτικούς, σύσταση ομάδων εργασίας για εκπαιδευτικές δράσεις, συλλογικές 

διαβουλεύσεις και ενθάρρυνση της ελεύθερης έκφρασης όλων και ιδιαίτερα των νεότερων μελών 

του οργανισμού, καθώς είναι απαραίτητη η μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου εργατικού 

δυναμικού προκειμένου να είναι οι οργανισμοί αποδοτικότεροι  και πιο αποτελεσματικοί. 
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Περίληψη 

Η καταγωγή της μουσικής είναι ένα ερευνητικό πεδίο με εξαιρετικά μεγάλο διεπιστημονικό 

εύρος που δεν ενδιαφέρει μόνο όσους έχουν μουσικά ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα. Αποτελεί μια 

πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης για τη φύση, την εξέλιξη και την πνευματική πορεία του 

ανθρώπινου είδους. Μέσα στο παραδειγματικό πλαίσιο του νεοδαρβινισμού η μουσική ικανότητα 

που επιδεικνύει ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της βιολογικής διαδικασίας της προσαρμογής καθώς 

σε αυτήν την ικανότητα αναγνωρίζεται επιβιωτική αξία (survival value)  Από την άλλη πλευρά 

ανιχνεύεται η σχέση της μουσικής με τη γλώσσα όπου εντοπίζονται ομοιότητες και κοινά πεδία 

δράσης ανάμεσα σε αυτά τα δύο συστήματα που στηρίζονται κατά κύριο λόγο στο ηχητικό 

φαινόμενο. Τέλος, αρχαίες μαρτυρίες και φαινόμενα σε σχέση με τη μουσική ερμηνεύονται βάσει 

των πορισμάτων της νευροψυχολογίας ενώ νέα διεπιστημονικά πεδία, όπως η νευροθεολογία 

(neurotheology) συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόησή τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: καταγωγή της μουσικής, προσαρμογή, μουσική-γλώσσα, διαφοροποιημένες 

καταστάσεις συνείδησης 

1. Εισαγωγή 

Όταν μιλάμε σε παιδιά για τη μουσική ακόμα και σε ηλικίες 4 - 5 χρονών, νιώθουμε την 

υποχρέωση να τα πληροφορήσουμε για το πώς ξεκίνησαν όλα. Το κάνουμε αυτό, διότι γνωρίζουμε 

ενδόμυχα ότι, αν δεν το κάνουμε, είναι πολύ πιθανόν να ρωτηθούμε από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία 

ως γνωστόν είναι οι πιο αυθεντικοί φιλόσοφοι. Tο ερώτημα λοιπόν πώς γεννήθηκε η μουσική είναι 

ένα κατεξοχήν φιλοσοφικό ερώτημα, ένα από τα βασικότερα ερωτήματα στη φιλοσοφία της 

μουσικής. Ένα άλλο είναι το τι είναι μουσική. Πρόκειται, όπως συμβαίνει πάντα βέβαια για 

φιλοσοφικά ζητήματα, για δύο ερωτήματα που είναι αλληλένδετα και δεν μπορεί να απαντηθεί το 

ένα χωρίς να θιχτούν πτυχές του άλλου ερωτήματος. Το πότε γεννήθηκε η μουσική και το πώς,  

προϋποθέτει να έχουμε κάποια ιδέα για το τι είναι μουσική. 

Πηγαίνοντας πολύ πίσω στο χρόνο, συνήθως φανταζόμαστε κάποιους Ηomo Sapiens να 

κτυπούν δυο ξύλα πάνω σε ένα κορμό δέντρου, είτε για κάποιον απροσδιόριστο συνήθως λόγο είτε 

για να στείλουν μηνύματα. Ή φανταζόμαστε κάποιους ήχους της φύσης, το φύσημα του αέρα μέσα 

στα καλάμια για παράδειγμα τα οποία πάλι για κάποιο απροσδιόριστο λόγο θέλει ο Homo Sapiens 

να μιμηθεί, ίσως για να περάσει ευχάριστα το ελεύθερό του χρόνο. Αυτές οι υποθέσεις που 

έρχονται πολύ αυθόρμητα στο καθένα έχουν γραφτεί από πολύ παλιά. Ο Λουκρήτιος στο De Rerum 

Natura γράφει ποιητικά για τον Ζέφυρο που σφυρίζοντας μέσα από κούφια καλάμια πρώτος δίδαξε 

στους ξωμάχους, τους αγρότες, να φυσούν το σουραύλι (Lucretius V 1382-1383). Αλλά και ο 

Χαμαιλέων, περιπατητικός φιλόσοφος από τον Πόντο, έγραφε ότι οι αρχαίοι ανακάλυψαν τη 

μουσική από τα πουλιά που κελαηδούσαν σε ερημικά μέρη και με τη μίμηση αυτών θέσπισαν την 

τέχνη της μουσικής (Αθήναιος, 9.43.9-11{390α}). Στο στοχασμό των αρχαίων Ελλήνων πάντα 

κυριαρχούσε η ιδέα ότι η μουσική προέκυψε μέσα από μια μιμητική διαδικασία. Και ο Πλάτων και 

ο Αριστοτέλης συνέδεαν τη μουσική με τη μίμηση. Στον Πλάτωνα η μουσική μιμείται τη θεία 

αρμονία, την ψυχή του κόσμου (35a1-36b6) ενώ στον Αριστοτέλη (1340a 39-41) η μουσική 

μιμείται το ήθος και το χαρακτήρα των ανθρώπων.  
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Από τότε πολλές θεωρητικές συζητήσεις για την καταγωγή της μουσικής είχαν διεξαχθεί 

κινούμενες κυρίως σε δύο πόλους, από τη μία στη μίμηση της φύσης και των ζώων και από την 

άλλη στη θεϊκή προέλευση, στο δώρο του θεού. Και αυτές οι συζητήσεις πάντοτε επηρεάζονταν 

από την κυρίαρχη κοσμοθεωρία της εποχής και τις απόψεις ειδικότερα για το ρόλο της μουσικής 

πάνω στην ανθρώπινη ζωή. Έτσι, για παράδειγμα, την εποχή του Διαφωτισμού υπήρχε μια 

αποστασιοποίηση από τις θεολογικές θέσεις περί μουσικής και μια κλίση προς την κατεύθυνση 

προσωπικής έκφρασης συναισθημάτων (Head, 1997). Ποιος είναι ο σκοπός της μουσικής; Η 

έκφραση προσωπικών συναισθημάτων. Τι είναι η μουσική; Η έκφραση συναισθημάτων μέσω των 

ήχων. Πώς προέκυψε η μουσική; Μα από κάποιους ανθρώπους της πολύ μακρινής εποχής που 

επιθυμούσαν να εκφράσουν το πάθος τους, την επιθυμία και τα έντονα συναισθήματα που έτρεφαν 

ο ένας για τον άλλο, γράφει ο Ζαν Ζακ Ρουσώ στο Δοκίμιο περί της Καταγωγής των Γλωσσών 

(Rousseau, 1781). Βλέπουμε, λοιπόν, πώς τα κυριότερα ερωτήματα για τη φύση και την καταγωγή 

της μουσικής συνδέονται οργανικά. 

Το ερώτημα για την καταγωγή της μουσικής, όπως αναφέρθηκε, είναι φιλοσοφικό. Και ως 

φιλοσοφικό ερώτημα έχει ακριβώς όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός φιλοσοφικού ερωτήματος: 

έχει γενικότητα, οριακότητα, δυναμικότητα – δεν παύει ποτέ να συζητιέται, έχει γοητεία, 

εσωτερική σύνδεση με άλλα θεμελιώδη προβλήματα και το αίσθημα του απροσπέλαστου για ένα 

αντικείμενο που, όσο το πλησιάζεις, τόσο αυτό απομακρύνεται και ενίοτε την απελπισία που 

μπορεί να αισθανθεί κανείς όπως ο μεγάλος μουσικολόγος του εικοστού αιώνα Curt Sacks (1962, 

39) που με αφοριστικό τρόπο έγραφε: το πρόβλημα της καταγωγής της μουσικής δεν μπορεί να λυθεί. 

Κάτι ανάλογο είχε ειπωθεί σχετικά με το πρόβλημα της καταγωγής της γλώσσας, για το οποίο το 

περιβόητο δεύτερο άρθρο του καταστατικού της Societe de Linguistique de Paris το 1866 όριζε ότι 

η εταιρεία δεν δέχεται καμία ανακοίνωση - εισήγηση σχετικά, είτε με την προέλευση της γλώσσας, 

είτε με τη δημιουργία μιας παγκόσμιας γλώσσας. Το 1997 όμως σε ένα συνέδριο στη Φλωρεντία, 

τα πρακτικά του οποίου εκδόθηκαν από το MIT το 2000, ο γνωσιακός νευροεπιστήμονας Steven 

Brown, ο μουσικολόγος Nils Wallin και ο νευροεπιστήμονας Bjorn Merker διακήρυξαν ότι η 

έρευνα για τις ρίζες της μουσικής είναι ένα ερευνητικό πεδίο που πρέπει να το παίρνουμε πλέον 

στα σοβαρά, καθώς δεν είναι απλά ένα ζήτημα που ενδιαφέρει κυρίως αυτούς που έχουν μουσικά 

ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, αλλά αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για τη φύση, την 

εξέλιξη και την πνευματική πορεία του ανθρώπινου είδους (Brown &Merker&Wallin, 2000). 

2. Κυρίως μέρος 

Το ενδιαφέρον και η κινητοποίηση ερευνητών από πολλούς επιστημονικούς κλάδους έχει 

προσφέρει πλήθος ιδεών, αρθρογραφία και βιβλιογραφία γύρω από αυτό το θέμα. Εξελικτικοί 

βιολόγοι, νευροβιολόγοι και νευροεπιστήμονες, γλωσσολόγοι και αναπτυξιακοί ψυχολόγοι, 

αρχαιολόγοι, ανθρωπολόγοι και εθνομουσικολόγοι ακόμη και ζωολόγοι έχουν προσπαθήσει να 

συνεισφέρουν ο καθένας από την πλευρά του αναδεικνύοντας το τεράστιο διεπιστημονικό εύρος 

του ερευνητικού πεδίου της καταγωγής της μουσικής. Βέβαια, η επιστημονική προέλευση του 

καθενός καθορίζει πολλές φορές και το είδος των αποτελεσμάτων της έρευνάς του. Ακόμα κι αν 

δεν γνωρίζουμε την προέλευση ενός άρθρου ή του αρθρογράφου διαβάζοντάς το μπορούμε να 

μαντέψουμε από τον τρόπο ανάλυσης και τα επιχειρήματά του το επιστημονικό του υπόβαθρο. Το 

ενδιαφέρον ενός ανθρωπολόγου ή εξελικτικού ψυχολόγου συνήθως περιορίζεται στο πώς η 

θεμελιώδης λειτουργία της μουσικής, η οποία συχνά εκλαμβάνεται και ως αίτιο της ύπαρξής της 

επηρεάζει τη λειτουργία της κοινωνικής ομάδας, ενώ από την άλλη το ενδιαφέρον ενός 

νευροεπιστήμονα εστιάζει στο ποιο νευρωνικό υπόστρωμα επηρεάζει τη μουσική δραστηριότητα.   

Ο πρώτος που ασχολήθηκε με το θέμα με πιο επιστημονικό τρόπο θα λέγαμε ότι ήταν ο 

Δαρβίνος. Ο Δαρβίνος συνέδεσε τη γέννηση της μουσικής με τον εξελικτικό μηχανισμό της 

σεξουαλικής επιλογής (Darwin, 1882). Θεώρησε ότι η πρώτη μορφή μουσικής ήταν το 

τραγούδισμα ως μέσο, για να προσελκύσουν τα αρσενικά τα θηλυκά. Τα θηλυκά, δηλαδή, έχουν 

εγγράψει βιολογικά κάποια αισθητικά κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν κατά την περίοδο το 
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ζευγαρώματος, προκειμένου να επιλέξουν ένα αρσενικό για να γονιμοποιηθούν. Κάτι ανάλογο, για 

παράδειγμα, με τα φτερά του αρσενικού παγονιού που όσο πιο φανταχτερά είναι τόσο μεγαλύτερες 

πιθανότητες αναπαραγωγής έχει. 

Οι ιδέες αυτές αποτέλεσαν ισχυρή βάση για περαιτέρω έρευνα που ξεκίνησε σχετικά 

πρόσφατα στο παραδειγματικό πλαίσιο των αρχών του νεοδαρβινισμού. Ο εξελικτικός ψυχολόγος 

Geoffrey Miller (2000) ανέπτυξε την ιδέα αυτή χρησιμοποιώντας όλα τα νέα εννοιολογικά 

εργαλεία και την επιστημονική ορολογία και μεθοδολογία, για να την στηρίξει. Βάσει του 

μηχανισμού της προσαρμογής (adaptation) η μουσική συμπεριφορά πρέπει να έχει μια 

χρησιμότητα, κάποιο κέρδος. Αυτό θα προκύπτει είτε γιατί βοηθά τον άνθρωπο να επιβιώνει είτε να 

αναπαράγεται. Η μουσική συμπεριφορά, ισχυρίζεται ο Miller (2000), τον βοηθά να αναπαράγεται 

διότι η επίδειξή της, το να τραγουδά δηλαδή κανείς ή να παίζει ένα μουσικό όργανο αποτελούν 

δείκτες (indicators) από τους οποίους το άλλο φύλο που ενδιαφέρεται μπορεί να αντλήσει 

πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία, τη γονιμότητα και τη γενικότερη κατάσταση του υποψηφίου. 

Το να παίζει κανείς μουσική είναι ένας αξιόπιστος δείκτης για παράδειγμα, μιας σωστής υγιούς 

εγκεφαλικής λειτουργίας, ενός αναπτυγμένου εγκεφάλου που συσχετίζεται με τα 50000 χιλιάδες 

από τα 100000 γονίδια του οργανισμού μας. Αυτό σημαίνει ότι, όταν βλέπουμε κάποιον να παίζει 

μουσική, επιτελεί μια ανώτερη νοητική λειτουργία, άρα έχει καλό γονιδίωμα και είναι μια πολύ 

καλή επιλογή για αναπαραγωγή, καθώς η  αναζήτηση ταιριού είναι στην πραγματικότητα μια 

υποσυνείδητη αναζήτηση ενός καλού γονιδιώματος, το οποίο πρέπει να διαιωνιστεί. Και καλό 

γονιδίωμα είναι αυτό που προσαρμόζεται επιτυχημένα στο περιβάλλον, έχει δηλαδή 

προσαρμοστική, επιβιωτική αξία (survival value). 

Η μουσική, λοιπόν, κάτω από αυτό το πρίσμα είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός που 

στηρίζεται κυρίως στη σεξουαλική επιλογή. Ο νευροεπιστήμονας Bjorn Merker (2000) αναζητά κι 

αυτός τις απαρχές της μουσικότητας (musicality) στο μηχανισμό της σεξουαλικής επιλογής, όχι στο 

ατομικό επίπεδο αλλά στο ομαδικό. Έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένα είδη ζώων εξελικτικό 

προβάδισμα αποκτούν οι ομάδες που συνεργάζονται καλύτερα. Έτσι, με την πρακτική του 

συγχρονισμένου τραγουδιού και τον συντονισμό επιδεικνύουν το βαθμό της συνεργατικότητας 

τους, διαφημίζουν τα τροφικά τους διαθέσιμα και αποτρέπουν κάθε επίδοξο εισβολέα και εχθρό. 

Αυτό προσελκύει θηλυκά από άλλες ομάδες – είναι το φαινόμενο της εξωγαμίας – που 

εγκαταλείπουν τη δική τους ομάδα, για να πάνε σε αυτή που ουσιαστικά τραγουδάει καλύτερα, 

καθώς αυτό σημαίνει ότι για τις ίδιες και τα παιδιά τους θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και 

ευκολότερη τροφή. Η ομάδα ωφελείται με τη σειρά της από την εισδοχή των θηλυκών, διότι 

αποκτά έτσι περισσότερες πιθανότητες αναπαραγωγής. Κατά αυτόν τον τρόπο φαίνεται κατά τον 

Merker (2000) ότι η μουσική έχει γεννηθεί από το ομαδικό τραγούδι που στοχεύει κυρίως στην 

προσέλκυση θηλυκών, στη θηλυκή κινητικότητα δηλαδή, ανάμεσα σε ομάδες που ανταγωνίζονται, 

για να επιβιώσουν. 

Το συγχρονισμένο τραγούδι όμως δεν μπορεί να ιδωθεί μόνο στο πλαίσιο του μηχανισμού 

της σεξουαλικής επιλογής αλλά και στο πλαίσιο της φυσικής επιλογής (natural selection). Ο 

ανθρωπολόγος Edward Hagen και ο εξελικτικός βιολόγος Peter Hammerstein (2009) συνδέουν την 

πρώιμη μουσική συμπεριφορά με την ανάγκη χρήσης σημάτων (signals) που έχουν ως στόχο τη 

μετάδοση πληροφοριών σε δύο τομείς. Ο ένας είναι αυτός που ήδη αναφέραμε: η γνωστοποίηση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών ατόμων και ομάδων σε σχέση με το παιχνίδι της αναπαραγωγής. Ο 

δεύτερος τομέας στο οποίο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση είναι ο καθορισμός του ζωτικού χώρου, της 

χωροκτητικότητας (territoriality). Τι σημαίνει αυτό; Ότι με το τραγούδι οι αρχάνθρωποι, όπως και 

πολλά είδη ζώων δήλωναν ποιον χώρο, ποια περιοχή κατέχουν, θεωρούσαν ιδιοκτησία τους και 

ήταν έτοιμοι να την υπερασπιστούν έναντι οποιουδήποτε επίδοξου εισβολέα. Οι Homo Sapiens 

ήταν κοινωνικοί κυνηγοί (social hunters), κυνηγούσαν δηλαδή ομαδικά, όχι κατά μόνας, και 

θεωρούσαν κάποιες περιοχές με τα θηράματα που υπήρχαν εκεί ως ζωτικό χώρο για αυτούς. Αυτόν 

το χώρο το υπερασπιζόντουσαν εκφέροντας συγχρόνως συντονισμένες φωνές. Επιπλέον, τα 

τραγούδια όσο πιο συγχρονισμένα ήταν και όσο πιο περίπλοκα, τόσο ενδυνάμωναν τη συνοχή της 
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ομάδας και απέτρεπαν τους εχθρούς να εισέλθουν στην περιοχή τους, διότι αντιλαμβάνονταν ότι 

τυχόν παραβίαση θα τους επέφερε ένα καίριο και συντονισμένο πλήγμα από μια ομάδα που 

φαίνεται να λειτουργεί σωστά. Ένα περίπλοκο και συγχρονισμένο τραγούδι δηλαδή καταδεικνύει 

το βαθμό ετοιμότητας της ομάδας, ώστε να αντιμετωπίζει από κοινού τα προβλήματα που 

συσχετίζονται με την επιβίωσή της. Και η επιβίωση συσχετίζεται με το μηχανισμό της φυσικής 

επιλογής.  

Η Ellen Dissanayake (2000), θεωρητικός της τέχνης με ανθρωπολογικό προσανατολισμό έχει 

προτείνει, παραμένοντας και αυτή στο παραδειγματικό πλαίσιο του νεοδαρβινισμού, μια άλλη, 

πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία για την καταγωγή της μουσικής. Υποστηρίζει ότι η γέννηση της 

μουσικής συμπεριφοράς δεν εντοπίζεται στο σεξουαλικό ανταγωνισμό μεταξύ των αρσενικών ή 

στον ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων για την εξασφάλιση ζωτικού χώρου αλλά στην 

επικοινωνιακή σχέση μητέρας και νεογέννητου παιδιού. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μητέρας και 

μωρού αποτελείται από δέσμες μουσικής-τελετουργικής συμπεριφοράς με φωνητικά και κινητικά 

στοιχεία συνοδευόμενα από εκφράσεις προσώπου, δραστηριότητες δηλαδή πολυτροπικές κάτω από 

ένα κοινό χρονικό σχήμα που έχουν στόχο να συντονίσουν τα συναισθήματα τους και να 

ενισχύσουν το ψυχικό τους δέσιμο. Είναι η λεγόμενη μητρολαλιά (motherese), η ομιλία μεταξύ 

μητέρας και παιδιού, που έχει μελωδικότητα, χρησιμοποιεί ποικίλα ρυθμικά σχήματα, 

αυξομειώσεις τονισμού, έντασης (crescendo-diminuendo), ταχύτητας (accelerando-decelerando) 

καθώς και αλλοιώσεις της φωνητικής χροιάς. Αυτή η αλληλεπίδραση έχει οριστεί από τον 

ψυχοβιολόγο Colwyn Trevarthen (2007) ως επικοινωνιακή μουσικότητα. Το παιδί και η μητέρα δεν 

συγχρονίζουν τις φωνές τους συνήθως, αλλά απαντούν ο ένας στον άλλον και αυτό μοιάζει με μια 

αυτοσχεδιαστική μουσική συνδημιουργία που θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τον τρόπο περίπου 

με τον οποίο λειτουργούν οι μουσικοί της τζαζ. Επίσης, αυτή η μουσική εμπεριέχει σαφώς και 

σωματοκινητικά στοιχεία. Ποια είναι όμως η προσαρμοστική της αξία (adaptive value) στο πλαίσιο 

των αρχών του νεοδαρβινισμού; Σε τι χρησιμεύει αυτή η συμπεριφορά και υιοθετήθηκε περνώντας 

στο DNA των ανθρώπων. 

Η Dissanayake (2000) θεωρεί ότι αυτή η μουσική συμπεριφορά προέκυψε ως αναπλήρωση 

χαρακτηριστικών που χάθηκαν στην πορεία της εξελικτικής προσαρμογής του ανθρώπου. Και ποια 

είναι αυτά τα χαρακτηριστικά; Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε αποκτήσει λόγω της 

δίποδης στάσης, το γεγονός δηλαδή ότι περπατάμε. Λόγω, λοιπόν, του διποδισμού η λεκάνη της 

γυναίκας έχει στενέψει ενώ ο εκτεταμένος εγκέφαλος του εμβρύου δεν χωράει πλέον να περάσει 

από τον τράχηλο της μήτρας. Έτσι, αναγκαστικά τα νεογνά μας γεννιούνται πρόωρα. Με τον όρο 

πρόωρα όμως δεν εννοείται ένα διάστημα μικρότερο των 9 μηνών, αλλά το γεγονός ότι τα νεογνά, 

καθώς γεννιούνται μέσα σε αυτό το διάστημα, είναι εντελώς ανήμπορα και εξαρτημένα από τη 

μητρική φροντίδα, έχουν δηλαδή φωλεόφιλα χαρακτηριστικά. 

Αυτή η αναγκαία αλλαγή δημιούργησε με τη σειρά της την ανάγκη μηχανισμών 

επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης που ενισχύουν τον ψυχολογικό δεσμό του βρέφους με τη μάνα 

προκαλώντας στο πρώτο αισθήματα ασφάλειας και χαράς. Είναι, δηλαδή, ένας μηχανισμός που 

συμβάλλει αποφασιστικά στην επιβίωση του βρέφους. Μάλιστα, η Dissanayake (2000) υποστηρίζει 

ότι αυτού του είδους η προστατευτική αλληλεπίδραση έχει προσφέρει ρεπερτόριο και ύλη στο 

ερωτικό παιχνίδι, στη σεξουαλική συμπεριφορά, η οποία πολλές φορές μιμείται τη σχέση μητέρας-

παιδιού. 

Η επικοινωνία μεταξύ μητέρας και παιδιού είναι ένα είδος γλώσσας και υπάρχουν αρκετοί 

ερευνητές που επικέντρωσαν την προσοχή τους σ΄ αυτή τη σχέση, της μουσικής και της γλώσσας. 

Ο Steven Brown (2000), γνωσιακός νευροεπιστήμονας, υποστηρίζει ότι και η γλώσσα και η 

μουσική είχαν έναν κοινό πρόγονο τον οποίο ο ίδιος τον ονομάζει μουσικόγλωσσα (musilanguage), 

διότι θεωρεί ότι τα κοινά χαρακτηριστικά της γλώσσας με τη μουσική είναι προγενέστερα από τα 

διακριτά τους χαρακτηριστικά. Βέβαια, τα όρια μεταξύ γλώσσας και μουσικής δεν είναι εύκολα 

διακριτά. Υπάρχουν γλώσσες όπως τα κινέζικα (ή παλαιότερα τα αρχαία ελληνικά) που η 

διαφοροποίηση του τόνου, χαμηλού ή υψηλού, αλλάζει το αναφορικό νόημα, το νόημα της λέξης. 
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Αυτό αποτελεί ένα μουσικό στοιχείο στη γλώσσα. Η μουσικόγλωσσα του Brown (2000) είχε κατά 

την άποψή του διττή φύση. Ήταν ταυτόχρονα αναφορική-συμβολική και συναισθηματική. Όταν 

χωρίστηκαν η μουσική από τη γλώσσα, η μουσική κατευθύνθηκε προς τη περιοχή του 

συναισθηματικού νοήματος ενώ η γλώσσα προς την περιοχή του αναφορικού-συμβολικού 

νοήματος. Γι΄ αυτό το λόγο ο Brown (2000) ισχυρίζεται ότι οι διαφορές μεταξύ μουσικής και 

γλώσσας δεν είναι ποιοτικές, αλλά ποσοτικές. Και η μουσική και η γλώσσα έχουν ηχητική έκταση, 

στη μουσική όμως είναι πολύ μεγαλύτερη, οκτώ περίπου οκτάβες, έχουν ρυθμό και μέτρο, αλλά 

στη μουσική απαιτείται μεγαλύτερη συμμόρφωση σε ρυθμικά και μετρικά σχήματα και φυσικά και 

στις δύο υπάρχει η μελωδία της φράσης αλλά στη μουσική έχουμε και ταυτόχρονη συνήχηση, 

δηλαδή αρμονία και πολυφωνία.  

Υπάρχουν βέβαια και άλλες έρευνες που συσχετίζονται με τη φορμουλαϊκότητα της γλώσσας 

και μάλιστα της ποιητικής γλώσσας που ενσωματώνει μουσικά χαρακτηριστικά. Ο γλωσσολόγος 

Bruce Richman (2000), ο οποίος θεωρεί κι αυτός ότι η γλώσσα και η μουσική έχουν κοινό 

πρόγονο, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην έννοια της φόρμουλας. Λέγοντας φόρμουλα μπορούμε να 

σκεφτούμε τη φορμουλαϊκή δομή της ομηρικής γλώσσας η οποία είναι ταυτοχρόνως και μουσική. 

Η φόρμουλα/ λογότυπος, πολύμητις Οδυσσέυς είναι ταυτόχρονα και μουσική φράση. Ο Richman 

(2000), λοιπόν, υποστήριξε ότι οι απαρχές και της μουσικής και της γλώσσας πολύ παλαιότερα 

βέβαια από τον Όμηρο προέκυψαν από μια συλλογική επανάληψη φορμουλαϊκών σειρών. Οι 

φόρμουλες χάρη στο ρυθμό, τη μελωδία και την παρήχηση  τους είναι αξιομνημόνευτες. Οι 

πρωταρχικές φόρμουλες ήταν α-νόητες, χωρίς νόημα δηλαδή, κάτι σαν το αμπε μπα μπολ, είτε το 

eeney meeny miney me, είτε τους ακατανόητους ψαλμούς που συναντάμε σε διάφορες θρησκευτικές 

πρακτικές ανά τον κόσμο, οι οποίες με μια διαδικασία που περιγράφεται από τον Richman (2000) 

αλλά και άλλους γλωσσολόγους, όπως η Alison Wray, κατέληξαν σε γλωσσικό κώδικά και σε 

μουσική. Εδώ δεν υπάρχει χώρος για να περιγραφεί αυτός ο  μηχανισμός. Αυτό όμως που πρέπει να 

αναφερθεί είναι η σύνδεση της φόρμουλας με το μύθο και τη μυθική γλώσσα.  

Η φόρμουλα στηρίζεται στη μίμηση. Μέσω της μίμησης οδηγούμαστε στην τελετουργική 

συμπεριφορά και στην τελετουργία. Η τελετουργία με τη σειρά της νοηματοδοτείται από το μύθο 

και τη μυθική γλώσσα. Όλα αυτά αποτελούν εκφάνσεις της λεγόμενης πρωτόγονης νοοτροπίας 

στην οποία έχουν επικεντρωθεί μελετητές όπως ο Levi Strauss και ο Cassirer. Σύμφωνα με αυτούς 

ο μύθος αντικατοπτρίζει δομές του ανθρώπινου νου, πράγμα που εξηγεί, όπως αναφέρει ο Levi 

Strauss (1958), την ομοιότητα των μύθων από το ένα άκρο στο άλλο. Μέσα στο μύθο και στην 

τελετουργία συντελούνται γνωσιακές διεργασίες και προκαλούνται φαινόμενα ψυχικών εξάρσεων 

στα οποία η επιστήμη της νευροψυχολογίας πλέον αναφέρεται με τον όρο διαφοροποιημένες 

καταστάσεις συνείδησης (altered state of consciousness). 

Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες αυτών των φαινομένων και σε αρχαίους πολιτισμούς αλλά και 

σε κοινότητες που βρίσκονται ακόμη στο κυνηγετικό- τροφοσυλλεκτικό στάδιο ανά τον κόσμο 

όπως βεβαιώνουν οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι (Hoppál, 2006). Η σχέση των διαφοροποιημένων 

καταστάσεων συνείδησης με τη μουσική φαίνεται να είναι άμεση. Στην πραγματικότητα σε 

οποιαδήποτε τελετουργία που συντελούνται τέτοια φαινόμενα, τα οποία θεωρούνται σαμανιστικού 

τύπου, η μουσική είναι πανταχού παρούσα. Οι γνωσιακές διεργασίες κάτω από αυτές τις ειδικές 

συνθήκες είναι αντικείμενο ενός νέου επιστημονικού πεδίου που συνδυάζει τις νευροεπιστήμες με 

το θρησκευτικό φαινόμενο, τη νευροθεολογία (neurotheology). Ο εξελικτικός ανθρωπολόγος 

Michael Winkelman (2010) έχει ως βασική θέση ότι ο σαμανισμός, το σαμανιστικό φαινόμενο έχει 

βιολογική βάση και τα χαρακτηριστικά του όπως οι ΔΚΣ, τα εκστατικά φαινόμενα, τα όνειρα, ο 

διαλογισμός,η ύπνωση έχουν προκύψει ως εξελικτικές προσαρμογές. Συγκεκριμένα μοτίβα, 

εικαστικά και ηχητικά παρουσιάζονται σε όλα τον κόσμο και αποτελούν παραστάσεις- εικόνες, 

ηχητικές και μη που είναι ‘’καλωδιωμένες’’ (wired) στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο γνωσιακός αρχαιολόγος David Lewis-Williams (2002). Η μουσική 

κατέχει πολύ σημαντική θέση σε όλα αυτά όπως καταδεικνύεται από πλήθος μαρτυριών. Από τον 

σαμάνο που παίζει μουσικό τόξο στις βραχογραφίες της παλαιολιθικής σπηλιάς της Dordogne η 
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οποία χρονολογείται γύρω στο 14000 π.Χ και τους αυλούς που βρέθηκαν σε σπηλιές της Γερμανίας 

και χρονολογούνται ακόμη παλαιότερα γύρω στο 42.000 π.Χ (Higham et al, 2012) στην εκστατική 

πυθική λατρεία του Απόλλωνα, θεού της μουσικής, στη συνοδεία των ψυχών στον Άδη κατεξοχήν 

σαμανιστικό χαρακτηριστικό του θεού Ερμή, εφευρέτη της λύρας, στα εκστατικά όργια του 

Διονύσου που ο αυλός έχει την πρωτοκαθεδρία, στις Μούσες που κατά τον Ησίοδο (Θεογονία, 

στίχ. 36-39) έχουν προνομιακή γνώση για τα τωρινά, τα μελλούμενα και τα περασμένα, στον 

Ορφέα τον απόλυτο, παντοδύναμο ημίθεο μουσικό που περιφέρεται ως σαμάνος ανάμεσα στα 

επίπεδα του κόσμου, άνω και κάτω, και στις ημιστορικές προσωπικότητες όπως ο Πυθαγόρας και ο 

Επιμενίδης καθώς και φιλοσόφους όπως ο Εμπεδοκλής και ο Παρμενίδης που έμμετρα 

περιγράφουν ένα φιλοσοφικό εκστατικό ταξίδι, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις βάσεις για τη 

γέννηση της δυτικής επιστήμης. 

3. Συμπέρασμα 

Η μουσική συμπεριφορά και έκφραση του ανθρώπου δεν είναι κάτι που μπορεί να 

απομονωθεί, για να μελετηθεί. Μέσα σε αυτή ανακαλύπτουμε πτυχές της ανθρώπινης φύσης, μια 

φύσης περίπλοκης που για να την προσεγγίσουμε έχουμε την ανάγκη μιας διεπιστημονικής 

προσπάθειας, της συμβολής δηλαδή μιας σειράς επιστημών και επιστημονικών πεδίων που το 

καθένα από το πρίσμα του θα φωτίζει κάθε σημαντική πτυχή της. Απομένει, λοιπόν, ένας 

φιλόσοφος, για να συγκεντρώσει τις ψηφίδες από παντού, να συνθέσει και να σχεδιάσει τη μεγάλη 

εικόνα της ανθρώπινης κατάστασης. 
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Περίληψη 

Η Europa Nostra ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα στη Χάγη διοργανώνει κάθε 

χρόνοτην απονομή βραβείων που έχει γίνει πια θεσμός . Αξιοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα και 

απονέμει βραβεία πολιτιστικής κληρονομιάς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνουν 

μέρος. Τα βραβεία προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές  για τη διατήρηση της κληρονομιάς, την 

διαχείριση, την έρευνα και την εκπαίδευση. Το project  μου έχει την βασική ιδέα ‘’Η 

Διεπιστημονικότητα μέσα από το θεσμό της Europa Nostra για την απονομή βραβείων πολιτιστικής 

κληρονομιάς όπως την βίωσα από προσωπική εμπειρία’’. Η Ελλάδα συμμετείχε το 2017 στο θεσμό 

 με δύο μνημεία από τη νήσο Κέα και τη Ρόδο. Στο project  ακολουθώ βιωματική και 

ανθρωποκεντρική προσέ γγιση. Η αλληλεπίδραση των επιστημόνων διαφορετικών χωρών είναι 

αξιωσημείωτη.Η συμβολή του Project είναι μεγάλη. Διεξάγεται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και συνδέει 

την Ευρώπη με τις έννοιες της επικοινωνίας , της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών 

επιστημονικών αντικειμένων για την ανάδειξη της τέχνης και του πολιτισμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: Europa Nostra, Ελλάδα, συνεργασία, ανάδειξη, πολιτισμός 

1. Εισαγωγή 

Η Europa Nostra αναγνωρίζεται σήμερα ως η πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην Ευρώπη με μέλη από περισσότερες από 40 χώρες. 

Η αποστολή της Europa Nostra είναι: 
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• Να δοθεί η μορφή και η φωνή σε ένα συνεχώς αυξανόμενο πολιτικό κίνημα για την 

υποστήριξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη 

• Η ισχυρή στήριξη της κληρονομιάς - με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία, 

τον πολιτισμό και το περιβάλλον - προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλα τα 

επίπεδα διακυβέρνησης: τοπική, περιφερειακή, εθνική, ευρωπαϊκή και σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

• Η εκστρατεία για την εξοικονόμηση των πλέον απειλούμενων τόπων πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ευρώπης και οι δράσεις στήριξης των μελών μας. 

• Προώθηση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την 

Ευρώπη - από την έρευνα έως τη συντήρηση, από την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

ευαισθητοποίηση στην ειδική υπηρεσία επαγγελματιών και εθελοντών. 

Οι αξίες για τη Europa Nostra: 

• Η πολιτιστική κληρονομιά είναι απαραίτητη για μια ευημερούσα, ενιαία και σταθερή 

Ευρώπη. 

• Η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να γίνεται σεβαστή στην αστική και αγροτική ανάπτυξη. 

• Η Πολιτιστική Κληρονομιά δεν είναι ένα λείψανο του παρελθόντος. είναι ένα σημαντικό, 

χρήσιμο και προσιτό μέρος του σήμερα και του αύριο. 

• Η πολιτιστική κληρονομιά είναι περίπλοκη και πολυεπίπεδη και συνεπώς δεν ανήκει σε μία 

πολιτιστική ομάδα ή έθνος, αλλά ανήκει σε όλους τους Ευρωπαίους.   

• Η πολιτιστική κληρονομιά είναι δανεισμένη από τις μελλοντικές γενιές και η καλή 

διαχείριση του παρόντος είναι επομένως ευθύνη όλων όσων ζουν στην Ευρώπη. 

Στόχος της Europa Nostra είναι: 

Να θέσουμε σε όλα τα μέλη της Ευρώπης τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά 

στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδίου μέσα από τη  διεπιστημονικότητα που είναι έκδηλη στο 

θεσμό της Europa Nostra για την απονομή βραβείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Πώς δηλαδή 

διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά και να δημιουργήσουν ένα 

αισθητικό αποτέλεσμα; Αυτό το ερώτημα καλείται να απαντήσει με ερευνητικά δεδομένα η 

παρούσα εργασία. Στόχος της εργασίας  λοιπόν είναι αρχικά η ενημέρωση για το θεσμό της Europa 

Nostra και για το ρόλο της στις χώρες της Ευρώπης και στη συνέχεια η ΄΄ επικοινωνία ΄΄της 

προσωπικής μου εμπειρίας σχετικά με το ταξίδι στη Φιλανδία και η αλληλεπίδραση διαφορετικών 

επιστημονικών αντικειμένων στο θεσμό που διεξήχθει εκεί. 

2. Κυρίως μέρος 

Η Europa Nostra πραγματοποιεί κάθε χρόνο ένα θεσμό. Φιλοξενείται σε διαφορετική χώρα 

κάθε φορά και διεξάγει έναν παγκόσμιο διαγωνισμό ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Κάθε χώρα που λαμβάνει μέρος, αναδεικνύει ένα μνημείο ιστορικό, μια καινοτομία στην 

εκπαίδευση  ή τον πολιτισμό ακόμα και ένα αξιοσημείωτο ερευνητικό αποτέλεσμα. H Europa 

Nostra αξιοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα και απονέμει βραβεία πολιτιστικής κληρονομιάς  στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνουν μέρος είτε απονέμοντάς τους τιμιτική πλακέτα είτε 

δίνοντάς τους το ποσό των 10.000 ευρώ. Μόνο οι 7 πρώτες χώρες στην ψήφο του κοινού μπορούν 

να πάρουν  το έπαθλο των 10.000 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο μέσω του θεσμού αυτού, συμβάλλουμε 

στην διεθνή αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς σαν μια κύρια πηγή για την οικονομία και 

την κοινωνία της Ευρώπης. Τα βραβεία υποστηρίζονται από το Creative Europe Programme της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση της κληρονομιάς, τη 

διαχείριση, την έρευνα και την εκπαίδευση. Η Europa Nostra χαρακτηρίζεται ως η <<φωνή>> της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Οδηγεί τα μέλη της Ευρώπης με διαφορετικά 

επιστημονικά αντικείμενα στο να συνυπάρξουν, να επικοινωνήσουν και να είναι σε επαγρύπνιση 

προκειμένου να διασώσουν και να αναδείξουν τα πολιτιστικά ευρήματα της χώρας τους. 
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2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η έρευνα είναι  κατά βάση ποιοτική με βιωματική κυρίως αλλά και με ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση. Ωστόσο παράθετω έναν πίνακα που δημιουργήθηκε από τα ποσοστά που η ίδια η 

Europa Nostra ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων ενδεικτικά προκείμένου 

να επισημάνω την σημαντικότητα του θεσμού αυτού τόσο για την διεπιστημονική κοινότητα όσο 

και για τη συνεργασία των κρατών. 
 

Πίνακας 1: Αναλογία βραβευμένων project-χωρών που έλαβαν μέρος στα βραβεία. 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ 

ΠΡΟΤΖΕΚΤ 

ΧΩΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ 

Τα τελευταία 15 χρόνια 455 34 95 

 

Το internet παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση μιας πληροφορίας. Μέσα από το internet 

και πιο συγκεκριμένα μέσα από μια κοινοποίηση της  δημοτικής τοπικής αρχής  της νήσου Κέας- 

από όπου κατάγομαι- στα social media, εισήλθα στον κόσμο του θεσμού αυτού. Γνώρισα το θεσμό, 

επισκέφτηκα με μεγάλο ενδιαφέρον ιστοσελίδες προκειμένου να αποκτήσω περισσότερες 

πληροφορίες και φυσικά ψήφισα διαδικτυακά το αρχαίο θέατρο της Καρθαίας με το οποίο λάμβανε 

μέρος η Κέα στα βραβεία και κάποιες άλλες χώρες με ιδιαίτερα εκπαιδευτικές θα έλεγα 

καινοτομίες. Με δική μου πρωτοβουλία έγραψα στην αγγλική γλώσσα σε ένα πλαίσιο του 

διαγωνισμού που έλεγε comments,λίγα λόγια για μένα, για το εκπαιδευτικό μου αντικείμενο ως 

παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας αλλά και την αγάπη για μετάδοση του πολιτισμού στη 

μεταγενέστερη γενεά. Επιπλέον έγραψα λίγα λόγια  για τον πολιτισμό της Κέας από όπου 

κατάγομαι αλλά και για τον πολιτισμό της Ελλάδας με σκοπό να γνωστοποιηθούν και στους ξένους 

και να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτιστικό μας <<πλούτο>>. Τρεις εβδομάδες αργότερα μου 

στάλθηκε ένα μέιλ από τη συντονίστρια των βραβείων Europa Nostra, Elena Bianchi, η οποία μου 

ζητούσε στα αγγλικά το τηλέφωνό μου προκειμένου να επικοινωνήσουμε. Ο ενθουσιασμός και η 

περιέργει κυριαρχούσαν. Έτσι κι έγινε στο τηλεφώνημά της μου περιέγραψε τον ενθουσιασμό της 

να με ακούσει και να με δει από κοντά καθώς επιλέχθηκα ως επίτημη καλεσμένη  από καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου της  Χάγης ανάμεσα σε 12000 ψηφοφόρους παγκοσμίως, να εκπροσωπήσω την 

Κέα από όπου κατάγομαι και κυρίως την Ελλάδα στα βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς όπου 

συμμετείχε το νησί μου με την ανακατασκευή αρχαίου θεάτρου, Καρθαία και μου δόθηκε με 

μεγάλη τιμή η πρωτοβουλία να μιλήσω στην απονομή των βραβείων και να δώσω το βραβείο της 

Εκπαίδευσης που ασπάζομαι στον μεγάλο νικητή. Η χαρά ήταν απερίγραπτη και έτσι οδηγήθηκα 

στη μακρινή Φιλανδία, στην ιστορική πόλη Turku όπου πραγματοποιήθηκε η απονομή των 

βραβείων στην  εξαιρετικά επιβλητική εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Στο ξενοδοχείο που 

διέμενα γνώρισα τον Jacobo Ibello, καθηγητή Πανεπιστημίου στην Ιταλία και δημοσιογράφο της 

ιστοσελίδας Heritage times όπου ήταν προγραμματισμένο από τη Europa Nostra να μου πάρει 

συνέντευξη όπως κι από μια άλλη δημοσιαογράφο από την Κροατία.  Επικοινωνήσαμε, 

αλληλεπιδράσαμε και ανταλλάξαμε πληροφορίες, απόψεις και σκέψεις για τον πολιτισμό.(Εικόνα 

1) Την πρώτη μέρα στη Φιλανδία πραγματοποίηθηκε ένα μεγαλειώδες συνέδριο που περιελάμβανε 

όλη τη διεπιστημονική ομάδα της κάθε χώρας και την εισήγησή τους προκειμένου να εξηγήσουν 

και να προβάλλουν σε άλλους επιστήμονες το έργο τους. Εκεί γνώρισα και ήρθα σε επαφή με την 

ελληνική αποστολή που απαρτιζόταν από την Κα Ευαγγελία Σιμαντόνι-Μπουρνιά, αρχαιολόγο και 

την Κα  Τάνια Παναγού, μηχανικό που ανέλαβαν την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου της 

Καρθαίας στην Κέα, με την Κα Αικατερίνη Μανούσου που ανέλαβε μαζί με την ομάδα της 

(Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων,2002), την ανάδειξη του Προμαχώνα στη Ρόδο. 

Αλληλεπιδράσαμε,ανταλλάξαμε απόψεις και χάρηκαν ιδιαίτερα που νικήτρια  ήταν μια Ελληνίδα 

παγκοσμίως.(Εικόνα 2) Eπιπλέον επικοινώνησα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με την Κα Fani-

Mallouchou-Tufanu, Πρόεδρο της Europa Nostra (Εικόνα 3) και με εξαιρετικούς επιστήμονες από 
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την Κωνσταντινούπολη, Κο Γιώργο Καρρά, από την Κύπρο κο Κώστα Σεβέρη και με άλλους 

επιστήμονες από άλλες χώρες. Στην απονομή των βραβείων με προλόγησε ο Πρόεδρος της Europa 

Nostra και ανέβηκα στο βήμα ώστε να απονείμω το βραβείο  στον μεγάλο νικητή της ψήφου του 

κοινού. (Εικόνα 4,5,6)Το κοινό ψήφισε τον Mr. Zoltan Kallos , έναν ηλικιωμένο ιερέα άπό την 

Ρουμανία για την εκπαίδευση που παρέχει στα παιδιά της χώρας του ώστε να τους μεταδώσει τον 

λαϊκό πολιτισμό είτε στην ενδυμασία , είτε στους χορούς αφιλοκερδώς με μεγάλο σθένος, κουράγιο 

και αγάπη για τον τόπο του και τη συνέχιση της παράδοσης. Μετά την απονομή των βραβείων 

ακολούθησε meeting και συμπόσιο στο ιστορικό κάστρο του Turku όπου μου δόθηκε η ευκαιρία να 

αλληλεπιδράσω και με άλλους επιστήμονες από άλλες χώρες. Ξεχώρισα όμως για προσωπικούς 

λόγους τον Κο Paulo B. Lourenco, καθηγητή και συντονιστή προγράμματος στο Minho 

Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας όπου με προσκαλεί ακόμα και τώρα σε συνέδρια για να μιλήσω για  

την οικοδόμηση, αναστήλωση και διατήρηση  μνημείων ή ιστορικών κατασκευών από την πλευρά 

ενός Παιδαγωγού και όχι αρχιτέκτονα. (Εικόνα 7) Θα αδράξω κάποια στιγμή την ευκαιρία και θα 

σας το παρουσιάσω σε ένα επόμενο συνέδριο. 

 

 
 

Εικόνα 1: Συνάντηση στο ξενοδοχείο της Φιλανδίας με τους Δημοσιογράφους από Ιταλία και Κροατία. 

 

 
  

Εικόνα 2: Ελληνική αποστολή από Κέα και Ρόδο  στο συνέδριο στο  Turku. 
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Εικόνα 3: Συνάντηση με τη Πρόεδρο της Europa Nostra και τη συντονίστρια των βραβείων. 

 
 

 

 
Εικόνα 4: Απονομή βραβείου στην Κέα. 
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Εικόνα 5: Μουσική συνοδεία με όπερα στην απονομή των βραβείων. 

 

 
 

Εικόνα 6: Ομιλία δική μου στο βήμα και απονομή βραβείου 

 

 

 

 
 

Εικόνα 7: Συνάντηση με Επιστήμονες από Πορτογαλία και Ολλανδία. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Μέσα από το θεσμό αυτό είναι έκδηλο ότι διαφορετικού είδους επιστήμονες αλληλεπίδρασαν 

όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με άλλες χώρες. Επιπλέον η επικοινωνία και η συνεργασία ήταν δύο 

έννοιες που συνυπήρχαν και κυριαρχούσαν καθόλη τη διάρκεια του θεσμού αλλά και πριν και μετά 

τη διξαγωγή του μέσω των projects.   Αξίζει να σημειώσω ότι η Κέα βγήκε Τρίτη παγκοσμίως στις 

ψήφους του κοινού, μια μεγάλη θέση που κατέκτησε ένα μικρό νησί.  Το αρχαίο θέατρο της 

Καρθαίας έλαβε τιμιτικές διακρίσεις κι έτσι λίγους μήνες μετά την διεξαγωγή του θεσμού, η 

Πρόεδρος της Europa Nostra Κα Fani-Mallouchou-Tufanu επισκέφτηκε το νησί προκείμένου να 

κάνουμε τα αποκαλυπτήρια των βραβείων στον ιερό χώρο. Όλη η ελληνική αποστολή είμασταν 

εκεί, όλοι όσοι εργάστηκαν πίσω από αυτή την προσπάθεια αναστήλωσης, όλοι οι κάτοικοι του 
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νησιού και οι τοπικοί άρχοντες παρευρέθηκαν σ’ αυτό το σπουδαίο για το νησί γεγονός. Για πρώτη 

φορά έγινε η εκδληλωση ΄΄μια γιορτή για την Καρθαία΄΄το 2017 η οποία καθιερώθηκε και έγινε 

θεσμός. Το αρχαίο θέατρο γεμίζει μια φορά το χρόνο και γίνονται παραστάσεις Καμεράτα, όπερας 

κλπ.αποδεικνύοντας σε όλους το παράδειγμα ότι δεν ξεχνάμε τον πολιτισμό μας, διότι ο πολιτισμός 

μας είναι η ταυτότητα μας, είναι η ύπρξή μας. Η διεπιστημονικότητα λοιπόν όσο περνάνε οι εποχές, 

κρίνεται αναγκαία προϋπόθεση και οφείλουμε να είμαστε υποστηρικτές της. (Εικόνα 8,9,10) 

 

 
 

Εικόνα 8: Αποκαλυπτήρια βραβείου στην Καρθαία στην Κέα 

 

 
 

Εικόνα 9: Συνάντηση στην Κέα με την Πρόεδρο της Europa Nostra 
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Εικόνα 10: Το αρχαίο Θέατρο της Καρθαίας. 

5. Συμπεράσματα 

Συνειδητοποίησα όλες αυτές τις μέρες που παρευρισκόμουν στη Φιλανδία,  μέσα από τη 

συζήτηση και την προβολή των project διαφορετικών επιστημονικών κλάδων , ότι η 

διεπιστημονικότητα είναι κυρίαρχη όχι μόνο στο θεσμό αυτό αλλά κυρίως στην καθημερινή μας 

ζωή προκειμένου να επιβιώσουμε και να επιφέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ό,τι κάνουμε. 

Ο Αριστοτέλης δεν έλεγε τυχαία ότι <<ο άνθρωπος είναι κοινωνικόν και πολιτικόν ζώον>>. 

(Φλώρος, Σ. 1994).  Αλλά μέσα από το λόγο του τονίζεται η ανάγκη για συνεργασία, για 

συνύπαρξη πολλών μελών μιας ομάδας και φυσικά για αλληλεπίδραση που οδηγεί στη μεταγνώση. 

Κρίνεται αναγκαία η διακρατική επικοινωνία με όποιο τρόπο. Γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι  η 

συμβολή του θεσμού της Europa Nostra για την απονομή βραβείων πολιτιστικής κληρονομιάς είναι 

εξαιρετικά μεγάλη γιατί συνδέει την Ευρώπη με τις έννοιες της επικοινωνίας, της συνεργασίας 

μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων για την ανάδειξη της τέχνης και του πολιτισμού. 

Είναι αξιοσημείωτο πώς οι καθημερινές εμπειρίες των παιδιών και οι φανταστικοί και 

δημιουργικοί κόσμοι τους συλλέγονται, ερμηνεύονται και εμφανίζονται σε μουσεία και 

εκπροσωπούνται μέσω αντικειμένων και  μέσα από την  αγάπη για  τον πολιτισμό.Οι ξεχωριστές 

εμπειρίες των παιδιών συχνά φανερώνονται μέσα στην ιστορία και την κληρονομιά των 

οικογενειών τους και της κοινότητάς μας. Τα παιδιά είναι ενεργοί δημιουργοί της δικής τους 

κουλτούρας. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι η πολιτιστική κληρονομιά των παιδιών είναι πλούσια και 

με μεγάλη ποικιλία και συνδυάζει την τέχνη του παρελθόντος με το παρόν μέσα από το παιχνίδι, τη 

δημιουργικότητα και τις κατασκευές. Γι’ αυτό το λόγο η ανάδειξη και διατήρηση του πολιτισμού 

της χώρας μας αλλά και η ανάγκη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος οφείλει να είναι συνεχής 

προκειμένου να μεταδόσουμε στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας, την αγάπη, το σεβασμό στην 

ιστορία και την κουλτούρα της χώρας μας.  Οφείλουμε σαν ενήλικες να προστατέψουμε τα παιδιά. 

“Γιατί αν σωθεί το παιδί, υπάρχει ελπίδα.” 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ελληνόγλωσση 
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Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ 
 

Μπάρτζου Στυλιανή 

smpartzo@gmail.com, smpartzo@hist.auth.gr 

Φιλόλογος Μέσης Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης ΑΠΘ 

Περίληψη 

Στόχο του πονήματος αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας του χρώματος στη βυζαντινή 

ζωγραφική προκειμένου να αποδοθούν τα κατάλληλα μηνύματα. Με τον πολυφωνικό χαρακτήρα 

της βυζαντινής τέχνης ο καλλιτέχνης υποκείμενος στις επιταγές της βιβλικής παράδοσης, της 

προτέρας καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και της δικής του φαντασίας επιδιώκει με τον πλούτο 

των αφηγηματικών σκηνών και την έντονη χρωματικότητα να αισθητοποιήσει τα αόρατα και να 

υπενθυμίσει τις αιώνιες αλήθειες που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Με το χρώμα ο καλλιτέχνης 

κατορθώνει να εκφράσει τις ψυχικές του δονήσεις, αλλά και να απευθυνθεί στις αισθήσεις και στον 

ψυχικό κόσμο του δέκτη. Το χρώμα κατορθώνει να εκφράσει συναισθητικές εμπειρίες που 

σχετίζονται με τη χριστιανική τελετουργία, αποσκοπούν στην προπαγάνδιση του χριστιανικού 

δόγματος και την έμπνευση της πίστης σε μια εποχή μάλιστα περιορισμένου γραμματισμού, όταν η 

εικόνα αποτελούσε το βιβλίο των αγραμμάτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: υποβολή, εκφραστικότητα, υπερβατικότητα, αγιογραφία, χρωματικότητα. 

Εισαγωγή 

Η ζωγραφική διαθέτει έναν σαφέστατα πολυφωνικό χαρακτήρα που συνδέεται με τη 

δυνατότητα που έχουν όλα τα στοιχεία της, το σχέδιο και το χρώμα, η σύνθεση και ο χώρος, η 

μορφή και το φως, να αποδίδουν διαφορετικές εκφραστικές προεκτάσεις ανάλογα με τη χρήση 

τους(Χρήστου, 2000:14).  Για την απεικόνιση του θείου και της υπερβατικής του φύσης οι 

Βυζαντινοί καλλιτέχνες επιστρατεύονται τη δύναμη της φαντασίας· τόσο η οριστική μορφή όσο και 

τα υλικά της, τα σχήματα και τα χρώματα, διαμορφώνονται με βάση τα διανοητικά και 

αισθητηριακά δεδομένα που συνδέονται με την καλλιτεχνική δημιουργία· ο καλλιτέχνης 

δημιουργεί την εικόνα αφού πρώτα ο ίδιος αναχθεί στους ουρανούς και δει το θεϊκό κάλλος, ώστε 

μέσω της φαντασίας να σχηματίσει τη νοητική εικόνα του και στη συνέχεια να την αναπαραστήσει 

τα αισθητηριακά δεδομένα προκύπτουν από προγενέστερες παραστάσεις, δηλαδή από τις 

καλλιτεχνικές συμβάσεις, ή δημιουργούν τη νοητική εικόνα με βάση την περιγραφή, όπως 

προκύπτει από τις λεκτικές εικόνες των γραφών (Φιολιτάκη, 2008: 319-320· Βράνος, 1977:160). 

Η αγιογραφία αποτελεί την εικαστική γλώσσα του χριστιανισμού, το μεγάλο μέσο 

διδασκαλίας, καθώς με αυτήν η Εκκλησία διηγείται τους βίους των Αγίων  αναδεικνύοντας τις 

ιερές και αγιασμένες μορφές, αισθητοποιώντας τα αόρατα και ανυψώνοντας τον νου με σύμβολα, 

ιερές ιστορίες και κυρίως με την έκφραση ιερών μορφών μεταβιβάζει πνευματικά μηνύματα 

υπενθυμίζοντας τις αιώνιες αλήθειες που έφερε ο Χριστός στον κόσμο (Βράνος, 1977:155-157). Η 

αγιογραφία μεταμορφώνει το φυσικό σχήμα και το χρώμα των όντων για να πετύχει την 

πνευματική έκφραση της αγιότητας με το να αποδώσει ο αγιογράφος τα μέλη έτσι ώστε να 

προβάλλει ο εσωτερικός άνθρωπος και να υποχωρεί η φωτογραφική φυσική παρουσία (Βράνος, 

1977:159). 

Η βυζαντινή τέχνη είναι κατεξοχήν χρωμογραφική και εκείνο που διεγείρει την όραση του 

θεατή είναι το καθαρό χρώμα (Πανσέληνου, 2010:267). Η διερεύνηση της λειτουργίας του 

χρώματος αποκτά ανθρωπολογικές προεκτάσεις, καθώς συνδέεται με την έκφραση των 

συναισθημάτων και του ανθρώπινου ψυχισμού (Gage, 1990:518) Στην ανθρωπολογία τα χρώματα 

αντιμετωπίζονται ως σημειωτικοί κώδικες ή πληροφοριακά συστήματα, ενώ ο  D. Sperber ορίζει 

ότι ο συμβολισμός μιας λέξης προσδιορίζεται από τα συμφραζόμενα: «η έννοια ενός συμβόλου δεν 
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είναι καθολική, αλλά πολιτισμική και διαφέρει από τον ένα πολιτισμό στον άλλο, ακόμη και μέσα 

στον ίδιο πολιτισμό» και η σημασία του συμβόλου διαφοροποιείται ανάλογα με τα συμφραζόμενα 

(Πανσέληνου, 2010:268,275· Χρήστου, 2000:21). Ο διακεκριμένος εκπρόσωπος της ρωσικής 

πρωτοπορίας Wassily Kandinsky στο δοκίμιό του Για το πνευματικό στην τέχνη εξετάζει τις ψυχικές 

δονήσεις που προκαλούνται στην ψυχή τόσο του δημιουργού, όσο και του δέκτη ενός έργου τέχνης 

μέσω της επενέργειας των χρωμάτων(Kandinsky, 1981:75,78), ενώ παράλληλα εξετάζει τη σχέση 

των χρωμάτων με τη μουσική προσδίδοντας λυρική διάσταση στη χρωματική αντίληψη. Οι 

διαπιστώσεις του Kandinsky μπορούν να βρουν πλήρη εφαρμογή στην περίπτωση της βυζαντινής 

τέχνης, με την οποία εξάλλου ο καλλιτέχνης ήταν απόλυτα εξοικειωμένος. Ο ίδιος αποδεικνύει την 

επίδραση που άσκησε η βυζαντινή τέχνη στην τέχνη της πρωτοπορίας του 20ου αιώνα (Maguire, 

1974:13). Έτσι το χρώμα στη ζωγραφική προσθέτει στη λογική οργάνωση του σχεδίου τα 

υποσυνείδητα και εσωτερικά χαρακτηριστικά, καθώς  εκφράζει καλύτερα τις υπόγειες ψυχικές 

δονήσεις του καλλιτέχνη·  παράλληλα με το χρώμα η ζωγραφική προκαλεί διάφορες επιδράσεις 

στον θεατή, ανάλογα με τον χαρακτήρα και τις προσλαμβάνουσες που διαθέτει, καθώς 

παρουσιάζεται ως δύναμη που επηρεάζει όχι μόνο τις αισθήσεις του, αλλά και τον ψυχικό του 

κόσμο (Χρήστου, 2000:20). Η επαφή με τη βυζαντινή τέχνη εξάλλου είτε κατά τη δημιουργική 

πράξη είτε κατά την πρόσληψή της προσφέρει εμπειρίες συναισθητικές μέσα από τη συγχώνευση 

των αισθήσεων πέραν της όρασης, αλλά και της ακοής, της όσφρησης και της αφής· η συναίρεση 

των αισθήσεων προσδίδει στην εικόνα υλικότητα εμπειρικά διαμορφωμένη ως αποτύπωση της 

θεϊκής παρουσίας (Pentcheva, 2006:631-632· Gage, 1990:536-537). 

Συστατικά και υλικά χρωμάτων 

Σύμφωνα με μελέτες ερευνητών ετερόκλητων επιστημονικών κλάδων το χρώμα 

χαρακτηρίζεται από τρία συστατικά: τον τόνο, που αποδίδεται με λέξεις όπως κόκκινο, μπλε, 

πράσινο, την πυκνότητα με λέξεις όπως βαθύς, απαλός και τη φωτεινότητα με λέξεις λαμπερός, 

σκοτεινός (Πανσέληνου, 2010:267-268). Σε περιγραφές που εμπεριέχονται σε κείμενα της 

βυζαντινής, όπως και της κλασικής εποχής, χρησιμοποιείται η λέξη «χρώμα» προερχόμενη από το 

χρώς που σημαίνει δέρμα, μια επιφάνεια δηλαδή υφιστάμενη αλλαγές, ιδιότητα σχετική με τη φύση 

του χρώματος· κοινός επίσης όρος είναι και το «άνθος», που σχετίζεται με το λαμπερό χρώμα· μια 

επισκόπηση βυζαντινών κειμένων ενισχύει την άποψη ότι τα κλασικά και βυζαντινά χρωματικά 

λεξιλόγια προσομοιάζουν, ενώ γενικά η κλασική χρωματική κλίμακα και η χρήση των φωτεινών- 

σκοτεινών και μαύρων- λευκών στοιχείων εκβάλλουν στο Βυζάντιο: τα φιλοσοφικά κείμενα, 

κυρίως υπό την επίδραση του νεοπλατωνισμού, προσφέρουν μαρτυρίες για τις δοξασίες σχετικά με 

τη φύση του χρώματος (Πανσέληνου, 2010:268-270· Πλάτων, Τίμαιος, 68 a-d). 

Με το χρώμα και τις εκφραστικές του δυνατότητες συνδέεται άρρηκτα και το φως, το οποίο 

διευρύνει και ολοκληρώνει το περιεχόμενο του εικαστικού έργου (Χρήστου, 2000:25). Το φως και 

τα οπτικά τεχνάσματά του μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον χειρισμό του, καθώς το φως 

διαδραματίζει διπλό ρόλο ως φυσικό φαινόμενο που υπόκειται στους φυσικούς νόμους και ως 

στοιχείο του ίδιου του έργου τέχνης· το ψηφιδωτό είναι το κατεξοχήν καλλιτεχνικό μέσο που 

ενεργοποιείται με το εξωτερικό φως καθώς κάθε ψηφίδα αποτελεί έναν καθρέφτη όπου με την 

κατάλληλη κλίση στην τοποθέτησή της αντανακλά και διαθλά το φως προς όλες τις κατευθύνσεις, 

ώστε να πολλαπλασιάζεται και να διαχέεται στον χώρο το εσωτερικό φως (Πανσέληνου, 

2010:279). 

Τα αντικείμενα γύρω μας απορροφούν ή αντανακλούν μήκη κύματος  και συχνότητες φωτός, 

που μέσω του αμφιβληστροειδούς καταλήγουν στον εγκέφαλο και αποκωδικοποιούνται με 

αποτέλεσμα τη θέαση των χρωμάτων· με την ταυτόχρονη διέλευση όλων των μηκών του κύματος 

έχουμε την αίσθηση του λευκού, το οποίο όπως απέδειξε ο Ισαάκ Νεύτων το 1704, περιέχει όλα τα 

χρώματα της ίριδας, αυτά δηλαδή που βλέπουμε όταν μια ακτίνα του ηλιακού φωτός αναλύεται 

μέσα από ένα γυάλινο πρίσμα, το φάσμα (spectrum) από κόκκινο, με το μεγαλύτερο μήκος 
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κύματος, το πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λουλακί (indigo) και βιολέ, με το μικρότερο μήκος 

κύματος (Χαραλαμπίδης, 2010:67· Sargent, 1987:31-33·  Kandinsky, 1981:116-117). 

 Στο φιλοσοφικό έργο Εννεάδες ο Πλωτίνος δίνει έμφαση στη φυσική ομορφιά, τη 

συμμετρία, το φως, το χρώμα και τη λαμπρότητα των υλικών· το φως και η λαμπρότητα αποτελούν 

τη γέφυρα ανάμεσα στα γήινα και τα ουράνια, αντίληψη που ενισχύθηκε αργότερα από τους 

θεολόγους, ενώ το χρώμα περιγράφεται ως φόρμα: «Οι μορφές που ερεθίζουν το μάτι είναι τα 

χρώματα των αντικειμένων, τα οποία αποτελούν πρωταρχικά στοιχεία της υλικής μορφής· το φως 

και το χρώμα είναι τα κύρια ορατά χαρακτηριστικά των αντικειμένων», διαπιστώσεις που 

υποβάλλουν την ιδέα της συμβολικής χρήσης του χρώματος και ερμηνευτικού κλειδιού της 

βυζαντινής τέχνης (Πανσέληνου, 2010:271-272). Ένα σύντομο γλωσσάρι βυζαντινών χρωμάτων 

προκύπτει από τις γραπτές πηγές και περιλαμβάνει τους εξής χρωματικούς όρους: ἁλουργός (= 

πορφυρός), γλαυκός, ἐρυθρός, κόκκινος, κυάνεος, λευκός, μέλας, ξανθός, πορφύρεος, πράσινος, 

πυρρός, ὑάκινθος, φαιός, φοῖνιξ (= ερυθρός), χλωρός, ὠχρός· στη βυζαντινή λογοτεχνία οι τρόποι 

με τους οποίους αποδίδονται τα χρώματα και λειτουργούσε το χρωματικό λεξιλόγιο συμβάλλουν 

στην κατανόηση του τρόπου αντιμετώπισης και αποτίμησης της τέχνης στο Βυζάντιο· γενικά οι 

αναφορές στο χρώμα γίνονται με φειδώ, ενώ το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται στον χρωματικό 

τόνο, αλλά στην ανάδειξη της φωτεινότητας των χρωμάτων, τάση που διατρέχει την ιστορία της 

βυζαντινής τέχνης με στόχο την ανάδειξη μιας υπερβατικής πραγματικότητας εντελώς 

διαφορετικής από το όραμα του κόσμου που προσφέρει η εμπειρία των αισθήσεων (Πανσέληνου, 

2010: 272-275).  

Πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις για την παρασκευή και χρήση των χρωμάτων βρίσκουμε 

στο μνημειώδες έργο του Cennino Cennini Il libro dell' arte (1390). Η προοδευτική διείσδυση της 

δυτικότροπης αγιογραφίας και ο κίνδυνος ωστόσο να λησμονηθεί η βυζαντινή παραδοσιακή τέχνη 

της αγιογραφίας οδήγησαν τον Διονύσιο τον εκ Φουρνά να συγγράψει το 1729 το έργο Ερμηνεία 

της ζωγραφικής τέχνης, στο οποίο παραθέτει κανόνες και οδηγίες για τους καθιερωμένους από την 

ορθόδοξη παράδοση εικονογραφικούς κύκλους, για την παρασκευή των χρωμάτων και άλλων υλών 

της αγιογραφικής τέχνης, καθώς επίσης και την τεχνική κατασκευής φορητών εικόνων, σύμφωνα 

με την τεχνική των ζωγράφων του Αγίου Όρους (Δουλγερίδης, 2000:248). 

Σήμερα γίνεται η διάκριση ανάμεσα στα ζεστά και τα ψυχρά χρώματα, τα οποία σχηματίζουν 

ομάδες, τα ζεστά με αφετηρία το κόκκινο και το κίτρινο, τα ψυχρά με το γαλάζιο και το πράσινο 

και ουσιαστικά πρόκειται για τόνους και όχι τόσο για καθαρά χρώματα (Sargent, 1987:63): τα 

θερμά χρώματα εκφράζουν την εγγύτητα και την οικειότητα, την ενδοστρέφεια, την επαφή με το 

συγκεκριμένο και το γήινο, ενώ τα ψυχρά αποδίδουν την απόσταση, το μακρινό- ο ουρανός 

αποδίδεται γαλάζιος επειδή μας φαίνεται κρύος και λόγω της απόστασης- την ακινησία και τη 

διαφάνεια (Χρήστου, 2000:21-22· Βράνος, 1977:96· Kandinsky, 1981:100-101· Sargent, 1987:63-

64). Στα θερμά χρώματα συγκαταλέγονται το κίτρινο, η ώχρα, η κιννάβαρη, το χοντροκόκκινο, η 

λάκκα, η σιέννα ψημένη, η όμπρα ψημένη, ενώ στα ψυχρά περιλαμβάνονται η όμπρα ωμή, το 

πράσινο και το λουλάκι (Βράνος, 1977:97). 

Το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε λέγονται βασικά χρώματα, γιατί δεν προέρχονται από τη 

μείξη άλλων χρωμάτων· από τον συνδυασμό τους προκύπτουν τα δευτερεύοντα χρώματα, το 

πράσινο (κίτρινο + μπλε), το πορτοκαλί (κίτρινο + κόκκινο),  και το βιολέ (κόκκινο + μπλε)· όλα τα 

παραπάνω όταν τοποθετηθούν σε έναν κυκλικό δίσκο, τότε κάποια βρίσκονται  απέναντι από  

άλλα· τα ζεύγη αυτά ονομάζονται συμπληρωματικά και είναι τα κόκκινο- πράσινο, μπλε-

πορτοκαλί, κίτρινο-βιολέ, που όταν βρεθούν δίπλα προκαλούν έντονη αντίθεση, ενώ η μεταξύ τους 

μείξη παράγει το γκρι (Χαραλαμπίδης, 2010:67· Βράνος, 1977:96). Αν τα επτά χρώματα της ίριδας 

τοποθετηθούν κατά σειρά πάνω σε έναν δίσκο και περιστραφεί με ταχύτητα, τότε η οπτική μείξη 

παράγει το λευκό χρώμα· διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το λευκό παράγεται από την οπτική ανάμειξη 

των χρωμάτων, ενώ το μαύρο, που παράγεται από τη σύνθεση των τριών βασικών χρωμάτων, 

σημαίνει απουσία κάθε χρώματος (Βράνος, 1977:96).  Η ποσότητα του φωτός που αντανακλάται 

από ένα αντικείμενο καθορίζει τον βαθμό φωτεινότητας ή σκοτεινότητάς του, ενώ οι λεπτές 
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διαβαθμίσεις φωτός και σκιάς ονομάζονται τονικές αξίες· έτσι στην κατηγορία των λεγόμενων «μη 

χρωμάτων» ή ουδέτερων το γκρι είναι πιο σκούρο από το λευκό, αλλά πιο φωτεινό από το μαύρο· 

από τα υπόλοιπα χρώματα φωτεινότερο είναι το κίτρινο και σκοτεινότερο το μπλε (Χαραλαμπίδης, 

2010:68). 

Τα πρώτα χρώματα της παράστασης που αφορούν τις καθαρές γραμμές και τα περιγράμματα 

μαλλιών και ενδυμάτων ονομάζονται προπλασμοί (Βράνος, 1977:93). Η σχέση προπλασμού και 

σαρκώματος είναι αρμονική ώστε να δημιουργείται στον θεατή η ψευδαίσθηση της τρίτης 

διάστασης. Η επιφάνεια που περιβάλλει τις μορφές λέγεται «κάμπος» της εικόνας και  συνήθως  

στις φορητές εικόνες γίνεται χρυσός· το χρυσό λάμπει έντονα και το βασιλικό του χρώμα 

συμβολίζει τον «έμπυρο ουρανό», τη δόξα και το φως της βασιλείας του θεού (Βράνος, 1977:79). 

Το φόντο, ο κάμπος των Βυζαντινών, προέρχεται από την επίδραση των πορτρέτων του Φαγιούμ, 

όπου είναι κατά κανόνα λιτός και επίπεδος, συχνά χρυσός· το σάρκωμα είναι η επιφάνεια της 

σάρκας που αντανακλά το φως, ενώ  στα πρόσωπα των αγίων επιβιώνει η παράδοση της χρήσης 

της τετραχρωμίας για τις επιφάνειες της σάρκας· η χρήση αυτής της περιορισμένης παλέτας 

συνδέεται ίσως με τη νεοπλατωνική φιλοσοφία που αφορά τα στοιχεία της φύσης (Δοξιάδη, 

1998:26).  Είναι κανόνας για τον φωτισμό των ενδυμάτων να δέχονται φωτίσματα ή το ίδιο ψυχρά 

με τον προπλασμό ή ψυχρότερα, κι όχι το αντίθετο εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις (Βράνος, 

1977:97). Όταν ο καλλιτέχνης αποδίδει δίχρωμα ενδύματα, δηλαδή με θερμό προπλασμό και ψυχρά 

φωτίσματα, τότε τα αντικείμενα αναδεικνύουν έναν εσωτερικό φωτισμό, προσλαμβάνοντας έναν 

υπερβατικό χαρακτήρα, ενώ όταν τα φωτίσματα γίνονται με την προσθήκη άσπρου χρώματος στον 

προπλασμό, τότε έχουν απλότητα και σεμνότητα· τα δίχρωμα έργα έχουν δύναμη και χρειάζονται 

μαστοριά και γνώση για να δέσουν με τα υπόλοιπα αντικείμενα στη σύνθεση (Βράνος, 1977:100). 

Συμβολισμός των χρωμάτων 

Τα χρώματα ωστόσο δεν έχουν μόνο περιγραφική αξία σε σχέση με την απόδοση των 

συγκεκριμένων αντικειμένων ενός έργου, αλλά και συμβολικό περιεχόμενο, διαπίστωση που 

ενισχύεται στη βυζαντινή τέχνη εξαιτίας του υπερβατικού της χαρακτήρα.  Η διάκριση των 

χρωμάτων αποδεικνύει ότι η όραση είναι υπόθεση βιο-φυσιολογικών μηχανισμών, όπου  η 

πρόσληψη βασίζεται στον ψυχολογικό έλεγχο στον οποίο υπόκειται η όραση (Gage, 1990:535).  

Κάθε χρώμα έχει αποκτήσει έναν συμβολισμό ή μυστική σημασία είτε εξαιτίας της άμεσης 

συγκινησιακής επίδρασής του  πάνω μας είτε εξαιτίας της σύνδεσής του με διάφορες εμπειρίες 

(Sargent, 1987:59). 

Πιο συγκεκριμένα το λευκό ως σύμβολο του φωτός, του θριάμβου, της αθωότητας, της χαράς 

έγινε εύλογα το έμβλημα της ανώτερης θεϊκής δύναμης, ίσως εξαιτίας της λευκότητας του ήλιου 

και του θριάμβου πάνω στο σκοτάδι, καθώς οι έννοιες της αγνότητας, της αθωότητας και της 

αναγέννησης συνάδουν με εκείνες της θεϊκής εξουσίας και του φωτός (Sargent, 1987:59-60). 

Παραδοσιακά στη βυζαντινή τέχνη λευκό απεικονίζεται το ένδυμα του Χριστού στη σκηνή της 

Μεταμόρφωσης και εξαιτίας των ευαγγελικών  αναφορών του επεισοδίου (Ματθαίος 17.1, Μάρκος 

9.2-3, Λουκάς 9. 29). Επιπλέον με λευκό χρώμα, ως σύμβολο της καθαρότητας, αποδίδονται τα 

λέντια στη σκηνή του Νιπτήρος (Ιωάννης, 13.5-14) και το σεντόνι στη σκηνή της Αποκαθήλωσης 

και του Θρήνου (Ματθαίος, 27). Με λευκό χρώμα, ως σύμβολο της αγνότητας,   αποδίδονται τα 

ενδύματα των Αγγέλων στη σκηνή του Ευαγγελισμού και στην πρώιμη σκηνή της Ανάστασης 

(Ματθαίος, 28.2-3, Λουκάς, 24.4, Ιωάννης, 20.12, Μάρκος, 16.5). Κατ' αναλογία και ως 

καλλιτεχνική σύμβαση, στη βυζαντινή τέχνη αποδίδονται λευκά  τα ενδύματα των Αγγέλων και τα 

λέντια στη σκηνή της Βάπτισης, παρόλο που δε γίνεται καμία αναφορά για την παρουσία τους στο 

Ευαγγέλιο. Τη σύμβαση αυτή ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό η δυτική τέχνη, αλλά με μεγαλύτερη 

καλλιτεχνική ελευθερία όσον αφορά τον χρωματισμό. 

Το μαύρο επειδή συνιστά την απουσία φωτός και χρώματος ενέχει συμβολισμούς αντίθετους 

από το λευκό και χαρακτηρίζει τις δυνάμεις του σκότους που βρίσκονται σε σύγκρουση με εκείνες 

του φωτός· υπονοεί τη μόλυνση της αγνότητας και τον θρήνο έναντι της ευθυμίας, την πλάνη και 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

444 

την εκμηδένιση (Sargent, 1987:60). Συνεπώς συνδέεται με τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον (Ματθαίος, 8.12) 

και αποδίδει τις δαιμονικές μορφές της Τελικής Κρίσης. 

Το κίτρινο, το φωτεινότερο από όλα τα χρώματα, βρίσκεται αμέσως μετά το λευκό στην 

κλίμακα της λαμπρότητας υποδηλώνοντας φως, αν και μικρότερης καθαρότητας και ενότητας από 

το λευκό· χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές παραστάσεις εναλλακτικά του άσπρου ως έμβλημα του 

χρυσού και σήμαινε τη θεϊκή αγάπη που φώτιζε το ανθρώπινο πνεύμα· στην αντίθετη έννοια 

σήμαινε μικροπρέπεια, προδοσία και δόλο (Sargent, 1987:60). Αν και το ζεστό κίτρινο, το  χρώμα 

του χρυσού, του ήλιου και της δημιουργίας συμβολίζει χαρά, πληρότητα, λαμπρότητα, δόξα,  

αναμεμειγμένο με λίγο πράσινο γίνεται ένα αρρωστημένο χρώμα και εκφράζει ζήλεια, φθόνο, 

μοχθηρία και τεμπελιά· αντίθετα το καθαρό πράσινο είναι το χρώμα της νιότης, της αύξησης και 

της υγείας, της ευσπλαχνίας και της πίστης,  ενώ ως σύμβολο της ελπίδας συνδέεται με τη φύση και 

δίνει την αίσθηση της ηρεμίας και της ησυχίας(Χρήστου, 2000:23· Χαραλαμπίδης, 2010:70)· με 

βάση τα παραπάνω το πράσινο χρώμα θα χρησιμοποιηθεί αργότερα στην αναγεννησιακή τέχνη για 

την εικονογραφική απόδοση του Παραδείσου ως τόπου χλοερού, σύμφωνα με τη νεκρώσιμο 

ακολουθία. 

Το βιολετί δε θεωρείται ανεκτό για μεγάλες επιφάνειες και συμβολίζει τη μετάνοια 

(Χρήστου, 2000:23· Χαραλαμπίδης, 2010:70) · το βιολετί και το πορφυρό είναι τα συμβολικά 

χρώματα για τη δύναμη της Εκκλησίας και των κυρίαρχων της πολιτικής εξουσίας (Χρήστου, 

2000:23-25· Kandinsky, 1981:115). Η πορφύρα σηματοδοτεί τη βασιλική ιδιότητα, την εξουσία και 

τον πλούτο, αλλά και την πολυτέλεια (Πανσέληνου, 2010:276· Χαραλαμπίδης, 2010:70). Το 

πορφυρό χρώμα μαρτυρεί μεγαλόπρεπη κυριαρχία και βασιλική αξιοπρέπεια, όπως φαίνεται από 

τον χαρακτηρισμό «πορφυρογέννητος»· το χρώμα που χαρακτηρίζεται πορφυρό, ένα κοκκινωπό 

βιολέ, μπορεί να σημαίνει αγάπη και σοφία ενωμένες ως μείγμα κόκκινου και μπλε· στην αντίθετή 

του έννοια αποτελεί σύμβολο πένθους, αλλά εκφράζει μια λύπη όχι τόσο πρόσφατη ούτε τόσο 

βαθειά όσο το μαύρο (Sargent, 1987:61). Ο Γκαίτε καθώς αναφέρεται στον ρόλο των διαφόρων 

χρωμάτων, παρατηρεί για το πορφυρό ότι «η ενέργεια αυτού του χρώματος είναι τόσο μοναδική 

όσο και η φύση του. Δίνει την εντύπωση τόσο της σοβαρότητας και της αξιοπρέπειας όσο και της 

δόξας και χάρης» (Goethe, 2008:331).Με βάση τα παραπάνω στο Ευαγγέλιο με πορφυρό χρώμα, 

ως σύμβολο πλούτου και πολυτέλειας, είναι ντυμένος ο πλούσιος στην παραβολή του Πλούσιου και 

του Λάζαρου (Λουκάς, 16.19), ενώ στη βυζαντινή τέχνη, ως έμβλημα της βασιλικής εξουσίας,  

πορφυρά αποδίδονται τα ενδύματα του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας στα ψηφιδωτά του Άγιου 

Βιτάλιου.  

Το μπλε συμβολίζει αλήθεια και σοφία, θεϊκή αιωνιότητα και ανθρώπινη αθανασία· ενώ το 

λευκό συμβολίζει την απόλυτη αλήθεια, το μπλε συμβολίζει την αλήθεια που μπορεί να 

αποκαλυφθεί και να γίνει κατανοητή από τους ανθρώπους και αποτελεί σύμβολο μιας αγάπης 

λιγότερο φλογερής από εκείνη του κόκκινου, μιας δροσερής ουράνιας φλόγας, ενώ ταυτόχρονα 

συνδέεται με την έννοια της σταθερότητας και της εντιμότητας (Sargent, 1987:61). Τέλος το μπλε 

συμβολίζει την πνευματικότητα, την απεραντοσύνη και τη θεϊκή αλήθεια (Χαραλαμπίδης, 

2010:70). Την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αργότερα στην αναγεννησιακή τέχνη  το 

ultra marine χρησιμοποιούνταν κυρίως για  την απόδοση του μαφόριου της Παναγίας∙ το χρώμα 

αυτό  προερχόταν από το ορυκτό hauyne που εξορυσσόταν στο Αβγανιστάν, τη βασική πηγή 

προέλευσης του lapis lazuli· παρέμεινε για πολλούς αιώνες, από τις αρχές του 13ου αιώνα μέχρι 

τον 19ο,  ως η πολυτιμότερη εμπορεύσιμη χρωστική (Δουλγερίδης, 2000:288), ενώ οι αναθέτες το 

πλήρωναν περισσότερο και από το χρυσάφι προκειμένου να αποδείξουν την ευλάβειά τους, στο 

πλαίσιο της αφιέρωσης του πολυτιμότερου διαθέσιμου υλικού στο σπουδαιότερο και ιερότερο 

πρόσωπο στην πορεία του ανθρώπου προς τη σωτηρία (Χαραλαμπίδης, 2010:71). Έτσι 

αποδεικνύεται ότι ο συμβολισμός των χρωμάτων καθορίζεται και εξαρτάται και από την ποιότητα 

και την αξία του χρησιμοποιούμενου υλικού (Gage, 1990:524).  

Το γαλάζιο ως σύμβολο του θείου φωτός και της θεϊκής δόξας χρησιμοποιείται στην απόδοση 

του ουράνιου τόξου (Πανσέληνου, 2010:276). Στους Βυζαντινούς οφείλουμε και την ονομασία 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

445 

«γαλάζιο» με συμφυρμό των λέξεων γαλανός και κολαΐσιος (=αυτός που έχει το χρώμα της 

κολαΐδος, του γαλαζοπράσινου, το χρώμα του ημιπολύτιμου λίθου τυρκουάζ), ενώ γαλανός είναι ο 

ήρεμος (Δουλγερίδης, 2000:288). Το γαλάζιο είναι το χρώμα της διανόησης, της καθαρής και 

λογικής διάθεσης, και ως το χρώμα του ουρανού συνδέεται με τον χώρο των ιδανικών και των 

οραμάτων (Χρήστου, 2000:23· Χαραλαμπίδης, 2010:70).  Η δόξα που περιβάλλει τον Χριστό στη 

σκηνή της Μεταμόρφωσης ζωγραφίζεται γενικά με αποχρώσεις του γαλάζιου και του ασημένιου 

όπως φαίνεται στο καθολικό της Μονής Δαφνίου(Πανσέληνου, 2010:276). 

Το κόκκινο χρώμα είναι αυτό των βίαιων συναισθημάτων, του κινδύνου και των έντονων 

συγκινήσεων, της αγάπης, της ζωής και της ενότητας, επειδή συνδέεται με πεποιθήσεις σχετικά με 

την αδελφότητα του αίματος, ενώ ταυτόχρονα είναι και το χρώμα που εκφράζει πάθος, ζεστασιά, 

ενεργητικότητα, δραστηριότητα, αποφασιστικότητα, θρίαμβο ακόμη και βαρύτητα (Χρήστου, 

2000:23· Χαραλαμπίδης, 2010:70· Sargent, 1987:60-61∙Kandinsky, 1981:75, 112-115). Ειδικότερα 

στη βυζαντινή τέχνη το κόκκινο συμβολίζει το αίμα του Χριστού και γενικότερα το θείο δράμα, 

ενώ στις παραστάσεις της Τελικής Κρίσης συνδέεται με το πῦρ τὸ ἐξώτερον, την κόλαση των 

αμαρτωλών.  

Με βάση τα παραπάνω η χρωματική επιλογή στην απόδοση των ενδυμάτων του Χριστού 

υπαγορεύεται από τη διπλή του φύση: έτσι ο κόκκινος χιτώνας συνδέεται με την ανθρώπινη φύση 

του Θεανθρώπου, ενώ το μπλε ιμάτιο μάς παραπέμπει στη θεϊκή του υπόσταση. Αντίθετα στη 

σκηνή του εμπαιγμού  ακολουθείται συνήθως η σύμβαση που επιβάλλει το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με 

το οποίο ο Χριστός είναι ντυμένος με κόκκινη ή πορφυρή χλαμύδα (Ματθαίος 27,28 «καὶ 

ἐκδύσαντες αὐτόν χλαμύδα κοκκίνην», Μάρκος 15, 16-20 «καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτόν πορφύραν», 

Ιωάννης 19.2-3 «καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν»). Το κόκκινο αποτελεί το χρώμα του 

θείου φωτός σε παραστάσεις του ουράνιου τόξου, αλλά και τη ζωής και της γονιμότητας στα 

ενδύματα της Εύας στην παράσταση της Εἰς Ἅιδου καθόδου, αφού θεωρείται μητέρα όλων των 

ζώντων(Πανσέληνου, 2010:276). 

Ιδιαίτερο περιεχόμενο έχει το χρυσό χρώμα, το οποίο  χρησιμοποιήθηκε χωρίς καμία 

αμφισημία για να εκφράσει το θείο φως, καθώς ο χρυσός είναι το πολυτιμότερο μέταλλο, το 

πρότυπο της καθαρότητας, είναι άφθαρτο, αναλλοίωτο, δε σκουριάζει και δε φθείρεται και γι' αυτό 

χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για να ανακαλέσει την υπερβατική φύση του Ενανθρωπισθέντος 

Χριστού και να προβάλλει μια πνευματική πραγματικότητα, ως το ιδεώδες της βυζαντινής τέχνης 

(Πανσέληνου, 2010:276). Σύμφωνα με τον Friedländer «το χρυσό σαν χρωματική αξία έχει στη 

ζωγραφική μια λειτουργία εντελώς διαφορετική από όλα τα άλλα. Δεν μπορούμε να το 

κατατάξουμε σ' αυτά που δίνουν την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, ενώ αντίθετα είναι αυτό 

που απομακρύνει την παράσταση από τη γήινη σφαίρα, το χρυσό βάθος αρνείται τον χώρο. Το 

πολύτιμο μέταλλο, υπέρτατο σημείο διακοσμητικής λαμπρότητας, καθώς ακτινοβολεί στις 

σκοτεινές εκκλησίες  γίνεται μια σοβαρή μουσική χωρίς λόγια. Η ανεκτίμητη ύλη μεταβάλλεται σε 

έργο τέχνης, το σύμβολο του πνευματικού και του άυλου» (Χρήστου, 2000:25,σημ.18). Και είναι 

αξιοσημείωτο ότι, ενώ τα υπόλοιπα χρώματα δίνουν την ψευδαίσθηση του πραγματικού, το χρυσό 

έρχεται να τονίσει τον ιδεατό χώρο και την υπερβατική πραγματικότητα (Χρήστου, 2000:25). 

Συχνά στη βυζαντινή τέχνη χρησιμοποιείται το ασήμι είτε καθεαυτό είτε ο κασσίτερος, ως 

ευτελέστερο υλικό, επιχρυσωμένος για την απόδοση των κοσμημάτων, των φωτοστέφανων, των 

αστεριών και άλλων διακοσμητικών στοιχείων που προσδίδουν λάμψη και μεγαλείο στην 

παράσταση (Cennini, 1990:62-65). 

Προοδευτικά στη βυζαντινή τέχνη επικρατεί η σχηματοποίηση, η αποπνευμάτωση, η 

εσωτερικότητα, που τονίζονται και από το αφηρημένο βάθος, χρυσό ή γαλάζιο ως αναφορά στο 

υπερβατικό (Χρήστου, 2000:83). Το χρώμα που προσφέρει από μόνο του ένα υλικό για μια 

αντίστιξη, που κρύβει μέσα του άπειρες δυνατότητες, οδηγεί σε μια συνένωση με το σχέδιο στη 

μεγάλη ζωγραφική αντίστιξη, με την οποία θα προσεγγίσει και η ζωγραφική τη σύνθεση και θα 

τεθεί σαν πραγματικά καθαρή τέχνη στην υπηρεσία του θεϊκού, εξυπηρετώντας το αξίωμα της 

εσωτερικής αναγκαιότητας (Kandinsky, 1981:93), ενώ οι διαφορετικοί χρωματικοί τόνοι 
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λειτουργούν αντιστικτικά για να τονίσουν τα χρώματα που χρησιμοποιούνται. Με τους 

χρωματικούς τόνους δίνεται όχι μόνο η γενική εντύπωση και το περιεχόμενο του έργου, αλλά και η 

κατεύθυνση, ο χαρακτήρας, η έκφραση του συνόλου· καθαρότητα και ανάμειξη των χρωμάτων, 

διαστάσεις και χαρακτήρας των τονικών διαβαθμίσεων, αντιθετική ή συμπληρωματική χρήση τους, 

έκταση και τονισμός των χρωματικών ομάδων προσδίδουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά στη 

ζωγραφική επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα το χρώμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση του 

χώρου (Χρήστου, 2000:25).   Γενικότερα σε κάθε βυζαντινό έργο δημιουργείται μια αρμονία του 

κυρίαρχου χρώματος του κάμπου με τα υπόλοιπα της σύνθεσης και μια δεύτερη αρμονία που 

προκύπτει από την αντίθεση ανάμεσα στα ψυχρά και τα θερμά χρώματα (Πανσέληνου, 2010:278). 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι για την απόδοση του υπερβατικού η βυζαντινή τέχνη 

επιστράτευσε τόσο τα πολυτιμότερα διαθέσιμα υλικά, όσο και μια υψηλή τεχνογνωσία 

επεξεργασίας τους αξιοζήλευτη ακόμη και σήμερα. Ο χριστιανισμός σε διάσταση με τις 

εικονοκλαστικές αντιλήψεις της ιουδαϊκής θρησκείας (Έξοδος K',2-17, Δευτερονόμιον E',6-21), της 

οποίας υπήρξε ταυτόχρονα ρήξη και συνέχεια, με τον πλούτο των αφηγηματικών σκηνών και την 

εκφραστική δυνατότητα του χρώματος πέτυχε την τελετουργική αποτελεσματικότητα, την 

προπαγάνδιση του χριστιανικού δόγματος και την ενίσχυση της πίστης. Η χρωματική αντίληψη 

κληροδοτημένη από τα πορτρέτα του Φαγιούμ μέσα από την υπολογισμένη χρήση και μείξη τους, 

τη σύνθεση των μερικών σε ενότητα προκαλεί την απόλυτη συγκίνηση στη θέα κάθε έργου. Η 

βυζαντινή τέχνη στη μακραίωνη πορεία της από τον προάγγελό της που αποτελούν τα πορτρέτα του 

Φαγιούμ ως τη μεταβυζαντινή τέχνη με αποκορύφωμα τα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 

διαθέτει μια συνέπεια ως προς τη χρωματική αντίληψη και την αποτελεσματικότητα· εξάλλου αυτή 

η ομοιότητα δεν μας εκπλήσσει αφού οι δημιουργοί της αρχαιότητας διαθέτουν τον κοινό ψυχισμό 

του Έλληνα και  την κοινή καλλιτεχνική παράδοση (Δοξιάδη, 1998:141∙ Μιχελής, 2015:33-34). 

Παρατηρούμε ότι στη βυζαντινή τέχνη, όπως και στην Αναγέννηση, αν και απαντούν όλα τα 

χρώματα του φάσματος, κυριαρχεί η βασική τριχρωμία , ενώ αντίθετα τα δευτερεύοντα χρώματα 

κυριαρχούν στη μοντέρνα τέχνη (Sargent, 1987:170-171). Η χρωματική απόδοση με αφετηρία το 

Ευαγγέλιο προεκτείνεται και διανθίζεται είτε από τη βυζαντινή υμνογραφία είτε από τις 

καλλιτεχνικές συμβάσεις προσδίδοντας μια αντικειμενικότητα και συνέπεια στις καλλιτεχνικές 

επιλογές με χρονικό όριο τον μοντερνισμό στον 19ο αιώνα, που αποτελεί τον θρίαμβο της 

υποκειμενικής έκφρασης. Η χρήση του χρώματος ήταν περισσότερο συμβολική παρά ρεαλιστική 

εφόσον αποσκοπούσε στην οπτικοποίηση της ουράνιας σφαίρας, ενώ με την κατάλληλη χρωματική 

απόδοση επιδιωκόταν η διέγερση συναισθημάτων τόσο στην ψυχή του δημιουργού όσο και στην 

ψυχή του δέκτη, του πιστού, προκειμένου να προσλάβει τα κατάλληλα μηνύματα. Παρόλο που ο 

συμβολισμός του χρώματος διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχή, τον γεωγραφικό χώρο και τον 

πολιτισμό, ωστόσο υπάρχουν κοινά στοιχεία πρόσληψης της σημασίας του ακόμη και από τους 

αμύητους. Επιπλέον το χρώμα απευθυνόμενο κυρίως στις αισθήσεις και στο θυμικό του δέκτη 

αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στη διέγερση των συναισθημάτων και όχι στη λογική επεξεργασία των 

μηνυμάτων. Στην πρόθεση αυτή εξάλλου ανταποκρίνονταν και τα κείμενα συγγραφέων της 

βυζαντινής περιόδου, αλλά και μεταγενέστερων, που περιγράφουν την τεχνική παρασκευής των 

χρωμάτων. Η τέχνη εξάλλου σε μια εποχή με περιορισμένο γραμματισμό συνιστούσε την πιο 

αποτελεσματική μορφή επικοινωνίας ανάμεσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, πολιτικά και 

θρησκευτικά, και στις πλατιές λαϊκές μάζες. 
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Περίληψη 

Το Θέατρο Σκιών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην εκπαίδευση. Η επικοινωνιακή 

δυναμική του οφείλεται στη δύναμη της σκιάς και στον ζωοποιό του λόγο, που δίνει ζωή στις 

φιγούρες, στοιχεία τα οποία δημιουργούν μια αμεσότητα μεταξύ του Καραγκιοζοπαίχτη και του 

εκάστοτε κοινού. Αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό τα διάφορα μέρη του οποίου συνδέονται 

μεταξύ τους με οργανικές σχέσεις. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του Θεάτρου Σκιών του επιτρέπει 

να εντάξει μέσα του και άλλα γνωστικά αντικείμενα, γεγονός που αποδεικνύει το διεπιστημονικό 

του χαρακτήρα. Χάρη στον πολυδιάστατο χαρακτήρα του, το νεοελληνικό Θέατρο Σκιών έχει τη 

δυνατότητα να συμπεριλάβει και άλλα γνωστικά αντικείμενα, γεγονός που αποδεικνύει τον 

διεπιστημονικό του χαρακτήρα. Το νεοελληνικό Θέατρο Σκιών συνιστά μια πολυπολιτισμική 

σύνθεση, καθώς λειτούργησε ανέκαθεν ως ένα πεδίο συνύπαρξης ποικιλόμορφων τύπων από 

διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αυτό το γεγονός του επιτρέπει να παρέχει ένα είδος διαπολιτισμικής 

αγωγής κατ’ αναλογία προς το Οθωμανικό Θέατρο Σκιών από το οποίο προέρχεται. Σκοπός της 

παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει τα είδη των γνωστικών αντικειμένων που παρελαύνουν 
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στον μπερντέ του Καραγκιόζη, να εξετάσει πώς διαπλέκονται η εθνική και θρησκευτική ταυτότητα 

στο έργο «Ο Αθανάσιος Διάκος» και να ερευνήσει αν το συγκεκριμένο έργο μπορεί να αποτελέσει 

εργαλείο άσκησης διαπολιτισμικής αγωγής. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διεπιστημονικότητα, Θέατρο Σκιών, Εκπαίδευση, Θρησκευτική Παράδοση. 

1. Εισαγωγή 

Η Διεπιστημονικότητα, δηλαδή ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων κλάδων επιστημονικής 

γνώσης σε μια δραστηριότητα για τη διασφάλιση της ολοκληρωμένης προσέγγισης ενός θέματος, 

ανταποκρίνεται στους στόχους της σύγχρονης εκπαίδευσης που επιδιώκει να καταδείξει στους 

κοινωνούς της ότι τόσο ο φυσικός όσο και ο κοινωνικός κόσμος αποτελούν μια ενιαία 

πραγματικότητα με αλληλεπιδράσεις. Ήδη, πριν από έναν αιώνα, ο J. Dewey προειδοποιούσε: «Δεν 

έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους ένας από τους οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, 

άλλος ιστορικός. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται» (Herrell & Hicks, 2002). Η 

απόκτηση γνώσεων που στηρίζεται ή απαιτεί περιορισμένη διαδικασία επεξεργασίας οδηγεί σε 

ασύνδετες μεταξύ τους και αδρανείς γνώσεις, αποκομμένες από την πραγματικότητα και τα 

βιώματα των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2002). 

2. Κυρίως μέρος  

1η ενότητα: Η θεατρική τέχνη 

Θέατρο σημαίνει παιδεία. Η αναπαράσταση των ανθρώπινων τύπων, η ανάδειξη χαρακτήρων, 

η προβολή ιδεών και αξιών που μπορούν να γίνουν κατανοητά από τον ανήλικο ή ενήλικο 

αποδέκτη τους, συνιστούν κάποια από τα οφέλη της Παιδείας στην ολοκληρωμένη της έκφραση, με 

τα οποία συντελείται επίσης η τελική αποστολή του Θεάτρου (Γραμματάς, 2001). Το Θέατρο 

Σκιών «ως μια ειδική κατηγορία θεάτρου και θεάματος» αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 

αξιοποίησης της πολυτροπικότητας για την κατάκτηση του γλωσσικού-πολιτισμικού Γραμματισμού 

από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε μια εποχή κυριαρχίας των 

προηγμένων τεχνολογικών μέσων, που προσφέρουν στα παιδιά αφθονία θεαμάτων και άλλων 

μορφών ψυχαγωγίας, το ενδιαφέρον για τις φιγούρες του Καραγκιόζη επιβεβαιώνει τη γνώμη του 

Φώτου Πολίτη: «O Καραγκιόζης παραμένει μορφή πρωτόγονης θεατρικής τέχνης που τα καλούπια 

της δεν τα έσπασε ο νικηφόρος ατομισμός» (Σηφάκης, 1984,σ.13). 

Η αισθητική και η φιλοσοφία της τέχνης του Θεάτρου Σκιών βασίζεται στα εξής τρία 

χαρακτηριστικά: α) τη σκιά ως το βασικό σημείο αναφοράς αυτής της σχέσης, β) τις δισδιάστατες 

φιγούρες και γ) τον ζωοποιό λόγο, ο οποίος δίνει ζωή στις άψυχες φιγούρες, τις εμψυχώνει. Τα τρία 

παραπάνω δομικά στοιχεία του Θεάτρου Σκιών είναι αυτά που επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την 

αμεσότητα της Τέχνης αυτής ως προς τη σχέση της με τους θεατές και ιδιαίτερα ως προς το ζήτημα 

της επικοινωνιακής διάστασης του Θεάτρου Σκιών σε σχέση με το εκάστοτε κοινό (Χατζάκης, 

1997). 

2η ενότητα: Ο χαρακτήρας του Καραγκιόζη και των ηρώων του 

Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να εξεταστεί σε τι συνίσταται η διδαχή του Καραγκιόζη, αυτού 

του προπετούς, αυθάδους και κατεργάρη ήρωα. Η διδαχή του Καραγκιόζη αποσκοπεί στη 

διακωμώδηση των πάντων μέσω της ιδιόμορφης γλώσσας που χρησιμοποιεί (Αναγνωστόπουλος, 

2003). Πρόκειται για μια εκδοχή του λαϊκού γέλιου με το οποίο δεν επιθυμεί απλώς να υπερκεράσει 

τη μελανή πλευρά της ζωής, να συγκεράσει τις δύο κορυφώσεις τής ύπαρξης, τη χαρά και τον πόνο, 

τη σοβαρότητα και τη σκυθρωπότητα με την ευθυμία, αλλά επιθυμεί κυρίως να επισημάνει τις 

ανισότητες και τις αδικίες που υφίστανται πολλοί άνθρωποι υπό το βάρος μιας κατεστημένης 

εξουσίας. Ο Καραγκιόζης δεν είναι μηδενιστής με την καταλυτική έννοια της δράσης του τόσο στα 
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αρνητικά όσο και στα θετικά πρότυπα συμπεριφοράς και κοινωνικών στάσεων (Δαμιανάκος, 1993). 

Αντιθέτως, παρουσιάζει μια εικόνα συνοχής. Δεν είναι ανέστιος και αποσυνάγωγος. Έχει γυναίκα 

και παιδιά, τα οποία είναι πάντα παρόντα, ενώ στα ηρωικά έργα μεταμορφώνεται και συμμετέχει 

θετικά στη δράση της ομάδας. Μέσα από τη ρεαλιστική απεικόνιση των αντιθέσεων διδάσκει τα 

παιδιά πως έτσι είναι η ζωή, με κακίες και καλοσύνες, με πράγματα που σε απογειώνουν από 

συγκίνηση ή πατριωτισμό (Μυστακίδου, 1982). 

Ο σημερινός, κατά βάση παιδοκεντρικός, Καραγκιόζης αποτελεί ουσιαστική μαθητεία. Αυτή 

τη μαθητεία των παιδιών με τους ίσκιους και τις ζωντανές μορφές μπορούμε να τη διακρίνουμε σε: 

• Ιδεολογική 

• Κοινωνική 

• Εικαστική 

• Υποκριτική 

Από τη μελέτη των χαρακτήρων των ηρώων του Καραγκιόζη διαπιστώνεται ότι αυτοί οι 

ανθρώπινοι τύποι συνιστούν τον καθρέπτη του αιώνιου Έλληνα. Οι χάρτινοι ήρωες με τα σταθερά 

χαρακτηριστικά στην ανατομία και τη συμπεριφορά τους προβάλλουν τις αρετές και τα 

ελαττώματα της φυλής. Έτσι, ο Καραγκιόζης προσφέρει το κατάλληλο υλικό για τη δημιουργία 

ενός διάφανου ιδεολογικού κόσμου με βάση τα γνωρίσματα της φυλής. Τα παιδιά, 

παρακολουθώντας τον Καραγκιόζη, κατανοούν τις σχέσεις και τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, 

προβληματίζονται με ποικίλες συμπεριφορές και αναπτύσσουν εξαιτίας αυτού φιλάνθρωπες 

αντιλήψεις, κοινωνική αλληλεγγύη, ανθρωπιά και ήθος. Από την άλλη πλευρά, ο Καραγκιόζης με 

τα λιτά σκηνικά του γοητεύει τα παιδιά και αποτελεί αφορμή για εικαστικές δομές και 

δραστηριότητες που καλλιεργούν τη φαντασία, την αυτενέργεια και την επαφή των παιδιών με τη 

λαϊκή παράδοση. Μια παράσταση Καραγκιόζη στο σχολείο προσλαμβάνει και το χαρακτήρα της 

διερεύνησης και της δοκιμής των υποκριτικών δυνατοτήτων των μαθητών. Συγχρόνως, μέσα από 

κωμικές ή δραματικές ιστορίες, καλλιεργείται αθόρυβα και ανεπαίσθητα η γνώση της φυλής χωρίς 

φανατισμό και ρατσισμούς. Με αυτό τον τρόπο ο Καραγκιόζης, προσαρμοζόμενος σε σύγχρονα 

πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα, γίνεται επίκαιρος, συγκαιρινός και διαχρονικά λαϊκός 

δάσκαλος. 

3η ενότητα: Αξιοποιώντας το Θέατρο Σκιών στην εκπαίδευση 

Η πολυσύνθετη φύση και η ευελιξία του Θεάτρου Σκιών επιτρέπουν την αξιοποίησή του με 

ποικίλους τρόπους μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Αρχικά, το Θέατρο Σκιών μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο διδασκαλίας όχι μόνο ενταγμένο στα σχολικά εγχειρίδια αλλά και μέσα από τη χρήση 

παιδαγωγικών μεθόδων, όπως είναι η μέθοδος Project. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

οπτικοακουστικό μέσο διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης. Η αξιοποίηση, τέλος, 

του Θεάτρου Σκιών ως μέσου ψυχαγωγίας των μαθητών μέσα από την παρακολούθηση ζωντανών 

παραστάσεων του Καραγκιόζη, εντός και εκτός σχολείου, προσδίδει σε αυτό σημαντική 

παιδαγωγική αξία. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να επισημάνουμε ότι όταν συζητάμε για θέατρο 

σκιών στο χώρο της εκπαίδευσης, εννοούμε πλέον όχι τον παραδοσιακό Καραγκιόζη, αλλά τη 

μεταφορά της τεχνικής του σε παραστάσεις στις οποίες αξιοποιείται κυρίως παραδοσιακό ή 

παραμυθιακό ή λογοτεχνικό υλικό. Αυτά που προπάντων συναρπάζουν τα παιδιά στον Καραγκιόζη 

είναι ο αυτοσχεδιαστικός του χαρακτήρας και η προσαρμοστικότητά του σε κάθε εποχή, 

γνωρίσματα που τους επιτρέπουν να προσαρμόζουν την παράσταση στις δικές τους ανάγκες και 

επιθυμίες. 

Εξαιτίας του πολυδιάστατου χαρακτήρα του το Θέατρο Σκιών έχει τη δυνατότητα να 

συμπεριλάβει ένα πλήθος θεματικών ενοτήτων, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων 

της σχολικής ύλης, γεγονός που φανερώνει τον διεπιστημονικό του χαρακτήρα (Αγραφιώτης, 

2008). 
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Το θεματικό περιεχόμενο του Θεάτρου Σκιών καταδεικνύει τη στενή σχέση του με τη 

νεοελληνική γλώσσα. Ο προφορικός χαρακτήρας της Τέχνης αυτής επιβάλλει οι μαθητές να 

ασκούνται διαρκώς στον προφορικό λόγο, προκειμένου να είναι σε θέση να αποδώσουν σωστά ένα 

θεατρικό κείμενο. Παράλληλα, είναι ανάγκη οι μαθητές να ασκούνται και στον γραπτό λόγο για να 

είναι σε θέση να συγγράψουν μια ιστορία και κατόπιν να την μεταφέρουν στο θεατρικό σανίδι. 

Η ενασχόληση των μαθητών με την κατασκευή των σκηνικών και των φιγούρων προσφέρει 

στους μαθητές τη δυνατότητα να ασκήσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στα μαθηματικά και την 

γεωμετρία αβίαστα (καθώς πρόκειται για χρήσιμη πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους σε 

περιβάλλον και συνθήκες απαλλαγμένες από τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του μαθήματος), ενώ 

καλλιεργεί συγχρόνως και τις εικαστικές καλλιτεχνικές τους δεξιότητες. 

Το δραματολόγιο και η αισθητική του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών δίνουν τη δυνατότητα 

στους μαθητές να μελετήσουν τις διάφορες ιστορικές περιόδους -τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, 

τον Μεσαίωνα και την Τουρκοκρατία- και να γνωρίσουν την ιστορική πορεία του Καραγκιόζη στο 

χρόνο, μελετώντας τις περιοχές στις οποίες οι Έλληνες καλλιέργησαν την τέχνη του. Επιπλέον, 

μπορεί να γίνει μια συγκριτική παρουσίαση του περιεχομένου των θεατρικών έργων της νεότερης 

ελληνικής ιστορίας με τα αντίστοιχα ηρωικά έργα της Επανάστασης του 1821. Η παγκόσμια 

λαογραφική διάσταση του Θεάτρου Σκιών είναι δυνατόν να φέρει τα παιδιά σε δημιουργική 

γνωριμία με την ιστορία και τη γεωγραφία άλλων λαών στους οποίους έχει αναπτυχθεί η Τέχνη 

αυτή, γεγονός που μας επιτρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως μέσο πολυπολιτισμικής αγωγής. 

Το δραματολόγιο του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών διαθέτει μια σειρά από έργα στα οποία 

αποτυπώνεται η ιστορική πορεία, η θεολογική διδασκαλία και η παράδοση της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. Πρόκειται για έργα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο στα χέρια 

των θεολόγων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του μαθήματος των θρησκευτικών όσο και της 

ευρύτερης Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής των νέων. 

Η γενεσιουργός συσχέτιση της τέχνης του Καραγκιόζη με τις σκιές συνδέει το Θέατρο με τις 

φυσικές επιστήμες, καθώς προκαλεί στους μαθητές ερωτήματα σχετικά με τη δημιουργία των 

σκιών από το φως και τη συμβολή του ηλεκτρισμού στην παραγωγή του φωτός. 

Η μουσική επένδυση των παραστάσεων του Καραγκιόζη δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να 

γνωρίσουν τη μουσική παράδοση του τόπου τους (χασαποσέρβικο, μικρασιάτικο, ρεμπέτικο, 

μαντινάδα) αλλά και τις αντίστοιχες χορογραφίες. 

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του Θεάτρου Σκιών είχε επισημανθεί πολύ ενωρίτερα κατά 

τρόπο ουσιαστικό αλλά μη συστηματικό. Ο συγγραφέας Τζούλιο Καΐμη στο βιβλίο του 

Καραγκιόζης ή η αρχαία Κωμωδία στη ψυχή του Θεάτρου Σκιών, μας παραθέτει μια δήλωση του 

λαϊκού καραγκιοζοπαίχτη Κώστα Καράμπαλη για την τέχνη του: «Να ξέρεις να μιμηθείς χίλιες 

φωνές ή διαλέκτους, να έχεις μια επιδεξιότητα ανεπανάληπτη, να σχεδιάζεις φιγούρες, να επινοείς το 

έργο στην ίδια τη σκηνή, να παίζεις χωρίς τη βοήθεια υποβολέα, να είσαι με μια λέξη ποιητής και 

τεχνικός συγχρόνως, ιδού η Τέχνη μας» (Καΐμη, 1990,σ.50). Ο Καράμπαλης, παρουσιάζοντας τα 

χαρακτηριστικά του Καραγκιοζοπαίχτη, συνδυάζει θεωρία, πράξη, μίμηση, κίνηση, αυτοσχεδιασμό 

και λόγο από τη μια πλευρά, σχέδιο, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη από την άλλη. Όλα αυτά 

βρίσκονταν σε άμεση συνάφεια με τις απόψεις του John Dewey σύμφωνα με τις οποίες τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να ανταποκρίνονται στα παιδικά ενδιαφέροντα και να μην 

αγνοούν τα δεδομένα της εκάστοτε κοινωνικής πραγματικότητας. 

4η ενότητα: Παρουσίαση του έργου Ο Αθανάσιος Διάκος 

Στο έργο τού Ξάνθου Ο Αθανάσιος Διάκος (Ιωάννου, 1995), οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 

τη θρησκευτική και πολιτιστική παράδοση του τόπου τους. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στον 

Μελισόβα, Οθωμανό στρατιώτη, ο οποίος τραυματισμένος και άρρωστος συναντά τον Χατζηαβάτη 

και ζητά τη βοήθειά του. Ο Χατζηαβάτης τον συμπονά και τον οδηγεί στο ελληνικό μοναστήρι να 

συναντήσει τον Διάκο. Ο Διάκος επικαλούμενος την ανωτερότητα της ορθόδοξης πίστης του 

προσφέρει καταφύγιο. Μάλιστα για να τον προστατέψει από τους καπεταναίους οι οποίοι τον 
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αναζητούν στο μοναστήρι, τον στέλνει μαζί με τον Καραγκιόζη στο πατρικό του δίνοντας εντολή 

να τον περιθάλψουν. Όταν το επόμενο βράδυ Οθωμανοί επισκέπτονται το μοναστήρι για να φάνε 

και να διασκεδάσουν, ο ηγούμενος τους αντιμετωπίζει αρχικά με ανοχή. Στην άρνησή του να 

διασκεδάσει μαζί τους, προχωρούν στη βεβήλωση των εικόνων, γεγονός που τον οδηγεί να πάρει το 

όπλο και να τους σκοτώσει. Ο Διάκος μαζί με τον αδερφό του αποφασίζει να εγκαταλείψει το 

μοναστήρι και να συμμετάσχει μαζί με τα άλλα παλικάρια  στον αγώνα για την λευτεριά. Ο 

ηγούμενος ενσαρκώνει στο πρόσωπό του το πρότυπο ενός εθνικού ήρωα με τη μεγάλη ψυχή και 

την ακαταμάχητη λεβεντιά. Συγκεκριμένα, η διαφορετική εθνικότητα του Μελισόβα (Οθωμανός 

και δηλωμένος εχθρός) δεν εμποδίζει τον Διάκο να του παράσχει φιλοξενία, περίθαλψη και 

ασφάλεια, πρώτα στο μοναστήρι (χώρος ιερός, σύμβολο της Ορθοδοξίας) και κατόπιν στην 

προσωπική του οικία (πατρογονική εστία), υποδεικνύοντας στους συγγενείς του να τον 

περιθάλψουν σαν να είναι δικό τους παιδί. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση (1ο απόσπασμα) βλέπουμε ότι η ενίσχυση του εθνικού 

φρονήματος επιτυγχάνεται με την παρουσίαση της ανωτερότητας ενός λαού έναντι κάποιου άλλου 

μέσα από συγκεκριμένες εκδηλώσεις φιλανθρωπίας, ενώ άλλες φορές με αρνητικό τρόπο, μέσα από 

την υποβάθμιση του έτερου άλλου. 

Στοιχεία αρνητικής αξιολόγησης παρατηρούμε και στο παραπάνω έργο (2ο απόσπασμα), 

όπου στην κλίμακα της ιεραρχίας προηγείται ο Οθωμανός έναντι του Εβραίου με βάση την 

εθνικότητά του και τη θρησκευτική ταυτότητα που αυτή αντιπροσωπεύει. 

Επίσης, στο διάλογο μεταξύ Μελισόβα και Χατζηαβάτη κατά τη συνάντησή τους (3ο 

απόσπασμα), αναγνωρίζει ο Μελισόβας τη φιλευσπλαχνία ως γνώρισμα των Χριστιανών, ενώ 

αποδίδει στους Οθωμανούς το χαρακτήρα των Βαρβάρων (4ο απόσπασμα). 

Η εκδήλωση των συναισθημάτων της αλληλεγγύης, της καλοσύνης και της φιλευσπλαχνίας 

ως στοιχεία της ιδιαίτερης εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας των Ελλήνων πραγματοποιείται 

στο χώρο του μοναστηριού, σύμβολο της θρησκείας του έθνους. 

Κατά την ανάγνωση του έργου, μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η άνεση με την οποία 

κινείται ο Καραγκιόζης στο χώρο, καθώς με το να αγνοεί τις εντολές του Διάκου ή να χρησιμοποιεί 

τον ιερό άρτο και το ιερό λάδι για να καλύψει τη λαιμαργία του, συμβάλλει στην απομυθοποίηση 

του χώρου (5ο απόσπασμα). 

Παρόλα αυτά όμως, ο καραγκιοζοπαίχτης γνωρίζει να κρατά τις ισορροπίες και έτσι 

παρουσιάζει τον Καραγκιόζη εκφραστή του κοινού αισθήματος σεβασμού για τα ιερά σύμβολα και 

πρωτοστάτη της προστασίας τους σε σχέση με το Διάκο. Ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή 

κυριαρχεί τελικά και η διάσωση του Τούρκου από το Διάκο υπερβαίνει τις στενές διαχωριστικές 

γραμμές. Ο Καραγκιόζης αφουγκράζεται το κοινό του και φροντίζει να αποκαταστήσει τον ήρωα 

στη συνείδηση των θεατών κάθε φορά που τον ανατρέπει, τον περιπαίζει ή τον αμφισβητεί (6ο 

απόσπασμα).  

Άλλωστε ο ήρωας υψώνεται στις συνειδήσεις των θεατών του με τα λόγια του ή τις πράξεις 

του. Ενώ λοιπόν οι χριστιανικές αρετές της φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης επιβάλλουν τον 

ήρωα να φιλοξενήσει τον ταλαιπωρημένο αλλόθρησκο, το ίδιο εθνικό χρέος επιβάλλει να 

τιμωρήσει με θάνατο τους Οθωμανούς, οι οποίοι, στην άρνησή του να συμμετέχει στη διασκέδασή 

τους, αντιδρούν σπάζοντας τα εικονίσματα, σύμβολα της θρησκείας του λαού (7ο απόσπασμα). 

3. Συμπεράσματα 

Το Θέατρο Σκιών κληροδοτεί στη σύγχρονη δραματουργία δύο χρήσιμα στοιχεία, που είναι 

ταυτόχρονα και στοιχεία που ενδιαφέρουν το έργο της αγωγής και της εκπαίδευσης. Το θέατρο 

σκιών προσφέρει αφενός ένα δρόμο επικοινωνίας και αφετέρου ένα πνευματικό περιεχόμενο στην 

καλλιτεχνική αγωγή, το οποίο διέπεται από τις υψηλές αξίες του πολιτισμικού μας κώδικα. Τέλος, η 

εκμάθηση των ποικίλων τεχνικών της Τέχνης του Καραγκιόζη, αποτελεί εργαλείο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Συνεπώς, ο 

Καραγκιόζης δεν ταιριάζει στο μουσείο, ταιριάζει στο σχολείο! 
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4. Παράρτημα 

Αποσπάσματα από το έργο Ο Αθανάσιος Διάκος  του Ξάνθου  

1ο απόσπασμα 

ΔΙΑΚΟΣ :Καραγκιόζη, πήγαινε γρήγορα και κρύψε το Μελισόβα μέσα στο ιερό. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Είναι Τούρκος και δεν κάνει. 

ΔΙΑΚΟΣ: Είναι πλάσμα του Υψίστου. Εμπρός πήγαινε και μη μιλάς. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πάω, αλλά το νου σου να μη σε αρπάξουν οι διαβόλοι. 

2ο απόσπασμα 

ΜΕΛΙΣΟΒΑΣ: Σας προσκυνώ, κύριε. 

ΔΙΑΚΟΣ (πειραχθείς): Δεν είμαι Θεός ούτε πασάς να με προσκυνήσεις… Το επιβάλλει το 

καθήκον μου ως Χριστιανός. 

3ο απόσπασμα 

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Τον καημένο, τον λυπάμαι. Και Οθωμανός που είναι έχει καλή καρδιά. Άλλο 

μέσον δεν είναι παρά να τον οδηγήσω στο μοναστήρι να τον δώσω στον ελεήμονα και φιλόστοργο 

Διάκο, ίσως βρει ανάπαυσιν… 

ΜΕΛΙΣΟΒΑΣ: … Αλλά θα δεχθεί που είμαι Οθωμανός; 

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Πάψε βρε αδερφέ. Τι θα πει Οθωμανός; Ένας πλάστης μας έκανε… Όχι 

Οθωμανός αλλά και Εβραίος να ήσουν θα σε υποστήριζε. 
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4ο απόσπασμα 

ΜΕΛΙΣΟΒΑΣ: Και επειδή είσαι χριστιανός θα σου πω τον πόνο της καρδιάς μου… Αυτό είναι 

όλον. Χατζηαβάτη, σου τα είπα όλα και ό,τι βαστά η καρδιά σου κάμε, εάν είσαι Χριστιανός. Διότι το 

ιδικό μας κράτος είναι βάρβαρο. 

5ο απόσπασμα 

ΔΙΑΚΟΣ: Τι λιβανίζεις, καντηλανάφτη; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Το δρόμο, διάκο μου. 

ΔΙΑΚΟΣ: Και γιατί; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Για να αγιάσει και να πατώ σε αγιασμένο χώμα. Ίσως αγιάσω κι εγώ και 

γίνω ο Άγιος Βασίλης. Θυμιατίζω και τις κότες για να αγιάσουν, για να βάλω άγιο μέσα μου… 

ΔΙΑΚΟΣ (Μπαίνει μέσα στο μοναστήρι και βλέπει τον Καραγκιόζη που βουτάει την προσφορά 

μέσα στο λάδι των καντηλιών. Φωνάζει δυνατά.): Καραγκιόζη, τι κάνεις αυτού;… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ακούω. Άμα είναι για δουλειά, δεν ακούω. Άμα είναι για προσφορά, στο 

Μενίδι να είμαι, ακούω… 

6ο απόσπασμα 

ΔΙΑΚΟΣ (θυμώνει): Καντηλανάφτη, ότι σου λέω να κάνεις. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (καθ’ εαυτόν): Τι λεβέντης που είναι! Έχει ένα μάτι σαν βορβό. Να μου δώσει 

κλωτσιά θα πεθάνω επισήμως και δημοσίως. Ναι, ναι ακούω! 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (μονολογών): Μωρέ τι καλό παιδί που είναι, μάλαμα. Με τη μικρότερη 

μπουνιά σκοτώνει μουλάρι. Ας φυλάγομαι να μην πάω διακοσκοτωμένος. 

7ο απόσπασμα 

ΔΙΑΚΟΣ: Τα εικονίσματα έσπασες; Τώρα θα ιδείς (Πηγαίνει και παίρνει το μπιστόλι του)… Τα 

παλιόσκυλα να σπάσουν τα εικονίσματα… Δεν υπάρχει πλέον υπομονή, φύγε από εμπρός μου! Ε! Να 

λοιπόν, πάρε να γίνεις παράδειγμα των ομοίων σου. Λάβε, άθλιε! Να κι εσύ! Να κι εσύ! (Ιωάννου, 

1995). 

 

 

 

Ο ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΚΦΡΑΣΗ 
 

Γεώργιος Σαμουράκης 

samourakisg@yahoo.gr 

Δρ.Θ.-Εκπαιδευτικός ΠΕ01 

Περίληψη 

Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός είναι γνωστός με τα επώνυμα Παραβάτης και Αποστάτης, 

εξαιτίας της αποτυχημένης προσπάθειάς του να επαναφέρει τον παγανισμό ως θρησκεία. Στην 

εισήγησή μας προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο και το έργο του, όπως αποτυπώθηκε 

στα έργα φίλων και αντιπάλων του, από την Ύστερη Αρχαιότητα ως τον αιώνα μας. Εξετάζουμε 

και συγκρίνουμε τα συμπεράσματα της θεολογίας και της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της 

λογοτεχνίας και της ποίησης. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στη διάρκεια των αιώνων 

παρέμεινε σημείον αντιλεγόμενον, ένα μυστηριώδες πρόσωπο που με την τραγική κατάληξή του 

παραμένει επίκαιρο και ενδιαφέρον για τους ερευνητές. Συμβάλουμε στην κατανόηση αυτής της 
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πολυσχιδούς προσωπικότητας και διακρίνουμε τις ανάγκες κάθε εποχής να προβάλει σε αυτόν τις 

ιδεολογικές ιδιαιτερότητές της. 

Λέξεις κλειδιά: Ιουλιανός, Παγανισμός, Ύστερη Αρχαιότητα. 

1. Εισαγωγή 

Παραλείπουμε τα βιογραφικά στοιχεία και το συγγραφικό έργο του Ιουλιανού λόγω της 

περιορισμένης έκτασης που οφείλει να έχει η εισήγηση. Περιοριζόμαστε να πούμε μόνο ότι έχει 

τεράστια παιδαγωγική αξία, για τη μαθησιακή διαδικασία, να προσεγγίσουμε ένα αμφιλεγόμενο 

πρόσωπο διαθεματικά, διότι προάγει την ερευνητική δεινότητα και την κριτική ικανότητα, αφού 

εξεταζόμενο από διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις, καλλιτεχνικές και επιστημονικές, θα μας 

αποκαλυφθεί εναργέστερα. Ταυτοχρόνως θα καταλάβουμε πολλά για τα κριτήρια κάθε εποχής 

αλλά και κάθε προσώπου που ασχολήθηκε με τον αυτοκράτορα. 

2. Ο Ιουλιανός στην επιστημονική έρευνα 

2.1. Στη θεολογική αντιρρητική γραμματεία 

Το κύριο έργο του Μεγάλου Βασίλειου απ’ όπου αντλούμε πληροφορίες είναι ο λόγος Πρός 

τούς νέους (Boulenger,1935). Σε αυτό εμφανίζεται η στάση του απέναντι στη φιλοσοφία και στα 

κλασικά γράμματα (Wilson, 1992)  και για το αν επιτρέπεται οι χριστιανοί νέοι να μετέχουν της 

θύραθεν παιδεύσεως. Απαντά στο Διάταγμα περί Παιδείας του Ιουλιανού. Φαίνεται τόσο η 

αρχαιογνωσία του Αγίου, όσο και η εκτίμηση του για διάφορους αρχαίους συγγραφείς. Δεν υπάρχει 

κανείς φόβος ή σύμπλεγμα έναντι της αρχαίας γραμματείας αλλά αξιοποίησή της ώστε να 

εξυπηρετεί τον πνευματικό σκοπό του Ιεράρχη. Είναι χαρακτηριστικό το εύρος της αντίληψης του 

Βασιλείου για την πρόσληψη των υγειών στοιχείων της αρχαιότητας. Άλλο σημαντικό κείμενο του 

Μεγάλου Βασιλείου είναι η ομιλία του Εἰς τήν ἀρχήν τῶν Παροιμιῶν (PG 31, 385-423). Με αυτό 

επιχειρεί να αποδείξει ότι οι χριστιανοί δεν είναι απαίδευτοι, όπως τους κατηγορούσαν ο Ιουλιανός 

και άλλοι εθνικοί. Παίρνει αφορμή από το βιβλίο των Παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης για να 

μιλήσει για την Θεϊκή και την ανθρώπινη σοφία και υπογραμμίζει την υπεροχή των χριστιανικών 

έργων από τα κλασικά. Στοιχεία για τη στάση του Βασιλείου έναντι της αρχαιότητας αλλά και 

έναντι του Ιουλιανού, αντλούμε και από τις επιστολές του Αγίου. 

Ο συμφοιτητής του, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, μας έδωσε πληρέστερη εικόνα του Παραβάτη. 

Η μέριμνα να αντικρούσει την προσπάθεια του Ιουλιανού για επαναφορά της ειδωλολατρίας είναι 

καταγεγραμμένη σε αρκετά έργα του με γνωστότερους τους δύο Στηλιτευτικούς Λόγους του. Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για δύο πραγματείες, που δεν εκφωνήθηκαν αλλά δημοσιεύθηκαν μετά 

το θάνατο του Ιουλιανού. Μαρτυρεί σαφώς την γνωριμία τους με τον Παραβάτη στην Αθήνα. 

(Bernarrdi,1978) 

Η συνάντηση του Ιωάννη του Χρυσοστόμου (350-407) με τον Ιουλιανό έγινε μέσω των 

κειμένων και μέσα από τον απόηχο των πράξεων του αυτοκράτορα, κυρίως στην Αντιόχεια. Η 

νεαρή ηλικία του Ιωάννη δεν επέτρεπε συμμετοχή στα δημόσια πράγματα αλλά οι αντιδράσεις του 

λαού της Αντιοχείας έφταναν στα αφτιά του. Είδε το λαμπρό θάνατο των μαρτύρων, ανδρών, 

γυναικών και παιδιών και την αφοβία τους. Στην ὁμιλία ἐγκωμιαστικὴ εἰς τοὺς ἁγίους μάρτυρας 

Ἰουβεντῖνον καὶ Μαξιμῖνον τοὺς μαρτυρήσαντας ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ Ἀποστάτου, δίνει μια εξήγηση για 

τον προοδευτικό τρόπο διωγμού που επέλεξε ο αυτοκράτορας. Τα περιστατικά που σχετίζονται με 

τον λαοφίλητο άγιο Βαβύλα περιγράφονται στην πραγματεία που του αφιερώνει Εἰς Βαβύλαν κατά 

Ἰουλιανοῦ καί Ἑλλήνων τό 382, εἲκοσι ἒτη μετά την καταστροφή του ναού του Απόλλωνα. Μέ τήν 

πραγματεία συνδέεται και η Ομιλία εἰς τόν ἃγιον Βαβύλαν. Στήν πραγματεία Κατά Ἰουδαίων καί 

Ἑλλήνων υπογραμμίζεται η θεότητα του Χριστού, η οποία αποδεικνύεται με την εκπλήρωση των 

προφητειών και το θριάμβο της χριστιανικής πίστεως. Προφανώς ο Χρυσόστομος είχε υπόψη τα 
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περιστατικά στα Ιεροσόλυμα και την απόπειρα του Ιουλιανού να προσεγγίσει τους Ιουδαίους και να 

ανοικοδομήσει το ναό τους. 

Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας αποτελεί εξαιρετικό θησαυρό για πολλούς λόγους αφού το Ὑπέρ 

τῆς τῶν χριστιανῶν εὐαγοῦς θρησκείας πρός τά τοῦ ἐν ἀθέοις Ἰουλιανοῦ, (PG 76, 510-1063) περιέχει 

μια ευσύνοπτη έκθεση της χριστιανικής πίστεως ως απάντηση και των κατηγοριών του Ιουλιανού. 

Διασώζει ένα μεγάλο μέρος του απωλεσθέντος Κατά Γαλιλαίων έργου του Ιουλιανού, και αποτελεί 

μια σημαντικότατη πηγή για την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ Χριστιανισμού και Ελληνισμού, 

ειδικότερα κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. Θα πρέπει να είμαστε επίσης ευγνώμονες προς τον Κύριλλο 

και διότι μας διασώζει πολλά αποσπάσματα έργων αρχαίων φιλοσόφων και εθνικών γενικά 

συγγραφέων. 

2.2. Στην εκκλησιαστική και θύραθεν Ιστοριογραφία 

Η μορφή του Ιουλιανού κέντρισε το ενδιαφέρον των ερευνητών από νωρίς. Εκτός από τους 

εκκλησιαστικούς ιστορικούς, στους οποίους θα αναφερθούμε αναλυτικότερα, υπήρξε μια 

«αλυσίδα» συγγραφέων στη διάρκεια του χρόνου, που ασχολήθηκε με το πρόσωπό του ή 

εμπνεύστηκε απ’αυτόν. (Αθανασιάδη,1976). 

Πρώτος των εκκλησιαστικών ιστορικών, ο Σωκράτης. Τα πρώτα εικοσι τρία κεφάλαια του 

τρίτου βιβλίου της Εκκλησιαστικῆς Ιστορίας του (PG 67) αφιερώνονται στη βασιλεία του 

Ιουλιανού. Πασίγνωστη τυγχάνει η φράση που διασώζει ο ιστορικός και αποδίδεται στον Μεγάλο 

Αθανάσιο: «Ὑποσταλῶμεν μικρόν, ὧ φίλοι νεφύδριον γάρ ἐστι, καί παρέρχεται». Μαρτυρεί σαφώς 

την χριστιανική ιδιότητα του Ιουλιανού, την οποία εκείνος κατόπιν απέρριψε. Έτσι δικαιώνει την 

απόδοση του τίτλου «Παραβάτης» στον απόγονο των Κλαυδίων. Το υλικό του αναφορικά με τη 

βασιλεία του Ιουλιανού ο Σωκράτης προφανώς το άντλησε από τον Ρουφίνο, τον Γρηγόριο τον 

Θεολόγο, τον Λιβάνιο και τον Ευτρόπιο. (Καρπόζηλος,1997). 

Δεύτερος χρονικά εκκλησιαστικός ιστορικός υπήρξε ο Ερμείας Σωζομενός Σαλαμίνιος. 

(Buck, 2006). Αυτός μαρτυρεί ότι ο Ιουλιανός είχε αποκηρύξει τη χριστιανική θρησκεία, 

περιγράφει την ανοικοδόμηση των αρχαίων ναών, αναφέρει ότι ο βασιλιάς τιμωρεί επισκόπους που 

κατέστρεψαν ναούς. Περιγράφει τη μύηση του Ιουλιανού στη θεουργία. Σημειώνει ότι δεν επέτρεπε 

ούτε στα παιδιά των χριστιανών να διδάσκονται τους Έλληνες ποιητές και συγγραφείς, ούτε να 

φοιτούν στους διδασκάλους αυτών των μαθημάτων. Μιλάει για την ανάκληση από την εξορία των 

κληρικών με σκοπό να ενταθεί ο εμφύλιος στην εκκλησία. Περιγράφει τη φωτιά στο ναό του 

Απόλλωνα στη Δάφνη. Αξιοσημείωτο είναι το περιστατικό που αποδίδει την αλληλογραφία του 

βασιλιά με επισκόπους: «Τότε γάρ ἐπιτωθάζων ὁ βασιλεύς, τοῖς τότε διαπρέπουσιν ἐπισκόποις 

ἐπέστειλεν Ἀνέγνων, ἔγνων, κατέγνων˙ τούς δέ, πρός ταῦτα ἀντιγράψαι. Ἀνέγνως, ἀλλ’ οὐκ ἔγνως˙ 

εἰ γάρ ἔγνως οὐκ ἄν κατέγνως. Εἰσί δέ οἱ  Βασιλείῳ τῷ προστάτη τῆς Καππαδόκων Ἐκκλησίας 

ταύτην τήν ἐπιστολήν ἀνατιθέασι˙ καί οὐκ ἀπεικός. Ἀλλ’ εἶτε αὐτου, εἶτε ἀλλου ταύτα ἐστιν, 

ἄγασθαι δίκαιον ἀνδρείας καί παιδεύσεως τόν γράψαντα» (PG 67). 

O Θεοδώρητος Κύρου καταγράφει τα γεγονότα της περιόδου 323-429, με παρόμοιο τρόπο, 

πράγμα που μας επιτρέπει να θεωρήσουμε πηγές του τους προηγούμενους. Από το τρίτο κεφάλαιο 

του δευτέρου βιβλίου του εξιστορεί την διακυβέρνηση του Ιουλιανού. Ξεχωριστά περιστατικά στα 

οποία επιμένει είναι ο φόνος του αρειανού  Γεωργίου Αλεξανδρείας και η φωτιά στη Δάφνη, ο 

εξαναγκασμός των στρατιωτών να προσφέρουν θυμίαμα στον αυτοκράτορα (PG 82). 

Ο Ευάγριος Σχολαστικός, (536 - μετά το 594) στην Εκκλησιαστική Ιστορία του αναφέρει 

επίσης το περιστατικό στη Δάφνη. 

Ο Ιωάννης Μαλάλας στη Χρονογραφία του (6ος αώνας) «γράφοντας περί Ἰουλιανοῦ τοῦ 

Παραβάτου ἐπικαλεῖται τίς μαρτυρίες τῶν χρονογράφων Μάγνου καί Καρηνοῦ καί τοῦ Εὐτυχιανοῦ, 

οἱ ὀποίοι συμμετεῖχαν στήν ἐκστρατεία τοῦ αὐτοκράτορα κατά τῶν Περσῶν. Ὀ Εὐτυχιανός 

ἀπέδωσε, ὡς φαίνεται, τό τραγικό τέλος τοῦ Ἰουλιανοῦ στή θεία τιμωρία διά χειρός τοῦ ἀγίου 

Μερκουρίου» (Καρπόζηλος,1997) ένα στρατιωτικό Άγιο που είχε βρει μαρτυρικό θάνατο πολύ 

πριν την εποχή του Ιουλιανού στα χρόνια του διωγμού του αυτοκράτορα Δεκίου (249-251).  
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Χωρίς πρωτοτυπία στο Πασχάλιο Χρονικό (7ος αιώνας) εμφανίζεται με κάποιες 

μικροδιαφορές το ίδιο περιστατικό (PG 92, 740). 

Επίσης τον 7ο αιώνα ο Ιωάννης Αντιοχεύς κινείται στο ίδιο πνεύμα. Καὶ  ὁ μὲν Ἰουλιανὸς κατ' 

ἀρχὰς τοῖς προσιοῦσιν ἤπιος ὢν, οὐχ ὁμοίως τότε διεγένετο, ἀλλὰ πολλὰ τῶν πραττομένων ὑπὸ τῶν 

ἑλληνίζειν δοκούντων παρεώρα. Καί ποτε Χριστιανοὺς ἐκώλυσεν Ἑλληνικῆς παιδείας 

μεταλαμβάνειν, καὶ πρὸς τὴν βασιλικὴν δορυφορίαν στρατεύεσθαι.» (Αντιοχεύς,1851). 

Η Χρονογραφία του Θεοφάνη (9ος αιώνας) αναφέρει πολλά για τη βασιλεία του Παραβάτη. 

Αναφέρεται στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του Ναού των Ιεροσολύμων. Προφανώς πηγή του 

υπήρξαν οι άγιοι Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Κύριλλος Αλεξανδρείας. 

Ο Ιωάννης Ζωναράς (11ος-12ος  αιώνας) στο Χρονικό ή Επίτομη Ιστορία του (ιγ΄ βιβλίο) 

αναφέρεται στον Ιουλιανό. Γνωρίζει το «όραμα» του Παραβάτη για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, 

όπου τον εμφανίζει να συνομιλεί με τον Ερμή. Αναφέρεται στη ανάρρηση του Ιουλιανού στο θρόνο 

και σημειώνει αρκετά περιστατικά, όπως το διάταγμα περί παιδείας, την απόπειρα ανοικοδόμησης 

του Ναού των Ιεροσολύμων, τα γεγονότα στην Δάφνη και την Αντιόχεια που στάθηκαν αφορμή να 

συγγράψει το σχετικό λόγο ο Ιουλιανός, τα μαρτύρια ορισμένων αγίων κατά το διωγμό που 

εξαπέλυσε, τη συνάντηση με τον τυφλό επίσκοπο Μάρη, ακόμη και στον περίεργο θάνατο του, ενώ 

εμφανίζει τον Απολλινάριο αλλά και τον άγιο Γρηγόριο να συνθέτουν τα έπη τους για να 

χρησιμοποιηθούν από τους νέους αντί για τα κλασικά κείμενα ώστε να μάθουν ελληνικά και 

μετρική (Ζωναράς, 1995). 

Στη Σύνοψη Ιστοριών του Γεωργίου Κεδρηνού (12ος αιώνας) σώζεται ο δελφικός χρησμός 

που φέρεται να ζήτησε ο Παραβάτης, στέλνοντας τον ιατρό και φίλο του Ορειβάσιο στο μαντείο 

των Δελφών. Η Πυθία φέρεται να αναγγέλλει το τέλος της ειδωλολατρίας. Πρόκειται για το 

πασίγνωστο: «Εἴπατε τῷ βασιλεῖ, χαμαὶ πέσε δαίδαλος αὐλά, οὐκέτι Φοῖβος ἔχει καλύβην, οὐ 

μάντιδα δάφνην, οὐ παγὰν λαλέουσαν, ἀπέσβετο καὶ λάλον ὕδωρ» (PG 121). Όπως είναι φυσικό, 

το κείμενο συγκέντρωσε τα πυρά των νεοπαγανιστών αλλά και την αμφισβήτηση της γνησιότητας 

του από διαφόρους ερευνητές. Όμως αναφέρεται πολύ νωρίτερα από το 11ο-12ο αιώνα, οπότε το 

καταγράφει ο Κεδρηνός. Ο χρησμός εμφανίζεται ήδη στο Μαρτύριο του αγίου Αρτεμίου, μέσα από 

ένα αμφισβητούμενο έργο του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και μέσα από την εκκλησιαστική 

ιστορία του Φιλοστοργίου (Τσέντος, 2004). 

Από τους τελευταίους, πριν την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως συγγραφείς, ο Νικηφόρος 

Γρηγοράς (1295−1360) μας δίνει επιγραμματικά τον απόηχο της φήμης του Παραβάτη τον 13ο 

αιώνα. Ήδη η κακή φήμη του αυτοκράτορα είχε εδραιωθεί. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας δεν 

μεταβάλλεται. 

Ωστόσο η πρώτη βιογραφία, Vie de l’ Emperereur Julien καταρτίζεται το 1735 στο Παρίσι 

από τον Abbe de La Bletterie. Στη λήξη του 17ου αιώνα ο Ιουλιανός θεωρήται μάστιγα της 

ανθρωπότητας. Αντιθέτως τον 18ο αιώνα του Διαφωτισμού «ανακαλύπτεται» ένας Ιουλιανός 

σύμφωνος με τα ιδεώδη και τα πρότυπα του, ένας ιδανικός ηγέτης. «Ὁ Βολταῖρος ἀσχολήθηκε μέ 

ἐνδιαφέρον γιά τήν προσωπικότητά του σέ πλατύ ἄρθρο τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας.» (Labriolle, 1947). 

Στα έργα του φιλοτέχνησε τον τύπο του φιλοσόφου αυτοκράτορα. Το παράδειγμα του Βολταίρου 

ακολουθεί ο Montesquieu  το 1734 με το Considerations sur les causes de la grandeur Romains et 

de leur decadence. Την ίδια γραμμή ακολουθούν ο Diderot και άλλοι Εγκυκλοπαιδιστές στη 

Γαλλία όπως και στοχαστές από την Αγγλία. Η αλληλογραφία του Schiller (1788-1798) βρίθει 

αναφορών σε εκείνον. Ο Edward Gibbon αφιερώνει στον απόγονο των Φλαβίων εκτενή κεφάλαια 

της Ιστορίας του. Μόνο ο Chateaubriand κρατά επιφυλακτική στάση απέναντι στον Ιουλιανό. 

(Αθανασιάδη, 2001) 

Το 1861 ο Emile Lame γράφει την ιστορική μελέτη Julien l’ Apostate. Τον 20ο αιώνα 

γράφονται δύο σημαντικές μελέτες. Το 1903, Paul Allard Julien l’ Apostat. Το 1930, Joseph Bidez 

La vie de l’empereur Julien. 

Οι υπόλοιποι νεότεροι ιστορικοί βασίζονται κυρίως στους προαναφερθέντες. Θα 

περιοριστούμε στο εμβληματικό έργο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών 
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(1978). Εκεί η Πολύμνια Αθανασιάδη βιογραφεί τον Ιουλιανό από τα πρώτα χρόνια του ως το 

θάνατο του και τον χαρακτηρίζει (πρωτοφανώς) Μέγα, ενώ τις διώξεις ως μεταρρυθμίσεις. Ο 

Μίλτων Ανάστος γράφει στον ίδιο τόμο, με διαφορετική οπτική. Αναφέρει την αποστασία του 

Ιουλιανού και αναλύει μερικά από τα γραπτά του. Αποκαλεί μεγάλους τους αντιπάλους του 

Ιουλιανού, Καππαδόκες Πατέρες της Εκκλησίας. Αυτά δείχνουν σαφώς την διχογνωμία ακόμη και 

στις τάξεις καταξιωμένων ερευνητών για το πρόσωπο και τη δράση του. 

3. Ο Ιουλιανός στην καλλιτεχνική έκφραση (λογοτεχνία, ποίηση, θέατρο). 

Είδαμε ότι ο Ιουλιανός υπήρξε μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που διχάζει την έρευνα. Η 

ζωή και το έργο του είναι γνωστά από ποικίλα ιστορικά κείμενα, αλλά ο θρύλος, ο απόηχος των 

γεγονότων της βασιλείας του και η σύγκρουση με τους χριστιανούς αναπλάστηκαν από τη 

λογοτεχνία και την ποίηση που μεταφέρουν τις απόψεις και τις ιδέες κάθε εποχής για το πρόσωπο 

του. Όπως είναι φυσικό, μια προσωπικότητα, όπως αυτή του Ιουλιανού, κέντρισε το ενδιαφέρον και 

αποτέλεσε έμπνευση για διάφορους λογοτέχνες και ποιητές. Η λογοτεχνία -λαϊκή και λογία- νωρίς 

επεσήμανε διάφορες πλευρές της προσωπικότητας του. (Αθανασιάδη, 1976) 

Πρώτος ποιητής ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στα ποιήματα του, όπως και στα πεζά του, 

καταφέρθηκε εναντίον του Αποστάτη. Περιγράφει με μελανά χρώματα την περίοδο διακυβέρνησης 

του Ιουλιανού, που έληξε όταν ο Παραβάτης έλαβε τη θεϊκή τιμωρία. Αυτό δεν εμποδίζει τον Άγιο 

να δει με αντικειμενικότητα διάφορα άλλα μέτρα που βοήθησαν την ευημερία της αυτοκρατορίας. 

Επόμενος ποιητής και αυτός από τον χριστιανικό χώρο, είναι ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος με στο 

έργο του Ὕμνοι κατά Ἰουλιανοῦ. Ο ποιητικός λόγος του αγίου Εφραίμ απέδωσε με στίχους τα 

γεγονότα της βασιλείας του Αποστάτη (Bowersock, 1997). Χαρακτηριστικά είναι τα επίθετα που 

χρησιμοποιεί για τον Ιουλιανό. Είναι βεβαίως μανιασμένος χριστομάχος, εξαπατημένος από τους 

δαίμονες, αλλά και τάλας. Αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι υπόνοια συμπάθειας για τον 

αυτοκράτορα. Ο Εφραίμ και γενικά οι Πατέρες δεν τον μισούν, λυπούνται για την απώλεια του, 

αλλά τον πολεμούν σθεναρά και επισημαίνουν τα λάθη του. 

Τον 5ο αιώνα ο χριστιανός Προυδέντιος (348-413) στο ποίημά του Αποθέωση, γράφει ότι 

μολονότι πρόδωσε το Θεό ο Ιουλιανός, ωφέλησε την αυτοκρατορία με την πολεμική του αξία, την 

τίμια διοίκηση και την αυστηρή δικαιοσύνη. Τον 8ο αιώνα μια Γερμανίδα μοναχή Hrotsvitha 

συνέθεσε δράμα με πολλά φανταστικά στοιχεία. Κατά την Αναγέννηση ο Lorenzo de’ Medici 

(1449-1492) συνέθεσε δράμα για τον Ιουλιανό. 

Οι θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις του 16ου αιώνα και η στροφή στην αρχαιολατρία 

προκάλεσαν το ενδιαφέρον για τον Ιουλιανό και τα κείμενα του. Μάλιστα τότε παρατηρήθηκε η 

πρώτη προσπάθεια αποκαταστάσεως της μνήμης του. Ο Montaigne στις Δοκιμές του (19η 2ου 

βιβλίου) τον χαρακτήρισε μάρτυρα του Ελληνισμού. Στην Γερμανία γράφονται θεατρικά έργα αντι-

ιουλιανικού χαρακτήρα (Αθανασιάδη, 1976). 

Ο γερμανός ποιητής Γκαίτε, το 1798 σε γράμμα προς τον Σίλλερ περιγράφει την εντύπωση 

που του έκαμε η προσωπικότητα του Αυτοκράτορα και την πρόθεση του να συγγράψει γι’ αυτόν 

«φρικτό δράμα». Φαίνεται ότι δεν πρόλαβε. Αντιθέτως ο Ίψεν έγραψε γιά τη ζωή του Ιουλιανού 

δράμα τιτλοφορούμενο Αὐτοκράτορας καί Γαλιλαῖος (Ibsen, 1873). 

Κατά τόν 18ο αἰώνα -εποχή του ρομαντισμού- βρέθηκαν στοχαστές πού σύγκριναν τόν 

Ἰουλιανό μέ τόν Φάουστ, τόν Άμλετ, τόν Βαλλενστάϊν. Οι γερμανοί διανοούμενοι τόν 

αποκαλούσαν «ρομαντικό πρίγκηπα». Τον ίδιο αιώνα η αμερικανίδα Elisabeth Buckminster έγραψε 

το πρώτο ιστορικό μυθιστόρημα για τον Ιουλιανό. Στη Γαλλία ο ποιητής Etienne Jouy (1823) 

συντάσει το δράμα Julien dans les Gaules. 

Στην Ελλάδα, ο θεατρικός συγγραφέας Κλέων Ραγκαβής (1877) συνέταξε το Ἰουλιανός ὁ 

Παραβάτης, ποίημα δραματικόν εἰς μέρη πέντε. Στα «Προλεγόμενα» προσπαθεί να αιτιολογήσει 

την προσπάθεια του. Από χριστιανικούς κύκλους της εποχής θεωρήθηκε πρόκληση ένα δράμα με 

πρωταγωνιστή τον Αποστάτη. Έτσι στο έργο του Κλ. Ραγκαβή αντέδρασε ο Ν. Αμβράζης με την 
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πραγματεία: Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης ἐν ἀπελπισίᾳ ἐκπνέων ἤ ἀπάντησις εἰς τά ὑπό Κλέωνος 

Ραγκαβῆ κατά τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως γραφέντα καί ἐπιστημονική αὐτῶν ἀναίρεσις. 

Ο Dmitry Merejkowsky (1894) του αφιέρωσε το μυθιστόρημα Αντίχριστος ή ο θάνατος των 

θεων. O Alfred de Vigny το 1837 άρχισε και άφησε ημιτελή τη δημοσιευμένη το 1912 βιογραφία 

του Ιουλιανού, σε στυλ ιστορικού ρομάντζου μέ τόν τίτλο Δάφνη. Αυτός κάνει εκτενή αναφορά 

στους συμμαθητές του Ιουλιανού, Βασίλειο και Γρηγόριο καθώς και στον Ιωάννη Χρυσόστομο. Ο 

παρνασσιστής Anatole France (1844-1924) συμπεραίνει ότι Ιουλιανός είχε μετριοπάθεια για τους 

αντιπάλους του (Αθανασιάδη, 1976). 

Από τους έλληνες λογοτέχνες άλλοι προσπάθησαν να τον συμμεριστούν και να κατανοήσουν 

την προσωπικότητά του και άλλοι να τον κατακρίνουν ή να τον ειρωνευτούν. Ο Εμμανουήλ Ροΐδης 

στο Σκαλάθυρμα (1885) κάνει έμμεση αναφορά στο έργο Μισωπώγων του Ιουλιανού όταν τον 

παρουσιάζει να εγκωμιάζει «τάς φθειριώσας γενειάδας». 

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1851-1911) στο διήγημα Στο Χριστό, στο Κάστρο (1892) 

κάνει έμμεση κριτική στον Ιουλιανό μέσα από την περιγραφή της εικόνας του αγίου Μερκουρίου. 

Ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης έχει ασχοληθεί σε δώδεκα ποιήματα του με τον Ιουλιανό. 

Επτά τελειωμένα. Το πρώτο Ὁ Ἰουλιανός ἐν τοῖς μυστηρίοις. Σε αυτό επαναλαμβάνεται αυτούσια 

σχεδόν, η σχετική διήγηση του Γρηγορίου του Θεολόγου για τη μύηση του παραβάτη. Το δεύτερο 

Ὁ Ἰουλιανός ὁρῶν ὁλιγορίαν, εμπνευσμένο από επιστολή του αυτοκράτορα στον ειδωλολάτρη 

αρχιερέα της Ασίας Θεόδωρο. Με άκρως ειρωνικό τόνο ο Καβάφης εμφανίζει τον Ιουλιανό να 

στερείται το ελληνικό μέτρο. Στο επόμενο ποίημα Ὁ Ἰουλιανός ἐν Νικομηδείᾳ, με τραγικό και 

ειρωνικό τρόπο ζωντανεύει το αυτοκρατορικό περιβάλλον και η επαφή του αυτοκράτορα με τους 

θεουργούς. Στο τέταρτο Ὁ Ἰουλιανός καί οἱ Άντιοχεῖς, αναδεικνύεται ο δυαρχικός και πουριτανικός 

τρόπος σκέψης του Ιουλιανού αντιθέτως με το ήθος των Αντιοχέων. Στο ποίημα Μεγάλη συνοδεία 

ἐξ ἰερέων καί λαϊκῶν, ο Καβάφης παρουσιάζει ανάγλυφα την επικράτηση του Χριστιανισμού μετά 

το θάνατο του Αποστάτη (Ματσούκας, 2000). Το ποίημα Οὐκ ἔγνως, έχει ως θέμα τη γνωστή 

απάντηση χριστιανού (κάποιοι αποδίδουν το κείμενο στο Μέγα Βασίλειο) σε επιστολή του βασιλιά. 

Τελευταίο το ποίημα που έγραψε ο Καβάφης λίγο πριν το θάνατό του, το Εἰς τά περίχωρα τῆς 

Ἀντιοχείας. Περιγράφει τα περιστατικά στη Δάφνη, όπου η αδυναμία χρησμοδοσίας εξοργίζει τον 

Παραβάτη, ο οποίος απαιτεί την απομάκρυνση του λειψάνου του αγίου Βαβύλα. Εκτός από τα 

παραπάνω, εντοπίσαμε άλλα πέντε ποιήματα από τα λεγόμενα Ατελή (Καβάφης, α.χ.). Το ποίημα 

Αθανάσιος. Σε αυτό παρουσιάζει τον άγιο Αθανάσιο να φεύγει διωγμένος σε μια βάρκα με άλλους 

μοναχούς τη στιγμή που πεθαίνει ο Ιουλιανός και να συναισθάνονται το γεγονός. Γνωστός για τη 

λεπτομερή μελέτη της Ιστορίας, φαίνεται ότι βασίζεται στον Σωζομενό, τον Σωκράτη, τον 

Θεοδώρητο και την Butcher. Ο Επίσκοπος Πηγάσιος, περιέχει το γνωστό περιστατικό της 

επίσκεψης του Ιουλιανού στον τάφο του Έκτορα. Το ποίημα έχει πολλές διαφορετικές γραφές και 

διορθώσεις και βασίζεται στην βιογραφία που συνέγραψε ο Bidez. Ο ποιητής χαρακτηρίζει ψεύτες 

τον Πηγάσιο και τον Ιουλιανό. Το επόμενο είναι Η διάσωσις του Ιουλιανού, σε αυτό περιγράφεται η 

δολοφονία από τους στρατιώτες του Κωνσταντίου της οικογένειας του Ιουλιανού και η διάσωση 

από χριστιανούς ιερείς των δύο μικρών πριγκήπων Γάλλου και Ιουλιανού. Βασίζεται στον 

Γρηγόριο Θεολόγο, τον Allard και τον Παπαρηγόπουλο. Το τέταρτο ποίημα Hunc Deorum Templis, 

με τον λατινικό τίτλο επιγράφει την προφητεία μιας τυφλής γερόντισσας, ότι θα αναστηλώσει τους 

ναούς των θεών, τη στιγμή που έμπαινε ο καίσαρας Ιουλιανός θριαμβευτής στη Βιέννη. Στο Πρώτα 

ο Ματθαίος, πρώτα ο Λουκάς, παρουσιάζει ένα νεαρό ανώνυμο Αλεξανδρινό, στα χρόνια του 

αυτοκράτορα Θεοδοσίου, που ήδη είχε επικρατήσει ο χριστιανισμός. Βρίσκεται σε επίσκεψη στο 

σπίτι φίλου, εκεί περιμένοντας βρίσκει και διαβάζει ένα βιβλίο σοφιστή και θυμάται με πικρό 

χαμόγελο την απαγόρευση της θυραθεν παιδείας για τους χριστιανούς, του νεκρού, από 

δεκαεξαετίας, Ιουλιανού. 

Φαίνεται ότι ο Καβάφης μελετούσε επισταμένα τόσο τα αρχαία κείμενα, όσο και βιβλία 

ελλήνων και ξένων ερευνητών, ώστε να καταλήξει στην τελική μορφή του ποιήματος του. Δεν 
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έγραφε ανακρίβειες αλλά και δεν δίσταζε να αλλάζει συχνά το κείμενο του. Φρόντιζε ιδιαιτέρως 

για την ιστορικότητα και την εκλέπτυνση των ποιημάτων του. 

Πολλοί συγγραφείς προσπάθησαν να διεισδύσουν στην ψυχολογία του Ιουλιανού, όπως ο 

Νίκος Καζαντζάκης στην τραγωδία Ἰουλιανός ὁ Ἀποστάτης (1945) που επιχειρεί την υπαρξιακή 

προσέγγιση του τραγικού ήρωα. Η τραγικότητα εκπορεύεται από την αποτυχία της προσπάθειας 

του για επαναφορά της ειδωλολατρίας. Η οικειότητα που νιώθει ο Καζαντζάκης για τον Ιουλιανό 

πιθανόν να προέρχεται και από το γεγονός ο ίδιος όπως και ο αυτοκράτορας υπήρξαν εισηγητές μια 

νέας θρησκείας (Υφαντής, 2007). Πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα μεταφέρθηκαν 

στον ήρωα της τραγωδίας. Η ύβρις μετατρέπεται από την κρητικό συγγραφέα σε θετικό 

χαρακτηριστικό και αποτελεί τη μαγιά για την ηθοπλασία του Ιουλιανού από τον Καζαντζάκη. 

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος στους Πέντε Αθηναϊκούς Διαλόγους (1956) περιγράφει μια 

φανταστική συζήτηση πέντε συνομιλητών, χριστιανών και εθνικών (Μ. Βασίλειος, Αγ. Γρηγόριος, 

Ιουλιανός, Δίων, Διότιμος). Εκεί λαμβάνοντας υπόψη τα κείμενα, αλλά με αρκετά συμπληρώματα, 

ο συγγραφέας επιχειρεί να δώσει παιδαγωγικό χαρακτήρα στο διάλογο. Αναφορά στον Ιουλιανό 

κάνει ο ίδιος συγγραφέας και στο έργο του Γεννήθηκα στα χίλια τετρακόσια δύο (2006) τον 

συγκρίνει με τον Πλήθωνα, λέγοντας πως δεν κατάλαβε ο αυτοκράτορας ότι μπορείς να είσαι 

Έλληνας και χριστιανός. 

Ο Gore Vidal, στο έργο Julian (1962) παρουσιάζει τον αυτοκράτορα ως εξαιρετική 

περίπτωση της υστερορωμαϊκής ζωής. Είναι ονειροπόλος αλλά ταυτοχρόνως και άνθρωπος της 

εποχής του. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι τελικά δεν ακολούθησε το ρεύμα της εποχής του παρά 

μόνο στα σημεία που ευνοούσαν την προκαθορισμένη ιδέα που είχε. 

Ο συγγραφέας Χρήστος Ζαλόκωστας στο έργο του, Ιουλιανός (1974) αφού παρουσιάζει μια 

βιογραφία του αυτοκράτορα, και στον επίλογο του βιβλίου του μας παρέχει την εικόνα της 

απήχησής του στους μεταγενέστερους. 

Ο Τάσος Αθανασιάδης, (1978) στο βιβλίο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, 

προσπαθεί να αναδείξει την ηλιολατρεία, τη «θεϊκή» καταγωγή και τον υπερφυσικό στόχο του 

αυτοκράτορα μέσα από την ευμενή βιογραφία του. 

Ο θεατρικός συγγραφέας Νίκος Ζακόπουλος (1979) ονομάζει τον Ιουλιανό οραματιστή και 

παρουσιάζει τις τελευταίες στιγμές του Ιουλιανού. Το έργο δέχεται την απάντηση του 

πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Κ. Μαντζουνέα (1981) Ιουλιανός ο «Οραματιστής.» 

Ο Claude Fouquet το 1985 στο μυθιστόρημα Ιουλιανός ο θάνατος του αρχαίου κόσμου (1995) 

βάζει τον Ιουλιανό και κάποιους φίλους του, τον Ορειβάσιο, τον Σαλούτιο, τον Αμμιανό 

Μαρκελλίνο να περιγράφουν, υπό τύπον αυτοβιογραφικού ημερολογίου, τα περιστατικά της ζωής 

και του θανάτου του αυτοκράτορα, χωρίς να αφίστανται ουσιαστικά από τα συνήθη. 

Στις μέρες μας ο ποιητής Γιώργος Μπλάνας  (1959 -) ασχολήθηκε με τον Ιουλιανό. Στην 

ποιητική συλλογή με τον τίτλο Παράφορο! περιέχεται το ποίημα Αυτοκράτωρ Ιουλιανός προς 

φιλόσοφον. Στις δύο σελίδες που καταλαμβάνει παρουσιάζει τον αυτοκράτορα να αναζητά το 

νόημα της ύπαρξης και του κόσμου. Μοιάζει λίγο με τον χαμένο και συνεχώς αναζητούντα 

άνθρωπο της σύγχρονης εποχής. 

Ο πολυβραβευμένος Κύπριος ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης (1940-) μας έκανε την τιμή 

να μας εγχειρίσει τρία ποιήματά του, που αφορούν τον Ιουλιανό, όταν συναντηθήκαμε ως 

συνεισηγητές σε συνέδριο στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης με θέμα Ορθοδοξία και Λογοτεχνία. 

Είναι γραμμένα την Μεγάλη Εβδομάδα του 1998. Το πρώτο με τίτλο Πρεσβεία χριστιανών στον 

Ιουλιανό, γραμμένο την Μεγάλη Τρίτη και την Μεγάλη Τετάρτη, όπως σημειώνει στο τέλος του 

ποιήματος. Αναφέρεται σε κάποιο φανταστικό περιστατικό: μια ομάδα χριστιανών ζητά 

συμφιλίωση με τον αυτοκράτορα και αποκατάσταση της εικόνας του Χριστού. Το δεύτερο ποίημα 

φέρει τον τίτλο Ο Ιουλιανός σχολιάζων τα πάθη τα σεπτά. Συντάχθηκε την Μεγάλη Πέμπτη του 

ίδιου έτους. Σε αυτό ο ποιητής βάζει τον Ιουλιανό να κρατά σημειώσεις, που μας τις διασώζει ο 

μάρτυρας Μαρτίνος, με τις οποίες συγκρίνει τα δρώμενα της Μεγάλης Εβδομάδας, των Παθών του 

Χριστού, με αρχαίους μύθους και πρακτικές. Ο γερο-δυστυχής, όπως τον χαρακτηρίζει ο ποιητής, 
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Ιουλιανός δεν έχει το σθένος να συνεχίσει την γραπτή πολεμική του και διακόπτει τις σημειώσεις 

του. Είναι άξιο προσοχής ότι τον παρουσιάζει ως γέρο, αν και ξέρουμε ότι φονεύθηκε σε σχετικά 

νεανική ηλικία. Το επίθετο δυστυχής φανερώνει την αποτυχία αλλά και την τοποθέτηση του 

ποιητή. Στο τελευταίο ποίημα Ιουλιανός περιλυπούμενος, που ο Κυρ. Χαραλαμπίδης αφιερώνει 

στον Νάσο Αθανασίου, γραμμένο το Μεγάλο Σάββατο του 1998, εμφανίζει τον Ιουλιανό στην 

Αντιόχεια. Απηχεί την αντίληψη του Ιουλιανού, ότι οι Αντιοχείς δεν ακολούθησαν τον 

αυτοκράτορα στον εθνισμό, επειδή κυριεύθηκαν από την τρυφηλότητα και την καλοπέραση, από 

τον Διόνυσο, όχι από το Χριστό. 

Η γνωστή βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ (1926-) είναι ελάχιστα γνωστό ότι 

ασχολήθηκε με την ποίηση. Με τον Ιουλιανό καταπιάστηκε στο ποίημα Θάνατος Ιουλιανού 

Παραβάτη (2006). Είναι προφανές ότι εδώ τουλάχιστον η στάση της είναι κριτική έως και αρνητική 

έναντι του «δαίμονα Ιουλιανού» αφού έστω και εμμέσως έχει την οπτική ενός χριστιανού που 

αποδίδει σε θαύμα της Θεοτόκου το θάνατο του αυτοκράτορα. 

4. Συμπεράσματα 

«Ἕκαστος αἰών θα ἔχῃ την πεποίθησιν ὅτι ἀνεκάλυψε ἕν γωνίδιον τῆς πολυεδρικῆς αὐτῆς 

φυσιογνωμίας. Τό αἴνιγμα τῆς προσωπικότητός του θά παραμείνῃ ἄλυτον, διότι διά τους 

ψυχολογικούς γορδίους δεσμούς δεν ὑπάρχουν λύσεις. Οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Ἰουλιανός εἶχε δυνηθῆ να 

διασπάσῃ τόν πυρῆνα τοῦ αἰνίγματος, πού ἔκρυβε μέσα του.» (Αθανασιάδη, 1976). Επιχειρήσαμε 

ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στα χνάρια του και μια απόπειρα ερμηνείας κάθε αναφοράς που 

συναντήσαμε. 

Η παρούσα εισήγηση κατέδειξε την εικόνα του Ιουλιανού που υπάρχει στην Ιστοριογραφία. 

Οι πρώτοι ιστορικοί, κυρίως χριστιανοί, ακολουθούν την γνωστή πατερική γραμμή. Για να μειωθεί 

ο Παραβάτης, συσχετίζουν κριτικά το πρόσωπό του με γεγονότα, όπως ο Δελφικός χρησμός, που 

θεωρείται το τελειωτικό χτύπημα στην πολιτική του. Οι λίγοι εθνικοί ιστορικοί ανακαλύπτονται 

στον αιώνα του Διαφωτισμού, οπότε έχουμε μια αλλαγή στη στάση των ερευνητών απέναντι στον 

αυτοκράτορα, η οποία φτάνει ακόμη και σε προσπάθειες δικαίωσής του. Ο διχασμός και η 

ταλάντευση μεταξύ επίκρισης και δικαίωσης του Ιουλιανού εμφανίζεται έκτοτε ως την εποχή μας. 

Σημαντική είναι η λογοτεχνική καταγραφή από πεζογράφους, ποιητές, θεατρικούς 

συγγραφείς, των αντιλήψεων περί Ιουλιανού. Πτυχές που δεν εμφανίζονται στην Ιστορία μπορούν 

να εμφανιστούν στην Τέχνη. Κάθε εποχή τον διαπλάθει ως λογοτεχνικό χαρακτήρα με τα δικά της 

δεδομένα και τα γεγονότα, τις ανησυχίες και τα προβλήματα, τα πάθη, τις ιδέες ή τις φαντασιώσεις 

και έχει μια δική της οπτική γι’ αυτά. Τελικά, βλέπει και νοηματοδοτεί το παρελθόν μέσα από το 

πρίσμα της. Αυτή την πορεία στο χρόνο των αντιλήψεων για τον Ιουλιανό παρακολουθήσαμε 

έχοντας υπόψη ότι η ματιά μας είναι επηρεασμένη από την ιδεολογική φόρτιση και τοποθέτηση 

κάθενός. 
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Σφακιωτάκης Σταύρος 

sfakiotakis@yahoo.co.uk 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΑ Τουρκολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Περίληψη 

Η εργασία φυλλομετρά τα βιβλία νεοελληνικής λογοτεχνίας που διδάσκονται στο Λύκειο και 

καταγράφει τα σημεία όπου αναφέρονται Οθωμανοί –Τούρκοι και Εβραίοι. Η καταγραφή γίνεται 

ανά τάξη. Ακολουθεί ένας σύντομος σχολιασμός του κάθε αποσπάσματος και μια προσπάθεια 

ένταξής του στη διδακτική πρακτική. Τα κείμενα που ανθολογούνται είναι γραμμένα σε 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους και απηχούν διαφορετικές αντιλήψεις των Ελλήνων για τους 

Τούρκους και τους Εβραίους. Ακολουθεί μια προσπάθεια ομαδοποίησης των κειμένων ώστε να 

διατυπωθούν συμπεράσματα για τις αντιλήψεις που επικρατούν στην ελληνική λογοτεχνία για 

λαούς με τους οποίους η ιστορία μας έχει φέρει πολύ κοντά. Κλείνοντας γίνονται διδακτικές 

προτάσεις για την αλλαγή των στερεοτυπικών αντιλήψεων που αναπαράγουν τα κείμενα μέσα στην 

τάξη. 

Λέξεις κλειδιά: Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι, Λογοτεχνία. 

1.Εισαγωγή 

Σήμερα γίνεται πολύς λόγος για το διαφορετικό, για το σεβασμό των μειονοτήτων, για τον 

περιορισμό των στερεοτυπικών αντιλήψεων, για τον ρόλο της ιστορίας και της λογοτεχνίας στην 

εκπαίδευση. Θεώρησα, λοιπόν, χρήσιμο να φυλλομετρήσω τα βιβλία των κειμένων νεοελληνικής 

λογοτεχνίας που διδάσκουμε σήμερα στο Λύκειο και να εντοπίσω τις αναφορές που γίνονται σε 

δύο λαούς με τους οποίους έχουμε μακραίωνη σχέση, όχι αρμονική τις περισσότερες φορές. 

Αναφέρομαι στους Τούρκους και τους Εβραίους. Οι δύο αυτοί λαοί αναφέρονται αρκετά συχνά σε 

κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας. 

Στην καταγραφή των δεδομένων αυτών χρησιμοποίησα τη δειγματοληπτική επισκοπική 

εμπειρική μέθοδο έρευνας (Τσιώλης, 2013). 

Συλλέγοντας τα αποσπάσματα από τα σχολικά βιβλία, προσπάθησα να αποκαλύψω γενικές 

τάσεις που διέπουν τις αντιλήψεις των ανθολόγων για τους Τούρκους και τους Εβραίους. Μέσω της 

παρουσίασης πληθώρας περιπτώσεων θα αναδειχθούν τάσεις και ιδέες που θα θεωρηθούν ως 

γενικά ισχύουσες, και θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση της αντίληψης που θέλουν τα βιβλία της 

λογοτεχνίας να διαμορφώσουν οι μαθητές του 2019 για τους δύο προαναφερόμενους λαούς. 
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Στόχος παραμένει όχι η απλή καταγραφή των πληροφοριών που υπάρχουν στα σχολικά 

βιβλία, αλλά το πως αυτά τα βιβλία θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο χρήσιμα εργαλεία για τον 

εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη. 

2. Οι Οθωμανοί –Τούρκοι 

Λογοτεχνία Α΄Λυκείου 

Περνώντας στα βιβλία της Λογοτεχνίας , επισημαίνουμε το διαφορετικό τρόπο παρουσίασης 

των Τούρκων ανάλογα με την εποχή που εντάσσονται τα κείμενα και προτείνουμε ως διδακτική 

στρατηγική να υπερβούμε την αποσπασματικότητα των πληροφοριών και να δώσουμε συνοχή και 

συνέχεια στις διαφορετικές προσεγγίσεις ανά εποχή στα βιβλία των τριών τάξεων. 

Η πρώτη αναφορά που εντοπίζω είναι στο ακριτικό τραγούδι  « Ο Αιχμάλωτον» όπου 

αναφέρεται ότι  

 

Οι Τούρκ’ όνταν εκούρσευαν την Πόλ’, τη Ρωμανίαν, 

επάτνανε τα εγκλησιάς κι έπαιρναν τα εικόνας, 

επαίρναν τα χρυσά σταυρούς, αργύρα μαστραπάδες, 

επήραν και τη μάνα μου, σ’ εμέν έμποδος  έτον. 

 

Δεν δίνεται στο βιβλίο όμως κανένας περαιτέρω σχολιασμός για την αναφορά αυτή ( 

Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

Ακολουθεί μια σειρά δημοτικών τραγουδιών που λογικά αναφέρονται στα γεγονότα της 

τουρκοκρατίας ανακαλώντας στη λαϊκή μνήμη  τα επαναστατικά κινήματα της εποχής. Τα κείμενα 

είναι ξεκάθαρα ως προς το ρόλο των καλών Ελλήνων  και των κακών Τούρκων, όμως προκειμένου 

να μην αναπαράγεται σήμερα μια τέτοια στερεοτυπική εικόνα χρειάζεται να συζητήσουμε με τους 

μαθητές ότι η αρνητική εικόνα για τους Τούρκους είναι αυτονόητη σε κείμενα αυτής της περιόδου 

αφού αυτά αναφέρονται στα βάσανα των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία (Σφακιωτάκης, 2015). 

Στα ιστορικά χρονικά όπως του Φραντζή, που ακολουθούν στο βιβλίο,  η επιλογή των 

αποσπασμάτων των λόγων του Μεχμέτ του Πορθητή και του Κων/νου Παλαιολόγου σαφώς δίνει 

μια ιδεολογική κατεύθυνση ότι εξ ορισμού οι Έλληνες είναι καλοί και οι Οθωμανοί οι κακοί. Τις 

ίδιες εικόνες απηχεί και το απόσπασμα από το Χρονικό του Γαλαξιδιού που αναφέρεται στους 

«άπιστους μουσουλμάνους» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). Ο χαρακτηρισμός άπιστοι, είναι ιδιαίτερα 

βαρύς. 

Σε διαφορετικό ύφος κινούνται τα κείμενα του Κοσμά του Αιτωλού και του Δημ. Καταρτζή 

που κάνουν πιο πολύ αυτοκριτική στους Έλληνες και επιμένουν στην βελτίωση των Ελλήνων σαν 

λαού μέσω κυρίως της παιδείας ώστε να είναι άξιοι της ελευθερίας τους. Εδώ θα τοποθετούσα και 

το απόσπασμα του Μακρυγιάννη που δίνεται παρακάτω στο βιβλίο (Σφακιωτάκης, 2015). 

 

Η  επαναστατική προκήρυξη του Ρήγα αναφέρει: « όλοι όσοι 

στενάζουν υπό την δυσφορωτάτην τυραννίαν του Οθωμανικού βδελυ- 

ρωτάτου δεσποτισμού, ή εβιάσθησαν να φύγουν εις ξένα βασίλεια, διά 

να γλιτώσουν από τον δυσβάστακτον και βαρύν αυτού ζυγόν, όλοι, λέγω, 

Χριστιανοί και Τούρκοι, χωρίς κανένα ξεχωρισμόν θρησκείας (επειδή όλοι 

πλάσματα Θεού είναι και τέκνα του πρωτοπλάστου), στοχαζόμενοι ότι 

ο Τύραννος, ονομαζόμενος Σουλτάνος….» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

 

Στο απόσπασμα τονίζεται η επανάσταση ως αντίδραση σε ένα καταπιεστικό καθεστώς παρά 

σαν εθνική αποκατάσταση μόνο των Eλλήνων.  

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα απομνημονεύματα που μεταφέρουν πιο άμεσες και 

προσωπικές απόψεις των συγγραφέων.  Το χρονικό της σκλαβωμένης Αθήνας του Π. Σκουζέ 
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(Γρηγοριάδης κ.α., 2018). είναι μια πολύ απλή αλλά καθαρή περιγραφή της πολύ δύσκολης ζωής 

των απλών ανθρώπων κάτω από την οθωμανική διοίκηση και θεωρώ ότι επειδή ο συγγραφέας είναι 

έφηβος όταν βιώνει όλα αυτά τα δραματικά  γεγονότα το κείμενο προσφέρεται για πλήθος 

συζητήσεων και συγκρίσεων για τον τρόπο ζωής τότε και σήμερα (Σφακιωτάκης, 2015). 

 

Στο Λουκή Λάρα  του Δ. Βικέλα περιγράφεται η καταστροφή της Χίου του 1822 όποτε η 

παρουσίαση των Οθωμανών είναι αναπόφευκτα αρνητική. 

 

«Ο κύριος των Τούρκων σκοπός ήτο η ανακάλυψις των κρυπτομένων 

φυγάδων. Τους άνδρας εφόνευον, …. και ούτως εφεξής.» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

 

Στα Σατυρικά Γυμνάσματα του Παλαμά του 1907  η εικόνα για συνήθειες που προέρχονται 

από την Ανατολή δεν είναι πολύ κολακευτική. 

 

Κι ο Ρωμιός; Αφερίμ! Μυαλό; Κουκούτσι. 

Από τον καφενέ στην Πόλη μπαίνει 

του ναργιλέ κρατώντας το μαρκούτσι. (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

 

Και σε επόμενο απόσπασμα αποδίδει όλα τα κακά του ελληνικού κράτους στην οθωμανική 

περίοδο. Χρήσιμο θα ήταν να σχολιάσουμε εδώ ότι το κείμενο γράφτηκε το 1907 και σήμερα δεν 

είναι κολακευτικό για μας να χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία για όλα τα αρνητικά γνωρίσματά μας 

την Τουρκοκρατία και ότι πια έχουμε απόλυτη ευθύνη για τη διαμόρφωση της πολιτικής και 

πολιτισμικής μας ταυτότητας. Επίσης για να μην μείνει αυτή η κάπως αρνητική εικόνα του 

Ανατολίτη αναφέρουμε ότι και οι ίδιοι οι Τούρκοι με τις μεταρρυθμίσεις του Κεμάλ προσπάθησαν 

να ξεφύγουν από αυτές ακριβώς τις αρνητικές δομές του οθωμανικού κράτους (Σφακιωτάκης, 

2015). 

Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου 

Οι αναφορές για τους Τούρκους στο βιβλίο της Β΄ τάξης είναι εντελώς άλλου ύφους. 

Απομακρυνόμαστε χρονικά από την Επανάσταση και οι έλληνες συγγραφείς μπορούν να δουν πιο 

ψύχραιμα τα γεγονότα και να τα αναλύσουν με διαφορετικό πρίσμα . Οι γνώμες για τους 

Οθωμανούς δεν είναι κακές, το αντίθετο μάλιστα σε κάποια από τα ανθολογούμενα έργα  οι 

συγγραφείς τονίζουν την κοινή μοίρα των φτωχών ανθρώπων που παλεύουν για την επιβίωσή τους. 

Σημειώνω επιπλέον ότι όλοι οι ανθολογούμενοι συγγραφείς κατάγονται από περιοχές που ακόμα 

ανήκαν στο Οθωμανικό κράτος και τα γεγονότα που περιγράφουν λαμβάνουν χώρα μέσα στα όρια 

της Αυτοκρατορίας. Δίνεται λοιπόν μια πιο ανθρώπινη διάσταση στις σχέσεις Ελλήνων – Τούρκων 

(Σφακιωτάκης, 2015). 

Ειδικότερα  στα κείμενα του Βιζυηνού, όπου ο καταγόμενος από τη Θράκη συγγραφέας έχει 

μάθει να συμβιώνει με Οθωμανούς και τους αντιμετωπίζει σαν γείτονες και απλούς ανθρώπους και 

όχι σαν αιώνιους εχθρούς. 

Απόσπασμα από το «Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου» 

 

«– Είναι ο Κιαμήλης μας, είπεν, επιδεικτικώς προς εμέ, και αυτή θα είναι η μητέρα του!....Ο 

Τούρκος έσκυψε μετά δακρύων εις τους οφθαλμούς και λαβών εφίλησε την άκραν του φορέματός 

της.» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

 

Ιδιαίτερα συμπαθής είναι η μορφή του Μοσκώβ Σελήμ, που προκαλεί φιλάνθρωπα 

αισθήματα πάνω από εθνικότητες και θρησκείες σε ένα «βαλκανικό» διήγημα που περιγράφει τη 

μοίρα και τις ταλαιπωρίες των απλών ανθρώπων μέσα στα γυρίσματα της ιστορίας, σε περιοχές που 

έχουν υποφέρει πολλά από πολέμους και ιδεολογίες θρησκευτικής και εθνικής καθαρότητας. Ο 
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Σελήμ είναι Τούρκος αλλά θα μπορούσε να ανήκει σε οποιαδήποτε βαλκανική εθνότητα, αφού όλοι 

οι λαοί της περιοχής έχουμε υποφέρει παρόμοια βάσανα (Σφακιωτάκης, 2015). 

Στον Πατούχα του Ι. Κονδυλάκη περιγράφεται μια σκηνή αψιμαχίας ανάμεσα σε χριστιανούς 

και Τούρκους στην Κρήτη του 1860 δίνοντας εύστοχα την ατμόσφαιρα του νησιού την περίοδο 

εκείνη όπου οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων δεν είναι καλές και αρκεί μια ασήμαντη αφορμή για να 

γενικευθεί η σύγκρουση. 

 

«  – Δε μου λέτε, αγαδάκια, ιντά ’ρθετε επαέ να κάμετε; 

– Ήρθαμε να χορέψομε, απήντησεν εις εκ των Τούρκων. 

– Δεν το πιστεύγω πως ήρθατε να χορέψετε. Επά ’ν’ όλο Χριστιανοί, 

με τσι γυναίκες και τσ’ αδερφήδες τως, κι αν ήρθετε για να χορέψετε, έπρεπε να φέρετε κι 

απατοί σας τσ’ αδερφήδες και τσι γυναίκες σας……. 

– Σα δεν κάνει να χορέψουν οι γυναίκες σας με Ρωμιούς, πώς θα χορέψουν οι δικές μας με 

Τούρκους; » (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

 

Στα Τυφλοπόντικα του Α. Καρκαβίτσα χριστιανοί και μουσουλμάνοι συνεργάζονται για να 

διώξουν τα ποντίκια που τρώνε τη σοδειά τους χρησιμοποιώντας λαϊκές τελετουργίες ανεξάρτητα 

από θρησκείες. Ο αγώνας για επιβίωση παραμερίζει τις όποιες διαφορές και απλά στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η μέθοδος των τούρκων αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική προς μεγάλη 

ανακούφιση και των χριστιανών. 

 

   «Μπρε και λιτανείες κάναμε και τ’ Άγια Λείψανα φέραμε από το μοναστήρι της Πέτρας・ 

μα τίποτα! Ήρθε καιρός να μάθουμε πως οι Τούρκοι γρικιώνται καλύτερ’ από μας τους 

Χριστιανούς. Είδαν κι απόειδαν, που λες, κουβεντιάσανε οι μπέηδες στη Λάρ’σα, μαζέψανε 

δεκαπέντε χιλιάδες γρόσια και στέλνουν δυο Τούρκους στην Ανατολή μέσα….. 

Πάνε, και σε δεκαπέντε μέρες γυρίζουν μ’ ένα νερό θαματουργό……. 

Το φέραμε και τ’ απιθώσαμε στο Χασάνμπεη τζαμί. Ε, θα πιστέψεις ένα πράμα; Σε δυο 

ημέρες ουτ’ ένα ποντίκι δεν έμεινε στον Κάμπο!» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

 

Στο απόσπασμα από του Χατζηφράγκου του Κοσμά Πολίτη οι Τούρκοι δεν διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο. Αναφέρονται απλά ως οι διοικητές της πόλης χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σχολιασμό. 

Η οθωμανική διοίκηση αναθέτει δημόσια έργα σε Έλληνες και ευρωπαίους  που ζουν και 

ευημερούν στη Σμύρνη. Το κείμενο περιέχει αρκετές τουρκικές λέξεις που θεωρούνται ευνόητες 

για το ελληνικό κοινό (Σφακιωτάκης, 2015). 

 

«– Μουχτάρ εφέντη, σου παραδίνω τον ντουσεμέ. Γκιουζέλ, ε; 

– Άφεριμ άφεριμ..» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

 

Το νούμερο 31328 του Ηλ. Βενέζη αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση .Αναφερόμενο στην 

αιχμαλωσία του ήρωα κατά το Μικρασιατικό πόλεμο είναι απολύτως λογικό να περιέχει πολύ 

έντονες σκηνές και να δημιουργεί αρνητική εικόνα για τους Τούρκους. Όμως ακόμα και σε ένα 

τέτοιο κείμενο το μίσος δεν κυριαρχεί και όπως όλοι οι μικρασιάτες συγγραφείς ο Βενέζης 

εντάσσει και σκηνές ανθρωπιάς στο κείμενό του. Μια τέτοια έχει επιλεγεί ορθά από τους 

ανθολόγους του βιβλίου γιατί το έργο στην ολότητά του είναι ιδιαίτερα σκληρό (Σφακιωτάκης, 

2105).  

«Οι πιο πολλοί τους έχουν γενειάδα. Σιγά σιγά έπιασαν να ’ρχουνται τα βράδια στις παρέες 

μας…… 

Μας λεν τον καημό τους, μας ρωτούν τι να κάμουν. 

Δεν έχουμε πολύ κέφι γι’ αυτές τις παρέες. Τους ακούμε σχεδόν ψυχρά 
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– ανάμεσά τους κι ανάμεσά μας υπάρχει ο σκληρός τοίχος. Αυτοί δεν είναι που μας κρατούν 

δεμένους; Τους μισούμε - πρέπει. Κι αν καμιά φορά πιάνεις τον εαυτό σου αφηρημένο σα να ’χει 

ξεχάσει τον ≪τοίχο≫, δε χρειάζεται παρά μια σπίθα μυαλό. Φέρνεις πάλι τότες, ντροπιασμένος, 

τον κρύο οχτρό στο προσκήνιο.» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

 

Η σκηνή που ανθολογείται από την Αργώ του Θεοτοκά διαδραματίζεται στην 

Κωνσταντινούπολη αλλά μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής κοινότητας. Στο δεύτερο απόσπασμα 

παρατίθεται μια  άποψη για την ελληνική επανάσταση του φοιτητή από την Πόλη,  Δαμιανού 

Φραντζή που ήταν ο αναγνωρισμένος αρχηγός της κομμουνιστικής παράταξης της Αργώς.  «Η 

ελληνική Επανάσταση, έλεγε, δεν είναι άλλο τίποτα παρά μια τοπική εκδήλωση της μεγάλης 

αστικής Επανάστασης….Το βαθύτερο νόημα της Επανάστασης αυτής δεν είναι η εθνική ιδέα, αλλά 

η αστική συνείδηση των Ελλήνων εμπόρων, τσιφλικάδων και ναυτικών, που πολεμούσαν να 

αποτινάξουν την τυραννία των Τούρκων πασάδων και να γίνουν αυτοί η κυρίαρχη τάξη του 

τόπου.» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

 Καλό είναι και πάλι να συζητηθεί το ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής του 

Θεοτοκά, η αναζήτηση πολυφωνίας και η ιδεολογική αναμόχλευση στο έργο του (Σφακιωτάκης, 

2015). 

 

Στο απόσπασμα από το θεατρικό «Το τίμημα της Λευτεριάς» του 1958 στη σκηνή στο σεράι 

του Αλή Πασά, αναπαράγονται κάπως απλοϊκές ιδέες για την καλοσύνη και τις ευεργεσίες του Αλή 

Πασά και για την αχαριστία των ελλήνων που επαναστάτησαν. (Σφακιωτάκης, 2015). 

Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου  

Οι αναφορές εδώ είναι λιγότερες αριθμητικά και αρκετά διαφοροποιημένες θεματικά.  

Τα κείμενα της Σωτηρίου, της Γαλανάκη και του Βαλτινού ταιριάζουν περισσότερο με τη 

λογική του βιβλίου της Β΄ τάξης σχετικά με τις αντιλήψεις για τους Τούρκους, δηλαδή 

αναφέρονται σε παλιότερα γεγονότα και σε περιπέτειες απλών ανθρώπων χωρίς να ρίχνουν ευθύνες 

και να κατηγορούν. 

 

Έμμεση αναφορά στους Τούρκους  εντοπίζουμε στο ποίημα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη  

«Στα στέφανα της κόρης του» που μιλά για την διχοτόμηση της Κύπρου μετά την εισβολή του 

1974. Και εδώ προβάλλεται γενικά το ανθρώπινο δράμα και όχι τόσο το γεγονός της εισβολής.  

Στην Κύπρο αναφέρεται και το ποίημα «Καλοκαίρι του 78» του Λευτέρη Πούλιου (Σφακιωτάκης, 

2015).  

 

Το απόσπασμα της Διδώς Σωτηρίου από το «Οι νεκροί περιμένουν» αναπολεί την 

ευτυχισμένη ζωή των ελλήνων στη Μικρά Ασία και στην κοινή κουλτούρα αλλά και τα κοινά 

βάσανα, όπως η  φτώχεια, των δύο λαών. 

«Και ο τιμωρός της αδικίας καλούσε τότε τους χωριάτες να σφάξουν βόδια κι αρνιά και 

γουρούνια και ν’ ανοίξουν τα βαρέλια με το ρακί και να ριχτούν στο φαγοπότι. Κι έδινε ένα 

σακουλάκι λίρες στο Μεχμέτη που είχε δώδεκα παιδιά, κι άλλο ένα σακουλάκι στο Γιώργη που είχε 

αστεφάνωτες τις πέντε κόρες του.» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

Η οπτική της Σωτηρίου συνδέεται με την ιδεολογία της για την αλληλεγγύη των λαών και την 

υπαιτιότητα του διεθνούς κεφαλαίου για τους πολέμους και τις εχθρότητες των λαών.   

 

Στο διήγημα «Ο Παναγιώτης» του Θανάση Βαλτινού πάλι παρουσιάζονται οι ατομικές 

περιπέτειες του ήρωα στον μικρασιατικό πόλεμο χωρίς περαιτέρω σχολιασμό σαν κάτι κοινό και 

οικείο σε πολλούς αναγνώστες.  
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Στο «Στο δρόμο για το Βούπερταλ» του Δημήτρη Νόλλα θίγεται το πολύ επίκαιρο θέμα της 

μετανάστευσης στη Δυτική Ευρώπη. Ο Τούρκος μετανάστης στη Γερμανία δίνεται ως «Αυτό το 

ανθρωπάκι με το τζην πουκάμισο και το πορτοκαλί σουέντ παντελόνι είχε φτάσει μαζί με την 

οικογένειά του από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Σε ένα κλειστό φορτηγάκι Μερσέντες, βαρύ 

μοντέλο του ’70, η γυναίκα του, η αδερφή της και τα παιδιά τους ήρθαν και κατέλυσαν στα δύο 

δωμάτια που βλέπανε στην πίσω αυλή. Δυο μήνες απουσίας στο μακρινό χωριό του τον είχαν κάνει 

να ξεχάσει πως πρέπει να αντιμετωπίζει και τέτοιες καταστάσεις στη χώρα που ζει και δουλεύει τα 

τελευταία είκοσι χρόνια κι όπου είχαν γεννηθεί τα παιδιά του. 

 

Και η απάντηση του νεοναζί Γερμανού 

≪εξάλλου κανένας πολιτισμένος άνθρωπος δεν μπορεί να ’χει τόσο μεγάλη οικογένεια για να 

γεμίσει τέσσερα δωμάτια ξενοδοχείου. Τούρκος είσαι, να τι είσαι!≫ (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

 

Στο «βίο του Ισμαήλ Φερίκ Πασά» της Ρέας Γαλανάκη πάλι τα ιστορικά γεγονότα είναι το 

υπόβαθρο για το προσωπικό δράμα του ήρωα που είναι προϊόν του παιδομαζώματος που 

εφάρμοζαν οι Οθωμανοί.  

 

Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παράθεση δύο κειμένων για την Κύπρο που βάζουν τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις σε κρίση ξανά και η ύπαρξη στο βιβλίο του κειμένου του Νόλλα που δίνει 

με συμπάθεια τον Τούρκο. Ο Τούρκος δεν είναι ο καταπιεστής, ο κατακτητής, ο σφαγέας, ο 

απολίτιστος τύραννος αλλά είναι ο φτωχός μετανάστης στη Δύση. Η διαφοροποίηση της εικόνας 

είναι εντυπωσιακή και πολύ χρήσιμη διδακτικά, γιατί πέρα από την όποια συζήτηση μπορεί να 

προκαλέσει για τη μετανάστευση δίνει αφορμή για μια «ιστορική» παρατήρηση για το πώς και 

γιατί οι Τούρκοι από κατακτητές των Βαλκανίων μέσα σε λίγα σχετικά χρόνια έγιναν μετανάστες 

στη Γερμανία (Σφακιωτάκης, 2015).  

 

3.Οι Εβραίοι 

Οι αναφορές που εντόπισα για τους Εβραίους στα βιβλία της Λογοτεχνίας είναι σαφώς 

λιγότερες. Οι Εβραίοι δεν απασχόλησαν ποτέ σοβαρά την ελληνική κοινωνία ως απειλητικό 

στοιχείο. Υπήρχαν από την Αρχαιότητα στον ελλαδικό χώρο, ήταν πάντα μια μικρή μειονότητα και 

οι Έλληνες δεν έδειχναν αισθήματα ούτε ιδιαίτερης συμπάθειας ούτε ιδιαίτερης αντιπάθειας 

απέναντί τους. Οι Εβραίοι μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί και απόλυτα ενταγμένοι στην 

ελληνική κοινωνία, αλλά πολύ σπάνια αντιμετώπισαν απειλές και διακρίσεις εις βάρος τους όπως 

γινόταν σε πολλά μέρη της Ευρώπης.  

Περνώντας στα παραδείγματα από τα βιβλία, βλέπουμε ότι  

Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου 

Τα κείμενα που διδάσκονται, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι γραμμένα στις πρώιμες φάσεις της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είναι αναπόφευκτο να αναπαράγουν στερεότυπα για τους Εβραίους, τα 

οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους διδάσκοντες ως κατάλοιπα παλαιότερων αντιλήψεων 

και σε καμία περίπτωση να μην αναπαράγονται. Στα κείμενα της τάξης αυτής υπάρχουν και αρκετά 

βιβλικά παραδείγματα διδακτικής φύσης που απλά αναφέρουν τους Εβραίους χωρίς καμία κριτική 

διάθεση. Ως τέτοιο μπορώ να καταγράψω το απόσπασμα από τη θυσία του Αβραάμ του Β. 

Κορνάρου. 

Στο Χρονικό του Γαλαξιδίου υπάρχει η εξής φράση  

«κάθε χριστιανός, αφήνοντας τες δουλειές του και κάθε μεταχείριση, πηγαίνει με ευλάβεια 

στες εκκλησίες για να προσκυνήσει τα άγια και θεοτικά πάθη του Χριστού, που για λόγου μας τους 

ανθρώπους, εκαταδέχθηκε και εγίνηκε άνθρωπος σωστός, και εσταυρώθηκε από το παράνομο 

γένος των Εβραίων.» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 
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Είναι με διαφορά η «χειρότερη» αναφορά που εντόπισα σε όλα τα κείμενα και αφορά στους 

Εβραίους. Το κείμενο σαφώς απηχεί την κλασσική κατηγορία κατά των Εβραίων ότι ευθύνονται 

για τη Σταύρωση του Ιησού και γι’ αυτό τους αξίζουν όλες οι περιπέτειες που ο λαός τους έχει 

υποστεί στην πορεία της ιστορίας. Η άποψη αυτή θεωρώ ότι δεν έχει θέση στη σημερινή 

πραγματικότητα και είναι επικίνδυνο να υπάρχει σε ένα κείμενο που διδάσκεται το 2019 στο 

ελληνικό σχολείο, χωρίς έστω μια σημείωση που να εξηγεί το ιστορικό πλαίσιο και να σχολιάζει 

την αναχρονιστική και ρατσιστική αυτή φράση του συγγραφέα.  

 

Στο «Περί φθόνου» του Ηλία Μηνιάτη, οι Φιλισταίοι που νίκησαν το λαό του Ισραήλ απλά 

χρησιμεύουν ως διδακτικό παράδειγμα για τους Έλληνες να σταματήσουν τις διαμάχες και να 

ομονοήσουν.  

Ο Κοραής στην «Κηδεία του Βολταίρου» αναφέρει υπερβάλλοντας ότι « Πάρθοι, Μηδοί, 

Ελαμίτες (φυλή από τους οποίους θεωρείται ότι κατάγονται οι Εβραίοι)» αποτελούσαν το πλήθος 

που παρακολούθησε την κηδεία του φιλοσόφου.  

 

Ο Ροΐδης στους «Αθηναϊκούς περιπάτους» για να σχολιάσει την ρυπαρότητα των Αθηναίων 

της εποχής του τη συγκρίνει με τις βρωμερές συνήθειες των Εβραίων. Αναφέρει   «καθώς 

οι Τζιφούτηδες(Εβραίοι) της Βλαχίας αλλάζουν ρούχα και κυνηγούν τας ψείρας των μόνον κατά 

τας μεγάλας των θρησκευτικάς εορτάς, ούτω και οι κάτοικοι των Αθηνών μόνον εις εκτάκτους 

περιστάσεις πρέπει ν' αναπνέουν άοσμον αέρα, να μη γλιστρούν εις αίματα και να μη σκοντάπτουν 

εις σάπια πορτοκάλια και λείψανα γάτων και ορνίθων;» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

Και εδώ η αναφορά στους Εβραίους είναι εξαιρετικά μειωτική και άξια σχολιασμού. Είναι 

άξιο απορίας πως ο Ροΐδης γνώριζε τις συνθήκες υγιεινής των Εβραίων της Βλαχίας και με πόση 

ευκολία αναπαράγει μια τόσο μειωτική άποψη για έναν λαό με τον οποίο δεν πιστεύω να είχε καμία 

επαφή. Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι ο συγγραφέας απλά μεταφέρει μια στερεοτυπική άποψη, 

εντελώς ατεκμηρίωτη αν εξετάσουμε πιο αναλυτικά τα έθιμα της εβραϊκής θρησκείας που 

επιβάλλουν ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες καθαριότητας. Και εδώ λείπει κάποιο σχόλιο –σημείωση 

από τους ανθολόγους του βιβλίου.   

 Η μόνη θετική αναφορά για τους Εβραίους που εντόπισα στο βιβλίο της Ά τάξης προέρχεται 

από τους «Αλεξανδρινούς βασιλείς» του Καβάφη. Ο ποιητής περιγράφοντας την εορταστική 

ατμόσφαιρα της ελληνιστικής Αλεξάνδρειας αναφέρει ότι  

«οι Αλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή 

   κι ενθουσιάζονταν, κι επευφημούσαν  

   ελληνικά, κι αιγυπτιακά και ποιοι εβραίικα» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

Είναι η μόνη περίπτωση που θεωρεί τους Εβραίους απλά ένα ακόμα λαό που ζει στην 

πολυφυλετική και πολύγλωσση Αλεξάνδρεια. Ο Καβάφης είναι μια προσωπικότητα που και έχει 

ζήσει σε διάφορους τόπους και στην Αίγυπτο έρχεται σε επαφή με πολλούς ανθρώπους άλλων 

θρησκειών και εθνοτήτων και δεν αναπαράγει τα στερεότυπα που κυριαρχούν στην ελλαδική 

κοινωνία της εποχής του.      

Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου 

Στις δύο αναφορές που εντόπισα αναπαράγονται πάλι τα γνωστά αρνητικά στερεότυπα για 

τους Εβραίους.  

Στο «Πλατύ ποτάμι» του Γίαννη Μπεράτη, ο στρατιώτης αφηγητής αναφέρει ότι «γινόταν 

μια χάβρα,  χάβρα εβραίικη» για να περιγράψει την ασυνεννοησία και τη φασαρία που επικρατεί 

ανάμεσα σε έλληνες και ιταλούς στρατιώτες. 

  

Ο Μ. Καραγάτσης, στο «Γιούγκερμαν»,  αναφέρει ότι όταν ο ήρωάς του ήθελε να 

δραστηριοποιηθεί εμπορικά στον Πειραιά έπρεπε να συναναστραφεί με τις προσωπικότητες του 
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διεθνούς εμπορίου στο λιμάνι, που είναι τρεις. Ανάμεσά τους ο Εσκενάζης ο Εβραίος, τον οποίο 

χαρακτηρίζει φοβερό και απρόσιτο.  

Και οι δύο συγγραφείς χρησιμοποιούν στερεοτυπικές εικόνες για τους Εβραίους. Ο 

Μπεράτης απλά αναπαράγει μια φράση πολύ κοινή στα ελληνικά που δηλώνει σαφή άγνοια για τις 

τελετές της εβραϊκής θρησκείας. Ελάχιστοι χριστιανοί έχουν βρεθεί μέσα σε Συναγωγή και αφού 

δεν γνωρίζουν και την εβραϊκή γλώσσα είναι εύκολο να θεωρήσουν τις προσευχές απλά φασαρία. 

Ο Καραγάτσης αναπαράγει το στερεότυπο του αδίστακτου, φιλοχρήματου, πλούσιου Εβραίου 

εμπόρου, που προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στο θυμικό των αναγνωστών του.  Συνεπώς, 

παρόλο που τα κείμενα της Β΄ τάξης είναι αρκετά πιο σύγχρονα από αυτά της Α΄, η εικόνα για τους 

Εβραίους είναι και αποσπασματική και συνεχίζει να είναι απόλυτα μειωτική και αρνητική. 

Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου 

Στην τάξη αυτή είναι εντυπωσιακή η απουσία οποιασδήποτε φανερής αναφοράς στο 

Ολοκαύτωμα και την εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης. Οι αναφορές που εντοπίζουμε είναι 

εντελώς έμμεσες και γενικόλογες. Αναφέρομαι στο ποίημα του  

Μ. Αναγνωστάκη, «Θεσσαλονίκη μέρες του 1969 μ.Χ.» που ανάμεσα σε άλλα λέει 

 

                               «Άλλωστε τα παιδιά μεγάλωσαν, ο καιρός εκείνος πέρασε που ξέρατε 

                               Τώρα πια δε γελούν, δεν ψιθυρίζουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται, 

                               Όσα επιζήσαν, εννοείται, γιατί ήρθανε βαριές αρρώστιες από τότε».  

                               (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

                      Το ποίημα μπορεί να δώσει αφορμή στον διδάσκοντα να σχολιάσει την εξόντωση των Εβραίων   

                      της Θεσσαλονίκης και την αλλαγή που αυτό το γεγονός επέφερε στον αστικό ιστό της πόλης,  

                      γεγονότα που ειρωνικά σχολιάζει και ο Αναγνωστάκης.  

 

                      Στη « Μυθολογία» του Νίκου Μπακόλα, «ο Νικόλας έφτασε κατάκοπος και με τα πόδια    

                      πληγιασμένα από το περπάτημα, στα πρώτα, τα φτωχότερα εκείνα χάνια της Χρυσόπορτας,   

                      μωρό σχεδόν ανάμεσα σε άντρες με μουστάκια κι άγρια γένεια, με βαριά σκοτεινιασμένα  

                      πρόσωπα και σκονισμένα, ιδρωμένα και κατάκοπα, Τούρκους, Ρωμιούς, Εβραίους κι  

                      Αρμεναίους κι από χίλια δυο παράξενα μιλέτια.» (Γρηγοριάδης κ.α., 2018). 

                      Είναι η μόνη αναφορά στην εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης που παρουσιάζει τους   

                      Εβραίους ως έναν από τους λαούς που κατοικούν στην πόλη χωρίς να απηχεί καμία αρνητική  

                      άποψη, τονίζοντας την κοινή μοίρα των φτωχών ανθρώπων που κοπιάζουν καθημερινά για να  
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                      επιβιώσουν.    

 Στο βιβλίο της Γ΄ τάξης υπάρχουν κείμενα μη ελλήνων συγγραφέων που αναφέρονται στον 

Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ( Καμύ, Μπρεχτ, Σαρτρ) αλλά κανένα από αυτά δεν κάνει αναφορά στο 

Ολοκαύτωμα και την τραγική μοίρα των ευρωπαίων Εβραίων.   Σημειώνω ότι ανθολογείται και ένα 

κείμενο του Κάφκα, που δεν είναι αντιπροσωπευτικό καμίας εβραικότητας, αφού ο ίδιος ο 

συγγραφέας ποτέ δεν πρόβαλλε την εβραϊκή του καταγωγή. 

4. Προτάσεις 

Τα τρία βιβλία της Λογοτεχνίας συνολικά δίνουν πολλές και διαφορετικές εικόνες για τους 

Τούρκους και τους Εβραίους και είναι πια στο χέρι κάθε διδάσκοντα να επιλέξει ποια κείμενα θα 

διδάξει  και να αναδείξει τη σχέση της σημασιοδότησης των Τούρκων και των Εβραίων με την 

εποχή των κειμένων αλλά και να προκαλέσει συζητήσεις που υπερβαίνουν τυχόν στερεοτυπικές 

αντιλήψεις για τις σχέσεις των λαών. Προκειμένου οι μαθητές να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα για τους Τούρκους και τους Εβραίους και τη σχέση μας μαζί τους και να υποστηριχθούν και 

οι ιστορικές τους γνώσεις καλό θα ήταν να  δίνεται με αφορμή τη λογοτεχνία μια συνοπτική 

προσέγγιση και μέσω της ιστορίας. 

Θα πρότεινα επίσης  να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα ακόμα και εξωδιδακτικά για να 

παρουσιαστεί μια πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα και να παρουσιαστούν 

περισσότερες όψεις της σύγχρονης Τουρκίας και του Ισραήλ. 

Συνοπτικά  θα πρότεινα για την Τουρκία 

1. Την ανάγνωση και επεξεργασία παράλληλων κειμένων πιο σύγχρονων που αφορούν τις 

σχέσεις των δύο λαών. Η παραγωγή τέτοιων έργων αυξάνεται και στις δύο χώρες π.χ. 

Αλτινσάι, Δούκα. 

2. Την οργάνωση προβολών ταινιών με την ίδια θεματική. 

Για τους Εβραίους και το Ισραήλ οι αναφορές είναι άπειρες. Η λογοτεχνία για το 

Ολοκαύτωμα είναι απειράριθμη πια και θα πρότεινα να εστιάσουμε στις μαρτυρίες ελλήνων 

εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος  

Παραδειγματικά αναφέρω τα βιβλία των Βενιαμίν Χαϊμ Καπόν, Έρικας Κούνιο Αμαρίλιο,  

Ρένας Μόλχο, Μείρ Γιοέλ, Λεών Ναρ, Ισαάκ Ματαράσσο, Μαρσέλ Νατζαρή  κ.ά. 

Οι ταινίες και το οπτικό υλικό για το Ολοκαύτωμα είναι επίσης άπειρες. Σύμφωνα με τις 

παιδαγωγικές οδηγίες που δίνει και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και το ίδρυμα Yad Vashem του 

Ισραήλ, πρέπει να αποφεύγονται οι προβολές εικόνων φρίκης στους μαθητές και για να 

αποφύγουμε την εύκολη συναισθηματική φόρτιση των παιδιών και για λόγους θρησκευτικού 

σεβασμού στα θύματα της Σοά. 

Προτείνεται η προβολή μαρτυριών επιζώντων και ιστοριών με κάποιας μορφής αισιόδοξου 

τέλους, όπως π.χ. η ταινία –ντοκυμαντέρ του Βασίλη Λουλέ «Φιλιά εις τα παιδιά» που αναφέρεται 

στα κρυμμένα εβραιόπουλα στην Ελλάδα της Κατοχής. 
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Περίληψη 

Ο πιο σημαντικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες για τη 

ζωή- όχι απλά για την επιβίωση, αλλά για την πλήρη ανάπτυξη των κοινωνικών, συναισθηματικών 

και γνωστικών ικανοτήτων τους. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης θεωρούν τη μάθηση ως κοινωνική 

διεργασία που συντελείται σε καθορισμένο κοινωνικό πλαίσιο. Στη σημερινή ελληνική κοινωνική 

πραγματικότητα με ζητούμενα την κοινωνική ένταξη, την πολιτισμική διαλεκτική και τον σύγχρονο 

τρόπο ζωής, είναι καθήκον της εκπαίδευσης να προσφέρει κοινωνική παιδεία και να υλοποιήσει 

την ιδέα του «ανοιχτού» σχολείου. Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο στοχεύει στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου με εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και εκτεταμένη χρήση Νέων Τεχνολογιών και μουσικοκινητικής αγωγής. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μέθοδοι ενεργητικής μάθησης: Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με 

χρήση Νέων Τεχνολογιών, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικές δημιουργίες, παραγωγή πρωτότυπων 

τραγουδιών. Η οργανωμένη χρήση του διδακτικού πακέτου στην Ευέλικτη Ζώνη είχε πολύ θετικά 

αποτελέσματα στην προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και κυρίως στην 

αποδοχή της διαφορετικότητας και την κοινωνική ενσωμάτωση. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική 

διαδικασία η οποία είναι συμβατή με το «κρυφό» πρόγραμμα και συνδιαμορφώνει μαζί με αυτό το 

ήθος και την κουλτούρα του σχολείου. 

 

Λέξεις-κλειδιά : Κοινωνικές Δεξιότητες, ικανότητες , βιωματικότητα, διδασκαλία. 

1. Εισαγωγή 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί αφενός μεν το άτομο να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα 

συναισθήματά του και να έχει αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, αφετέρου να συνεργάζεται 

αρμονικά, να θέτει στόχους και να εργάζεται για την υλοποίησή τους, να προσαρμόζεται στο 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να βοηθά και τα άλλα άτομα να ενταχθούν και να προοδεύσουν.  

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (Goleman, 1998) ορίζεται ως “η ικανότητα ενός ατόμου να 

αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων, να τα χειρίζεται 

αποτελεσματικά και να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του”. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες αφορούν α) τη γνωριμία με τα συναισθήματά μας, β) τον έλεγχό 

τους, γ) την εξεύρεση κινήτρων, δ) τη διάκριση των συναισθημάτων των άλλων, ε) την επιθυμητή 

διάδραση στις διαπροσωπικές μας επαφές (Goleman, 1998). 

2. Κύριο θέμα 

2α. Ορισμός Δεξιοτήτων Ζωής 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας « ο πιο σημαντικός στόχος της εκπαίδευσης 

είναι το να αποκτήσουν τα παιδιά τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται όχι απλά για την επιβίωσή 
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τους αλλά και για την πλήρη ανάπτυξη των κοινωνικών , συναισθηματικών και γνωστικών 

ικανοτήτων τους.»(WHO ,1994) 

Με τον όρο Δεξιότητες Ζωής – “Life Skills” (WHO, 1994) εννοούμε τις Ατομικές και 

Κοινωνικές δεξιότητες που αποτελούν το σύνολο των στάσεων, συμπεριφορών που είναι 

απαραίτητες για την επιτυχή επικοινωνία, ένταξη, αλληλεπίδραση και σύναψη υγιών σχέσεων του 

ατόμου με το περιβάλλον του.  

Με άλλα λόγια, πρόκειται για συγκεκριμένες συμπεριφορές που ένα άτομο εκδηλώνει για να 

ανταποκριθεί με επιτυχία στις κοινωνικές επαφές και ανάγκες του. 

Αυτές περιλαμβάνουν: 

• Διαπροσωπικές συμπεριφορές (Αντίληψη και ερμηνεία των κοινωνικών σημάτων- για 

παράδειγμα δεξιότητες συζήτησης, συνεργασίας , το παιχνίδι-, χρησιμοποίηση σταδίων για 

την επίλυση προβλήματος, έλεγχος των παρορμήσεων, ενσυναίσθηση, αυτοεπίγνωση, 

αναζήτηση εναλλακτικών ενεργειών).  

• Συμπεριφορές οι οποίες σχετίζονται με τον εαυτό (για παράδειγμα εντοπισμός και έκφραση 

συναισθημάτων, αξιολόγηση και κατάλληλος χειρισμός συναισθημάτων, έλεγχο των 

παρορμήσεων, την διεξαγωγή «εσωτερικού διαλόγου», ηθική συμπεριφορά και τη θετική 

στάση απέναντι στον εαυτό)  

• Συμπεριφορές οι οποίες συνδέονται με ένα κοινωνικό έργο (για παράδειγμα, τις δεξιότητες 

προσοχής, λεκτικής και μη –λεκτικής επικοινωνίας, ολοκλήρωσης καθηκόντων, προσεκτική 

ακρόαση και εκτέλεση οδηγιών και την ανεξάρτητη εργασία) 

Αναγκαιότητα εκμάθησης των Δεξιοτήτων Ζωής 

Οι κοινωνικές και πολιτισμικές επιδράσεις αποτελούν ένα βασικό πλαίσιο για την γνωστική 

ανάπτυξη του ατόμου (Vygotsky,1988). Επίσης στην κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura 

επισημαίνεται ότι η μάθηση ισχυροποιείται μέσω της παρατήρησης και της μίμησης προτύπων, 

όπου η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται από το περιβάλλον.(Bandura, 1997) 

 Άρα οι κοινωνικές δεξιότητες αναπτύσσονται και μαθαίνονται στο κοινωνικό πλαίσιο και το 

σχολείο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό. 

Η θέση μας είναι ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην διδασκαλία των κοινωνικών 

δεξιοτήτων για τους παρακάτω λόγους: 

Α. Για να βοηθήσουμε τους μαθητές/τριες μας να γίνουν υγιείς προσωπικότητες, να έχουν 

αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν στο «ευ ζην». 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες προβληματικών συμπεριφορών μαθητών σε 

εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.  

Οι αιτίες μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

• Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της στην κοινωνία, ο αγχωτικός τρόπος ζωής, η 

συνεχής αύξηση των ωρών εργασίας και επιμόρφωσης των εργαζομένων και η μείωση του 

ελεύθερου χρόνου των γονέων.  

• Οι μαθητές και οι μαθήτριες μεταφέρουν στο σχολείο τα συναισθηματικά προβλήματα που 

βιώνουν στο στενό και το ευρύτερο περιβάλλον τους. 

• Ο θεσμός της οικογένειας έχει μεταλλαχθεί σε σημείο όπου τα παιδιά από μικρή ηλικία 

περνάνε πολύ περισσότερες ώρες στο σχολείο ή γενικά εκτός σπιτιού και πολύ λιγότερο 

δημιουργικό χρόνο με τους γονείς τους. 

• Μέσω της άτυπης μάθησης τα παιδιά λαμβάνουν πολλαπλά μηνύματα, λόγω των 

πολιτισμικών διαφορών που συνθέτουν τις σύγχρονες κοινωνίες. 

• Παράλληλα, πολλές οικογένειες υποχρεώνονται να αλλάζουν τόπο κατοικίας (για την 

εξεύρεση εργασίας), κάτι το οποίο στερεί από τους ανθρώπους τις οικογενειακές και φιλικές 

σταθερές σχέσεις. 

Αποτέλεσμα αυτών των κοινωνικών αλλαγών είναι τα παιδιά να βρίσκονται αντιμέτωπα με 

απειλές και κινδύνους για την σωματική και ψυχική τους υγεία. 
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Β) Για να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας ως μελλοντικούς εργαζόμενους. 

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας (δίκτυα, ευρυζωνικότητα, επιχειρήσεις από 

απόσταση κ.α.) μεταλλάσσει διαρκώς τους εργασιακούς χώρους, τους όρους και τα μέσα της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας. Οι εργαζόμενοι πέρα από διαδικασίες αυτοματισμού απαιτείται 

να έχουν την ικανότητα να αυτενεργούν και να παίρνουν αυτόνομα αποφάσεις που θα τους 

επιτρέπουν να λαμβάνουν διάφορες αρμοδιότητες. (Jarvis, 2005). Επίσης, κρίνεται απαραίτητο να 

μπορούν να οργανώνουν το σχεδιασμό στην εργασία τους, να έχουν καινοτόμα σκέψη και 

συνεργατική διάθεση σε συνδυασμό με τη δια βίου μάθηση. (Κόκκος ,2005). 

Η δια βίου μάθηση σε συνδυασμό με την ανάγκη για τη χρήση νέων τεχνολογιών οδηγεί τους 

νέους να αποκτήσουν προσαρμοστικότητα, ευελιξία και άλλες κοινωνικές δεξιότητες που θα τους 

επιτρέψουν να βρουν το δρόμο τους στην αγορά εργασίας και παράλληλα να έχουν ευτυχισμένη 

ζωή μέσα από υγιείς και αρμονικές σχέσεις. 

Οι μαθητές/τριες που εκπαιδεύουμε σήμερα θα εργαστούν σε εργασιακά περιβάλλοντα όπου 

η ομαδική εργασία θα είναι πρωτεύουσα έναντι της ατομικής. 

Για να διατηρήσει κάποιος την εργασιακή του θέση ή ακόμη περισσότερο για να ανελιχθεί, 

θα πρέπει να έχει θετική στάση απέναντι στην επιμόρφωση και στις αλλαγές που θα απαιτηθούν να 

υιοθετήσει. (Παπαδάκης, Φραγκούλης ,2005) 

Μέσα σ’ αυτή την πραγματικότητα το σχολείο καλείται να υποδεχθεί και να φροντίσει 

πρωτίστως για την συναισθηματική ισορροπία των παιδιών, μαζί με τις υποστηρικτικές δομές, που 

κάπου υπάρχουν και αλλού δεν υπάρχουν. 

2β. Η δική μας πρόταση 

 Οι κοινωνικές δεξιότητες που εστιάζει η παρούσα εργασία είναι: 

1.Επικοινωνιακές δεξιότητες & Διαπροσωπικές δεξιότητες 

2. Δεξιότητες ενσυναίσθησης 

3. Δεξιότητες συμπερίληψης και κοινωνικοποίησης 

Με το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο επιδιώκουμε να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τις εξής 

ικανότητες: 

• Ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης των αναγκών και των συναισθημάτων του ατόμου 

(αγάπη, ζήλια, φόβος, φθόνος, στεναχώρια, απογοήτευση, χαρά κτλ.) 

• Ικανότητα αυτογνωσίας των δικαιωμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων του ατόμου και 

επίτευξη υψηλού βαθμού αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. 

• Ικανότητα οργάνωσης, διαχείρισης του χρόνου, προσήλωσης στο στόχο, κριτική σκέψη και 

αναστοχασμό. 

• Ικανότητα υγιούς και αποτελεσματικής επικοινωνίας (ομιλίας, ακρόασης, μη λεκτικής 

επικοινωνίας), με διαφορετικούς τρόπους, μέσα και αποδέκτες. 

• Ικανότητα συνεργασίας και αποδοχής σε διαφορετικά περιβάλλοντα.  

• Ικανότητα ενσυναίσθησης, αναγνώρισης των δικαιωμάτων των άλλων και αξιολόγησης της 

συμπεριφοράς των άλλων. 

• Ικανότητα σύναψης υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, δημοκρατικότητα και ανάληψη 

εργασιακών και κοινωνικών ρόλων. 

Οι παραπάνω στόχοι υποστηρίζονται από ένα σύνολο ατομικών και ομαδικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα το σχ. έτος 2017-18 σε δύο περιφερειακά εξαθέσια σχολεία της 

Κεφαλονιάς. 

Τις εφαρμόσαμε σε διάφορες τάξεις, άλλες είναι για παιδιά των μικρών τάξεων, άλλες για 

παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων. Έχουν διαθεματικό περιεχόμενο και μεγάλη ευελιξία στην 

ενσωμάτωσή τους σε άλλα μαθήματα και σε άλλα ηλικιακά επίπεδα. 

Στο διδακτικό πακέτο που προτείνουμε περιλαμβάνονται: 
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• Δραστηριότητες για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της ενσυναίσθησης- 

διαφορετικότητας, της κοινωνικοποίησης – κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

• Περιγραφή διδακτικών δραστηριοτήτων ανά ενότητα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα 

Φύλλα εργασίας (τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα). 

• Πρωτότυπα δικά μας τραγούδια σε στίχους και μουσική. 

• Πρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι για ανατροφοδότηση – εμπέδωση. 

• Λίστα προτεινόμενων βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας για τις αντίστοιχες δραστηριότητες. 

Διδακτική μεθοδολογία 

Προαπαιτούμενα για την επιτυχία του προγράμματος είναι κάποιες προπαρασκευαστικές 

ενέργειες του δασκάλου ως προς την οργάνωση της τάξης του από την αρχή της σχολικής χρονιάς , 

όπως η θέσπιση κανόνων συμπεριφοράς που βοηθάει τα παιδιά να συναισθανθούν το δίκαιο, το 

σεβασμό, την αποδοχή του άλλου, τις συνέπειες, τις κυρώσεις και τις αμοιβές αντίστοιχα. Το 

σύστημα αμοιβών λοιπόν, η απόδοση επαίνων για την τήρηση των κανόνων , η αναγνώριση κάθε 

προσπάθειας προσωπικής βελτίωσης και συνεργασίας καθώς και η απόδοση διάφορων 

αρμοδιοτήτων ωριμάζει τα παιδιά προς τη σωστή κατεύθυνση στην οποία στοχεύει και το 

πρόγραμμα μας. Ο ορισμός υπευθύνων που ανά εβδομάδα αλλάζουν ενισχύει τον 

αυτοπροσδιορισμό των μαθητών. Η κλήρωση, η αρχή της πλειοψηφίας, η τυχαία επιλογή 

ενδυναμώνουν την αίσθηση περί δικαίου (Κουρμούση, Κούτρας, 2011). 

 Από την άλλη, η στάση του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη αποτελεί πρότυπο για τους 

μαθητές του. Πρότυπο αυτοεκτίμησης, διαχείρισης συναισθημάτων, αυτοελέγχου, αυτορρύθμισης, 

κοινωνικής προσωπικότητας, δικαιοσύνης και δοτικότητας (Κουρμούση, Κούτρας,2011) 

Στην αρχική φάση του προγράμματος , πρέπει να καταρτίσουμε μαζί με τους μαθητές ένα 

λεξιλόγιο συναισθημάτων που θα το αναρτήσουμε στην τάξη σε περίοπτη θέση και θα ανατρέχουμε 

σε αυτό όχι μόνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και διαθεματικά διάμεσου των 

γνωστικών αντικειμένων (π.χ. «Περιγράψτε τα συναισθήματα του Αχιλλέα μετά το θάνατο του 

Πατρόκλου» , «Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Καλό Σαμαρείτη;»). Το λεξιλόγιο αυτό  μπορεί να έχει 

καλλιτεχνική μορφή, για παράδειγμα να κατασκευάσουμε ένα δέντρο με χειραπτικά υλικά και σε 

κάθε κλαδί να κρεμάσουμε χαρτάκια με ένα συναίσθημα τη φορά κλπ. Ακόμη, στην αρχή αλλά και 

κατά τη διάρκεια ,για να δώσουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα στα παιδιά, συγκροτούμε τη γωνία 

πληροφόρησης όπου συγκεντρώνουμε υλικό άλλων προγραμμάτων , κάρτες συναισθημάτων, υλικό 

της UNICEF, ACTIONAID, Ύπατης Αρμοστείας για πρόσφυγες, καθώς και τα βιβλία της 

προτεινόμενης βιβλιογραφίας στο τέλος του κειμένου. Σε ώρα φιλαναγνωσίας ή Ευέλικτης Ζώνης 

παίρνουμε χρόνο για να κάνουμε συζήτηση και να προετοιμάσουμε το ψυχολογικό κλίμα. 

           Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αφορά βιωματικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική 

διαδικασία που υποστηρίζουν το learning by doing με την αυτενέργεια, τη δράση και την 

πρωτοβουλία των παιδιών. Έτσι, ο διάλογος, η συζήτηση κατόπιν προβολής βίντεο και ανάγνωσης 

παραμυθιών και οι τεχνικές αφήγησης ιστοριών προωθούνται στις δραστηριότητες του 

προγράμματος. 

Ακόμη αξιοποιήθηκαν διάφορα είδη τέχνης με αδιαμφισβήτητη παιδαγωγική ωφελιμότητα 

όπως η δραματοποίηση ρόλων, το θεατρικό παιχνίδι και η μουσικοκινητική αγωγή, μέσω 

ψυχοκινητικών παιχνιδιών και πρωτότυπων τραγουδιών με συμβολικά νοήματα που γράψαμε γι’ 

αυτό το σκοπό, υποστηρίζουν δημιουργικά το διδακτικό υλικό. 

Αξία των μέσων 

Οι διδακτικές δραστηριότητες υλοποιήθηκαν μέσω: 

• Αφήγησης ιστοριών – προβολή βίντεο: Πρόκειται για ένα κανάλι μεταφοράς ιδεών, 

εξωτερίκευσης συναισθημάτων, δίαυλο επικοινωνίας και γεφύρωσης πολιτισμικών, 

θρησκευτικών, φυλετικών διαφορών.  
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• Η αξιοποίηση τους αρχικά με την περιγραφή της ιστορίας, απόδοσή της από τα παιδιά, 

ερμηνείας της ώστε να τη φέρουν στα δικά τους ‘ μέτρα’ και αργότερα διεξαγωγή 

ερωτήσεων/απαντήσεων προωθεί την κριτική τους σκέψη.  

• Καταιγισμού ιδεών ο οποίος προάγει τη φαντασία των μαθητών και αποκρυσταλλώνει την 

προσδοκώμενη γνώση. 

• Παιχνιδιού ρόλων: Η υπόδυση ρόλων ενισχύει την δεξιότητα ενσυναίσθησης και 

αυτοέκφρασης. Η έκφραση μέσω του ρόλου είναι έκφραση συναισθηματικού κόσμου και 

επίρρωση αυτοεκτίμησης. 

• Διαλόγου και επιχειρηματολογίας  

• Παραγωγής πρωτότυπων τραγουδιών για την εμπέδωση των αξιών των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

• Ζωγραφικής, επιλογής χρωμάτων, μεγεθών και σχεδίων στην κατανόηση και αντίληψη 

συναισθημάτων.  

• Του επιτραπέζιου παιχνιδιού: Tο επιτραπέζιο « Μaster Emoji» καλύπτει τους στόχους 

συνολικά τους προγράμματος. Λειτουργεί ανατροφοδοτικά και μεταγνωστικά, μέσω της 

ομαδοσυνεργατικότητας βοηθώντας τα παιδιά να κάνουν τον αναστοχασμό τους σχετικά με 

τις δεξιότητες που διδάχτηκαν.  

• Της συμβολικής γλώσσας των τραγουδιών: Το ουράνιο τόξο, ο ήλιος που αγκαλιάζει και 

ζεσταίνει, το πολύχρωμο λουλούδι, το δέντρο της φιλίας, το μοναχικό παιδί αποτελούν 

οπτικές εικόνες που αποδίδουν συναισθήματα, εξυμνούν τη φιλία και την αποδοχή. Το 

τραγούδι « Τι θες να γίνει» εικονοποιεί μια περίπτωση διαφορετικότητας, ενεργοποιεί 

συναισθήματα και μηχανισμούς αναζήτησης επίλυσης του προβλήματος. 

•  Της γνωριμίας με τους ήρωες των βίντεο με σκοπό την ταύτιση μαζί τους , τον 

προβληματισμό, την αποδοχή της διαφορετικότητας. 

• Της δημιουργίας αφίσας η οποία λειτουργεί σαν πίνακας αναφοράς, αλλά και 

αυτοέκφρασης, ένα πλάνο σύνοψης και υπενθύμισης κανόνων και συμπεριφορών.  

• Των εικαστικών και γραφικών δημιουργιών μέσω υπολογιστή (εργαλεία Web 2.0) για να 

εκφραστούν οι μαθητές/τριες, να εικονοποιηθούν τα τραγούδια, οι ιδέες και οι παρουσιάσεις 

που αποτελούν βιωματικές μεθόδους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών. 

• Όλα τα παραπάνω διδακτικά μέσα- εργαλεία σε συνδυασμό με το υλικό του προγράμματος 

κάνουν την πρόσληψη τη εμπειρίας πιο ποιοτική και ουσιαστική. Έχουν την ευελιξία ότι 

μπορούν αφενός να συνδεθούν διαθεματικά μεταξύ τους και αφετέρου να αξιοποιηθούν και 

να υποστηρίξουν και άλλα γνωστικά αντικείμενα.  

Η κάλυψη της δεξιότητας αυτοεκτίμησης έγινε με την υποστήριξη και τη βοήθεια του φορέα 

κατά των εξαρτήσεων της Κεφαλονιάς «Απόπλους» που επισκέφτηκε την τάξη μας και έκανε 

δραστηριότητες με τους μαθητές. 

Η προώθηση των τραγουδιών συνεχίστηκε με διασχολική συνεργασία με το Ειδικό Δημοτικό 

Περατάτων του νησιού με πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές και των δύο σχολείων. 

Το διδακτικό πακέτο περιλαμβάνει τις διδακτικές δραστηριότητες, τα φύλλα εργασίας, βίντεο 

που συνδυάζουν τα τραγούδια με τις δραστηριότητες , το επιτραπέζιο παιχνίδι ανατροφοδότησης 

(βάση παιχνιδιού, οδηγίες, κάρτες) και είναι διαθέσιμα στις εξής διευθύνσεις: 

Τραγούδι «Τι θες να γίνει»: 

https://www.youtube.com/watch?v=cPlt2sL6b7A  

Επιτραπέζιο παιχνίδι: 

https://www.youtube.com/watch?v=wsX4yEuOtrc  

 

https://www.dropbox.com/sh/c9cxrdnrwqypoli/AACCaZGi6KI8xHNKpXRRXNJsa?dl=0 
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3. Αποτίμηση της εφαρμογής του εκπαιδευτικού πακέτου - Συμπεράσματα 

Η αποτίμηση της αξίας του προγράμματος έρχεται μετά από μια συνεξέταση των 

συμπεριφορών των παιδιών κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς , της προόδου που σημειώθηκε 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος και του προφίλ των παιδιών σαν ξεχωριστές μονάδες αλλά και 

σαν ομάδα στο τέλος. Κατόπιν αυτής της σύγκρισης , σημειώθηκε βελτίωση της ποιότητας του 

μαθήματος με αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση, συνεργασία και ομαδικότητα. Έτσι, 

βελτιώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών, μεταξύ των εκπαιδευτικών και των παιδιών και το 

μάθημα γινόταν με περισσότερο διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο. 

Οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν στρατηγικές αυτοελέγχου από τη μια και αυτοεκτίμησης από την 

άλλη και έμαθαν μέσα από τις δραστηριότητες και τις προβληματικές καταστάσεις που 

αναδεικνύονται εκεί να εντοπίζουν και να εκτιμούν τα δικά τους θετικά χαρακτηριστικά. Έμαθαν 

να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους, το κάθε παιδί στο δικό του βαθμό, 

όλα όμως σημείωσαν κάποια πρόοδο. 

Η κριτική τους σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλήματος σημείωσαν και αυτές μεγάλη 

βελτίωση. Η συγκέντρωση προσοχής αυξήθηκε σημαντικά και σε αυτό συνέβαλαν οι βιωματικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και που παρείχαν θετικά κίνητρα και νοηματοδότηση στα παιδιά. 

Λειτουργώντας σαν ομάδα που έχει θέσει κοινούς σκοπούς αυξήθηκε και η απόδοση της ομάδας 

αλλά και του καθενός ξεχωριστά. 

 Ακόμα άλλη μια δεξιότητα που αναπτύχτηκε επιτυχώς μέσω αυτού του προγράμματος ήταν 

η ενσυναίσθηση. Οι μαθητές σε σχέση με την έναρξη της σχολικής χρονιά, επέδειξαν μεγάλη 

κατανόηση και συμπάθεια σε κάθε είδους διαφορετικότητα και σε προβληματικές καταστάσεις που 

ενδέχεται να βρεθούν άλλα πρόσωπα , γνωστά τους η άγνωστα. Τα παραπάνω συνέβαλαν στο να 

μειωθούν τα κρούσματα λεκτικής και σωματικής επιθετικότητας. Αντιθέτως, αυξήθηκαν οι 

στρατηγικές αυτοελέγχου και διαπραγμάτευσης με επιχειρήματα στους μαθητές/τριες. 
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Περίληψη 

Μια από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου είναι η λήψη τροφής για την κάλυψη των 

ενεργειακών του αναγκών. Πολλές φορές όμως παρατηρείται είτε υπερκατανάλωση τροφής είτε 

λανθασμένες διατροφικές συνήθειες, κυρίως από παιδιά προσχολικής ηλικίας, με αποτέλεσμα την 

παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι μια ασθένεια, με σοβαρές συνέπειες, που πλήττει περισσότερο τις 

ανεπτυγμένες χώρες, αφού τα κρούσματα ολοένα και αυξάνονται. Στη χώρα μας οι έρευνες έδειξαν, 

ότι ένα στα πέντε ελληνόπουλα, προσχολικής αλλά και σχολικής ηλικίας, είναι παχύσαρκα. Η 

παχυσαρκία είναι μία πολυπαραγοντική νόσος, που οφείλεται σε συνδυασμό πολλών αιτιών, όπως 

η  κατανάλωση γλυκών και  σακχαρούχων αναψυκτικών, αλλά και στην έλλειψη άσκησης. Σ’ αυτή 

τη μελέτη θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών με την 

αύξηση του βάρους. Επίσης θα προσπαθήσουμε να  δείξουμε, πώς τα προγράμματα αγωγής υγείας 

μπορούν να συμβάλλουν στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά. 

 

Λέξεις κλειδιά:  διατροφικές συνήθειες, αύξηση βάρους, έλλειψη άσκησης, ασθένειες. 

1. Εισαγωγή 

Η διαμόρφωση της υγείας  εξαρτάται από τη διατροφή και τις διατροφικές συνήθειες. Η 

επαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την ανάπτυξη 

κάθε οργανισμού. Στην εποχή μας, μια εποχή αφθονίας και ευμάρειας, η κακή διατροφή αποτελεί 

ένα σημαντικό πρόβλημα με  παγκόσμιες διαστάσεις. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται με την 

αυξημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και ενέργειας που, κατά καιρούς, έχει ενοχοποιηθεί 

για αρνητικές επιδράσεις στην υγεία μας, αφού συνδέεται με ασθένειες όπως παχυσαρκία, 

υπερχοληστεριναιμία, σακχαρώδη διαβήτη και πιθανόν κακοήθη νεοπλάσματα. 

Τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα, αφού η σωστή και ισορροπημένη διατροφή είναι 

θεμελιακός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση του αυξητικού και αναπτυξιακού δυναμικού του 

παιδιού. Τα σημαντικότερα προβλήματα θρέψης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη σημερινή εποχή 

είναι δύο: το πρόβλημα της υπερκατανάλωσης θερμίδων και άλλων θρεπτικών ουσιών, που έχει ως 

συνέπεια τις ασθένειες που αναφέρθηκαν και το πρόβλημα της υποθρεψίας, το οποίο σχετίζεται με 

ανεπαρκή σωματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, συχνές λοιμώξεις, αυξημένη 

περιγεννητική βρεφική και παιδική θνησιμότητα ( Καφάτος 1982). 

Επειδή οι διατροφικές συνήθειες αποκτιούνται στα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου και το 

συνοδεύουν στην ενήλικη ζωή, κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθούν οι παράγοντες που τις 

επηρεάζουν. Μελετώντας την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία προέκυψαν προβληματισμοί για 

τους παράγοντες και τον βαθμό  που αυτοί επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας. Σπίτι, οικογενειακό περιβάλλον, σχολείο, συμμαθητές, φίλοι, μέσα μαζικής 

ενημέρωσης επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. 

Η οικογένεια αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα στη διαμόρφωση των 

διατροφικών συνηθειών του παιδιού, καθώς μεταφέρει γνώσεις, δίνει παραδείγματα προς  μάθηση 

και μίμηση. Το σχολείο και οι συνομήλικοι διαδραματίζουν  έναν ακόμα καθοριστικό ρόλο στις 

διαιτητικές του επιλογές, αφού η γνώμη των συμμαθητών αλλά και των δασκάλων είναι πολύ 

σημαντική για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Οι εκπαιδευτικοί με το προσωπικό τους 

παράδειγμα, αλλά και με προγράμματα παρέμβασης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, μπορούν να 
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κατευθύνουν τα παιδιά στην υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών. Επίσης τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και ιδιαίτερα  η τηλεόραση, με τις διαφημίσεις, δίνουν μηνύματα για την αποδοχή 

ορισμένων τροφίμων και την υιοθέτηση συγκεκριμένης κουλτούρας  και διατροφικής 

συμπεριφοράς. 

2. Η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία 

2.1. Αίτια και παράγοντες της παχυσαρκίας 

Παχυσαρκία θεωρείται η παθολογική κατάσταση κατά την οποία συσσωρεύεται υπερβολική 

ποσότητα λίπους, κυρίως κάτω από το δέρμα, αλλά και στα διάφορα όργανα του σώματος. Η 

παχυσαρκία δημιουργείται όταν το άτομο λαμβάνει περισσότερες θερμίδες από όσες καταναλώνει 

και τότε αποθηκεύει την περίσσεια με τη μορφή υποδόριου λίπους. 

Σε κάθε ηλικιακό στάδιο, ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένες ανάγκες από θρεπτικά συστατικά, 

τα οποία προσλαμβάνει με την τροφή. Η πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών είναι 

απαραίτητη για κάθε ηλικία αλλά σε διαφορετικές ποσότητες. Οι παράγοντες αυτοί έχουν να 

κάνουν με ηλικία, φύλο, φυσική δραστηριότητα, με γενετικούς παράγοντες και καθημερινές 

συνήθειες του ατόμου. Οι καθημερινές ανάγκες σε ενέργεια διαφέρουν από παιδί σε παιδί, γιατί 

καθορίζονται από τον βασικό μεταβολισμό, τον ρυθμό ανάπτυξης και τη φυσική δραστηριότητα.  

Ο 21ος αιώνας θεωρείται ο αιώνας της τεχνολογικής εξέλιξης αλλά και ο αιώνας που η 

παχυσαρκία παρουσιάζει  αλματώδη άνοδο σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σε μελέτη που 

έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε μια σημαντική αυξητική τάση του αριθμού των παιδιών που 

ήταν υπέρβαρα και παχύσαρκα. Στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετές έρευνες με σκοπό τη διερεύνηση 

των διαιτητικών συνηθειών των παιδιών. Όμως οι μελέτες αυτές είναι περιορισμένες, αφού έχουν 

μικρό μέγεθος δείγματος, έγιναν σε συγκεκριμένες ηλικίες και σε συγκεκριμένες περιοχές της 

χώρας (Γρίβα, Δαμιανάκη, Ρώμα-Γιαννίκου, 1994). 

Τα αίτια της παχυσαρκίας θα πρέπει να αναζητηθούν στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών 

τις οποίες υιοθετούν από το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και από το σχολείο και τους 

συνομήλικους τους. Τα ουσιαστικά αίτια της παχυσαρκίας είναι κοινωνικά και η παχυσαρκία είναι 

αποτέλεσμα ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την περιορισμένη φυσική δραστηριότητα και την 

αυξημένη κατανάλωση θερμίδων. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν οι παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν τις διαιτητικές επιλογές των παιδιών δημιουργώντας διαιτητικές συνήθειες αρέσκειας 

και δυσαρέσκειας οι οποίες τους ακολουθούν για τη μετέπειτα ζωή τους.  

Ποιοι όμως είναι αυτοί οι παράγοντες; Η οικογένεια, ιδιαίτερα κατά την προσχολική ηλικία, 

αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που επηρεάζει τις διαιτητικές συνήθειες του παιδιού. 

(Κάκουρος και Μανιαδάκη, 1994). Στην περίοδο αυτή της ζωής του παιδιού, οι γονείς έχουν την 

ευθύνη για την επιλογή, την παρασκευή και τον τρόπο χορήγησης της τροφής στα παιδιά τους. 

Επίσης οι γονείς μεταφέρουν διατροφικές γνώσεις και αποτελούν οι ίδιοι παραδείγματα προς 

μίμηση εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης που έχουν με τα παιδιά τους. Η ευθύνη αφορά την υγιεινή, 

την ασφάλεια του φαγητού, την ποικιλία, την ποσότητα, το ωράριο των γευμάτων και την 

ατμόσφαιρα που υπάρχει κατά τη διάρκεια του φαγητού. Σύμφωνα με μελέτη (Nicklas et al, 2001) 

οι γονείς και τα άτομα που παρέχουν φροντίδα στα παιδιά, μπορούν να επηρεάσουν τις πρακτικές 

του φαγητού των παιδιών ασκώντας έλεγχο στη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση στα τρόφιμα, τη 

δομή των γευμάτων των παιδιών. 

Συχνότερα η μητέρα έχει την ευθύνη για τις διαιτητικές επιλογές των μελών της οικογένειας 

και αυτή είναι ο βασικός παράγοντας οργάνωσης και προετοιμασίας του καθημερινού φαγητού. Η 

εκπαιδευτική στάθμη των γονέων, κυρίως της μητέρας, επηρεάζουν και καθορίζουν τις διαιτητικές 

της επιλογές, αφού υψηλότερη εκπαιδευτική στάθμη σημαίνει  ευκολότερη και σωστότερη 

πρόσληψη των σύγχρονων μηνυμάτων υγείας και μεγαλύτερη ευχέρεια για ορθότερες επιλογές σε 

θέματα διατροφής για ολόκληρη την οικογένεια. (Στοικίδου, 1991). Επίσης το επάγγελμα της 

μητέρας, εφόσον ο χρόνος που διαθέτει για προμήθεια τροφίμων και παρασκευή φαγητού 
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αναγκαστικά περιορίζεται, επηρεάζει τις διαιτητικές επιλογές της οικογένειας. (Ρώμα-Γιαννίκου, 

1994). Ακόμα η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας  (το είδος του επαγγέλματος, η 

εκπαιδευτική στάθμη, η οικονομική δύναμη, η κοινωνική αναγνώριση) σχετίζεται με αντίστοιχες 

διαφοροποιήσεις στις συνήθειες διατροφής, εργασίας, κατοικίας κ.α. Μελέτη έδειξε τη σαφή σχέση 

της διατροφικής κατάστασης με το εισόδημα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που προέρχονται από 

οικογένειες χαμηλού εισοδήματος στις ΗΠΑ (Kotch and Shackelford, 1989). Επίσης η αύξηση των 

μονογονεϊκών οικογενειών επηρεάζει τις διαιτητικές επιλογές, αφού την ευθύνη προετοιμασίας του 

καθημερινού φαγητού έχουν άλλα συγγενικά πρόσωπα όπως παππούδες και γιαγιάδες ή 

χρησιμοποιούνται έτοιμα αγορασμένα γεύματα. Το «σπιτικό φαγητό», για πολλές οικογένειες, δεν 

αποτελεί καθημερινή συνήθεια ή καταντά πολυτέλεια, αφού η εύκολη λύση του φαγητού από έξω 

(fast food) γίνεται όλο και περισσότερο συνήθεια για τη σύγχρονη, ελληνική οικογένεια. Έρευνες 

δείχνουν ότι το 77% των παιδιών δεν τρώει σχεδόν ποτέ μαζί με τους γονείς του με αποτέλεσμα να 

μην ελέγχεται η ποσότητα και η ποιότητα του φαγητού που τρώνε. 

Υπάρχουν ακόμα πολλές περιπτώσεις που οι γονείς χρησιμοποιούν την επιβράβευση ή την 

τιμωρία προκειμένου να αποδεχτούν τα παιδιά τροφή στην οποία εκδηλώνουν αποστροφή. Η  

τακτική αυτή αποδίδει μόνο κατά τη στιγμή κατά την οποία ασκείται πίεση, ενώ μακροπρόθεσμα 

μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. 

Επίσης σημαντική είναι και η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών της ελληνικής 

οικογένειας. Τα τελευταία χρόνια οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες της Μεσογείου χάνονται 

όλο και περισσότερο στη Νότια Ευρώπη. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, που έγινε από Γερμανούς 

και Πορτογάλους ερευνητές σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα παιδιά στην Πορτογαλία 

παρουσιάζουν διατροφικές συνήθειες που χαρακτηρίζονται από απομάκρυνση από την 

παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή και στροφή στη συχνή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και 

πολλών λιπαρών.  Αυτό, σε συνδυασμό με την καθιστική ζωή και την έλλειψη άσκησης, έφερε 

παχυσαρκία σε ενήλικους αλλά και σε παιδιά. Έρευνα από το Ίδρυμα του Αρ. Δασκαλόπουλου, το 

2007, δείχνει συχνή κατανάλωση κόκκινου κρέατος, ενώ η κατανάλωση ψαριών περιορίζεται στη 

μια φορά την εβδομάδα.(Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, 2007). Η διατροφή του ανθρώπου 

άλλαξε τα τελευταία πενήντα χρόνια περισσότερο από ό,τι άλλαξε τους τελευταίους πέντε αιώνες. 

Διατροφή πλούσια σε αμυλούχους υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, πρωτεΐνες έδωσε τη θέση της στη 

ζάχαρη, στα παράγωγά της και στα λίπη. Αυτό θεωρείται πως συνεισφέρει στους αυξανόμενους 

ρυθμούς εμφάνισης της παχυσαρκίας, γεγονός το οποίο έχει αρχίσει να προκαλεί ανησυχία. 

Η κατανάλωση γλυκαντικών ουσιών, όπως η ζάχαρη, που έχουν μεγάλη θερμιδική αξία, 

αυξάνει τη δημιουργία λιπώδους ιστού. Ο άνθρωπος γεννιέται με προτίμηση στη γλυκιά γεύση. 

Καθώς περνούν τα χρόνια, η γλυκιά γεύση μαθαίνεται από το περιβάλλον του παιδιού ( γονείς, 

παππούδες, ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον), αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 

χρησιμοποιείται σαν κίνητρο  και  ανταμοιβή. Η ζάχαρη περιέχεται σε πολλά τρόφιμα, καλά 

κρυμμένη, σε συνδυασμό με άλλα θρεπτικά στοιχεία και, καθώς δεν περιέχει άλλα θρεπτικά 

συστατικά ούτε διαιτητικές ίνες, πρόκειται για «κενές θερμίδες». 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, η προτίμηση των παιδιών σε τρόφιμα τρυφερά, ζουμερά και 

γενικά σε τρόφιμα με ζωηρά χρώματα, ήπιες γεύσεις και με ελκυστικές μυρωδιές. Σε πολλές 

οικογένειες προσφέρονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας μεγάλες μερίδες φαγητού που, όπως 

έδειξαν έρευνες (Fisher et al, 2003), οδηγούν σε παχυσαρκία μέσω της αύξησης της πρόσληψης 

ενέργειας. Εάν επιτραπεί στα παιδιά να επιλέξουν από μόνα τους το μέγεθος της μερίδας, αυτό ίσως 

παρακάμψει τις αρνητικές συνέπειες που έχουν οι μεγάλες μερίδες τροφής. Οι γονείς θα πρέπει να 

θέτουν, με πολλή αγάπη αλλά και μερικές φορές με αυστηρότητα, όρια στην ποσότητα αλλά και 

στην ποιότητα της τροφής. 

 Ένας σημαντικός παράγοντας, που βοηθά την παχυσαρκία, είναι η έλλειψη άσκησης, που 

υπαγορεύεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι σύγχρονοι ρυθμοί της 

ζωής των γονέων, αλλά και των παιδιών, σε συνδυασμό με τον αστικό τρόπο ζωής, ευνοούν την 

καθιστική ζωή και την έλλειψη άθλησης σε ενήλικους και παιδιά, γεγονός που, όπως δείχνουν 
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πολλές μελέτες, οδηγεί στην παχυσαρκία. (Λυδάκη, 1994, Ντότης, 2005, Χατζηγεωργίου, 2002).  

Στα παιδιά, η σωματική άσκηση αρχίζει σαν παιχνίδι και συνεχίζει ως περισσότερο ή λιγότερο 

συστηματική άσκηση. Τα παιδιά δεν έχουν πια τις αλάνες, που θα μπορέσουν να παίξουν και θα 

πρέπει να καταφύγουν σε οργανωμένες μορφές αθλητικής δραστηριότητας κι εδώ ο ρόλος των 

γονιών είναι καθοριστικής σημασίας. Πολλές φορές η προηγούμενη ενασχόληση ενός από τους 

γονείς με τον αθλητισμό παίζει αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή ενός συγκεκριμένου αθλήματος 

για το παιδί τους, ακόμα και ενάντια στη βούληση του παιδιού ή ενάντια στα σωματοτυπικά ή άλλα 

χαρακτηριστικά του.(Κροκίδης, 2001). 

Τα περισσότερα παιδιά παρακολουθούν για πολλές ώρες  τηλεόραση καθημερινά. Η 

επίδραση της τηλεόρασης στα μικρά παιδιά μπορεί να δώσει μια θετική ώθηση στην πνευματική 

εξέλιξη του παιδιού ή να γίνει μια παθητική δραστηριότητα, εάν οι ενήλικες δεν καθοδηγήσουν 

σωστά τα παιδιά. Μελέτη έδειξε ότι η τηλεόραση συνδέεται στενά με την ανάπτυξη της 

παχυσαρκίας, γιατί καθηλώνει τα παιδιά σε πολλές ώρες αδράνειας κατά τις οποίες καταναλώνουν 

διάφορα σνακ, αναψυκτικά και ζαχαρούχα δημητριακά. (Λυδάκη, 1994). Η τηλεόραση δημιουργεί 

πρότυπα και διαμορφώνει χαρακτήρες, επηρεάζοντας τη ζωή κυρίως των παιδιών, που δεν 

διαθέτουν τους κατάλληλους αμυντικούς μηχανισμούς. Τα παιδιά επομένως γίνονται αποδέκτες 

μηνυμάτων, μέσω προγραμμάτων ή  διαφημίσεων, που αφορούν την αποδοχή και κατανάλωση 

ορισμένων τροφίμων, αλλά και την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης διατροφικής κουλτούρας και 

συμπεριφοράς. Πρόκειται για τρόφιμα μικρής θρεπτικής αξίας, πλούσια σε ζάχαρη, αλάτι, λίπος, 

φτωχά σε φυτικές ίνες και σίδηρο (πατατάκια, γαριδάκια, μπισκότα κ.α.). 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα επιρρεπή, γιατί είναι λιγότερο ικανά από τα 

μεγαλύτερα παιδιά να ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα ή να κρατήσουν κάποια 

απόσταση από την άμεση αντιληπτική τους εμπειρία, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις διαφημίσεις 

αυτών των τροφών από το κανονικό πρόγραμμα, ενώ δίνουν μεγάλη προσοχή στις διαφημίσεις 

αφού με τη μουσική, τα χρώματα, τους γρήγορους ρυθμούς τους κεντρίζουν ιδιαίτερα το 

ενδιαφέρον. 

Μερικές μελέτες σε παιδιά κι εφήβους υποδηλώνουν ότι ο υπολογιστής, τα video games και η 

χρήση του διαδικτύου, συνδέονται με το υπερβολικό βάρος (Berkey et al.2008, Scheinder et al. 

2007, Carvalhal et al.2007). Το τηλεοπτικό περιεχόμενο μετακινείται όλο και περισσότερο από τις 

οθόνες της τηλεόρασης στον υπολογιστή και στις οθόνες των ονομαζόμενων «smartphones» 

(Rideout et al., 2010) κι έτσι τα παιδιά ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο προσκολλημένα στις 

νέες μορφές της τεχνολογίας. Επιπλέον, οι εταιρίες τροφίμων κι αναψυκτικών, χρησιμοποιούν όλο 

και πιο στοχευμένες κι εξελιγμένες στρατηγικές ψηφιακής διαφήμισης (Montgomery & 

Clester,2011). Μια νέα γενιά βιντεοπαιχνιδιών, τα λεγόμενα «ενεργά βιντεοπαιχνίδια» απαιτούν 

από τους παίκτες να κινούνται γύρω από την οθόνη. Μια πρόσφατη μελέτη υποδηλώνει ότι η 

μετάβαση από τα συνηθισμένα καθιστικά βιντεοπαιχνίδια στα «ενεργά», πιθανόν να βοηθήσει στην 

αναχαίτιση του ΔΜΣ και του σωματικού λίπους σε υπέρβαρα παιδιά, αλλά τα στοιχεία είναι ακόμη 

ελλιπή. (Maddison et al., 2011). 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες και επιλογές 

των παιδιών μικρής ηλικίας είναι οι συνήθειες των συνομηλίκων του. Αν και η επίδραση αυτή είναι 

εντονότερη στην εφηβική ηλικία και σε αυτή την ηλικία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 

Τρόφιμα που αρχικά δεν έγιναν αποδεκτά από το παιδί, είναι πιθανό να δοκιμαστούν ή και να 

ενθουσιάσουν το παιδί εάν δει τους συμμαθητές του να τα προτιμούν στο σχολείο. Η επίδραση από 

τους συνομήλικους φαίνεται επίσης από τα τρόφιμα που προτιμά να αγοράσει από το κυλικείο του 

σχολείου, από αυτά που καταναλώνει με τους φίλους του στις εκδρομές ή στην παιδική χαρά. 

Τα χαρακτηριστικά των τροφίμων, η υφή, το σχήμα, το άρωμα, ακόμα και το περιτύλιγμα 

έχουν πολύ σημαντικό ρόλο για το παιδί της ηλικίας αυτής και επηρεάζουν ιδιαίτερα τις 

προτιμήσεις του. Και ενώ τα είδη τα οποία πωλούνται στα σχολικά κυλικεία διέπονται από 

συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει ρητά τα επιτρεπόμενα, σε πολλά σχολικά 

κυλικεία δεν εφαρμόζεται και πωλούνται προϊόντα μη επιτρεπόμενα. Το αποτέλεσμα είναι να 
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υπερκαταναλώνονται ζαχαρώδη και πλούσια σε ζωικό λίπος και αλάτι προϊόντα.  Μελέτες 

(Δρούγια, 1985) έδειξαν ότι τα παιδιά προτιμούν να αγοράζουν από τα κυλικεία τρόφιμα πλούσια 

σε λίπος και ζάχαρη. Επομένως ένας από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσει τις διαιτητικές 

συνήθειες και να τις διαμορφώσει, αποτελεί και το κυλικείο του σχολείου, από όπου τα παιδιά 

έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τη διατροφή τους στα διαλλείματα των διδακτικών ωρών. 

2.2. Επιπτώσεις της παχυσαρκίας των παιδιών στην υγεία και τη ζωή τους. 

Η παιδική παχυσαρκία είναι μία χρόνια, νοσογόνος κατάσταση, η οποία αυξάνεται με ταχείς 

ρυθμούς σε όλες τις χώρες του κόσμου και η εμφάνισή της παίρνει επιδημικές διαστάσεις. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2010) περιγράφει την παχυσαρκία σήμερα «ως ένα 

κραυγαλέο, οφθαλμοφανές και παραμελημένο παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας», με τον όρο 

«globesity». Στα δεδομένα του Childhood Obesity Report (IOTF, 2004), φαίνεται ότι το 2000 το 

31% των ελληνοπαίδων ηλικίας 6-10 ετών ήταν υπέρβαρα και παχύσαρκα, αντίστοιχα στην Ιταλία 

36%, στη Μάλτα 35%, στην Ισπανία 30%, στο Ην. Βασίλειο 22%, ενώ στη Γαλλία από 3% το 

1963, 6% το 1977 και 10% το 1990 έφτασε το 2000 στο 16%. Στα υψηλότερα ποσοστά μαζί με την 

Ευρώπη συγκαταλέγεται και η Αμερική όπου ο επιπολασμός σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά 6-

11 ετών από το 1980 έως και το 2003 διπλασιάστηκε. (Kaare R et al, 2003). Ενδεικτικά, στις 

Μεσογειακές Χώρες το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών είναι 10-15% 

μεγαλύτερο από τις Σκανδιναβικές. (Dehghan M et al, 2005).  

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος αξιολόγησης «ΕΥΖΗΝ» για 

το σχολικό έτος 2014-2015 στο οποίο συμμετείχαν 4000 σχολεία της Ελλάδας, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι περιφέρειες της Ελλάδας με τα μεγαλύτερα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων 

παιδιών κατέχουν και τα υψηλότερα ποσοστά με μη ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής 

δραστηριότητας (45%). (http://eyzin. minedu.gov.gr/). 

Ανησυχία προκαλούν οι συνέπειες που έχει η παχυσαρκία στην υγεία. Τα δεδομένα της 

διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας για τις σχέσεις της παχυσαρκίας με τα διάφορα νοσήματα 

είναι πολλά. Η αυξημένη ενεργειακή πρόσληψη έχει, κατά καιρούς, ενοχοποιηθεί με ασθένειες 

όπως ο καρκίνος και άλλες νεοπλασίες,  με καρδιαγγειακά νοσήματα και υψηλή θνησιμότητα. Έχει 

παρατηρηθεί θετική συσχέτιση της παχυσαρκίας με την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη ορού και 

τη μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη. Επίσης η υπερβολική κατανάλωση ζωικών λιπών και πρωτεϊνών, 

σε συνδυασμό με την έλλειψη φυσικής άσκησης, αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου για 

κακοήθη νεοπλάσματα. 

Η παιδική παχυσαρκία προκαλεί, ακόμα, στα παιδιά μειωμένη λειτουργική ικανότητα και 

αρνητικές συνέπειες στον ψυχολογικό τους τομέα. Έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 

συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, το οποίο γίνεται συχνά θύμα διακρίσεων και στιγματισμού, 

καθώς τα παχύσαρκα άτομα συνδέονται συχνά με αρνητικά χαρακτηριστικά, και συχνά θεωρούνται 

ως λαίμαργα και άπληστα, με αδύναμο μυαλό και ελλιπή πειθαρχία. Τα παχύσαρκα παιδιά 

φαίνονται να είναι λιγότερο επιθυμητά από τους συμμαθητές τους (Richardson et al., 1961) και να 

γίνονται συχνά θύματα εκφοβισμού (Griffiths et al., 2006). 

Τα υπέρβαρα παιδιά, αναφέρονται συχνά να έχουν χαμηλότερη ποιότητα ζωής, από άποψη 

υγείας, φυσικής και συναισθηματικής κατάστασης και κοινωνικοποίησης (Zeller et al., 2006). Τα 

άτομα, που ήταν παχύσαρκα κατά την παιδική ηλικία, είναι πιο πιθανό να έχουν κακή εικόνα του 

σώματος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση (Stunkard & Burt, 1967). Αυτοί οι αρνητικοί 

παράγοντες λειτουργούν σε βάρος του παχύσαρκου παιδιού, γεγονός που μπορεί να μεταφράζεται 

σε λιγότερες ευκαιρίες στο σχολείο, και μικρότερο κοινωνικό κύκλο. Ένας φαύλος κύκλος 

ακολουθεί, και ορισμένα παχύσαρκα άτομα μπορεί ως εκ τούτου να έχουν λιγότερη εκπαίδευση, 

χαμηλότερα εισοδήματα και τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας (Sargent & Blanchflower, 1994). 
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2.3. Η συμβολή της Αγωγής Υγείας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 

Η εκπαίδευση σχετικά με το φαγητό, μπορεί να αρχίσει από μικρή ηλικία εξηγώντας στο 

παιδί τον ρόλο των θρεπτικών συστατικών, που βρίσκονται στα διάφορα τρόφιμα. Το σχολείο, 

φυσικός χώρος μάθησης και συστηματικής διαπαιδαγώγησης των ανθρώπων, μπορεί να προβάλλει 

την αγωγή υγείας μέσα από το σχολικό πρόγραμμα, τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, τους 

μαθητές, τους γονείς και την κοινότητα. Έτσι επειδή οι προτιμήσεις και οι πρακτικές των παιδιών 

στη διατροφή ξεκινούν νωρίς στη ζωή τους (2-5 χρονών), τα πρώιμα προγράμματα παρέμβασης 

στη διατροφή ίσως να έχουν άμεσο διατροφικό όφελος, όπως στο να μειώσουν τον κίνδυνο χρόνιων 

ασθενειών, όταν αποκτηθούν υγιεινές συνήθειες και  συνεχιστούν  στην ενήλικη ζωή.( Nicklas et  

al, 2001). 

Στην εποχή μας, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας σε 

παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία ή άλλα αντίστοιχα κέντρα φροντίδας μικρών παιδιών. Όλοι αυτοί 

οι χώροι μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν σωστές διαιτητικές συνήθειες  και έτσι 

να συμβάλλουν σημαντικά στην υγεία των παιδιών. Στους χώρους αυτούς, το κάθε παιδί γνωρίζει 

ότι δεν αποτελεί το κέντρο της προσοχής όλων και επιπλέον μπορεί να «παρασυρθεί» από 

συμμαθητές-φίλους και να δοκιμάσει νέα τρόφιμα και γεύσεις που μπορεί να μην του δινόταν καν η 

ευκαιρία να δοκιμάσει στο οικογενειακό του περιβάλλον. 

Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να λάβουν χώρα μέσα στο σχολείο, τα 

παιδιά μπορούν να ενημερωθούν και να αλλάξουν διατροφικές συνήθειες. Αυτό μπορεί να γίνει με 

διάφορες μεθόδους όπως: με παθητική ενημέρωση, με ενεργητική συμμετοχή και με βιωματικές 

μεθόδους. Στην παθητική ενημέρωση ανήκουν οι διαλέξεις, προβολές ταινιών, αφίσες και 

ενημερωτικά φυλλάδια με στόχο την ενημέρωση των παιδιών για θέματα υγείας και διατροφής. 

Στις μεθόδους ενεργητικής συμμετοχής ανήκουν το θεατρικό παιχνίδι, η δραματοποίηση, το 

γράψιμο μια ιστορίας και η ομαδική παρουσίαση θεμάτων διατροφής. Οι μέθοδοι αυτοί θεωρούνται 

περισσότεροι αποτελεσματικοί σε σχέση με τις παθητικές μεθόδους και στοχεύουν στην  ενίσχυση 

της αυτοεκτίμησης του ατόμου, στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και να 

βοηθήσουν το παιδί να επιλέξει μόνο του τους στόχους και να οδηγείται στη λήψη  αποφάσεων. 

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι το φαινόμενο της παχυσαρκίας είναι 

πολύ διαδεδομένο και στη χώρα μας και έχει βαρύτατες συνέπειες στην υγεία των παιδιών. Τα  

παχύσαρκα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιαγγειακά νοσήματα, 

αθηροσκλήρωση και υπέρταση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι και 

ιδιαίτερα τα παιδιά να είναι ενημερωμένα σχετικά με τη σωστή διατροφή. Αυτόν τον ρόλο μπορεί 

να τον αναλάβει το σχολείο με τα προγράμματα Αγωγής Υγείας. Η αγωγή υγείας, ως μέρος της 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και ειδικότερα ως διατροφική αγωγή, είναι η ασφαλιστική 

δικλίδα που εγγυάται τη δημιουργία υγιών νέων πολιτών. 

Με τους τρόπους και τις μεθόδους, που έχει στη διάθεσή της, το παιδί μπορεί να ενημερωθεί 

από ειδικούς, αλλά και από τον εκπαιδευτικό, σχετικά με την υγιεινή διατροφή, να διαμορφώσει, 

μέσα από τις βιωματικές μεθόδους, στάσεις και θέσεις που οδηγούν στην τροποποίηση, που αυτό 

είναι και το ζητούμενο, με στόχο την  προάσπιση της υγείας του. 

Ο ρόλος του σχολείου είναι πολύ σημαντικός γιατί μέσα από καινοτόμες δράσεις, όπως τα 

προγράμματα υγείας, συνδέει την εκπαίδευση με την κοινωνική πραγματικότητα και τα παιδιά  

μπορούν να γίνουν φορείς μηνυμάτων τόσο προς την οικογένεια, όσο και προς την ευρύτερη 

κοινότητα. Η παιδική παχυσαρκία μπορεί να αντιμετωπισθεί και τούτο διότι το παιδί είναι ακόμη 

εύπλαστο και δεκτικό σε αλλαγές. Με την προσπάθεια αυτή, το παιδί θα υιοθετήσει καλές 

συνήθειες διατροφής και άσκησης, που θα το ακολουθούν σε όλη του τη ζωή και θα του 

εξασφαλίσουν καλή υγεία και ποιότητα ζωής. 
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Περίληψη 

Οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ) λειτούργησαν για πρώτη φορά 

το σχολικό έτος 2016-17 για να καλύψουν την εκπαίδευση των μαθητών/τριών προσφύγων που 

διέμεναν, κυρίως, σε δομές φιλοξενίας Προσφύγων από 6-12 (Δημοτικό) και 13-15 ετών 

(Γυμνάσιο) με έξι διδακτικά αντικείμενα ανά βαθμίδα.  Ο στόχος αποτέλεσε  η εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας και η ένταξη όλων των μαθητών/τριών στα πρωινά σχολεία τα οποία 

λειτουργούσαν σε όμορες περιοχές των δομών φιλοξενίας.  

Η εισήγηση αφορά στην καταγραφή των απόψεων του προσωπικού μιας Δομής Υποδοχής για 

την  Εκπαίδευση Προσφύγων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην περιοχή του Πειραιά και η  

αφηγηματική έρευνα  έχει ως στόχο να αναδείξει την εξελικτική πορεία της εκπαίδευσης μέσα από 

τη φοίτηση των μαθητών/τριών στη Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων και την 

επιρροή που άσκησε σε επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο 

που λειτουργούσε και στις δύο εκπαιδευτικές ζώνες, πρωινή και απογευματινή, κυρίως κατά τα δύο 

σχολικά έτη 2016-17 και 2017-2018. 

 

Λέξεις κλειδιά : ΔΥΕΠ, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πρόσφυγες 
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1. Εισαγωγή 

Η προσφυγική κρίση στην Ευρώπη με κορύφωση το 2015, είχε ως συνέπεια να μετακινηθεί 

μεγάλος αριθμός προσφύγων από τη Μέση Ανατολή και την Ασία από τη Μεσόγειο  σε όλη σχεδόν 

την Ευρώπη. Με βάση τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, 68,5 εκατομμύρια άνθρωποι 

σε όλον τον κόσμο έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, εκ των οποίων  περίπου 

25,4 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες και ανάμεσά τους ο μισός, περίπου, πληθυσμός είναι παιδιά. 

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων του 

1951, πρόσφυγας είναι αυτός «ο οποίος βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου 

κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 

ένταξης σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου 

δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή 

του/της σε αυτήν», (https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-

symvasiprotokollo.pdf). Ο αριθμός των προσφύγων στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στις 65.000 

άτομα, από τα οποία τα 48.000 άτομα διαμένουν σε ηπειρωτικές περιοχές και περίπου 17.600 σε 

νησιωτικές περιοχές, κυρίως σε 14 πόλεις και 7 νησιά. Αναφέρεται ότι το 58% των προσφύγων 

διαμένει στην Αττική. Στην πλειονότητά τους κατάγονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ 

(Σχήμα 1, Πηγή: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67483). 

 

 
Σχήμα 1: Χώρες προέλευσης προσφύγων 

 

Εντούτοις, πρόσφυγες των αστικών περιοχών δεν είχαν σταθερή πρόσβαση στην εκπαίδευση 

και πολλά παιδιά προσφύγων πρώτης σχολικής ηλικίας δεν φοιτούσαν στο σχολείο. Προτεραιότητα 

της Ύπατης Αρμοστείας και του Υπουργείου Παιδείας στα αστικά κέντρα και εκτός, είναι να 

κατευθύνει τα παιδιά των προσφύγων στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα προτάσσοντας το 

θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση. Από το 2009 η Ύπατη Αρμοστεία έχει εντείνει 

τις προσπάθειές της ώστε τα παιδιά των προσφύγων να έχουν πρόσβαση στα τοπικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Ύπατης Αρμοστείας για την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών δράσεων στα αστικά κέντρα έχει αυξηθεί,  παραμένει περιορισμένος όσον αφορά, 

κυρίως, τη Δευτεροβάθμια ή την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το σημαντικότερο ζήτημα που προέκυψε μετά την ασφαλή εγκατάσταση των προσφύγων 

στην Ελλάδα, από το 2015 και μετά, ήταν η εκπαίδευση των παιδιών σχολικής ηλικίας καθώς ο 

αριθμός τους αυξάνονταν συνεχώς. Η επιτροπή του ΥΠΠΕΘ για τη διαχείριση του θέματος της 

εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων εκπόνησε ένα σχέδιο δράσης και έλαβε την πρωτοβουλία 

για την ίδρυση των Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Το πρόγραμμα του 

ΥΠΠΕΘ υλοποιήθηκε συστηματικά το σχολικό έτος 2016-17, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Υγείας, υπεύθυνο για τους εμβολιασμούς των μαθητών 

που θα φοιτούσαν στις ΔΥΕΠ, καθώς και με τη στήριξη των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των 

https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-symvasiprotokollo.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-symvasiprotokollo.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67483
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τοπικών Δήμων, με το βοηθητικό προσωπικό που απέσπασαν αλλά και τη συμμετοχή των διεθνών 

οργανισμών όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Ύπατη Αρμοστεία και η UNICEF.  

Ο στόχος της παρούσης εργασίας είναι να αναδείξει τις απόψεις του προσωπικού μιας 

εκπαιδευτικής δομής στην περιοχή του Πειραιά που λειτούργησε ως Δομή Υποστήριξης και 

Εκπαίδευσης Προσφύγων, το διάστημα 2016-17, 2017-18 και η εμπειρία που αποκόμισε, δίνοντας 

έμφαση τόσο στα δυνατά όσο και στα αδύνατα σημεία τέτοιων  προγραμμάτων που 

δημιουργήθηκαν από την άμεση ανάγκη για την εκπαίδευση μεγάλου αριθμού προσφύγων  σε ένα 

ασφαλές και αποτελεσματικό σχολικό πλαίσιο για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.   

2. Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων 

Το σχολικό έτος 2016-17 λειτούργησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι Δομές Υποδοχής και 

Εκπαίδευσης Προσφύγων (στο εξής ΔΥΕΠ) για μαθητές και μαθήτριες από 6 -12 ετών για το 

Δημοτικό Σχολείο και από 12-15 ετών για το Γυμνάσιο. Η δημιουργία των ΔΥΕΠ αποτέλεσε μια 

πρωτόγνωρη εκπαιδευτική πραγματικότητα με ιδιαίτερα και ποικίλα χαρακτηριστικά ως προς το 

μαθητικό πληθυσμό και τις Δομές (για παράδειγμα, ΔΥΕΠ που λειτουργούσαν παράλληλα με το 

πρωινό πρόγραμμα, ΔΥΕΠ απογευματινές, ΔΥΕΠ στους επίσημους χώρους φιλοξενίας). Το 

ωράριο λειτουργίας των ΔΥΕΠ, εντός του Κέντρου Φιλοξενίας, ήταν από τις 8.30-12.30 ενώ η 

λειτουργία των ΔΥΕΠ που ακολουθούσαν το απογευματινό πρόγραμμα, εκτός του Κέντρου 

Φιλοξενίας αλλά εντός των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βαθμίδας, άρχιζε στις 14.00 και 

διαρκούσε μέχρι τις 18.00 (ΦΕΚ 3502/2016). 

Το πρώτο έτος θεωρήθηκε προπαρασκευαστικό ώστε οι πρόσφυγες να μπορούν να ενταχθούν 

ομαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και να ακολουθήσουν τις βασικές δομές εκπαίδευσης 

που υπάρχουν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας (Αριθμ. Φ.951.1/97/2016). Το 2017 λειτούργησαν 44 ΔΥΕΠ οι οποίες 

κάλυψαν 24 κέντρα φιλοξενίας προσφύγων σε όλη την ηπειρωτική χώρα. Τα διδακτικά αντικείμενα 

που διδάσκονταν στο Δημοτικό Σχολείο ήταν η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τα Αγγλικά, η Φυσική 

Αγωγή, οι Νέες Τεχνολογίες και η Αισθητική Αγωγή. Αντίστοιχα στα Γυμνάσια διδάσκονταν τα 

εξής γνωστικά αντικείμενα: Ελληνική Γλώσσα, Αγγλικά, Μαθηματικά, Φυσική Αγωγή, 

Πληροφορική, Πολιτισμός και Δραστηριότητες. Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας φιλοξενίας 

θεωρείται κομβικής σημασίας για την καλύτερη πρόσβαση των προσφύγων στα αγαθά και τις 

υπηρεσίες, στην αγορά εργασίας και, επομένως, τη διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για 

αυτούς (Tikly, 2016). Άξονες προσέγγισης του όλου εγχειρήματος αποτέλεσαν η παιδαγωγική 

ευελιξία και η διακριτικότητα καθώς και το πλαίσιο δημιουργίας ευκαιριών επικοινωνίας και 

διάδρασης των ΔΥΕΠ με τους μαθητές των σχολικών μονάδων στις οποίες στεγάζονται ή ανήκουν, 

μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες. Πόσο εφικτή υπήρξε αυτή η συνεργασία όμως 

σε όλες τις σχολικές μονάδες;  

Το σχολικό έτος 2017-18 λειτούργησαν εκ νέου οι ΔΥΕΠ με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών 

και μαθητριών. Στην Αττική λειτούργησαν 18 ΔΥΕΠ για την Πρωτοβάθμια και 4 ΔΥΕΠ σε 

Γυμνάσια (ΦΕΚ 3974/2017). Την ίδια χρονιά ιδρύθηκαν και Δομές Υποδοχής νηπίων για την 

Εκπαίδευση των Προσφύγων ως παραρτήματα των όμορων νηπιαγωγείων εντός των Κέντρων 

Φιλοξενίας, 7 στην Αττική και 34 πανελλαδικά. Το 2018-19, με νεότερη Υπουργική Απόφαση 

(αριθμ. 2215/ΓΔ4/16.1.2019) καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες εντός των οποίων θα 

λειτουργήσουν ΔΥΕΠ πανελλαδικά για το έτος 2018-19. Συνολικά προβλεπόταν 11 ΔΥΕΠ σε 

Δημοτικά σχολεία, 7 ΔΥΕΠ σε Γυμνάσια και 1 Νηπιαγωγείο εντός του Κέντρου Φιλοξενίας αλλά 

δε στελεχώθηκαν όλες όπως για παράδειγμα η ΔΥΕΠ του Περάματος. Ένας μεγάλος αριθμός 

μαθητών απορροφήθηκε  στις Τάξεις Υποδοχής εντός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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2.1 Μεθοδολογία 

Στη συγκεκριμένη μελέτη, η μέθοδος που επιλέχθηκε αφορά στην ποιοτική προσέγγιση του 
θέματος με σκοπό περισσότερο την κατανόηση των προσωπικών αντιλήψεων σε μια συγκεκριμένη 
συνθήκη και τη μελέτη των πτυχών ενός ζητήματος μέσω της συλλογής πληροφοριών γύρω από 
ένα φαινόμενο ή συμβάν (Adelman et al., 1977). Η αφηγηματική έρευνα αναδείχτηκε ως 
ερευνητική μέθοδος, με τους Connely και Clandinin  ως ένας τρόπος σκέψης περισσότερο, 
επικεντρώνοντας στις απόψεις των ανθρώπων με έμφαση στις ανθρωπιστικές σπουδές και την 
εκπαίδευση, διευρύνοντας την αφηγηματική πρακτική (Munby, Rusell, Martin, 2001). Οι Clandinin  
και Connely (1990), θεωρούν τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο ως  σχεδιαστές και διαμορφωτές της 
εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και αυτούς που  εφαρμόζουν στην πράξη και αξιολογούν τα 
δεδομένα, με σκοπό να τα αναπροσαρμόσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, το 
είδος της αφηγηματικής γνώσης που αναδεικνύουν οι ερευνητές αυτοί από τις αφηγήσεις των 
εκπαιδευτικών που εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, μέσα από προσωπικά και 
κοινωνικά νοήματα είναι καθοριστικής σημασίας (Clandinin, 2000) για τη διαμόρφωση της τελικής 
πρότασης και της αξιολόγησης των αποτελέσματων.  Υπό αυτό το πρίσμα, και μέσα από 
συμμετοχικό διάλογο, οι εκπαιδευτικοί ήταν οι τελικοί αποδέκτες μιας κατάστασης και εκλήθησαν 
να διαχειριστούν δεδομένα με σκοπό να μη διαταραχθεί το σχολικό κλίμα και η ομαλότητα στην 
εκπαίδευση των μαθητών . 

Στον Πειραιά, το Φεβρουάριο του 1017 λειτούργησαν για πρώτη φορά 3 ΔΥΕΠ για την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Πέραμα, το Κερατσίνι και τη Νίκαια καθώς και Τάξεις Υποδοχής 
για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες διέμεναν στο Κέντρο (ή 
Δομή) Φιλοξενίας του Σχιστού. Η Δ.Υ.Ε.Π. που λειτούργησε στο Δημοτικό Σχολείο του  
Περάματος ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 2-2-2017 όπως και οι άλλες 2 ΔΥΕΠ που 
αναφέρθηκαν. Σε αυτή τη Δομή, εγγράφηκαν 34 μαθητές και μαθήτριες Αφγανικής κυρίως 
καταγωγής, οι οποίοι/-ες διέμεναν στο Κέντρο Φιλοξενίας του Σχιστού. Οι μαθήτριες ήταν 11, ενώ 
οι μαθητές 23. Ήταν χωρισμένοι/-ες σε δύο τμήματα βάσει ηλικίας: στο πρώτο τμήμα φοιτούσαν 
17 μαθητές/τριες ηλικίας 6 έως 8 ετών, ενώ στο δεύτερο τμήμα φοιτούσαν δεκαεπτά μαθητές/τριες 
9 έως 12 ετών. Μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (15-06-2017), ο συνολικός αριθμός των 
μαθητών/-τριών που παρακολουθούσαν, μειώθηκε ελαφρά επειδή οι οικογένειες κάποιων 
μαθητών/-τριών έφυγαν από την Ελλάδα.  

 Η λειτουργία των ΔΥΕΠ στις αρχές του 2017, δεν είχε την ίδια θετική υποδοχή  και 
ανταπόκριση σε όλες, από ορισμένα μέλη της τοπικής κοινωνίας ή και μέρος των γονιών, μαθητών 
που φοιτούσαν σε αυτές. Ενώ στις δύο από τις τρεις σχολικές μονάδες οι ΔΥΕΠ λειτούργησαν 
θετικά με τη συνεργασία  εκπαιδευτικών και μαθητών, στη ΔΥΕΠ του Ικονίου στο Πέραμα, 
δημιουργήθηκαν έντονα περιστατικής άρνησης της φοίτησης και φαινόμενα λεκτικής βίας σε βάρος 
φορέων που διαχειρίστηκαν την ομαλή λειτουργία της κι εκδηλώθηκαν στο χώρο εκτός της 
σχολικής μονάδας.  Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας, 2017-18, η έναρξη λειτουργίας 
πραγματοποιήθηκε στις 12/12/17 και οι αντιδράσεις για τη λειτουργία της ΔΥΕΠ του Περάματος 
υποχώρησαν χωρίς ωστόσο να υπάρχει η θετική συνεργασία μεταξύ μαθητών του πρωινού και του 
απογευματινού ωραρίου ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη και συνεργασία. Ο αριθμός των 
μαθητών διαφοροποιήθηκε λίγο με αύξηση του αριθμού των μαθητών, στις εν λόγω ΔΥΕΠ τη 
δεύτερη χρονιά (2017-18) και οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν εκτός των δασκάλων, δίδασκαν και 
στις τρεις ΔΥΕΠ, σε διαφορετικές μέρες.   Για το σχολικό έτος  2018-19 προβλεπόταν η ίδρυση και 
η λειτουργία ΔΥΕΠ πανελλαδικά (Υπουργικές Αποφάσεις 134803/ΓΔ4/9.8.2018 (ΦΕΚ 
3580/τ.Β΄/2018) και 2215/ΓΔ4/16.1.2019) και είχαν προσδιοριστεί οι σχολικές μονάδες (Δημοτικά, 
Γυμνάσια και Νηπιαγωγεία εντός των Κέντρων Φιλοξενίας) εντούτοις,, δε στελεχώθηκαν οι 
περισσότερες, γιατί ενισχύθηκε κι επικράτησε η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής με μεικτά 
τμήματα. 

Για να αρθεί το αρνητικό κλίμα πριν και κατά την έναρξη της λειτουργίας της ΔΥΕΠ, 
πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και γονείς, το Μάρτιο του 2017. 
Κατά τις συναντήσεις εργασίας  των εκπαιδευτικών των δύο κύκλων, πρωινού και απογευματινού,  
και των συλλόγων γονέων, κυρίως την πρώτη χρονιά λειτουργίας, αναδείχθηκε  ένα κλίμα έντασης 
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και προβληματισμών που επιβάρυνε τις καλές προθέσεις και επηρέασε τη συνεργασία των μαθητών 
έστω κι εκείνων της ολοήμερης λειτουργίας του σχολείου καθώς υπήρχαν ώρες κοινής λειτουργίας. 
Οι εκπαιδευτικοί, μέσω των απόψεων και των τοποθετήσεων τους, έθεσαν το θέμα της άμεσης 
διαχείρισης της κρίσης, της μη αναμενόμενης έντασης που προέκυψε και τη δυσκολία που ανέκυψε 
στη συνεργασία των δύο κύκλων, πρωινού – απογευματινού. Οι ίδιοι εκδήλωσαν διστακτικότητα 
να προωθήσουν περισσότερο τη συνεργασία των μαθητών λόγω των γεγονότων που προηγήθηκαν. 
Οι αντιπρόσωποι των γονέων από την άλλη, εξέφρασαν ματαίωση γιατί θεώρησαν ότι αγνοήθηκαν 
λέγοντας χαρακτηριστικά «μας αγνόησαν», «δε μας ρώτησαν», «δεν μας ενημέρωσαν» ήταν 
κάποιες από τις εκφράσεις που κυριάρχησαν στη συζήτηση. Ο κύκλος της διετούς ουσιαστικά 
λειτουργίας των ΔΥΕΠ αυτών, κατέδειξε ότι ο τρόπος εφαρμογής ενός προγράμματος και η 
ετοιμότητα σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία 
του και την περαιτέρω πορεία.  

2.2 Συζήτηση 

Όπως αναφέρει και ο Essomba (2017) το εκπαιδευτικό σύστημα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί ένα μεγάλο αριθμό μαθητών προσφύγων και μεταναστών και δεν 
προσέφερε τις βασικές γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες απαιτούνταν. Επίσης, τονίζει 
τις κοινωνικές αντιστάσεις που σημειώθηκαν σε πολλές περιπτώσεις. Απ΄ ότι φάνηκε η καλύτερη 
προετοιμασία για τη λειτουργία των ΔΥΕΠ το σχολικό έτος 2017-18  συνέβαλε στο να αμβλυνθούν 
οι αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν σχετικά με το χρόνο έναρξης και τη στελέχωση 
από εκπαιδευτικό προσωπικό τόσο στις ΔΥΕΠ όσο και στις Τάξεις Υποδοχής. Αυτό δε σημαίνει 
ότι το διδακτικό έργο ήταν μία εύκολη υπόθεση ή ήταν διαφοροποιημένο για μαθητές με 
διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και με διαφορετικές εμπειρίες εκπαίδευσης. Όπως 
επισημαίνεται και από τις Αναγνώστου και Νικόλοβα (2017) το πιο δύσκολο είναι να εμπνεύσεις 
τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτές τις δομές και να τους παροτρύνεις να υιοθετήσουν 
μια θετική στάση και μια ανοιχτή αντίληψη, η οποία να είναι συμβατή και υποστηρικτική για ένα 
διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. Οι προσπάθειες των Σχολικών Συμβούλων βοήθησαν στο να 
αρθούν κάποιες αντιστάσεις, να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν σε αυτές, να 
καταρτιστούν τα ωρολόγια προγράμματα των ΔΥΕΠ και να εξομαλυνθούν αντιθέσεις και 
δυσκολίες. 

Επίσης, ένα στοιχείο που «επιβάρυνε» τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και κάποιων 
γονέων ήταν ότι η αρνητική στάση παρατείνονταν και σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργούσε 
αρνητικά στο γενικότερο κλίμα του σχολικού περιβάλλοντος.  Η μη εμπλοκή των γονέων και η 
απουσία πρόβλεψης σχεδίου εμπλοκής τους ως ενεργό μέρος της σχολικής κοινότητας και η οποία 
θεωρήθηκε από μέρος γονέων ως ένδειξη αγνόησης και απαξίωσης, δημιούργησε θυμό και ένταση 
που ήρθαν στην επιφάνεια στις συναντήσεις συνεργασίας. Σημαντική αναφορά έγινε και στο 
γεγονός ότι υπήρχαν διαρροές μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης με αποτέλεσμα ο 
αριθμός των μαθητών να είναι ασταθής και να δυσκολεύει το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου 
και της διδασκαλίας. αυτά ήταν ένα καινοτόμο πρόγραμμα που άνοιξε το δίαυλο επικοινωνίας των 
μαθητών και των γονιών και επανέφερε την κανονικότητα και την ηρεμία σε παιδιά που το είχαν 
ανάγκη.  

3. Συμπεράσματα 

Οι Δομές Υποδοχής κι Εκπαίδευσης Προσφύγων αποτέλεσαν ένα σχέδιο δράσης για την 
ενσωμάτωση των μαθητών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα και συνετέλεσαν μαζί με τη 
στέγαση των οικογενειών τους στα κέντρα φιλοξενίας, στην επιστροφή των παιδιών αυτών στην 
ομαλή καθημερινότητα και την ψυχική υγεία. Οι αρχικές αδυναμίες που παρουσιάστηκαν την 
πρώτη χρονιά εφαρμογής του σχεδίου εκπαίδευσης των προσφύγων κάποιες φορές ξεπέρασε τις 
απλές αντιδράσεις και επεκτάθηκε σε ρητορική μίσους (Κατσιγιάννη & Καΐλα, 2018), 
συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη γενικότερη φιλοσοφία της ένταξης στη σχολική κοινότητα. 
Αυτό επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τις περαιτέρω συνεργασίες στο εσωτερικό της σχολικής 
μονάδας. Σύμφωνα με τον Τσιάκαλο (2012) ο φόβος και η δυσπιστία απέναντι στους ξένους 
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δημιουργούνται εξαιτίας αρνητικών πληροφοριών γι’ αυτούς, οι οποίες, κατά κύριο λόγο, μας 
ειδοποιούν ότι οι ξένοι μας απειλούν σε σχέση με κάποια αγαθά που απολαμβάνουμε και θεωρούμε 
σημαντικά στη ζωή μας.  Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Τάκης (2017, 86) όλες σχεδόν οι 
δημόσιες αρχές προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη διαθέτουν στη θεσμική 
τους φαρέτρα, αρμοδιότητες που θα επέτρεπαν μια δραστική και διαρκής δημόσια παρέμβαση για 
την αντίκρουση του μισαλλόδοξου λόγου σε βάρος των προσφύγων όπως στρατηγικά σχεδιασμένες 
επικοινωνιακές εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, ανάπτυξη 
μηχανισμών σε εγρήγορση για τον εντοπισμό μισαλλόδοξης επιχειρηματολογίας και τεκμηριωμένη 
ανταπάντηση, δικτύωση με την κοινωνία των πολιτών για πολλαπλασιαστική ενίσχυση της 
επιρροής της και την ανάπτυξη συνεργειών, επιδίωξη της δημόσιας αντιπαράθεσης με πρόσωπα 
αυξημένου κύρους που διατυπώνουν μισαλλόδοξο λόγο. Η εκπαίδευση των μαθητών προσφύγων 
στο κανονικό πρόγραμμα των σχολείων ανάλογα με την ηλικία, με τη ενδυνάμωση των Τάξεων 
Υποδοχής,  λειτούργησε θετικά τόσο μαθησιακά στους μαθητές αυτούς όσο και στην ανάπτυξη των 
κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Από την άλλη έφερε σε επαφή όλους τους μαθητές και έδωσε τη 
δυνατότητα «συνάντησης» και συνεργασίας.   
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Τα τελευταία χρόνια, η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται όλο και συχνότερα αντιμέτωπη, με 

μια αυξανόμενη μορφή επιθετικής συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου, γνωστή ως σχολικός 

εκφοβισμός ή αλλιώς ως θυματοποίηση (bullying). Πρόκειται για φαινόμενο πολυπρισματικό, 

καθώς οφείλεται σε πληθώρα παραγόντων, έχει πολλές συνέπειες και εμπλέκει έναν μεγάλο αριθμό 

προσώπων. Περικλείει παραβατικές πράξεις, οι οποίες έχουν επαναλαμβανόμενο  χαρακτήρα και 

έχουν οδυνηρές συνέπειες για τα θύματα στη μετέπειτα ζωή τους, αλλά και για τους θύτες, αφού 

αυτές οι ενέργειες δημιουργούν βίαιο χαρακτήρα και συμμετοχή σε εγκληματικές (επιθετικές) 

ενέργειες. 

Θα προσπαθήσουμε σ’ αυτή τη μελέτη να περιγράψουμε τις συνέπειες του εκφοβισμού για τα 

θύματα και τους θύτες στην ενήλικη ζωή τους. Θα περιγράψουμε πώς δημιουργεί στα θύματα 

αισθήματα μειονεξίας αλλά ίσως και θυματοποίησης  στην ενήλικη ζωής τους και στους θύτες 

παραβατική και εγκληματική συμπεριφορά. 

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, θυματοποίηση, σχολικό κλίμα, εγκληματικότητα 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, τόσο στις  Ευρωπαϊκές χώρες όσο και στη χώρα μας, πληθαίνουν τα 

περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς ανηλίκων στον χώρο του σχολείου. Η βίαιη συμπεριφορά μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον, φαίνεται να αποτελεί σύνηθες φαινόμενο πια και στα ελληνικά σχολεία, 

με όλο και περισσότερους ανήλικους να εμπλέκονται σε περιπτώσεις βιαιοπραγιών, εντός και εκτός 

των σχολικών αιθουσών. Η σύσταση συμμοριών ανηλίκων, οι ξυλοδαρμοί αδύναμων ή αλλόφωνων 

μαθητών οι κλοπές, το κακόβουλο πείραγμα, ο εκφοβισμός και οι απειλές σε βάρος μαθητών, είναι 

μερικές μόνο περιπτώσεις όπου έχουμε εκδηλώσεις βίας στον σχολικό χώρο. 

Το θέμα του σχολικού εκφοβισμού απασχολεί έντονα τα τελευταία χρόνια την επιστημονική 

κοινότητα σε όλον τον κόσμο. Ο όρος «ενδοσχολικός εκφοβισμός χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει εκείνη την κατάσταση κατά την οποία ασκείται διαρκής και συστηματική κακοποίηση 

του άλλου, καθώς περιλαμβάνει διάφορες μορφές αρνητικών ενεργειών. 

Αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν συνήθως στην πρόκληση ψυχικού και σωματικού πόνου, ενός 

αισθήματος αδυναμίας και απόγνωσης στον άλλο ή στην επίτευξη ψυχοσυναισθηματικών (π.χ. 

ψυχική ικανοποίηση, ενίσχυση του συναισθήματος δύναμης ή αυτοπεποίθησης, κλπ.) και 

διαπροσωπικών /κοινωνικών οφελών (π.χ. δημοφιλή εικόνα, αίσθηση επιτυχίας στο άλλο φύλο, 

κ.ο.κ.) για τον θύτη. Ένα ακόμα στοιχείο που εντάσσεται στο πλαίσιο του εκφοβισμού είναι η 

ασυμμετρία δύναμης ανάμεσα στον θύτη και το θύμα. Ως «θύμα» χαρακτηρίζεται το άτομο που 

βιώνει τον εκφοβισμό, ενώ το άτομο που τον προκαλεί αναφέρεται με τον όρο «θύτης». Συνήθως 

το θύμα, δυσκολεύεται να αμυνθεί λόγω της αριθμητικής, ηλικιακής ή σωματικής υπεροχής του 

δράστη ή των δραστών. 

Ο εκφοβισμός μπορεί να είναι άμεσος ή και έμμεσος. Οι άμεσες μορφές του σχετίζονται με 

ανοιχτές επιθέσεις προς το θύμα, συνήθως σωματικές ή λεκτικές, που είναι πιο εύκολο να τις 

αντιληφθούμε. Αντίθετα, οι έμμεσες είναι περισσότερο δυσδιάκριτες και περιλαμβάνουν συνήθως 

τη χειραγώγηση των φιλικών σχέσεων, τη διάδοση φημών και τον σκόπιμο αποκλεισμό από την 

ομάδα των συνομηλίκων (Espelage & Swearer, 2003· Κουρκούτας, 2008· Olweus, 1993). 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, ακόμη και η μία φορά, που μπορεί να βιώσει ένα παιδί 

περιστατικό θυματοποίησης, θεωρείται ότι μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

493 

του ισορροπία και εξέλιξη καθώς και στην επιτυχημένη προσαρμογή του στο σχολικό και 

κοινωνικό πλαίσιο, με ό,τι αυτό σημαίνει από άποψη ψυχικής υγείας και επιβάρυνσης και της δικής 

του συμπεριφοράς, εφόσον ένα μεγάλο μέρος των θυμάτων κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε θύτες ή 

να αναπτύξουν και αυτοί επιθετικές συμπεριφορές. Με αυτή την έννοια οι επαγγελματίες του 

χώρου (παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κλπ.) καλούνται να αναπτύξουν γνώσεις και πρακτικές, ώστε να 

αντιλαμβάνονται  τα περιστατικά θυματοποίησης και να παρεμβαίνουν (πρόληψη) αλλά και να 

υποστηρίζουν με τρόπο  επαρκή τα παιδιά θύματα (Swearer & Hymel, 2015). Συχνά όλες οι 

προσπάθειες εστιάζουν στην πρόληψη ή μείωση του εκφοβισμού και τα παιδιά –θύματα δε 

δέχονται από το σχολείο κανένα είδος βοήθειας ή εξειδικευμένη υποστήριξη (Κουρκούτας κ. ά., 

2013).  

 Τα τελευταία χρόνια  στην Ελλάδα έχει αυξηθεί ο «φυλετικός/ ρατσιστικός» εκφοβισμός 

και η βία μεταξύ μαθητών προερχόμενων από διαφορετικές εθνότητες.  Σε αυτές τις περιπτώσεις 

θεωρούμε ότι η επιθετικότητα και η βία σε πολλούς νέους, που έχουν διάφορες αιτίες και 

παράγοντες, προβάλλονται και συμπυκνώνονται στα αισθήματα μίσους απέναντι σε διαφορετικές 

εθνότητες (στον άλλο, που βιώνεται ως απειλή και κατώτερο ον), που οδηγούν σε πράξεις βίας. 

Άλλωστε, μία έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών έδειξε αυξημένα κρούσματα βίας 

(30% των περιπτώσεων) μεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων μαθητών, ενώ το 16% των 

εκπαιδευτικών διαπιστώνουν προβλήματα ένταξης των αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό πλαίσιο.  

 Ο εκφοβισμός συνιστά υποκατηγορία της επιθετικής συμπεριφοράς με τα δικά της ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, όπως τη συστηματικότητα, τη σκοπιμότητα και την επιλογή συγκεκριμένων 

κατηγοριών παιδιών ως μόνιμων στόχων και συνήθως την προμελετημένη πρόκληση στον άλλο 

επώδυνων συναισθημάτων και τον εγκλωβισμό του σε μία κατάσταση αδυναμίας. Αυτά τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφοροποιούν το φαινόμενο του εκφοβισμού από τις συνηθισμένες 

περιστασιακές συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό πλαίσιο και που μπορεί να 

συμβαίνουν ανάμεσα σε δύο μαθητές με πιθανή την ύπαρξη φιλικής σχέσης μεταξύ τους. Σ’ αυτές 

μάλιστα τις συγκρούσεις, συχνά, ο μαθητής που ξεκίνησε το περιστατικό αναλαμβάνει συνήθως 

την ευθύνη, δείχνοντας μεταμέλεια (Κουρκούτας, 2011). Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές δεν είναι 

προγραμματισμένες, δε στοχεύουν σε συγκεκριμένους μαθητές κάθε φορά και δεν αποσκοπούν 

στην επίδειξη δύναμης από την πλευρά του θύτη ή την πρόκληση σοβαρού σωματικού ή και 

ψυχικού πόνου. 

2. Ο εκφοβισμός και οι συνέπειές του 

Τόσο στη διεθνή, όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία, το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού (bullying) συνδέεται άρρηκτα και με τον όρο θυματοποίηση (victimization), κατά τον 

οποίο ένα άτομο εκφοβίζεται ή θυματοποιείται από τις επαναλαμβανόμενες βίαιες ή επιθετικές 

συμπεριφορές άλλου ατόμου ή ομάδας ατόμων (Τσιάντης, 2008, Olweus, 2009: 29). Η μελέτη του 

εκφοβισμού ξεκίνησε στη Σκανδιναβία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 από τον 

πρωτοπόρο Dan Olweus, ο οποίος έκανε ενδοσκοπική ανάλυση του φαινομένου. Ο ίδιος έδωσε και 

τον ορισμό «Εκφοβισμός είναι η κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής εκτίθεται επανειλημμένα 

και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, οι οποίες 

εκδηλώνονται ως μορφές επιθετικής συμπεριφοράς με σκοπό την πρόκληση σωματικού ή ψυχικού 

πόνου κατά τη συνειδητή προσπάθεια τραυματισμού ή εξευτελισμού». (Olweus, 1993: 9). 

Ο Rigby (2002) τον ορίζει ως «μια επαναλαμβανόμενη καταπίεση, ψυχολογική ή σωματική, 

ενός λιγότερου δυνατού προσώπου από ένα άλλο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων με περισσότερη 

ισχύ» (Rigby, 1996:15). Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς  θεωρείται προϋπόθεση η 

επαναλαμβανόμενη και με σταθερή συχνότητα  εκφοβιστική συμπεριφορά, βασισμένη στην 

ασύμμετρη σχέση. Για παράδειγμα, η παιγνιώδης σωματική πάλη διαχωρίζεται από τον σωματικό 

εκφοβισμό επειδή αποτελεί ένα είδος παιχνιδιού, όπου οι εμπλεκόμενοι διατηρούν ένα είδος φιλίας 

(Boulton, 1999). 
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Ως προς τα δεδομένα που αφορούν την έκταση του φαινομένου, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 

κυμαίνεται μεταξύ 11,3% (π.χ. Φιλανδία) (Olafsen & Vimero, 2000) και 49,8% (Ιρλανδία) (Dake et 

al., 2003) (βλ. Espelage & Swearer, 2011· Hinduja & Patchin, 2007· Kowalski & Limber, 2007· Li, 

2007· Pellegrini et al., 2010· Williams & Guerra, 2007). Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά στην 

Ελλάδα, σχεδόν σε όλες τις έρευνες, παλαιότερες και πιο πρόσφατες, κυμαίνονται σε συνηθισμένα 

επίπεδα γύρω στο 15% (για μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα) (Andreou, 2001· Γιοβαζολιάς 

κ. ά., 2008). Σε μία παλαιότερη έρευνα αναδείχθηκε ότι στις ηλικίες 11-13/14 ετών, ένα 73% των 

μαθητών είχε πέσει θύμα εκφοβισμού, έστω και μία φορά, στο σχολείο (Griffin & Gross, 2003).  

2.1. Η ταυτότητα των δραστών εκφοβισμού 

Έχει διαπιστωθεί ότι η ένταση, ο τρόπος και η συχνότητα της εκφοβιστικής συμπεριφοράς 

αντανακλά κάποια στοιχεία και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του δράστη που κάθε φορά 

σχετίζονται με τα οικογενειακά βιώματα, τις αντιλήψεις και τις στρατηγικές διαχείρισης των 

ψυχικών αλλά και των εξωτερικών προκλήσεων. Γενικά παρατηρείται, μαθητές που έχουν βιώματα 

ή αναπαραστάσεις αλλά και γενικότερα μια εξοικείωση με τη βία, καταφεύγουν στη χρήση της για 

την επίλυση των καθημερινών τους διαφορών. Χρησιμοποιούν τη βία σε όλες της τις μορφές, ως 

μέσο επίλυσης των διαπροσωπικών προβλημάτων ή διεκδίκησης δικαιωμάτων (Kourkoutas, 2012· 

Levine, 2007). 

Από την άλλη, σε πολλά παιδιά είναι εμφανής η επιθυμία τους να κυριαρχούν, να 

χαλιναγωγούν και να υποτάσσουν τους άλλους καθώς αντλούν σε μεγάλο βαθμό  (ψυχική) 

ικανοποίηση και ευχαρίστηση από αυτές τις ενέργειες. Έτσι  αποκτούν μία αίσθηση ελέγχου και 

κυριαρχίας του άλλου και έμμεσα του εαυτού τους και των διαπροσωπικών/ κοινωνικών 

προκλήσεων. (Κουρκούτας, 2008). 

Χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο την εκφοβιστική συμπεριφορά ως μέσο για την απόκτηση 

δύναμης, εξουσίας και γοήτρου ανάμεσα στους συνομηλίκους, ενώ χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

ενσυναίσθηση προς τα θύματα, στα οποία μάλιστα επιρρίπτουν και την ευθύνη για την πράξη του 

εκφοβισμού. Ως προς τη σωματική διάπλαση και ηλικία, τείνουν να υπερέχουν έναντι των 

συγκεκριμένων μαθητών που επιλέγουν κάθε φορά για στόχους των εκφοβιστικών τους 

συμπεριφορών, χωρίς αυτό να είναι πάντοτε απόλυτο. Σε μικρότερες ηλικίες τα παιδιά αυτά 

χαρακτηρίζονται ως εγωιστικά ή εγωκεντρικά, ανώριμα ή παρορμητικά, με έντονη επιθυμία να 

επιβάλλονται και με προφανή έλλειψη συναισθηματικής ωριμότητας. (Κουρκούτας, 2011· 

Κουρκούτας & Γεωργιάδη, 2011). 

Συνήθως τα παιδιά αυτά είναι οξύθυμα, με μικρή ανοχή στις ματαιώσεις, που διαμαρτύρονται 

ότι κάθε φορά αδικούνται, όταν τιμωρούνται για κάποια συμπεριφορά τους ή ματαιώνονται οι 

επιθυμίες τους, ενώ ανοιχτά μπορεί να επικροτούν τη βία ως μέσο διεκδίκησης και «απόδοσης 

δικαιοσύνης» (Kauffman & Landrum, 2013). Πολλά από αυτά τα παιδιά «κουβαλάνε» επιθετικά 

συναισθήματα και εντάσεις μέσα τους, ενώ νιώθουν ότι αν δεν είναι επιθετικοί δεν πρόκειται να 

«επιβιώσουν» ή να καταφέρουν κάτι (Kourkoutas, 2012). Η εκφοβιστική συμπεριφορά λειτουργεί 

πολλές φορές ως αντίδραση σε καταθλιπτικές τάσεις, οι οποίες είναι πιθανό να συνδέονται με 

συγκρούσεις ή συσσωρευμένα άγχη (Kourkoutas, 2012· Levine, 2007). Άλλοτε ο εκφοβισμός 

χρησιμοποιείται για να επικυρώσει το παιδί θύτης την κοινωνική του ανωτερότητα, να πετύχει μια 

εξωτερική αποδοχή ή δημοφιλία και να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του. Με άλλα λόγια, η 

επιθετικότητα συγκαλύπτει συναισθηματικές- κοινωνικές αδυναμίες, αισθήματα ανεπάρκειας, 

χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Λειτουργεί ενίοτε και ως μέσο διεκδίκησης μιας 

κοινωνικής ταυτότητας και ως μέσο κοινωνικής επιτυχίας και διαχείρισης διαπροσωπικών/ 

κοινωνικών και αναπτυξιακών ζητημάτων (π.χ. η σχέση με το άλλο φύλλο, η αυτοεικόνα απέναντι 

στους άλλους, η ανάγκη αποδοχής από τους άλλους) (Brendtro & Larson, 2006·Kourkoutas, 2012). 

          Συγχρόνως, κάποια άλλα παιδιά επιδεικνύουν εκλεπτυσμένες και πιο υψηλές γνωστικές και 

ψυχοκοινωνικές ικανότητες και δρουν με τρόπο εκφοβιστικό συγκαλυμμένα και με περισσότερο 

ευφυείς στρατηγικές (Sutton et al., 1999). Αυτά τα παιδιά προφανώς μπορεί να παίρνουν μια 
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«ναρκισσιστική» και, πολλές φορές, «σαδιστική» ικανοποίηση, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία τους 

και την ένταση των νευρωτικών συναισθημάτων που κουβαλάνε μέσα τους. 

Τα παιδιά θύτες, τα οποία χρησιμοποιούν σωματικές μεθόδους κακοποίησης και 

θυματοποίησης, είναι άτομα τα οποία συχνά υπολείπονται σε  διαπροσωπικές και κοινωνικές 

δεξιότητες αλλά και σε στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων στα πλαίσια της ομάδας. Αντίθετα τα 

άτομα που χρησιμοποιούν μη σωματικούς τρόπους κακοποίησης, συνήθως έχουν αναπτυγμένες 

κοινωνικές και μαθησιακές δυνατότητες αλλά έχουν, ταυτόχρονα, προβληματική προσωπικότητα, 

προβληματικά στοιχεία ψυχοσύνθεσης, ανταγωνιστικές και επιθετικές τάσεις καθώς και μεγάλη 

συναισθηματική ανωριμότητα. 

Ακόμα μια τρίτη κατηγορία, αλλά με μικρότερη εμπλοκή σε καταστάσεις θυματοποίησης 

είναι οι «παρορμητικοί» μαθητές. Αυτοί αντιδρούν με επιθετικά ξεσπάσματα και μερικές φορές 

μπορεί να λειτουργήσουν ως «θύτες». Αντίθετα οι μαθητές που είναι παρορμητικοί, αλλά 

συναισθηματικά ευάλωτοι, διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο θυματοποίησης, με πιθανότητες 

κάποιοι από αυτούς να εμπλακούν στη συνέχεια και ως θύτες (Blake et al., 2012). 

Υπάρχει ακόμη και η κατηγορία παιδιών-εφήβων που δεν συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα 

και τις επιπτώσεις των πράξεών τους και γενικότερα της συμπεριφοράς τους. Είναι αυτοί που το 

κάνουν για «πλάκα», για να γελάσουν, χωρίς απαραίτητα αυτοί οι μαθητές να είναι σταθερά 

επιθετικοί και να ασκούν συστηματικές προσβολές και εκφοβιστικές ενέργειες (Cook et al., 2010). 

2.2. Η ταυτότητα των παιδιών που εκφοβίζονται 

Τα παιδιά «θύματα» παρουσιάζουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που «ελκύουν» τα παιδιά 

«θύτες» ώστε να τα επιλέξουν ως στόχους. Παρουσιάζονται περισσότερο αγχώδη και ανασφαλή 

απ’ ότι ο μέσος μαθητής, ενώ όταν δέχονται επίθεση, τείνουν να αποσύρονται, αντί να 

καταγγέλλουν το περιστατικό ή να αναζητούν βοήθεια και προστασία από άλλους (γονείς, 

δασκάλους, συνομηλίκους) (Swearer et al., 2004). Είναι παιδιά τα οποία δεν είναι σε θέση να 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους και συνήθως δε διαθέτουν στρατηγικές ή άλλους μηχανισμούς 

αντίδρασης. Είναι άτομα επιφυλακτικά, ήσυχα, με χαμηλή συνήθως αυτοεκτίμηση και μειωμένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Παρουσιάζουν χαμηλές 

επιδόσεις σε αθλητικές δραστηριότητες, στοιχείο που δεν τα βοηθάει να ενταχθούν στην ομάδα των 

συνομηλίκων ιδιαίτερα στην ηλικία την οποία μελετούμε ενώ συχνά οι μαθητές αυτοί 

παρουσιάζουν και μαθησιακές δυσκολίες ή ελλιπή ένταξη στην τάξη ( Smokowski & Kopasz, 

2005). 

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να προϋπάρχει ως χαρακτηριστικό των παιδιών αυτών αλλά 

και να επιδεινωθεί ως συνέπεια, απόρροια συστηματικών εκφοβιστικών συμπεριφορών στις οποίες 

υπόκεινται. Όπως προκύπτει κι από τη διεθνή έρευνα, η αυτοεκτίμηση συνιστά μια βασική 

παράμετρο που αλληλεπιδρά με το φαινόμενο της θυματοποίησης και άρα σχετίζεται σημαντικά με 

την παρουσία συναισθηματικών/ ψυχοκοινωνικών δυσκολιών ή διαταραχών και με επιδείνωσή 

τους στην πορεία (Κουρκούτας, 2008). 

Επιπλέον, η αυξημένη εμπλοκή των παιδιών αυτών σε καταστάσεις θυματοποίησης συνδέεται 

σε μεγάλο βαθμό με την παρουσία περισσότερων συναισθηματικών δυσκολιών (άγχος, φόβος, 

κατάθλιψη) (Blake et al., 2012· Swearer et al., 2004), που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων και η έλλειψη αυτών αυξάνει τον κίνδυνο απόρριψης από τους 

συνομηλίκους και κατ’ επέκταση θυματοποίησης  (Κουρκούτας, 2008). Αντίθετα, οι θετικές ή 

σταθερές σχέσεις με συνομηλίκους και δασκάλους στο σχολείο αποτελούν συχνά μια ασπίδα 

προστασίας απέναντι σε εκφοβιστικές συμπεριφορές. 

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρουσιάζουν, έως και τρεις φορές, μεγαλύτερο  

κίνδυνο για έκθεση σε καταστάσεις θυματοποίησης. (Blake et al., 2012). Ειδικότερα, μαθητές με 

αναπτυξιακές διαταραχές συναντούν μεγαλύτερες δυσκολίες στη διαμόρφωση και 

σύναψη/διαπροσωπικών σχέσεων, οι οποίες μπορεί να οφείλονται στην αδυναμία να 

αποκωδικοποιήσουν σωστά τα κοινωνικά ερεθίσματα και τη μη λεκτική χρήση της γλώσσας 
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(Carter & Spencer, 2006). Έτσι επέρχεται ο αποκλεισμός και η απόρριψη από τις ομάδες των 

συνομηλίκων, με συνέπεια να βρεθούν τα παιδιά αυτά στο στόχαστρο των συστηματικών 

εκφοβιστικών συμπεριφορών των δραστών.  

2.3. Συνέπειες του εκφοβισμού για τα θύματα στην ενήλικη ζωή τους 

Μεγάλος αριθμός μελετών επικεντρώνεται στη μελέτη των μακροχρόνιων συνεπειών που 

επιφέρει η εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς για τους θύτες και η διαδικασία της θυματοποίησης 

για τα θύματα καθώς αποδεικνύεται ότι η συμμετοχή των μαθητών σε επεισόδια εκφοβισμού 

διατηρείται σταθερή με το πέρασμα του χρόνου εξαιτίας αμετάβλητων στοιχείων της 

προσωπικότητας των δραστών μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η οξυθυμία που εκδηλώνουν 

ενόψει αγχογόνων καταστάσεων ( Kumpulainen κ.α. 1999). Διαπιστώθηκε ότι σχεδόν μισά από τα 

παιδιά που αναγνωρίστηκαν ως θύτες ή θύματα είχαν και προηγούμενη  τέτοια συμπεριφορά. 

Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι με το πέρασμα του χρόνου, ορισμένοι θύτες αποκτούν την ιδιότητα 

του θύτη-θύματος καθώς απορρίπτονται από την ομάδα συνομήλικων και στη συνέχεια 

περιθωριοποιούνται  και στη μετέπειτα ζωή τους. 

Σε έρευνα του Farrington (1993), που είχε ως αντικείμενο τη διερεύνηση των αιτιακών 

παραγόντων της παραβατικότητας 411 ανδρών, που διέμεναν σε μια εργατική περιοχή του 

Λονδίνου, διαπιστώθηκε ότι όσα άτομα ήταν θύτες εκφοβισμού στην ηλικία των 14 ετών, όχι μόνο 

οι ίδιοι συνέχιζαν να εκφοβίζουν και στην ενήλικη ζωή τους αλλά,  σε μεγάλο ποσοστό και τα 

παιδιά τους συμμετείχαν σε επεισόδια εκφοβισμού, ως θύτες. Άνδρες που εξακολουθούσαν να 

εκφοβίζουν στην ηλικία των 32 ετών αντιμετώπιζαν πληθώρα άλλων προβλημάτων, όπως  

αλκοολισμό και η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Επίσης διακρίνονταν για τον παρορμητικό τους 

χαρακτήρα. 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι θύτες εκφοβισμού συμμετέχουν και σε άλλου είδους επιθετικές και 

βίαιες ενέργειες, με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα του βανδαλισμού.( Baldry &  Farrington 

2000). Πιο ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα των ερευνών που συνδέουν την εκφοβιστική 

συμπεριφορά σε νεαρή ηλικία με τη συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες στην ενήλικη ζωή, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση των αγοριών, αφού  διαπιστώθηκε ότι 14 στα 20 παιδιά, που εκδήλωναν 

εκφοβιστική συμπεριφορά σε συμμαθητές τους, καταδικάστηκαν ως ενήλικοι για εγκλήματα βίας 

κατά του προσώπου.  

Οι θύτες φαίνεται ότι διατηρούν τη συμπεριφορά αυτή και κατά την ενηλικίωσή τους, 

επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητά τους για ομαλή κοινωνική ζωή. Σε αυτή τη διαπίστωση, 

λοιπόν, το bullying προβάλλει ως η αρχή γενικώς αντικοινωνικής και παραβατικής συμπεριφοράς η 

οποία μπορεί να επεκταθεί στην ενηλικιότητα. Σύμφωνα με τον  Olweus (1993), το 60% των 

αγοριών-δραστών του σχολικού εκφοβισμού στη Νορβηγία είχαν τουλάχιστο μια ποινική καταδίκη 

μέχρι την ηλικία των 24 ετών.  

Τα αποτελέσματα έρευνας, που διεξήγαγαν στην Αγγλία οι  Smith κ.α. (2003), έδειξαν ότι τα 

άτομα που είχαν δεχθεί εκφοβισμό στον χώρο του σχολείου και κυρίως όσα λειτουργούσαν με τη 

διπλή ιδιότητα του θύτη-θύματος, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να θυματοποιηθούν στον χώρο 

της εργασίας τους.  

Τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού, ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία, διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν διάφορες ψυχοκοινωνικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη, 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος και πανικό, χρόνια αργότερα, σε σύγκριση με τους μαθητές που δε 

θυματοποιούνται. Κάποιες έρευνες διαπιστώνουν ακόμη και τάσεις αυτοκτονίας τόσο στην περίοδο 

που εκφοβίζονται όσο και μετέπειτα στην ενήλικη ζωή τους. (Carney, 2000 Tanaka, 2001). Οι 

ερευνητές γνωρίζουν ότι το «bullying» έχει ψυχολογικές επιπτώσεις τόσο στα θύματα όσο και 

στους θύτες, αλλά δεν είναι σαφές για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διαρκέσουν. Σύμφωνα με 

τα ευρήματα όμως της τελευταίας έρευνας που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση JAMA Psychiatry, η 

κατάθλιψη και το άγχος που συνδέονται με τη σχολική κακοποίηση παραμένουν μέχρι τα μέσα της 

τρίτης δεκαετίας της ζωής ενός ατόμου. 
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3. Συμπεράσματα 

Ο σχολικός εκφοβισμός έχει σημαντικές επιπτώσεις και συνέπειες στην ενήλικη ζωή τόσο 

των θυτών όσο και των θυμάτων. Οι έρευνες  δείχνουν ότι οι ενήλικες που υπήρξαν θύματα αλλά 

και θύτες, έχουν χαμηλότερα επίπεδα υγείας και αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Οι 

αρνητικές συνέπειες στην υγεία, παρουσιάζονται τόσο στους θύτες όσο και στα θύματα, λόγω της 

αυξημένης χρήσης παράνομων αλλά και νόμιμων εθιστικών ουσιών. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι 

τα θύματα εκφοβισμού βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση σχετικά με τις συνέπειες της εμπειρίας 

τους στην υγεία. λόγω της επίδρασης του έντονου στρες που βίωσαν στο ανοσοποιητικό τους 

σύστημα. 

Πέρα από τις συνέπειες στη φυσική υγεία, οι έρευνες ανιχνεύουν μακροχρόνιες επιπτώσεις 

του σχολικού εκφοβισμού στην ψυχική υγεία. Συγκεκριμένα, η θυματοποίηση στο σχολικό 

περιβάλλον αποτελεί έναν επιβαρυντικό παράγοντα αύξησης κατά την ενήλικη ζωή κατάθλιψης και 

αυτοκτονικών τάσεων. Επίσης, εμφανίζονται περισσότερες πιθανότητες να έχουν λάβει 

χαμηλότερη εκπαίδευση, με τους άντρες να είναι, στις πιο πολλές περιπτώσεις, άνεργοι και να 

κερδίζουν λιγότερα χρήματα. Ακόμα παρουσίαζαν αρκετά προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις 

με το κοινωνικό σύνολο. 

Από την άλλη, οι δράστες του σχολικού εκφοβισμού, ως ενήλικες, ιδιαίτερα οι άνδρες, 

παρουσίαζαν ναρκισσισμό, μακιαβελισμό και ψυχοπάθεια, χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται 

άμεσα με την επιθετικότητα και την εγκληματική συμπεριφορά. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρουσίασης είναι ενας σχεδιασμός διδασκαλίας στο μάθημα της 
Πληροφορικής και η διερεύνησή του σε μαθητές Γυμνασίου ως μια διαφορετική πρόταση για την 
εφαρμογή του σε ένα αναθεωρημένο Προγραμμάτων Σπουδών, με εμπλουτισμό υποστηρικτικών 
και διδακτικών υλικών. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη ενός πρότυπου 
σχεδιασμού διδασκαλίας με τη χρήση διαφορετικών εκπαιδευτικών τεχνικών και η γνωριμία των 
μαθητών με ένα νέο εργαλείο, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις πλοήγησης σε ένα 
δικτυακό ισότοπο προκειμένου να έχουν ευκολότερη αναζήτηση μιας πληροφορίας  
εξασφαλίζοντας την ασφαλή παρουσία τους στη δικτυακή κοινωνία και την καλή χρήση των 
υπηρεσιών του διαδικτύου. Ως  γνωστόν στην εποχή μας είναι σημαντικό τα σχολεία να 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

500 

εκπαιδεύουν τους μαθητές και να προωθούν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στην ορθή χρήση του 
Διαδικτύου. 

 
Λέξεις κλειδιά: μελέτη περίπτωσης, εναλλακτικές τεχνικές, πρόγραμμα διδασκαλίας, 

εκπαιδευτικό υλικό 

1. Εισαγωγή 

Στην περίπτωσή μας, θα παρουσιάσουμε ένα σχεδιασμό μίας διδασκαλίας για τους μαθητές 
Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής, ενώ στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε 
τους στόχους που θέτουμε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας που έχει ως τίτλο έχει «γνωριμία με 
το διαδίκτυο» δίδοντας ένα ενδεικτικό πρόγραμμα για τον ακριβή χρόνο που θα διαθέσουμε για τη 
διδασκαλία μας. Έπειτα, αφού παρουσιάσουμε τις διδακτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε, 
θα αναφέρουμε τα εποπτικά μέσα, τις πιθανές δυσκολίες που συναντήσαμε και τρόπους για να τις 
υπερβούμε, καθώς και δύο τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στη διδασκαλία αυτή. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Περιγραφή εκπαιδευτικού πλαισίου 

Προτού ξεκινήσουμε να περιγράφουμε την εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να ορίσουμε 
ένα πλαίσιο εφαρμογής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πλαίσιο εφαρμογής είναι μια ομάδα 
μαθητών  Γυμνασίου σε μια ένα σχολείο της επαρχίας. Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από 24 
άτομα, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 12 και 13 ετών. Να σημειώσουμε ότι σε αυτό το τμήμα το 
επίπεδο γνώσεων είναι ιδιόμορφο, καθώς υπάρχουν άτομα που έχουν βασικές γνώσεις 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και άτομα που δεν γνωρίζουν τίποτα σχετικά με τους υπολογιστές. 

Το θέμα της διδασκαλίας είναι η γνωριμία με το διαδίκτυο και η σωστή χρήση του από 
μαθητές Γυμνασίου στο πλαίσιο μαθήματος της Πληροφορικής. Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμη 
μια σύντομη περιγραφή για το αντικείμενο διδασκαλίας. «Διαδίκτυο ονομάζεται το παγκόσμιο 
σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, για να εξυπηρετεί εκατομμύρια χρηστών, 
καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι διασυνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον 
κόσμο, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλάσσουν μηνύματα τα οποία 
υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. Το κοινό αυτό δίκτυο καλείται Διαδίκτυο» 
(el.wikipedia.org/wiki/). 

Η χρήση του Διαδικτύου προσφέρει ποικίλα οφέλη στο καθένα που είναι πρόθυμος να το 
χρησιμοποιήσει. Το τεράστιο ποσό διαθέσιμης πληροφορίας και οι πολλές χρήσεις που κάποιος 
μπορεί να έχει μέσω του Διαδικτύου το έχουν κάνει το πολυτιμότερο εργαλείο στην αναζήτηση μια 
πληροφορίας. Προσφέρει επίσης μια ισχυρή πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Επιπλέον, το 
Διαδίκτυο είναι ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία στην εκπαίδευση δεδομένου ότι παρέχει ένα 
τεράστιο ποσό πληροφοριών και είναι μια μέγιστη πηγή αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς και 
τους μαθητές. Οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους φοιτητές 
πανεπιστημίου που ψάχνουν επιστημονικές πληροφορίες για τις σειρές μαθημάτων τους. Ένα άλλο 
σημαντικό όφελος του Διαδικτύου είναι η δυνατότητά του να ελαχιστοποιήσει τις αποστάσεις και 
να παρέχει τις υπηρεσίες επικοινωνίας αποτελεσματικά και χωρίς οποιοδήποτε κόστος. Γενικά, το 
Διαδίκτυο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο με ποικίλες εφαρμογές στη ζωή κάποιου 
(el.wikipedia.org/wiki/). 

Παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του το Διαδικτύου υποκρύπτει και κάποιους 
κινδύνους τους οποίους κάθε χρήστης ανακαλύπτει σταδιακά. Αυτοί οι κίνδυνοι αφορούν την 
έκθεση των παιδιών σε παράνομο ή πορνογραφικό περιεχόμενο, την εξαπάτησή τους από 
άγνωστους ενήλικες οι οποίοι υποκρίνονται ότι είναι ανήλικοι ή την άσκηση πίεσης για αποκάλυψη 
προσωπικών στοιχείων με την επιρροή που μπορεί να έχει ένας μεγαλύτερος χρήστης σε παιδιά 
(www.internet-safety.sch.gr/). 
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Για τους παραπάνω λόγους είναι σημαντικό τα σχολεία να εκπαιδεύουν τους μαθητές και να 
προωθούν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στη χρήση του Διαδικτύου. Σκοπός, μέσα σε δυο 
διδακτικές ώρες διδασκαλίας, είναι η γνωριμία των μαθητών, της πρώτης τάξης, ώστε να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις πλοήγησης σε ένα δικτυακό ισότοπο προκειμένου να έχουν 
ευκολότερη αναζήτηση μιας πληροφορίας  εξασφαλίζοντας την ασφαλή παρουσία τους στη 
δικτυακή κοινωνία και την καλή χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου. 

2. Στόχοι εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Σε ένα περιβάλλον τυπικής διδασκαλίας όπου εντάσσεται η ομάδα των μαθητών του 
Γυμνασίου, το εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι περιορισμένο καθώς περιβάλλεται από κανόνες και 
συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση της 
συμπεριφοράς του μαθητή/τριας, ενώ η διδασκαλία περιλαμβάνει μικρά σχεδιασμένα βήματα που 
θα πρέπει να εκτελεί ο μαθητής για να φτάσει στη γνώση. Η ύλη δομείται σε μικρές ενότητες και ο 
ρυθμός παρουσίασής της συμβαδίζει με τους ρυθμούς των μαθητών/τριών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό 
ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός και περιλαμβάνει τη διατύπωση των διδακτικών 
στόχων προσβλέποντας στην  αλλαγή της συμπεριφοράς του μαθητή. Οι στόχοι της συγκεκριμένης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι ικανότητες στα παρακάτω 
επίπεδα: 

• Στο επίπεδο γνώσεων: 

Να αναγνωρίζουν τα βασικά προγράμματα πλοήγησης, μέσα στον Η/Υ. 
Να γνωρίζουν τον ορθό τρόπο, δακτυλογράφησης μιας ιστοσελίδας. 
Να αναγνωρίζουν επιβλαβή στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον Η/Υ. 

• Στο επίπεδο δεξιοτήτων: 

Να μάθουν να πληκτρολογούν λέξεις κλειδιά σε μηχανές αναζήτησης. 
Να χειρίζονται τα παράθυρα και τα κουμπιά πλοήγησης. 
Να μεταβάλουν τις ρυθμίσεις οθόνης και να συνδέονται στο διαδίκτυο. 

• Στο επίπεδο στάσεων: 

Να εξοικειωθούν με τα προγράμματα πλοήγησης. 
Να αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση τους.  
Να αντιληφθούν την χρησιμότητα του διαδικτύου στη ζωή τους. 
Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση αρχείων και πληροφοριών μέσα από ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες. 

2.1. Παράγοντες 

Ένας από τους παράγοντες, που επηρεάζουν και καθορίζουν την αποτελεσματικότητα μιας 
διδασκαλίας είναι και ο διδακτικός χρόνος. Ο διδακτικός χρόνος είναι ο χρόνος που αφιερώνεται 
για τη διδασκαλία της διδακτέας ύλης, δηλαδή πόσες ώρες διατίθενται συνολικά και επιμερισμένα 
κατά ενότητα. Αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα της διδασκαλίας ο οποίος είναι ταυτόχρονα και 
ένα από τα άλυτα προβλήματα της μαθησιακής διαδικασίας, μιας και πότε δεν είναι αρκετός, για 
επαρκή εμπέδωση (http://www.mathbooks.gr/ ). 

Για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου θέματος, είναι απαραίτητη η θεωρητική προσέγγιση 
και στη συνέχεια αμέσως μετά, τη δεύτερη διδακτική ώρα, να γίνει η πρακτική εφαρμογή από τους 
μαθητές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο που πρόκειται να 
διδαχθούν. 

3. Διδακτικές τεχνικές 

Πριν ο εκπαιδευτικός προχωρήσει στην επιλογή και τη χρήση κάποιας εκπαιδευτικής 
τεχνικής, θα πρέπει να αισθάνεται απόλυτα έτοιμος για την αποτελεσματική υλοποίηση της 
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ενότητας, µε άλλα λόγια θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τους τρόπους χρήσης της τεχνικής που 
θα επιλέξει. Υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που ένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να παραβλέψει, 
ώστε να εφαρμόσει, με απόλυτη επιτυχία τις διδακτικές τεχνικές που έχει επιλέξει για τη 
διδασκαλία του. Αυτοί είναι: το αντικείμενο της ενότητας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευομένων, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευομένων, καθώς και οι 
συνθήκες  εκπαίδευσης (Rogers, 1999). 

Ο συνδυασμός των τεχνικών, έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό 
μαθησιακό αποτέλεσμα. Οι έμπειροι εκπαιδευτές επιλέγουν να συνδυάζουν τεχνικές, ώστε να 
επιτυγχάνεται η κατανόηση των διδακτικών αντικειμένων κάθε ενότητας από τους 
εκπαιδευόμενους. Σύμφωνα µε τον Jarvis (2004) οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές δεν 
συνιστούν µια εκπαιδευτική μέθοδο, αλλά µια διαφορετική οπτική για την εκπαίδευση που σκοπό 
έχει να οδηγήσει τους ενήλικους εκπαιδευόμενους προς την κατεύθυνση της κριτικής 
αντιμετώπισης καταστάσεων και όχι απλά να μάθουν µια προκατασκευασμένη γνώση. 

Είναι χρήσιμο να αρχίσουμε την ανάλυση του θέματος μας από τις κυριότερες θεωρίες 
μάθησης αφού η όποια επιλογή του διδακτικού μοντέλου έχει ως τελικό στόχο την 
αποτελεσματικότητα στη μάθηση. Έτσι στη βιβλιογραφία, συναντούμε διάφορες θεωρίες για τη 
μάθηση.  

Η μπιχεβιοριστική θεωρία μάθησης ή μπιχεβιορισμός, όπως αλλιώς ονομάζεται, που 
στηρίζεται στην άποψη ότι η μάθηση και η απόκτηση της γνώσης είναι αποτελέσματα της 
αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα ερεθίσματα, που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον του και τις 
αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά. Ο μπιχεβιορισμός έχει χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία των 
Θετικών Επιστημών για πολλά χρόνια και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμη, λόγω των 
εντυπωσιακών αποτελεσμάτων του στην εκμάθηση των μηχανικών πράξεων. Το βασικό 
μειονέκτημα όμως αυτής της θεωρίας είναι το ότι δεν ερμηνεύει ικανοποιητικά τη μάθηση 
σύνθετων μορφών. Υποστηρίζει πως κάθε τέτοια μορφή αποτελείται από ένα σύνολο απλών 
καταστάσεων, των οποίων η κατανόηση ερμηνεύει και την πιο σύνθετη συμπεριφορά. Δεν μπορεί 
όμως κανείς να αναλύσει την ανακάλυψη ενός νέου θεωρήματος ή την επίλυση ενός πρωτότυπου 
προβλήματος σε απλά βήματα. 

Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών, στην περίπτωση αυτή η μνήμη, διακρίνεται σε 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Η βραχυπρόθεσμη αποτελεί το χώρο επεξεργασίας των 
πληροφοριών. Τα δεδομένα κωδικοποιούνται, εναποθηκεύονται προσωρινά εκεί και διατηρούνται 
για μερικά μόνο δευτερόλεπτα. Μέσω, όμως της επανάληψης οι πληροφορίες διατηρούνται 
περισσότερο χρόνο, συστηματοποιούνται, δομούνται με κατάλληλο τρόπο και εναποθηκεύονται 
μόνιμα στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Οι έννοιες της επανάληψης και του αυτοματισμού έχουν πολύ 
μεγάλη σημασία στη μάθηση, καθώς όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις αρνητικές τους 
πλευρές, τον κίνδυνο δηλαδή της καθαρά μηχανικής μάθησης. 

Η Θεωρία των Ιεραρχιών Μάθησης στο μάθημα της Πληροφορικής, όπως και σε άλλες 
επιστήμες, περιλαμβάνει τη διάρθρωση των περιεχομένων των βιβλίων, αλλά και τη διδασκαλία 
του γνωστικού αντικειμένου ακολουθώντας μια πορεία από το απλό στο σύνθετο. Η καινούργια 
γνώση δηλαδή χτίζεται πάνω στην παλιότερη. Από τις θεωρίες μάθησης που είδαμε μέχρι στιγμής, 
καμία δεν μπόρεσε να εξηγήσει, γιατί η διάταξη της διδασκαλίας από το απλό στο σύνθετο και από 
το εύκολο στο δύσκολο είναι καλύτερη από άλλες. Όλες οι προηγούμενες θεωρίες υποστήριζαν και 
ακολουθούσαν την παραπάνω τακτική, αλλά καθαρά διαισθητικά. Δεν υπήρχε δηλαδή καμία 
εξήγηση για ποιο λόγο η μάθηση απλών εννοιών αρχικά, διευκολύνει την κατανόηση των 
δύσκολων. Γνωρίζουμε, όμως, πως ο τρόπος και η ταχύτητα εκμάθησης γνώσεων διαφέρει από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι δυνατό, λοιπόν, κάποια άτομα να προσπερνούν τις απλές έννοιες και 
να μαθαίνουν τις πιο σύνθετες, χωρίς να έχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις. Αυτό συμβαίνει, 
κυρίως, όταν η παρακίνηση του παιδιού για μάθηση είναι μεγάλη ή όταν το γνωστικό αντικείμενο 
έχει πολλές εφαρμογές και τονίζεται η σημασία του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο μπορεί να 
φθάσει απευθείας στον τελικό του στόχο, χωρίς να ακολουθήσει τα ενδιάμεσα βήματα. Καμιά 
φορά, μάλιστα, αυτό έχει καλύτερο αποτέλεσμα. 
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Η μάθηση απαιτεί εξερεύνηση, πειραματισμό, ανακατασκευή της γνώσης, ανακάλυψη. Η 
παθητική στάση του μαθητή παρεμποδίζει τις παραπάνω διαδικασίες και αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα της απόκτησης γνώσης. Οι σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση τονίζουν μεταξύ άλλων 
την ενεργητική και εποικοδομητική φύση μιας διαδικασίας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η 
μάθηση. Σε αυτή τη διαδικασία οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά αποκτώντας σταδιακά γνώσεις. Οι 
τεχνικές που εμπλέκουν ενεργά το μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία ονομάζονται ενεργητικές-
συμμετοχικές τεχνικές και αποτελούν στον τομέα της εκπαίδευσης σημαντικό εργαλείο για την 
αποτελεσματική μάθηση (Κόκκος, 2006). 

Οι διδακτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια διδασκαλίας της 
θεματικής ενότητας, σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου από τους μαθητές, είναι οι παρακάτω: 

3.1. Εισήγηση 

Με την εισήγηση μπορούμε αναπτύξουμε προφορικά ή γραπτά ένα θέμα. Στη περίπτωση μας, 
εφόσον έχουμε διδασκαλία θεωρητικού μέρους, η τεχνική αυτή, μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε 
μεγάλη σε έκταση ύλη η οποία θα απευθύνεται σε μεγάλο ακροατήριο, μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Η εμπλουτισμένη εισήγηση αποτελεί μία ενεργητική τεχνική εκπαίδευσης που να 
ενισχύει το ρόλο των μαθητών, καθώς μέσα από τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων επιτυγχάνεται 
η καλύτερη αποτύπωση της γνώσης. 

3.2. Μελέτη περίπτωσης 

Η τεχνική της μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιείται ευρέως ως μέθοδος διδασκαλίας. 
Συγκεκριμένα, στη διδασκαλία της Πληροφορικής και ειδικά του ευαίσθητου ζητήματος της 
χρήσης του διαδικτύου, μπορεί να αναπτύξει την ανεξάρτητη σκέψη, κρίση και τις αντιλήψεις ενός 
μαθητή, αλλά και να βελτιώσει τις γνώσεις του. Η συγκεκριμένη τεχνική, μέσω ενός αληθινού 
παραδείγματος, χρησιμοποιείται σαν υλικό συζήτησης στην τάξη, ενεργοποιώντας τη συμμετοχή 
των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

3.3. Ασκήσεις στο Εργαστήριο 

Σύμφωνα µε τον Κόκκο (2005), άσκηση θεωρείται κάθε μορφή ατομικής  ή ομαδικής 
εργασίας που έχει ως στόχο να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους σε πράξη και σε σύνδεση των 
θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει µε την πράξη. Η άσκηση μπορεί να διαρκέσει από λίγα 
λεπτά έως και αρκετές ώρες, ενώ πρόκειται για µια μορφή εμπέδωσης των γνώσεων που έχουν 
αποκτηθεί, η οποία χρησιμοποιείται συστηματικά από όλο και περισσότερους εκπαιδευτές. Σε 
αρκετές ειδικότητες η λειτουργία ενός εργαστηρίου συμπληρώνει το θεωρητικό μέρος της 
εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
στο οποίο ουσιαστικά διεξάγεται τόσο το θεωρητικό, όσο και το πρακτικό μέρος της διδασκαλίας. 

3.4. Χαρτογράφηση εννοιών 

Η Χαρτογράφηση εννοιών γίνεται με τη χρήση  εννοιολογικού χάρτης που συνδέει τις έννοιες 
μεταξύ τους πάνω σε ένα πίνακα. Σύμφωνα με τη Βασάλα (2013) η συγκεκριμένη διδακτική 
τεχνική αποτελεί ένα μέσο παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού, αφού ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
επιλέξει ως μέθοδο διδασκαλίας της χρήση σχημάτων και εικόνων για την αποτελεσματικότερη 
παρουσίαση εννοιών και σχέσεων. Για τον μαθητή που δεν έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις, πάνω στη 
χρήση H/Y, όπως το παράδειγμα μας, η γραφική απεικόνιση αποτελεί βοήθημα στην καταγραφή 
σημειώσεων, καθώς επιτυγχάνεται ευκολότερα η διαχείριση γνώσεων, προωθώντας παράλληλα την 
ενεργή και αποτελεσματική μάθηση, την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και κριτικής ικανότητας. 

3.5. Ιστοριογραμμή 

Η Ιστοριογραμμή χαρακτηρίζεται ο τρόπος οργάνωσης της γνώσης που οι εκπαιδευτικοί 
προσπαθούν να δομήσουν τους μαθητές, ενοποιώντας διάφορα γνωστικά αντικείμενα, έτσι ώστε η 
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διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης να έχει νόημα και ενδιαφέρον για αυτούς. Είναι διαδικασία 
δημιουργίας μιας σειράς επεισοδίων, τα οποία συνδέουμε σε μια αφηγηματική γραμμή, ώστε να 
δημιουργείται μία ιστορία (Βασάλα, 2013). Η χρήση  αυτής της τεχνικής αποτελεί ένα συστηματικό 
και ελκυστικό τρόπο εφαρμογής στην υπηρεσία μιας αποτελεσματικότερης διδασκαλίας και 
μάθησης. Θυμίζει τη μαιευτική μέθοδο, όπου με μια σειρά ερωτήσεων ο εκπαιδευτικός προσπαθεί 
να εκμαιεύσει τις γνώσεις και ιδέες των μαθητών, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή τους, 
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου που 
περιγράφουμε, αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικής μπορεί 
να προβεί σε διερεύνηση των πληροφοριών που επιθυμούν οι μαθητές να μάθουν. 

3.6. Εργασία σε ομάδες 

Στο πρακτικό μέρος της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να πραγματοποιήσουν μια εργασία στον Η/Υ. Κατά τη διάρκεια της εργασίας οι μαθητές 
δουλεύουν μαζί σε μια μικρή υποομάδα, όπου ο καθένας  μπορεί να συμμετέχει, έχοντας ένα ρόλο. 
Με την τεχνική αυτή, αναμένεται οι μαθητές να διεκπεραιώσουν την εργασία τους χωρίς την άμεση 
και κατευθυνόμενη επίβλεψη του δασκάλου, ενισχύοντας τις δυνατότητες τους σε συνεργασία με 
τα άτομα που βρίσκονται στην ίδια ομάδα. 

4. Εποπτικά μέσα 

Με τον όρο εποπτικά μέσα διδασκαλίας εννοούμε τα βοηθητικά εργαλεία τα οποία 
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας 
συμβάλλουν στην αναπαράσταση της πραγματικότητας, στην αποσαφήνιση εννοιών, στη 
πνευματική συγκέντρωση της προσοχής, στην αυτενέργεια των μαθητών και στη διέγερση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών (www.alfavita.gr). 

Στο μάθημα που θα διδάξουμε, απαραίτητη είναι φυσικά η χρήση ενός Η/Υ, ως πεδίο 
πρακτικής εφαρμογής και πλοήγησης στο διαδίκτυο, όπως επίσης η παρουσίαση διαφανειών, μέσω 
βίντεο προβολέα, οι οποίες θα εμπλουτίσουν την εισήγηση και θα χρησιμεύσουν ως εργαλείο 
απομνημόνευσης για τους μαθητές, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας η χρήση εννοιολογικών χαρτών προϋποθέτει την παρουσία 
ενός πίνακα όπου θα καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών, δίδοντας τους την ευκαιρία να 
συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. Η δομή και ο χρόνος του μαθήματος είναι τέτοιοι που δεν μας 
επιτρέπουν περισσότερες επιλογές. 

5. Προβλήματα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

Η επαφή με ένα αντικείμενο όπως είναι ο Η/Υ μπορεί για ορισμένους μαθητές να αποτελεί 
τροχοπέδη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μια από τις δυσκολίες που μπορεί να 
συναντήσει ένας εκπαιδευτικός είναι το διαφορετικό επίπεδο γνώσεων που μπορεί να έχουν οι 
μαθητές στο διδαχθέν αντικείμενο. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί αν σε μια ομάδα υπάρχουν 
μαθητές που έχουν σχέση με το αντικείμενο και μπορούν να βοηθήσουν εκείνους που έρχονται σε 
επαφή πρώτη φορά. Επίσης, ένα πρόβλημα που σχετίζεται άμεσα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, 
είναι για παράδειγμα ότι δεν αρκούν σε όλους τους μαθητές οι υπολογιστές, προς χρήση. Η εργασία 
σε ομάδες, ουσιαστικά λύνει το πρόβλημα, καθώς οι μαθητές κάθονται μαζί σε έναν Η/Υ και 
μαθαίνουν ταυτόχρονα ο ένας από τον άλλο. 

Τέλος, επειδή «η χρήση του διαδικτύου», ως μάθημα διδασκαλίας, μπορεί να παρερμηνευθεί 
από ορισμένους μαθητές, καλό θα είναι ο εκπαιδευτικός από την αρχή να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
των μαθητών δίδοντας τους ένα πίνακα με τα οφέλη που θα αποκομίσουν από τη συγκεκριμένη 
διδακτική ενότητα, κρατώντας τους έτσι  το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η 
διδασκαλία είναι μία πολύπλοκη διαδικασία. Η πολυπλοκότητα γίνεται φανερή επειδή έννοιες 
όπως, αναλυτικά προγράμματα, περιεχόμενα μάθησης, στόχοι, μέθοδοι, μέσα, συμπεριφορές, 
διάταξη θρανίων, οργάνωση και σχεδιασμός, αποτελούν στοιχεία που σχετίζονται άμεσα  με τη 
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διδασκαλία και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά της,  άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. 
(Ζησιμόπουλος, 2002). 

Οι αλλαγές είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 
χωρίσει τις δυο διδακτικές ώρες, σε θεωρία και πράξη. Επειδή και ο χρόνος είναι περιορισμένος για 
ένα θέμα τόσο σημαντικό, θα μπορούσαμε να συνδυάζαμε το θεωρητικό με το πρακτικό κομμάτι, 
ώστε να κερδίσουμε εκπαιδευτικό χρόνο. Ο στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τη χρήση του 
διαδικτύου, επομένως θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό και όχι τόσο σε θεωρητικές 
προσεγγίσεις που πιθανόν να κουράσουν τους μαθητές. Μια άλλη τροποποίηση που θα μπορούσε 
να γίνει, είναι να υπάρχει μέσα στην εισήγηση ένα βίντεο που μέσα σε λίγα λεπτά θα μπορούσε να 
παρουσιάσει όλα εκείνα τα στοιχεία (αρνητικά ή θετικά) που ένας εκπαιδευτικός προσπαθεί να πει 
μέσα σε μια διδακτική ώρα. Η δύναμη της εικόνας έχει τη δυνατότητα και το συμβολισμό να 
αναπτύξει το στοχασμό και την κριτική σκέψη των μαθητών, κάτι που δεν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με μια απλή εισήγηση από την πλευρά του εκπαιδευτή. 

6. Πίνακας σχεδιασμού διδακτικής ενότητας 

 

Πίνακας σχεδιασμού διδακτικής ενότητας 

Ενότητες  Διά
ρκεια * 

Διδακτικές Τεχνικές  Εποπτικά Μέσα  

Εισαγωγή  
Μελέτη 
εκπαιδευτικών 
αναγκών 
Ανάπτυξη 
στόχων 

20 
λεπτά 

9. Ιστοριογραμμή 10. Προβολέας 
παρουσίασης 

Μελέτη 
περίπτωσης 
 
Χαρτογράφηση 
εννοιών  

25 
λεπτά 

11. Εισήγηση  
12. Χαρτογράφηση 

Εννοιών 

13. Πίνακας 
14. Προβολέας 

παρουσίασης 

Ασκήσεις στο 
Εργαστήριο 
 
Εργασία σε 
ομάδες 

20 
λεπτά 

15. Μελέτη Περίπτωσης 16. Η/Υ 

Συμπεράσματα 
αξιολόγηση 
ενότητας 
Σύνδεση με την 
επόμενη ενότητα 

25 
λεπτά 

17. Ασκήσεις  
18. Εργασία σε ομάδες 

19. Η/Υ 

• η διάρκεια μια διδακτικής ώρας στην Β/θμια εκπαίδευση ορίζεται σε 45 λεπτά. 

7. Συμπεράσματα 

Ο δάσκαλος έχει σαν ουσιώδες γνώρισμά του τη «διδασκαλική συνείδηση», ώστε με την 
πίστη του στη μορφωτική του αποστολή και τη συναίσθηση της ευθύνης του στο παιδαγωγικό του 
έργο, να αγωνίζεται στις ημέρες μας, παρ’ όλες τις αντιξοότητες και τα προβλήματα, να 
αντιμετωπίσει όσο εξαρτάται απ’ αυτόν, την προβληματικότητα της εποχής μας με την πίστη του 
σε μια παιδεία που δεν ανάγεται αποκλειστικά στην εκπαίδευση, αλλά απλώς την περικλείει και την 
οδηγεί παραπέρα. Μέσα στο νέο τοπίο της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός δεν είναι δυνατόν να έχει 
τον παραδοσιακό ρόλο που παρέχει τη γνώση. Ο εκπαιδευτικός, έχει την πολυτέλεια να επιλέγει 
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μέθοδο διδασκαλίας και να συντονίζει την εκπαιδευτική διαδικασία  που θα ακολουθήσει κάθε 
φορά.  Παύει πλέον να έχει τον αποκλειστικό ρόλο του πομπού - μεταδότη γνώσεων καθώς με τη 
χρήση συμμετοχικών τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργούνται προϋποθέσεις για να 
γίνει οργανωτής της και δημιουργικός σε συνεργασία με τους μαθητές του. 

Η σχολική τάξη είναι ένας χώρος προβλημάτων που εγείρονται μέσα από την ομάδα των 
νεαρών υπάρξεων, τις οποίες διακρίνει πάντοτε ένας δυναμικός χαρακτήρας, ποτέ πάντως μια 
στατική κατάσταση. Οι αμοιβαίες σχέσεις των μελών της ομάδας και εκείνες μεταξύ αυτών και του 
παιδαγωγού έχουν σοβαρότατη σημασία για την αγωγή και είναι ανάγκη να μελετούνται από το 
σχολικό δάσκαλο. Η συνάντηση του μαθητή με τα μορφωτικά αγαθά, είναι ένας κύκλος ιδιαιτέρων 
ζητημάτων που απαιτούν τη λύση τους. Επίσης, οι ανάγκες συνεχούς προσαρμογής του μαθητή 
προς τις διάφορες πλευρές μιας σχολικής ζωής που τη χαρακτηρίζει η δράση, η κίνηση και η 
δημιουργικότητα, χρειάζονται και αυτές ιδιαίτερη προσοχή από μέρους του δασκάλου. 

Υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές τεχνικές, που ευνοούν την πραγμάτωση βασικών 
προϋποθέσεων αποτελεσματικής μάθησης , όπως η αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευομένων 
και η ενεργητική συμμετοχή τους, καθώς και η διαμόρφωση μαθησιακού κλίματος που 
χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία και συνεργατικό πνεύμα. Συνοψίζοντας όταν ένας 
εκπαιδευτικός καταστρώνει τη στρατηγική του σχετικά με την εκπαιδευτική μεθοδολογία ενός 
προγράμματος, θα πρέπει να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τα παρακάτω: 

• Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών ανάλογα με την 
ομάδα. 

• Να αποφεύγει κατά το δυνατόν την κάθετη μεταβίβαση γνώσεων, αξιοποιώντας 
εναλλακτικά τις συμμετοχικές τεχνικές. 

• Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί απαραίτητα η εισήγηση ως τεχνική, εφαρμόζουμε 
προδιαγραφές για τη βελτίωσή της και την εμπλουτίζουμε με συμμετοχικές τεχνικές. 

• Σε κάθε διδασκαλία χρειάζεται να ακολουθούνται ποικίλες τεχνικές. 

Σε αυτή την εισήγηση προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τεχνικές που κινούνται στην 
κατεύθυνση αυτή, πιστεύοντας ότι θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα εφαρμογής. 
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Περίληψη 

Στόχος της προτεινόμενης αναρτημένης ανακοίνωσης είναι να αναδείξει τη σημασία της 

διεπιστημονικότητας και το εφικτό της εφαρμογής της στην εκπαίδευση μέσα από την κατάθεση 

μιας διδακτικής πρότασης, στο πλαίσιο της οποίας διασυνδέονται η Ιστορία και η Διδακτική της, η 

Γνωσιακή επιστήμη και, ειδικότερα, η Γνωσιακή Γλωσσολογία, και, τέλος, η Νομική επιστήμη με 

σημείο τομής την επιστήμη της Ψυχολογίας. Αρχικά, σε ένα θεωρητικό κομμάτι διασαφηνίζονται 

το τοπίο της κάθε εμπλεκόμενης επιστημονικής περιοχής και οι σχετικές έννοιες που θα 

αξιοποιηθούν. Στο δεύτερο σκέλος της ανακοίνωσης παρουσιάζεται αναλυτικά η προς εφαρμογή 

διδακτική πρόταση (σκεπτικό της διδακτικής πρότασης, διδακτικοί στόχοι, μεθοδολογία, διδακτικές 

στρατηγικές, πορεία διδασκαλίας και επιμέρους δραστηριότητες). Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται 

με την κριτική-αξιολόγηση της διδακτικής πρότασης και ορισμένα ενδεικτικά συμπεράσματα. Ως 

αποτέλεσμα της κατάθεσης της παραπάνω προς εφαρμογή διδακτικής πρότασης αναμένεται να 

γίνει αντιληπτό πώς η συνεργασία διαφόρων επιστημών μπορεί να «φωτίσει» πτυχές ενός θέματος 

και να δώσει δημιουργικές λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις βάσει του συγκεκριμένου προς 

διαπραγμάτευση ιστορικού θέματος ως παραδείγματος. Συμπερασματικά, η ανακοίνωση μπορεί να 

αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό και έμπνευση για διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

στη διδασκαλία των φιλολογικών – και όχι μόνο – μαθημάτων, με στόχο τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων στο πρότυπο του «homo universalis» στο πλαίσιο του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική Ιστορίας, εννοιολογική μεταφορά, προσφυγικό ζήτημα, 

οικογενειακές σχέσεις 

1. Εισαγωγή 

1.1. Γενικά 

Η διδακτική πρόταση που κατατίθεται στην παρούσα ανακοίνωση αναμετράται με το 

εγχείρημα της συνδυαστικής διαχείρισης από μαθητές και εκπαιδευτικό πολλαπλών τομέων 

γνώσης, οι οποίοι τέμνονται στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης ενός ιδιαίτερου ιστορικού θέματος, 

συγκεκριμένα του προσφυγικού ζητήματος. Αφορμή για μια τέτοιου είδους διεπιστημονική 

προσέγγιση στάθηκε η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας σε συνθήκες πραγματικής τάξης. Η 

εργασία περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής πρότασης, την αναλυτική της 

περιγραφή, μια ενδεικτική κριτική-αξιολόγηση και ορισμένα βασικά συμπεράσματα. 

1.2. Γνωσιακή Γλωσσολογία  

1.2.1. Η θεωρία της εννοιολογικής μεταφοράς 

Η Γνωσιακή Γλωσσολογία είναι κλάδος της Γλωσσολογίας που αποτελεί ταυτόχρονα τμήμα 

του εξ ορισμού διεπιστημονικού πεδίου της ευρύτερης Γνωσιακής επιστήμης. Κομβικό ρόλο σε 

αυτήν παίζει η μεταφορά (metaphor). Σύμφωνα με τη γνωσιακή προσέγγιση, η μεταφορά ορίζεται 
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ως κατανόηση ενός άγνωστου ή / και αφηρημένου εννοιακού πεδίου με τους όρους ενός άλλου, 

οικειότερου, απτού και συγκεκριμένου εννοιακού πεδίου, γι’ αυτό και ονομάζεται εννοιολογική. 

Επομένως, δεν πρόκειται για αμιγώς ή πρωτίστως γλωσσικό παράγωγο, αν και αποτυπώνεται σε 

γλωσσικές μεταφορικές εκφράσεις, αλλά για έναν τρόπο να σκεφτόμαστε για τα πράγματα, ένα 

νοητικό σχήμα, η κατασκευή του οποίου βασίζεται σε πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας, βιολογικής 

και πολιτισμικής (Βελούδης, 2005: 175, 178, 180-182, 192). 

Στο πλαίσιο της θεωρίας για τη γνωσιακή μεταφορά συναντούμε αρκετούς όρους για τη 

διάκριση των μεταφορών με βάση διάφορα κριτήρια. Έτσι, βρίσκουμε τις εξής κατηγορίες: δομική 

ή γενεσιουργός ή πυρηνική ή γενική μεταφορά (Lakoff & Johnson, 2005: 39, 119; Πουρκός, 2011: 

145), οντολογική μεταφορά (Lakoff & Johnson, 1980/2003: 25 στο Παπαρούση, 2008: υποσημ. 

13), προσανατολιστική μεταφορά (Lakoff & Johnson, 2005: 39), αναλογική μεταφορά (Πουρκός, 

2011: 144-145), επιστημονική ή συγκροτητική μεταφορά (Πουρκός, 2011: 143), κυριολεκτική 

μεταφορά (Πουρκός, 2011: 143), δημιουργική ή μη κυριολεκτική μεταφορά (Lakoff & Johnson, 

2005: 110), νεολογ(ιστ)ική μεταφορά (Lakoff & Johnson, 2005: 110, 207 κ.εξ.), συμβατική ή 

«νεκρή» μεταφορά (Σγουρούδη, 2003: 102-107). Για την ανάλυση μιας εννοιολογικής μεταφοράς 

μπορεί κανείς να ανατρέξει στον Steen (1999), όπου απαριθμούνται τα βήματα της διαδικασίας. 

1.2.2. Η εννοιολογική μεταφορά «Το έθνος είναι οικογένεια» 

Το εγχείρημα της σύγκρισης του ιστορικού παρελθόντος με την προσωπική οικογενειακή 

«μυθολογία» έχει προταθεί περιστασιακά και αλλού (Καρακατσιάνης, 2015: 46). Πάντως, η με 

βάση το οικογενειακό μοντέλο διαπραγμάτευση των εθνικών και διεθνών συμβάντων και σχέσεων 

λαμβάνει πιο σαφή μορφή χάρη στη συστηματική στοιχειοθέτηση και ανάλυση της εννοιολογικής 

μεταφοράς «Το έθνος είναι οικογένεια» (Lakoff, 2009; Lakoff and the Rockridge Institute, 2006). 

Η εν λόγω μεταφορά ανήκει στην κατηγορία των οντολογικών μεταφορών. Παρ’ όλα αυτά, 

εφόσον εφαρμόζεται στο πεδίο της Πολιτικής αλλά και της Ιστορίας, γεννάται το ερώτημα κατά 

πόσον θα μπορούσε να θεωρηθεί (και) επιστημονική μεταφορά. Από την άλλη πλευρά σχετικές 

λέξεις και εκφράσεις που πραγματώνουν γλωσσικά τη συγκεκριμένη μεταφορά ανευρίσκονται στο 

καθημερινό λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής. 

Η ανάλυση που επιδέχεται η ανωτέρω μεταφορά έχει παρ’ όλα αυτά στις μέχρι τώρα 

αναλύσεις περιοριστεί στο πλαίσιο ερμηνείας της ιδεολογίας και των πρακτικών των εθνικών 

πολιτικών κομμάτων. Εδώ προτείνεται η δημιουργική της επέκταση (Lakoff, 2006: 54) για την 

ερμηνευτική προσέγγιση των διακρατικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο προσέγγισης, 

επαφής εθνών και των πολιτισμών τους και «συμβίωσης» εθνοτικών ομάδων, ένα έθνος μπορεί να 

εκληφθεί ως ο πατέρας (Τουρκία) και το άλλο έθνος ως η μητέρα (Ελλάδα) των ελληνικής 

καταγωγής / με ελληνικές ρίζες Μικρασιατών που διέμεναν στην Τουρκία και εκδιωγμένοι από εκεί 

κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα (παιδιά) μετά από τη μεταξύ των δύο χωρών σύγκρουση 

και διαμάχη (διάσταση), η οποία αποκαταστάθηκε με – επίσης, διακρατικές – συνεννοήσεις, 

συμφωνίες και ρυθμίσεις με όρους εν είδει εκδίκασης – συναινετικού εν τέλει – διαζυγίου. 

Ενδείκνυται δε σ’ αυτή τη βάση και με αυτό το πνεύμα για τη διδασκαλία του προσφυγικού 

ζητήματος. 

1.3. Διδακτική της Ιστορίας 

Σύμφωνα με τον Σμυρναίο (2008: 38) στην Ιστορία αναγνωρίζεται ένας διεπιστημονικός 

χαρακτήρας, που τη συνδέει με άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες. Μια από αυτές είναι η 

Γλωσσολογία, καθώς αφενός η προσέγγιση του παρελθόντος είναι δυνατή μόνο μέσω των 

γλωσσικών μορφών που χρησιμοποιούμε για να το προσεγγίσουμε, αφετέρου η ιστορική 

κατανόηση των μαθητών εξαρτάται γενικώς από τη γλωσσική τους επάρκεια και ειδικότερα από 

την εξοικείωση τους με το εννοιολογικό οπλοστάσιο της ιστορικής επιστήμης (Donaldson στο 

Κόκκινος, 1998: 247). 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

509 

Η Διδακτική της Ιστορίας αφορά τους τρόπους μεθοδολογικής προσέγγισης της Ιστορίας, 

αποτελώντας έναν διακριτό επιστημονικό κλάδο με ορισμένες αρχές. Με βάση αυτές (Βαζούρα, 

2007: 25, 27-29, 31; Δημοσθένους, 2009: 18-19, 24, 30, 36, 38; Booth στο Κόκκινος, 1998: 248), 

θα λέγαμε ότι η παρούσα πρόταση ενδείκνυται για εφαρμογή, καθώς: 

• Υιοθετεί μια καινοτόμα, διεπιστημονική προσέγγιση του διδακτικού αντικειμένου. 

• Ενεργοποιεί τους μαθητές ως υποκείμενα και μάλιστα στη θέση ιστορικού ερευνητή. 

• Προκαλεί τους μαθητές να αναζητήσουν νέες προσωπικές μορφές και πηγές ιστορικής 

κατανόησης, μεταξύ των οποίων τη γλωσσική παρακαταθήκη. 

• Με την αξιοποίηση απτού γλωσσικού υλικού καθώς και με τη διαγραμματική απεικόνιση 

πολλαπλών μεταφορικών συνδέσεων αισθητοποιείται κατάλληλα και γίνεται κατανοητή η 

αόρατη, αφηρημένη και σύνθετη ιστορική γνώση. 

• Καλλιεργεί στους μαθητές την ιστορική συνείδηση και τους προκαλεί να 

επαναδιαπραγματευτούν παγιωμένες ταυτότητες και πεποιθήσεις μέσα από τη – με 

αφετηρία τη γλωσσική έκφραση – συνειδητοποίηση του τρόπου σκέψης και των 

αναπαραστάσεων του κόσμου. 

• Είναι ανθρωποκεντρική, αφού δίνει έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά, εφόσον με τη 

χρησιμοποιούμενη μεταφορά γίνεται αναγωγή στις οικογενειακές σχέσεις. 

• Εδράζεται στη βιωματικότητα χάρη στην παρουσίαση της ιστορικής ύλης μέσα από το 

πρίσμα του οικείου σε όλους τους μαθητές πεδίου των οικογενειακών σχέσεων. 

• Προβάλλει τη φύση της Ιστορίας ως ενός πεδίου που επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες. 

• Συνδέει επαρκώς το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, συγκεκριμένα όσον αφορά τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

• Καλλιεργεί τόσο την κριτική όσο και τη δημιουργική σκέψη μέσα από ποικιλία 

δραστηριοτήτων. 

1.4. Διδακτική του λεξικού 

Η Διδακτική του λεξικού, κλάδος εξ ορισμού διεπιστημονικός ως τμήμα της Εφαρμοσμένης 

Γλωσσολογίας και της Σχολικής Παιδαγωγικής, περιλαμβάνει την άσκηση και την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων σχετικών με τη χρήση του λεξικού (Χατζηδήμου 2015: 36). Με την κατάλληλη δε 

αξιοποίηση και σχεδιασμό εκ μέρους του εκπαιδευτικού συμβάλλει πολύπλευρα στη γλωσσική – 

και όχι μόνο – παιδεία των μαθητών κάθε εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς το λεξικό λειτουργεί ως 

εργαλείο ευρύτερου πολιτισμικού περιεχομένου (Χατζηδήμου, 2015: 75-78). 

1.5. Νομική επιστήμη 

Η επιστήμη της Νομικής είναι ένας ακόμη κλάδος που μπορεί να αξιοποιηθεί στην εν λόγω 

διδακτική πρόταση. Ανάμεσα στους διάφορους τομείς της επιλέγεται το Οικογενειακό Δίκαιο. 

Ειδικότερα, θα αντληθούν στοιχεία σχετικά με τον θεσμό του γάμου και τις ενδοοικογενειακές 

σχέσεις, σε περίπτωση που αυτός οδηγείται σε διαζύγιο. Νομικού τύπου πληροφορίες, οι οποίες 

μπορούν να συντελέσουν στη διαπραγμάτευση του θέματος της αποκατάστασης των προσφύγων 

αντιπαραβαλλόμενων με τα «κατατρεγμένα» παιδιά ενός διαλυμένου γάμου, μπορούν να 

αναζητηθούν σε σχετικά εγχειρίδια ή εργασίες με έμφαση στη χορήγηση διατροφής και την 

άσκηση γονικής μέριμνας (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 1986). 

1.6. Ψυχολογία 

Ο κλάδος της Ψυχολογίας αποτελεί το σημείο τομής όλων των παραπάνω τομέων γνώσης. 

Συγκεκριμένα, 
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• Από την οπτική της Γνωσιακής επιστήμης, σύμφωνα με τη Šarić (2015) η μεταφορά «Το 

έθνος είναι οικογένεια» εγείρει συγκεκριμένα συναισθήματα στο πλαίσιο της πολιτικής 

ρητορικής. 

• Από την οπτική της Ψυχοπαιδαγωγικής, η εννοιολογική μεταφορά μπορεί να αναλάβει 

ψυχοπαιδαγωγική λειτουργία (Cameron, 2003; Πουρκός, 2011: 146-147). 

• Από την οπτική της Διδακτικής της Ιστορίας, ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης στους μαθητές (Σμυρναίος, 2008: 169). 

• Από την οπτική της Ψυχοϊστορίας ως τάσης των ιστορικών σπουδών, είναι θεμιτή στο 

πλαίσιο του ανθρωποκεντρισμού της ιστορικής επιστήμης η προσπάθεια ιστορικής 

ερμηνείας τόσο του ατομικού ψυχισμού όσο και του κοινωνικού ασυνείδητου μέσα από την 

εξιχνίαση των κινήτρων και των «μακρινών» / ανοίκειων βιωματικών εμπειριών των 

καθημερινών ανθρώπων άλλων εποχών (Καρακατσιάνης, 2015: 42; Βαζούρα, 2007: 18-19). 

• Από την οπτική της Παιδοψυχολογίας, της οποίας η συνδρομή επιβάλλεται κατά την 

εφαρμογή του Οικογενειακού Δικαίου σε περιπτώσεις εκδίκασης διαζυγίου μεταξύ συζύγων 

που έχουν αποκτήσει παιδιά, προέχει σύμφωνα με το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα το 

συμφέρον των παιδιών (Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 1994: 32). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σκοπός της παρούσας εργασίας 

Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η προβολή της διεπιστημονικότητας στον τομέα της 

Εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα μέσα από: 

• τη μεταφορά των όρων της Νομικής επιστήμης και της Γλωσσολογικής επιστήμης στο πεδίο 

της επιστήμης της Ιστορίας και της Διδακτικής της με διδακτικό παράδειγμα που αφορμάται 

από τις οικογενειακές σχέσεις και τις προβάλλει σε θέματα Πολιτικής και Οικονομικής 

Ιστορίας. 

• τη μεταφορά των χαρακτηριστικών του λόγου και της μεθοδολογίας των φυσικών 

επιστημών στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών και, συγκεκριμένα, εδώ της Ιστορίας, 

ώστε να διαρρήξει τα μεταξύ τους στεγανά, και να διαφανεί η δυνατότητα σύγκλισης των 

δύο προς μια ενοποίηση της επιστημονικής γλώσσας (Αραποπούλου & Γιαννουλοπούλου, 

2001; Σμυρναίος, 2008: 88). 

• την ανάδειξη της συνεκτικότητας των τομέων γνώσης και εμπειρίας, όπως εκφράζεται στην 

ιστορική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, στη συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης και 

στη σύνδεση ιστορικού παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. 

• τη γνωριμία με την εννοιολογική μεταφορά, όπως αυτή αναλύεται από τη Γνωσιακή 

επιστήμη, χάρη στην επιστράτευση της οποίας επιτυγχάνονται όλοι οι προηγούμενοι στόχοι, 

αφού: α) ως όρος-«ομπρέλα» περικλείει διάφορους επιστημονικούς κλάδους, β) ενίοτε 

διασυνδέει τα φυσικά με τα ανθρωπογενή φαινόμενα, άρα και τις επιστήμες που τα 

μελετούν, γ) «χρωματίζει» λέξεις που αποτελούν ιστορικούς όρους ή / και 

χρησιμοποιούνται κατά την ιστορική ερμηνεία. 

2.2. Ταυτότητα της διδακτικής πρότασης 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά τη διδασκαλία της ενότητας Το προσφυγικό ζήτημα 

στην Ελλάδα (1821-1930) και ειδικότερα της υποενότητας Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο 

αιώνα από το βιβλίο Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών 

Οικονομίας & Πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου. Ο γενικός σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι η 

διαμόρφωση κριτικής ιστορικής συνείδησης και ταυτότητας καθώς και η καλλιέργεια 

ενσυναίσθησης από τους μαθητές (Σμυρναίος, 2008: 169-176, 200). Τα προαπαιτούμενα για αυτήν 

τη διδακτική πρόταση είναι το σχολικό εγχειρίδιο, ο πίνακας, λευκά φύλλα όπου θα σημειώνουν οι 
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μαθητές τις ιδέες τους και θα αποτυπώσουν γραπτώς τα συμπεράσματά τους υπό τη μορφή 

γραπτών ιστορικών κειμενικών ειδών, επιλεγμένα από τον διδάσκοντα υποστηρικτικά κείμενα, ένα 

έντυπο (ανά ομάδα μαθητών) ή / και ηλεκτρονικό λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας και  

υλικοτεχνική υποδομή για πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Η εν λόγω διδακτική πρόταση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε πέντε έως έξι διδακτικές 

ώρες και η μέθοδος διδασκαλίας συνδυάζει στοιχεία διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων. 

Συνδυάζει δε την αντικειμενικότητα των φυσικών επιστημών και τον υποκειμενισμό των 

ανθρωπιστικών επιστημών. 

Ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους, οι μαθητές αναμένεται (Δημοσθένους, 2009: 18-19; 

Βαζούρα, 2007: 32, 39, 40): 

• Να εμβαθύνουν σε διάφορες πτυχές του προσφυγικού ζητήματος. 

• Να συνηθίσουν να σκέφτονται λογικά και συνδυαστικά. 

• Να κατανοήσουν πώς το πεδίο της πολιτικής και των διεθνών σχέσεων μπορεί να δομηθεί 

μέσα από το εννοιολογικό πεδίο των οικογενειακών σχέσεων.  

• Να αναγνωρίσουν την αλληλεξάρτηση μεταξύ των εθνών και να ενστερνιστούν την ανάγκη 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ όλων των λαών μέσα από τη μεταφορική αναγωγή 

στο ανθρώπινο επίπεδο του θεσμού της οικογένειας. 

• Να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αναθεωρήσουν τυχόν εθνικιστικά ιδεολογήματα 

και ιστορικά στερεότυπα μέσα από τη χαρτογράφηση και αποκωδικοποίηση των γλωσσικών 

στερεοτύπων. 

• Να αντιληφθούν ότι οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ιστορικών γεγονότων και γενικά της 

Ιστορίας είναι αφενός πολλαπλές και τα αίτια των γεγονότων πολυπαραγοντικά, αφετέρου 

κατά βάθος υποκειμενικές και εδράζονται στα προσωπικά βιώματα του καθενός καθώς και 

σε συλλογικές – πολιτισμικές και βιολογικές – καταβολές και εμπειρίες. 

• Να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους και να ασκήσουν τη φαντασία τους αλλά και 

διαφορετικά είδη σκέψης (κριτική, αποκλίνουσα, αναλογική). 

• Να καλλιεργήσουν και να ανανεώσουν τη σχέση τους με τη νεοελληνική γλώσσα. 

• Να συνηθίσουν να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά. 

2.3. Δομή της διδακτικής πρότασης 

2.3.1. 1η διδακτική ώρα: «Αφόρμηση με ερμηνευτικό λεξικό» 

Την πρώτη διδακτική ώρα ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει τον στόχο που θα είναι η διδασκαλία 

της ενότητας Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα (Ανδριώτης στο Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2018α: 138-173) και ως 

αφόρμηση ζητά την ετυμολογία της λέξης «οικονομία». Έπειτα, ζητούνται άλλες λέξεις ομόρριζες 

με τη λέξη «οίκος», παράγωγες ή σύνθετες. Καθοδηγούνται έτσι οι μαθητές να συνδέσουν την 

έννοια της οικονομίας με τον αρχαιοελληνικό «οίκο» και την οικογένεια. Άλλες λέξεις που 

μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια με καταιγισμό ιδέων είναι ιστορικοί όροι, όπως αποικία, 

άποικος και αποικισμός, παροικία, μέτοικος και μητρόπολη. Ζητείται η σχέση του αρχαίου αποίκου 

με τις έννοιες του πρόσφυγα και του μετανάστη και αναζητούνται οι ομοιότητες και οι διαφορές 

τους βάσει της ερμηνείας τους στο λεξικό. Μέσω της γλωσσικής αυτής επεξεργασίας γίνεται ομαλά 

η μετάβαση στο αντικείμενο της Ιστορίας και πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά στην 

ενότητα Παρευξείνιος Ελληνισμός για να γίνει η σύνδεση απώτερου παρελθόντος με το υπό 

επεξεργασία θέμα του πρόσφατου παρελθόντος. 

Στη συνέχεια συζητειται η ετυμολογία των λέξεων «μητρόπολη» και «πατρίδα» και 

αναζητούνται στο λεξικό ομόρριζες λέξεις (π.χ. άπατρις, επαναπατρισμός, πατριαρχία-μητριαρχία, 

πατρικός-μητρικός, πατροκτόνος,-μητροκτόνος) και σχετικές εκφράσεις (π.χ. «μαμά-πατρίδα») και 

η θέση των μαθητών για την έννοια της πατρίδας. Αναδεικνύεται έτσι η σύνδεσή τους με τις 
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έννοιες της μητέρας και του πατέρα και δίνεται μια ιδέα στους μαθητές πώς η αντίληψή μας για την 

πατρίδα εδράζεται πάνω στην αντίληψή μας για τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς. Έπειτα, ως 

εισαγωγή στην ενότητα του σχολικού εγχειριδίου η προσοχή στρέφεται στην περίπτωση των 

προσφύγων, και συγκεκριμένα των Μικρασιατών, και γίνεται προσπάθεια να ανιχνευτεί η εθνική 

τους ταυτότητα. Τελικά, μέσω της αναφοράς στην εννοιολογική μεταφορά «Τα έθνη είναι 

οικογένειες» οι μαθητές οδηγούνται στη νεολογ(ιστ)ική-δημιουργική επέκτασή-τροποποίησή της 

«Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι ζευγάρι», βάσει της οποίας θα προχωρήσει η επεξεργασία της 

ενότητας. 

2.3.2. 2η διδακτική ώρα: «Περιγραφή με γλωσσική μεταφορά» 

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα ανακοινώνεται ο στόχος, που είναι η επεξεργασία του 

προσφυγικού ζητήματος υπό το πρίσμα της παραπάνω νεολογ(ιστ)ικής μεταφοράς. Ανατίθεται 

ομαδική εργασία κατά την οποία οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα διάγραμμα με τα 

γεγονότα και τις ημερομηνίες της ενότητας (Husbands, 2000: 145) χρονολογικά ταξινομημένα. Στη 

συνέχεια ανατίθεται στους μαθητές εργασία σε ομάδες με ζητούμενο τη συνάρτηση (mapping) των 

γεγονότων του διαγράμματος με την εξέλιξη μιας συζυγικής σχέσης που καταλήγει σε διαζύγιο. Η 

δραστηριότητα λαμβάνει χώρα προφορικά και τα αποτελέσματα καταγράφονται κι αυτά σε μορφή 

διαγράμματος με αντιστοίχιση. Για την επιτυχία της δραστηριότητας δεν επαρκεί το γλωσσικό 

υλικό που θα προκύψει από τον καταιγισμό ιδεών που θα συντελεστεί ενδοομαδικά και θα αφορά 

το λεξιλογικό πεδίο των οικογενειακών σχέσεων. Χρειάζεται να προσκομίσει ο εκπαιδευτικός ή να 

αναζητήσουν οι ίδιοι οι μαθητές στο διαδίκτυο επιπλέον υποστηρικτικά κείμενα απ’ όπου θα 

αντλήσουν το σχετικό λεξιλόγιο. Ο διδακτικός χρόνος που θα αφιερωθεί σ’ αυτήν τη 

δραστηριότητα μπορεί να χρειαστεί να υπερβεί τη μία διδακτική ώρα, κάτι που εξαρτάται από τον 

τρόπο εργασίας της κάθε ομάδας και από το είδος των συσχετίσεων που θα παραγάγει και τίθεται 

στη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντος. 

2.3.3. 3η διδακτική ώρα: «Ερμηνεία-εξήγηση με ιστορικά κειμενικά είδη» 

Κατά την τρίτη διδακτική ώρα επιχειρείται μια πιο εστιασμένη κειμενοκεντρική προσέγγιση. 

Αφού έχει ολοκληρωθεί η συνάρτηση των στοιχείων του πεδίου-πηγής με εκείνα του πεδίου-

στόχου, ζητείται από τους μαθητές να γράψουν μια ιστορική έκθεση ανά ομάδα ως 

ανακεφαλαίωση. Σε αυτήν αναλύοντας την παραπάνω εννοιολογική μεταφορά θα παρουσιάζουν τα 

γεγονότα και τη συσχέτισή τους με τις προθέσεις ή τις ανάγκες των δρώντων προσώπων ή εθνικών 

οντοτήτων / μορφωμάτων (Σμυρναίος, 2008: 265; Αραποπούλου & Γιαννουλοπούλου, 2001: 243) 

με έμφαση και στα συναισθήματα των προσφύγων (ως κατατρεγμένων ή / και απορριπτέων 

παιδιών), προκειμένου για την άσκηση της ενσυναίσθησης των μαθητών. Αφού καταρτιστεί το 

ενδοομαδικό κείμενο, ο γραμματέας της ομάδας το κάνει ανάγνωση εντός της ομάδας και όλοι 

προτείνουν βελτιώσεις και αλλαγές, μέχρι να λάβει μια κοινά αποδεκτή απ’ όλους μορφή. 

2.3.4. 4η διδακτική ώρα: «Διαθεματική επέκταση με δημιουργική επίλυση προβλήματος» 

Κατά την τεταρτη διδακτική ώρα προβλέπεται η διαθεματική σύνδεση της διδασκαλίας με το 

αντικείμενο Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία της Β΄ Λυκείου (Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2018β: 215-236). 

Συγκεκριμένα, ανατίθεται ως προαιρετική ατομική ή ομαδική άσκηση η πρόταση προσφορότερων 

εναλλακτικών για την οριστική λύση του ζητήματος της αποκατάστασης των Μικρασιατών 

προσφύγων (οικονομικής, ψυχικής, κοινωνικής) με την εφαρμογή της τεχνικής της δημιουργικής 

επίλυσης προβλήματος στο πνεύμα της «Νέας Ιστορίας» (Σμυρναίος, 2008: 36). Το δημιουργικό 

στοιχείο έγκειται στην αξιοποίηση των διδαγμάτων της Νομικής επιστήμης στον τομέα του 

Οικογενειακού Δικαίου. Στην ουσία δηλαδή προτείνεται η επεξεργασία του προσφυγικού 

ζητήματος με όρους εκδίκασης υποθέσεως διαζυγίου με γνώμονα όμως και την ψυχική υγεία των 
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παιδιών από μια ψυχοθεραπευτική παιδοκεντρική σκοπιά (Αμπατζόγλου, 1994), η οποία 

παραπέμπει στη μαθητοκεντρική προσέγγιση και στην κατεύθυνση της Ψυχοϊστορίας. Μέσα από 

την παραπάνω δραστηριότητα οι μαθητές ενεργοποιούμενοι καλούνται να κατανοήσουν τόσο σε 

βάθος όσο και σε έκταση την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου ιστορικού ζητήματος όπως 

εκφράζεται μέσα από τη συνθετότητα και τη δυσκολία τυποποίησης της κατάστασης του διαζυγίου. 

2.3.5. 5η διδακτική ώρα: «Συνολική θεώρηση» 

Κατά την τελευταία ώρα γίνεται η συνολική θεώρηση της ενότητας. Οι μαθητές καταθέτουν 

στην ολομέλεια της τάξης τι αποκόμισαν από το διδακτικό σενάριο. Κατά τη συζήτηση μπορούν να 

προκύψουν οι εξής προβληματισμοί: 

• Μια ένσταση που ενδέχεται να εγερθεί είναι το ποιο φύλο θα έπρεπε να αποδοθεί στην 

καθεμιά από τις δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία (Šarić, 2015; Lakoff, 2006), ιδανική 

αφορμή για προεκτάση της συζήτησης και σύνδεση με το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας 

της Γ΄ Λυκείου σχετικά με την οικογένεια και ειδικότερα τους κοινωνικά προσδιορισμένους 

ρόλους του φύλου (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2018γ: 69-88). 

• Ο εκπαιδευτικός μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον των μαθητών στο ζήτημα της 

μονοκατευθυντικότητας ή όχι της συγκεκριμένης εννοιολογικής μεταφοράς (Porat & Shen, 

2017), δηλαδή το κατά πόσον δομείται μόνο το πεδίο της εθνικής ταυτότητας με βάση το 

εννοιολογικό πεδίο της οικογένειας ή μήπως η ιδέα που έχουμε για την πατρίδα και τις 

διεθνείς σχέσεις επηρεάζει το είδος της οικογένειας και των διαπροσωπικών σχέσεων που 

διαμορφώνουμε. 

• Συμπληρωματικά, είναι θεμιτό να σχολιαστούν οι ρήσεις «Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν 

του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει» και «Λαός που δεν γνωρίζει το παρελθόν του 

δεν μπορεί να οικοδομήσει το μέλλον του» με στόχο να σχηματίσουν οι μαθητές άποψη 

σχετικά με την αξία, τη χρησιμότητα και την αλληλεπίδραση αφενός της αυτοκατανόησης 

και αυτογνωσίας αφετέρου της κατανόησης και γνώσης του ιστορικού παρελθόντος. 

• Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί στους μαθητές το γεγονος ότι οι επιχειρούμενες μεταφορικές 

αντιστοιχίες είναι επινοήσεις και κατασκευές του ανθρώπινου νου. Απαιτείται, επομένως, 

επιφυλακτικότητα και ένας τελικός συλλογικός ελεγχος της εγκυρότητας της μεταφορικής 

αντιστοίχισης, του «δόκιμου» ή μη και της αντικειμενικότητας της παραγόμενης γνώσης, 

ώστε να μην παραβλεφθούν και οι διαφορές μεταξύ πεδίου-πηγής και πεδίου-στόχου, οι 

οποίες αποκρύπτονται εντελώς ή υποβαθμίζονται κατά την επιλογή των προβαλλόμενων 

σημείων της συνάρτησης (Βελούδης, 2005: 193-194), με άμεσο αντίκτυπο στο πόσο 

υποκειμενικά αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε το ιστορικό παρελθόν και τις σχέσεις 

των ανθρώπων του παρελθόντος (Husbands, 2000: 61-64). 

2.4. Κριτική-Αξιολόγηση της Διδακτικής Πρότασης 

Η παραπάνω διδακτική πρόταση μπορεί να αξιολογηθεί ως επιτυχημένη υπό την προϋπόθεση 

ότι κατά την εφαρμογή της θα κινητοποιήσει τους μαθητές να παραγάγουν γνώση με έναυσμα τον 

συνταυτισμό της σκέψης τους με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εννοιολογικής μεταφοράς. 

Προκειμένου δε να αποδώσει η εφαρμογή της παραπάνω πρότασης, θα πρέπει η χρήση της 

συγκεκριμένης μεταφοράς στη μαθησιακή διαδικασία να είναι «καλά μελετημένη και 

υπολογισμένη όσον αφορά τον βαθμό της βιωματικής αμεσότητας που παρέχει και που ταιριάζει με 

το επίπεδο ανοχής του μαθητή» (Πουρκός, 2011: 147), ακριβώς λόγω των ανάμικτων και 

πολύπλοκων συναισθημάτων που δύναται αυτή να εγείρει, ώστε να αποφευχθεί ο άκρατος 

συναισθηματισμός κατά τη διδασκαλία (Δημοσθένους, 2009: 37). 

Τέλος, μια περαιτέρω ιδέα θα ήταν η επέκταση της ανωτέρω διδακτικής πρότασης μέσω 

οπτικοακουστικών εμπειριών, για παράδειγμα με την παρακολούθηση μιας κινηματογραφικής 
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ταινίας («Αιγαίο SOS» του Πιέρρου Ανδρακάκου) ή ενός θεατρικού έργου («Άγρια Δύση» του 

Θοδωρή Αθερίδη) που να αξιοποιούν το ίδιο εννοιολογικό μεταφορικό σχήμα. 

3. Συμπεράσματα 

Η διαπραγμάτευση του παραπάνω θέματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, αν και φαινομενικά 

σαφώς προσδιορισμένα, τα όρια των επιστημών απέχουν αρκετά από το να είναι διακριτά. 

Απεναντίας, η ρευστότητα που τα διακρίνει χαρακτηρίζει και την οριοθέτηση ακόμη και ανάμεσα 

σε ανθρωπιστικές και θετικές επιστήμες. Το αποτέλεσμα είναι να επιβάλλεται ο γόνιμος διάλογος 

μεταξύ τους και ρόλος των εκπροσώπων κάθε επιστήμης είναι ακριβώς να τον φέρουν στην 

επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει εφικτή η οργανική επανένωση της γνώσης χωρίς να θίγεται 

η ύπαρξη και του κάθε επιστημονικού κλάδου χωριστά. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και 

οφείλει να λειτουργήσει η εννοιολογική μεταφορά. 
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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση ενός σεναρίου διδασκαλίας για την 

Διαδικασία του Μάρκετινγκ, το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Εμπορική 

Διαχείριση Τεχνολογικών Προϊόντων, ΣΤ΄ Εξαμήνου, του τμήματος Μηχανολογίας Α.Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης, έπειτα από μία πολύμηνη προσπάθεια και εφόσον μελετήθηκε ένας ικανός αριθμός 

βιβλίων που σαν αντικήμενο είχαν τη διδακτική και το μάρκετινγκ. Σκοπός αυτής της προσπάθειας 

είναι να φτιαχτεί ένα ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο με όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, 

ώστε να είναι έτοιμο και στη διάθεση του εκπαιδευτικού που θέλει να διδάξει αυτή την ενότητα. Το 

θέμα του διδακτικού σεναρίου αναπτύσσεται σε δύο στάδια και για την πραγματοποίηση του κάθε 

ενός είναι αναγκαία μία διδακτική ώρα διάρκειας 45΄. Στο πρώτο στάδιο και με τη βοήθεια των 

μέσων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν επιδιώκεται οι σπουδαστές να γνωρίσουν τη 
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θεωρία του μάρκετινγκ (ιστορικά γεγονότα, φιλοσοφία, έννοιες και λειτουργίες), την ανάπτυξη του 

μίγματος μάρκετινγκ (ανάλυση του προϊόντος, της τιμής, της προώθησης και της διανομής), την 

έρευνα αγοράς (κατηγορίες, σχεδιασμός, τεχνικές, σχέση κόστους – αποτελέσματος, συχνότητα – 

αξιοπιστία αποτελεσμάτων, κύκλος ζωής προϊόντων, επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξωτερικοί 

σύμβουλοι) και το σχέδιο μάρκετινγκ (ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση, έλεγχος αποτελεσμάτων 

και μέθοδοι αξιολόγησης των αποτελεσμάτων). Τη διαδικασία ολοκληρώνουν ερωτήσεις 

ανατροφοδότησης για τον έλεγχο της μαθησιακής διεργασίας. Έπειτα, κατά το δεύτερο στάδιο, οι 

σπουδαστές θα ξεκινήσουν με διερευνητικές εργασίες, όπως περιγράφονται στο φύλλο 

αξιολόγησης και θα ολοκληρώσουν τη διδακτική ώρα με την παρουσίαση των εργασιών τους και 

την διανομή του φύλλου ανάθεσης εργασιών, το οποίο καλύπτει όλη την ύλη της ενότητας 

Διαδικασία του Μάρκετινγκ. 

 

Λέξεις κλειδιά: σενάριο διδασκαλίας, μάρκετινγκ, εμπορική διαχείριση, διδακτική. 

1. Εισαγωγή 

Το σενάριο διδασκαλίας περιγράφει μία διδασκαλία εστηασμένει στο γνωστικό αντικείμενο 

της Διαδικασίας του Μάρκετινγκ, με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές 

και πρακτικές. Η διάρκεια του εκτείνεται σε δύο διδακτικές ώρες και αποτελείται από πέντε φάσεις:   

• Προσέλκηση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών. 

• Σχιματισμός υποθέσεων από τους σπουδαστές.   

• Διερεύνηση υποθέσεων. 

• Εξαγωγή συμπερασμάτων. 

• Αξιολόγηση σπουδαστών. 

Τέλος, οι σπουδαστές ολοκληρώνουν μέσω του φύλλου ανάθεσης εργασιών, ο καθένας μόνος 

του, τη δεύτερη διδακτική ώρα καταλήγοντας πλέον σε ασφαλή συμπεράσματα για την Διαδικασία 

του Μάρκετινγκ. Σημαντικές πληροφορίες αντλήθηκαν από τα ομώνυμα βιβλία του Σ. 

Πλαγιανάκου, A. Rogers, κ.ά. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σχεδιασμός μιας διδακτικής ενότητας 

Η διδακτική ενότητα  αποτελεί συστατικό στοιχείο ενός μαθήματος. Μία διδακτική ενότητα 

μπορεί να αποτελείται από ένα μόνο μάθημα (45΄), αλλά και από μία σειρά μαθημάτων, τα οποία 

από την άποψη του περιεχομένου αποτελούν μία ενιαία ενότητα και επιδιώκουν την υλοποίηση 

ενιαίων μαθησιακών στόχων. Μία κατάλληλα οργανωμένη σειρά διδακτικών ενοτήτων, η οποίες 

επιδιώκουν ένα συγκεκριμένο σκοπό, αποτελούν ένα μάθημα.  

Ο σχεδιασμός μίας διδακτικής ενότητας απαιτεί το βέλτιστο συνδυασμό του θεματικού 

περιεχομένου της με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη 

συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Αποτελεί ως εκ τούτου μία συστηματική διαδικασία, που 

περιλαμβάνει διαδοχικά βήματα και απαιτεί συνεχή κριτική εκτίμηση και αξιοποίηση όλων των 

διαθέσιμων στοιχείων. 

Οι καθιερωμένες προσεγγίσεις σχεδιασμού μίας διδακτικής ενότητας εστιάζονται στην 

υλοποίηση μαθησιακών στόχων, αξιοποιώντας στοιχεία εκείνων των ψυχολογικών θεωριών που 

αντιμετωπίζουν τη μάθηση κυρίως ως τροποποίηση της συμπεριφοράς των ατόμων. Υπό το πρίσμα 

αυτό, ο σχεδιασμός μιας διδακτικής ενότητας οργανώνεται σε διαδοχικά βήματα και αρχίζει με τον 

καθορισμό των διδακτικών στόχων, περιλαμβάνει την αναλυτική ανάπτυξη του περιεχομένου της 

διδασκαλίας, τον προσδιορισμό των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών, την επιλογή των 

εκπαιδευτικών μέσων και καταλήγει στην αξιολόγηση και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων.  
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Όπως είναι φανερό, η προσέγγιση αυτή υιοθετεί μία γραμμική λογική στο σχεδιασμό μίας 

διδακτικής ενότητας, η οποία διασφαλίζει τη σαφήνεια και τη πληρότητα στις βασικές επιλογές, 

που αφορούν το περιεχόμενο της, τις εκπαιδευτικές τεχνικές, τα εκπαιδευτικά μέσα και το πλαίσιο 

αξιολόγησης. Αυτή όμως η σαφήνεια και η πληρότητα των επιλογών δεν πρέπει σε καμιά 

περίπτωση να αποβαίνει σε βάρος μίας ευελιξίας, η οποία είναι αναγκαία κατά τη διδασκαλία των 

μαθημάτων της διδακτικής ενότητας. Για το λόγο αυτό, η μαθησιακή διαδικασία δεν είναι πάντοτε 

προβλέψιμη, ιδιαίτερα μάλιστα στις περιπτώσεις μαθημάτων κατάρτισης ενηλίκων. Η επιτυχία της 

διδασκαλίας των μαθημάτων μιας διδακτικής ενότητας κρίνεται σε τελευταία ανάλυση από την 

επίτευξη των στόχων της. Συνεπώς, ο σχεδιασμός της υπηρετεί κατά κύριο λόγο αυτή την 

αναγκαιότητα.  

Όπως προαναφέρθηκε, μία διδακτική ενότητα μπορεί να διαρκεί από 45 λεπτά μέχρι λίγες 

ώρες. Είτε όμως πρόκειται για μικρής, είτε για μεγαλύτερης διάρκειας διδακτική ενότητα, η 

διαδικασία που ακολουθείται για το σχεδιασμό της είναι η ίδια. 

2.2. Καταγραφή των στοιχείων διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας 

Ένα από τα βασικά θέματα, για τα οποία πρέπει να σκεφτεί και να αποφασίσει ο 

εκπαιδευτικός, που αναλαμβάνει τη διδασκαλία ενός μαθήματος, είναι ο τρόπος καταγραφής του 

περιεχομένου που θα συγκεντρώσει και της μεθοδολογίας που θα εφαρμόσει. Πρέπει δηλαδή να 

επιλέξει ένα τυποποιημένο σύστημα, που να τον διευκολύνει για την άμεση αποτύπωση των 

σκέψεων του στο χαρτί, ώστε να επιτύχει αποδοτικότερη διδασκαλία με την καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση του χρόνου που διαθέτει για να προετοιμασθεί. Επίσης, θα πρέπει, αφενός να 

εξασφαλίζεται η ευκολότερη επαναχρησιμοποίηση όλων των στοιχείων που έχουν καταγραφεί και 

έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί την πρώτη φορά που διδάχθηκε το μάθημα και αφετέρου να παρέχεται 

δυνατότητα διαχρονικής προσαρμογής των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τη διδακτική εμπειρία 

που αποκτά ο εκπαιδευτικός, τις επερχόμενες επαγγελματικές εξελίξεις και τις πρόσθετες 

διδακτικές δυνατότητες που προσφέρονται. 

Θεωρώντας δεδομένο ότι έχει ήδη προσδιορισθεί η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα, η 

περαιτέρω καταγραφή των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της ενότητας 

μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, από τους οποίους ένας είναι που εφαρμόζεται συχνότερα 

κατά την οργάνωση ενός μαθήματος και περιγράφεται στο σημείο αυτό. Είναι το σχέδιο 

μαθήματος, το οποίο έχει το πλεονέκτημα να είναι πληρέστερο, αφού σε αυτό καταγράφονται 

αναλυτικότερα τόσο το περιεχόμενο όσο και η μεθοδολογία διδασκαλίας καθεμίας ενότητας. Ποιο 

αναλυτικά, το σχέδιο μαθήματος είναι η καταγραφή των στοιχείων διδασκαλίας μιας ενότητας, 

σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει κάνει ο εκπαιδευτικός που θα τη διδάξει. Στο σχέδιο 

αυτό αναφέρονται τα κύρια σημεία του περιεχομένου της ενότητας, η σειρά και η μέθοδος 

διδασκαλίας τους, καθώς επίσης τα διδακτικά μέσα που θα απαιτηθούν, οι δραστηριότητες που 

προγραμματίζονται (ερωτήσεις, ασκήσεις, τεστ, διανομή φυλλαδίων, κλπ.) για καθένα στάδιο και ο 

αντίστοιχος χρόνος που προβλέπεται να διατεθεί.Το σχέδιο μαθήματος αποτελεί σε κάθε περίπτωση 

τον οδηγό για την πραγματοποίηση μιας διδασκαλίας, πρέπει όμως να χρησιμοποιείται με ευελιξία 

και με προσαρμογή στις συγκεκριμένες συνθήκες που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της 

εκάστοτε διδασκαλίας (βλ. Παράρτημα, Εικόνα 1).  

2.3. Η προετημασία και η χρησιμότητα των φύλλων διδασκαλίας 

Ως φύλλα διδασκαλίας χαρακτηρίζονται τα γραπτά στοιχεία, που ετοιμάζονται από έναν 

εκπαιδευτικό για να διανεμηθούν στους εκπαιδευόμενους, με κύριο σκοπό να διευκολυνθούν η 

διδασκαλία και η μάθηση. Τα φύλλα διδασκαλίας, συμπληρώνουν ουσιαστικά όλα τα άλλα 

διαθέσιμα ως προς το μάθημα βοηθήματα. Η προετοιμασία τους γίνεται από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό του μαθήματος και επιβάλλεται κυρίως στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ή δεν 

κυκλοφορούν πλήρη  βοηθήματα, τα οποία να ικανοποιούν τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος. 

Με βάση το περιεχόμενο και το σκοπό που εξυπηρετούν, μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής 

τρία είδη φύλλων διδασκαλίας: 
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• Φύλλο πληροφοριών (Handout) 

• Φύλλο αξιολόγησης (Test) 

• Φύλλο ανάθεσης εργασίας (Homework) 

Αναλυτικότερα, με την διανομή των φύλλων πληροφοριών στους εκπαιδευόμενους, υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία διδακτικών αναγκών που καλύπτονται. Η σκοπιμότητα χρησιμοποίησης των 

φύλλων πληροφοριών μπορεί να σχετίζεται με τις εξής περιπτώσεις: 

• Συμπλήρωση του βιβλίου, που χρησιμοποιούν ως επίσημο βοήθημα οι  εκπαιδευόμενοι. 

•  Επισήμανση των κύριων σημείων μιας ενότητας. 

•  Ενημέρωση των εκπαιδευομένων, σχετικά με το περιεχόμενο ολόκληρου του μαθήματος ή 

ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου. 

•  Διεύρυνση του διδακτικού περιεχομένου του μαθήματος. 

Μια τυποποιημένη μορφή φύλλου πληροφοριών περιλαμβάνει στοιχεία ως προς το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και το μάθημα, τίτλο και αριθμό του φύλλου, σκοπούς, εισαγωγικές 

πληροφορίες, βοηθήματα και κυρίως περιεχόμενο. 

Όταν δεν υπάρχει επίσημο βοήθημα στη διάθεση των εκπαιδευομένων, τότε τα φύλλα 

πληροφοριών έχουν πρωταρχική σημασία ως πηγή μελέτης για τη συμπλήρωση των γνώσεων που 

απέκτησαν με τη διδασκαλία στην τάξη. Στην περίπτωση αυτή τα φύλλα πληροφοριών πρέπει να 

καλύπτουν ολόκληρο το περιεχόμενο του μαθήματος και να είναι γραμμένα αναλυτικά. Όταν 

διανέμονται τα φύλλα πληροφοριών πρέπει να διατίθεται ο απαιτούμενος χρόνος, για να εξηγείται 

σύντομα από τον εκπαιδευτικό στους εκπαιδευόμενους, ποιο είναι το περιεχόμενο κάθε φύλλου και 

πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα βοηθήματα ή φύλλα (βλ. Παράρτημα, 

Εικόνα 2).  

 Τώρα, όσον αφορά τα φύλλα αξιολόγησης, αυτά αποσαφηνίζουν τα δεδομένα και τα 

ζητούμενα κάθε έργου που ανατίθεται στους εκπαιδευόμενους, επιπλέον τους καθοδηγούν κατά την 

εκτέλεση του. Η καθοδήγηση που πρέπει να παρέχεται με ένα φύλλο αξιολόγησης εξαρτάται από 

την εμπειρία και τις εν γένει δυνατότητες των εκπαιδευομένων κατά το χρόνο που θα το 

χρησιμοποιήσουν. Ανάλογα με τις ειδικές χρήσεις των φύλλων αξιολόγησης, διακρίνουμε τις 

ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:  

• Φύλλα αξιολόγησης μάθησης. 

• Φύλλα αξιολόγησης για ατομική διδασκαλία. 

• Φύλλα αξιολόγηση για επαγγελματική χρήση. 

Για να αξιοποιηθεί διδακτικά ένα φύλλο αξιολόγησης πρέπει να εκπληρώνει το βασικό του 

προορισμό, δηλαδή να αποσαφηνίζει στους εκπαιδευόμενους τα δεδομένα και τα ζητούμενα και να 

τους καθοδηγεί σωστά κατά την εκτέλεση του έργου. Ακόμη, πρέπει προοδευτικά να εξοικειώνει 

τους εκπαιδευόμενους με την απόκτηση κατάλληλων επαγγελματικών συνηθειών, δηλαδή με τον 

τρόπο που θα εργάζονται ως αυτάρκεις επαγγελματίες. Για την αξιοποίηση των φύλλων 

αξιολόγησης, απαιτείται καταρχήν προσοχή στο πόσο αναλυτική θα είναι η περιγραφή της πορείας 

εκτέλεσης του έργου, ώστε να αναπτύσσεται στο μέγιστο η πρωτοβουλία των εκπαιδευομένων, 

χωρίς όμως να υπάρξει κίνδυνος παρανοήσεων και λανθασμένων χειρισμών κατά την πορεία. 

Ολοκληρώνοντας, κάθε φύλλο αξιολόγησης διανέμεται στους εκπαιδευόμενους κατά το χρόνο που 

αρχίζουν να εκτελούν το αντίστοιχο έργο (βλ. Παράρτημα, Εικόνα 3).  

Τέλος, τα φύλλα ανάθεσης εργασιών στους εκπαιδευόμενους έχουν πρωταρχική σημασία για 

την αποδοτική διδασκαλία ενός μαθήματος. Οι εργασίες αυτές εμφανίζονται με ποικιλία μορφών, 

ως προς τα δεδομένα και ως προς τα ζητούμενα για καθεμιά εργασία, αλλά όλες έχουν ένα κοινό 

στόχο, τη δραστηριοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, ώστε να επιτευχθεί η 

καλύτερη μάθηση. 
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Με την προετοιμασία και τη διανομή στους εκπαιδευόμενους ενός φύλλου ανάθεσης, γίνεται 

αποσαφήνιση όλων των στοιχείων καθεμίας ανατιθέμενης εργασίας, χωρίς να απαιτούνται περιττές 

προφορικές επαναλήψεις από τον εκπαιδευτικό για να διευκρινισθούν το είδος και ο τρόπος 

εκπόνησης της εργασίας. Προϋποθέτει βέβαια, ότι το κάθε φύλλο ανάθεσης εργασίας έχει 

προετοιμασθεί κατάλληλα, ώστε το περιεχόμενο του να είναι απόλυτα κατανοητό από τους 

εκπαιδευόμενους.  

Ως προς την έκταση της ύλης που καλύπτεται με ένα φύλλο ανάθεσης εργασίας, διακρίνουμε 

συνήθως τις εξής περιπτώσεις: 

• Φύλλα ανάθεσης εργασιών, που καλύπτουν μία ορισμένη ενότητα του μαθήματος. Οι 

εργασίες αυτές έχουν προφανώς μικρή διάρκεια και τα αντίστοιχα φύλλα διανέμονται 

συνήθως στο τέλος του μαθήματος που διδάσκεται η ενότητα αυτή. 

• Φύλλα ανάθεσης εργασιών, που καλύπτουν ορισμένη ομάδα ενοτήτων του μαθήματος. Τα 

φύλλα αυτά διανέμονται στους εκπαιδευόμενους μετά τη διδασκαλία της πρώτης ενότητας 

της αντίστοιχης ομάδας και η εκπόνηση της εργασίας εκτείνεται χρονικά σε ολόκληρη τη 

διάρκεια διδασκαλίας όλων των ενοτήτων της ομάδας. 

• Φύλλα ανάθεσης εργασιών, που καλύπτουν όλο το περιεχόμενο του μαθήματος, για ένα 

ολόκληρο εξάμηνο ή για ένα ολόκληρο έτος. Τα φύλλα ανάθεσης των εργασιών αυτών 

πρέπει να διανέμονται στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου ή σχολικού έτους ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να μπορούν μόνοι τους να προγραμματίσουν τον τρόπο και το χρόνο 

εκπόνησης της αντίστοιχης εργασίας. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία εργασιών που ανατίθενται με τα αντίστοιχα φύλλα, ανάλογα με το 

διδακτικό περιεχόμενο των ενοτήτων στις οποίες αναφέρονται τα φύλλα αυτά. Παρακάτω 

αναφέρονται οι συνηθέστερες μορφές εργασιών που ανατίθενται για να εκπονηθούν από τους 

εκπαιδευόμενους, με τα αντίστοιχα φύλλα που τους διανέμονται: 

• Επίλυση προβλημάτων, που δίδονται, είτε με αναγραφή όλων των στοιχείων τους στο 

φύλλο, είτε με πλήρη παραπομπή στο σχολικό εγχειρίδιο ή σε άλλο βοήθημα. 

• Εκτέλεση εργαστηριακών εφαρμογών, με αποσαφήνιση όλων των στοιχείων που πρέπει να 

μελετήσουν, για πλήρη εξάσκηση στην αναγνώριση και χρησιμοποίηση των απαιτούμενων 

μέσων. 

• Εκτέλεση πειραμάτων, με συγκεκριμένα δεδομένα και ζητούμενα για την εν συνεχεία 

σύνταξη και υποβολή στον εκπαιδευτικό σχετικής έκθεσης με τις παρατηρήσεις και τις 

μετρήσεις που έγιναν κατά την εκτέλεση του πειράματος. 

• Συλλογή τεχνικών – επαγγελματικών στοιχείων, με τη χρησιμοποίηση διαφόρων πηγών και 

παρουσίαση των στοιχείων αυτών υπό ορισμένη μορφή. 

• Σχεδίαση σχεδίων υπό ορισμένη κλίμακα ή σε μορφή σκαριφήματος, όπου απεικονίζονται 

διάφορα στοιχεία, είτε σε γενική διάταξη είτε σε λεπτομέρειες, με χρησιμοποίηση 

κατάλληλων συμβολισμών. 

• Γραφικές παραστάσεις, που δείχνουν εποπτικά σε ένα διάγραμμα την αλληλεξάρτηση 

ορισμένων μεγεθών, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν ληφθεί από διάφορες πηγές. 

• Απαντήσεις σε μία σειρά ερωτήσεων. Ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων μπορεί να 

απαιτείται, είτε η αναγραφή σύντομων απαντήσεων, είτε η συμπλήρωση ενός φύλλου 

απαντήσεων σε μορφή τεστ. Στην περίπτωση αυτή πάντως, απαιτείται στη συνέχεια 

συζήτηση, ώστε να γίνει αιτιολόγηση των ορθών απαντήσεων και αποσαφήνιση ως προς 

ορισμένα σημεία, που μπορεί να μην έχουν γίνει κατανοητά. 

• Σχεδιασμός εκτέλεσης ολοκληρωμένων έργων. Με τις εργασίες αυτές επιδιώκεται η 

εξοικείωση των εκπαιδευομένων στον προγραμματισμό των διαδοχικών ενεργειών που 

πρέπει να γίνουν, ώστε να προχωρήσει ομαλά η εκτέλεση του έργου. 
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Ανεξάρτητα πάντως από το είδος των εργασιών που ανατίθενται, είναι απαραίτητο να 

κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι απόλυτα, ποια  ακριβώς είναι η εργασία που τους ανατίθεται να 

εκπονήσουν με καθένα συγκεκριμένο φύλλο ανάθεσης. Για αυτό άλλωστε κρίνεται σκόπιμο να 

γίνεται ανάγνωση κάθε φύλλου ανάθεσης εργασίας, αμέσως μετά τη διανομή του, ώστε να 

επιλύονται προκαταβολικά οι απορίες που μπορεί να παρουσιασθούν (βλ. Παράρτημα, Εικόνα 4).  

3. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εισήγηση μελετήθηκε ένα σενάριο διδασκαλίας για την Διαδικασία του 

Μάρκετινγκ, θέλοντας  έτσι να αποτυπωθεί μία ολοκληρωμένη διδακτική ενότητα, για να γίνει 

πυξίδα όσων θέλουν να εμπλουτίσουν την τεχνική τους πάνω στη διδακτική διαδικασία.  

Αυτό κατορθώθηκε μετά από μία πολύμηνη προσπάθεια και εφόσον μελετήθηκαν πολλά 

βιβλία τα οποία αφορούσαν τη διδακτική και το μάρκετινγκ. Αφού συλλέχθηκαν τα στοιχεία που 

χρειάζονταν, χωρίστηκαν σε δύο μέρη, φροντίζοντας το ένα μέρος να εξαρτάται απόλυτα από το 

άλλο. Στο Ά μέρος αναπτύχθηκε πλήρως η διδακτική διαδικασία θεωρητικά αλλά και πρακτικά, 

πάνω στη Διαδικασία του Μάρκετινγκ, φτιάχνοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος με όλες 

τις πληροφορίες που χρειάζονται για να είναι έτοιμο και στη διάθεση του εκάστοτε εκπαιδευτικού 

που θέλει να διδάξει τη συγκεκριμένη ενότητα. Επίσης, στο Ά μέρος συμπεριελήφθησαν ακόμη, 

ένα πλήρες φύλλο πληροφοριών, ένα φύλλο αξιολόγησης και ένα φύλλο ανάθεσης εργασίας, με τα 

οποία ολοκληρώνεται η εικόνα των σημειώσεων διδασκαλίας. Στο ΄Β μέρος αναπτύχθηκε η 

Διαδικασία του Μάρκετινγκ σε διδακτικές σημειώσεις, δηλαδή γράφτηκε ένα ολοκληρωμένο 

κεφάλαιο με κεντρικό θέμα τη Διαδικασία του Μάρκετινγκ, το οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί σε 

οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύγγραμμα με αυτή τη θεματολογία. 

Φτάνοντας έτσι στο πιο κρίσιμο σημείο, στο τέλος και στρέφοντας το βλέμμα προς τα πίσω, 

μπορεί να ειπωθεί ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, αφού οι στόχοι που τέθηκαν για μια 

πλήρη διδακτική ενότητα επετεύχθησαν. 

Μελλοντικά, αν ξαναγραφόταν μία παρόμοια ή ίδιας θεματολογίας εργασία, θα μπορούσε να  

εμπλουτιστεί με ένα ερευνητικό κομμάτι, το οποίο θα βασιζόταν στην παρατήρηση ενός 

συγκεκριμένου δείγματος σπουδαστών, που ενώ θα εντάσσονται σε διαφορετικές αίθουσες 

διδασκαλίας θα έχουν το ίδιο μαθησιακό ενδιαφέρον, δηλαδή το μάρκετινγκ, έτσι ώστε να 

διερευνηθεί ποια είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος στην μεταλαμπάδευση γνώσεων για το 

δείγμα. 
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Παράρτημα 

 
Παρατηρήσεις: Θεωρώντας δεδομένο, ότι οι στόχοι της ενότητας έχουν καλώς 

επιλεγεί και ότι τα κριτήρια της επαγγελματικής πιστοποίησης έχουν προσδιορισθεί 

προσεκτικά, με απόλυτη συνέπεια και αντιστοιχία προς τους στόχους της ενότητας, 

είναι εύλογο να συμπεράνει κάποιος, ότι οι αδυναμίες αυτές οφείλονται σε 

λανθασμένες εκτιμήσεις, επιλογές και ενέργειες, που έγιναν κατά τη δεύτερη φάση, 

δηλαδή στις βαθμίδες της οργάνωσης και πραγματοποίησης της διδασκαλίας.  

Συγκεκριμένες αδυναμίες που διαπιστώθηκαν και συγκεκριμένες βελτιώσεις 

που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 

• Στα πλαίσια της διδαχθείσας ενότητας, οι σπουδαστές δεν είχαν τη 

δυνατότητα της εποπτείας της επαγγελματικής πραγματικότητας, 

επομένως πρέπει να εμπλουτισθεί η εμπειρία των σπουδαστών με 

επισκέψεις σε επιχειρησιακές μονάδες. 

• Η διδασκαλία της ενότητας έγινε κατά την ημέρα που ένας σημαντικός 

αριθμός σπουδαστών απουσίαζε από αυτήν (ο καθένας για προσωπικούς 

λόγους), επομένως πρέπει να προβλεφθεί και αυτή η περίπτωση, ώστε να 

προγραμματίζονται αναπληρώσεις για τους σπουδαστές που απουσιάζουν.  
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1. Προετοιμασία: (15΄) Α) Σημαντική επισήμανση της επαγγελματικής 

χρησιμότητας της διαδικασίας του μάρκετινγκ. 

Β) Αναφορά των αντικειμενικών σκοπών της ενότητας. 

Γ) Σύντομη υπόμνηση σε προγενέστερες γνώσεις του μάρκετινγκ και σύνδεσης 

τους με τη διαδικασία του μάρκετινγκ. 

Δ) Προτροπή των σπουδαστών για διήγηση προσωπικών τους εμπειριών ή 

περιστατικών, που να σχετίζονται ως προς το περιεχόμενο τους, με τη διαδικασία 

του μάρκετινγκ. 

Ε) Ανάγνωση δύο επίκαιρων και προσιτών κειμένων, ένα της IBM και ένα της 

Starbucks (τα δύο αυτά κείμενα βρίσκονται στο παράρτημα). 

 

2. Παρουσίαση: (35΄)        

Ενότητα:                                                                     Μέθοδος - Μέσα: 

Α) Εισαγωγή στη θεωρία του μάρκετινγκ:            Διάλεξη με χρήση προτζέκτορα  

Ιστορικά γεγονότα, φιλοσοφία, έννοιες                    και ερωτήσεις με σκοπό τη  

και λειτουργίες.                                                           συζήτηση. Διαφάνεια (1) 

Β) Ανάπτυξη του μίγματος μάρκετινγκ:               Διάλεξη με χρήση προτζέκτορα. 

Ανάλυση του προϊόντος, της τιμής,                                   Διαφάνεια (1),(2) 

της προώθησης και της διανομής. 

Γ) Έρευνες αγοράς: Κατηγορίες,                           Διάλεξη με χρήση προτζέκτορα 

σχεδιασμός,                                                             και χρήση πίνακα για σχεδίαση 

τεχνικές, σχέση κόστους –                                      πινάκων – οργανογραμμάτων. 

αποτελέσματος, συχνότητα –                                         Διαφάνεια (2),(3), (4) 

αξιοπιστία αποτελεσμάτων, κύκλος 

 ζωής προϊόντων, επεξεργασία  

αποτελεσμάτων και εξωτερικοί  

σύμβουλοι. 

Δ) Σχέδιο μάρκετινγκ (Marketing plan):                        Διάλεξη με χρήση  

Ανάλυση, σχεδιασμός,                                             προτζέκτορα και ερωτήσεις  

υλοποίηση, έλεγχος αποτελεσμάτων                        με σκοπό τη συζήτηση. 

 και μέθοδοι αξιολόγησης των                                         Διαφάνεια (5) 

αποτελεσμάτων. 

 

 

 

3. Εφαρμογή: (15΄) Υποβάλλονται οι παρακάτω ερωτήσεις προφορικά: 

• Τι ήταν αυτό που έκανε τη διαδικασία του μάρκετινγκ τόσο δημοφιλή 

στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις κερδοσκοπικούς και μη; 

• Ποια από τις ελεγχόμενες μεταβλητές που απαρτίζουν το «μίγμα του 

μάρκετινγκ» μπορεί να επιβάλλει ένα προϊόν στην αγορά ή να προκαλέσει 

την αποτυχία του; Αιτιολόγηση. 

• Πώς μπορεί η έρευνα αγοράς να βοηθήσει μια επιχείρηση; 

• Να αναφέρουν ονομαστικά οι σπουδαστές, τι περιλαμβάνει ένα 

ολοκληρωμένο μοντέλο σχεδιασμού μάρκετινγκ; 

 

4. Έλεγχος: (10΄) Γίνεται με τεστ πέντε ερωτήσεων σωστού – λάθους και μίας 

ερώτησης σύντομης απάντησης. 

5. Ανακεφαλαίωση: (10΄) Ποιος είναι ο ρόλος της διαδικασίας του μάρκετινγκ 

στους οργανισμούς / επιχειρήσεις, κερδοσκοπικούς και μη, ποιες θεμελιώδεις 

έννοιες πραγματεύεται, ποια η διαδικασία του μείγματος μάρκετινγκ, το σκοπό της 

έρευνας αγοράς και τη διαδικασία σχεδίου μάρκετινγκ. Επίσης, γνωστές γίνονται 

και οι σωστές απαντήσεις του φύλλου ελέγχου. (Διαφάνειες 6 και 7) 

 

6. Ανάθεση εργασίας: (5΄) Διανέμεται φύλλο ανάθεσης εργασίας, για να 

προβληματιστούν οι σπουδαστές ως στελέχη συμβουλίου μιας επιχείρησης. 

Διανέμεται φύλλο πληροφοριών, που συνοψίζει τα κύρια σημεία του 

περιεχομένου της ενότητας. 
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Εικόνα 4: Σχέδιο μαθήματος για την Διαδικασία του Μάρκετινγκ 

 

 
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ (Σ.Τ.Ε.Φ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Φύλλο Πληροφοριών (HANDOUT) 

Όνομα: Αλεφαντινού Μαρία 

Ημερομηνία: 05/04/2019 

ΘΕΜΑ: Φύλλο Πληροφοριών 

Ενότητα: «Διαδικασία του Μάρκετινγκ» 

Τάξη: Στ’ Εξάμηνο 

 

Σκοποί: Μετά τη διδασκαλία της ενότητας και τη μελέτη αυτού του φύλλου 

θα είσαστε ικανοί: Α) Να διακρίνετε το ρόλο της διαδικασίας του μάρκετινγκ 

στους οργανισμούς / επιχειρήσεις, κερδοσκοπικούς και μη. 

        Β) Να διατυπώνετε τη διαδικασία καθορισμού του μίγματος 

μάρκετινγκ: Προϊόν, Τιμή, Προώθηση και Διανομή. 

        Γ) Να αναπτύσσετε εξειδικευμένες ικανότητες στη διαδικασία 

εκπόνησης ερευνών αγοράς. 

        Δ) Να οργανώνετε τη διαδικασία εκπόνησης σχεδίου μάρκετινγκ: : 

Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Έλεγχος. 

Εισαγωγικές Πληροφορίες: Στην αρχή αυτού του κεφαλαίου αποσαφηνίζεται 

ο όρο μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα αναφέρεται: η θεωρία του μάρκετινγκ (σελ.57),η 

φιλοσοφία του στις διοικητικές λειτουργίες (σελ.59),οι έννοιες του μάρκετινγκ 

(σελ.60), οι λειτουργίες του μάρκετινγκ (σελ.61) και το μείγμα του μάρκετινγκ 

(σελ.62), ώστε οι σπουδαστές να πληροφορηθούν εγκαίρως και έγκυρα για να μην 

υπάρξουν κενά και παραπληροφορήσεις. Για ποιο λόγο όμως οι σπουδαστές να 

καταναλώσουν χρόνο και κόπο για να ασχοληθούν με τη Διαδικασία του 

Μάρκετινγκ; Η «Διαδικασία του Μάρκετινγκ» είναι πολύ χρήσιμη στη σύγχρονη 

πραγματικότητα και αυτό και μόνο φτάνει αν αναλογιστεί κάποιος τους λόγους οι 

οποίοι επιβάλλουν την εκμάθησή της: 

• Γνώση του κόστους των λειτουργιών του Μάρκετινγκ. 

• Αναπτυσσόμενος τομέας επαγγελματικής απασχόλησης. 

• Στο μέλλον κάθε εκτελεστικό όργανο μιας επιχείρησης, μεγάλης ή μικρής, 

συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου θα πρέπει να είναι άτομο που να 

έχει γνώσεις πάνω στη Διαδικασία του Μάρκετινγκ. 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, διαφαίνεται ότι οι επιτυχημένες εταιρίες του 

σήμερα, μεγάλες ή μικρές, κερδοσκοπικές ή μη, τοπικές ή παγκόσμιες, μοιράζονται 

μια ισχυρή εστίαση στον πελάτη και μία έντονη δέσμευση στο Μάρκετινγκ. 

 

Βοηθήματα: ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Περιεχόμενα:  

• ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (1) Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Έννοιες, Λειτουργίες: 

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζει να εμφανίζεται ο 

προσανατολισμός στο μάρκετινγκ……..  

• ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (1 & 2) Ανάπτυξη του μείγματος μάρκετινγκ: Ο όρος 

αυτός σημαίνει το συνδυασμό και συντονισμό των διαφόρων ελεγχόμενων 

μεταβλητών του μάρκετινγκ, δηλαδή το προϊόν, τη τιμή, την προώθηση 

και τη διανομή, τις οποίες διαλέγει η επιχείρηση και που προσδιορίζουν το 

πρόγραμμα μάρκετινγκ της επιχείρησης……  

• ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (2 & 3 & 4) Έρευνα αγοράς, Κύκλος ζωής προϊόντων & 

Επεξεργασία αποτελεσμάτων: Ο σκοπός της έρευνας αγοράς, είναι η 

ανάλυση πληροφοριών που αφορούν το χώρο του μάρκετινγκ……..  

• ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (5) Η διαδικασία σχεδιασμού μάρκετινγκ & Μέθοδοι 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων: Κάθε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη, 

είναι πιο επιτυχημένη χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο μάρκετινγκ. 

Αναλυτικότερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ περιλαμβάνει:  

01. Ανάλυση SWOT (δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες, 

απειλές) 

02. Ανάλυση παρούσας κατάστασης 

03. Καθορισμός αντικειμενικών στόχων μάρκετινγκ 

04. Στρατηγική μάρκετινγκ 

05. Τακτικές μάρκετινγκ 

06. Μίγμα μάρκετινγκ 

07. Πρόγραμμα υλοποίηση μάρκετινγκ και πωλήσεων  
Εικόνα 2: Φύλλο πληροφοριών για την Διαδηκασία του Μάρκετινγκ 

 
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ (Σ.Τ.Ε.Φ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Φύλλο Αξιολόγησης (TEST) 

Όνομα: Αλεφαντινού Μαρία 

Ημερομηνία: 05/04/2019 

ΘΕΜΑ: Φύλλο Αξιολόγησης 

Ενότητα: «Διαδικασία του Μάρκετινγκ» 

Τάξη: Στ’ Εξάμηνο 

 

Φύλλο ερωτήσεων 

Α. Οδηγίες: α) Παρακάτω δίδονται πέντε (5) προτάσεις. Αν θεωρείται την 

πρόταση σωστή, βάλτε σε κύκλο το γράμμα Σ. Αν θεωρείτε την πρόταση λάθος, 

βάλτε σε κύκλο το γράμμα Λ. Προσοχή, εάν δεν είσαστε σίγουροι για την απάντηση 

σας σε ποσοστό 50%, μην απαντήσετε γιατί υπάρχει αρνητική βαθμολογία (μία 

απάντηση λάθος, σας στοιχίζει μία σωστή απάντηση). 

β) Μεταφέρετε το γράμμα που έχετε βάλει σε κύκλο στο φύλλο απαντήσεων, 

που υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας.  

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας, κόψτε το φύλλο απαντήσεων και 

παραδώστε το. 

 

   Σ    Λ 1) Το τελικό στάδιο της διαδικασίας υλοποίησης μιας έρευνας 

αγοράς είναι η επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

   Σ    Λ 2) Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζει να εμφανίζεται ο 

προσανατολισμός στο μάρκετινγκ. 

   Σ    Λ 3) Το μάρκετινγκ δεν είναι η επιστήμη και η τέχνη του να ξέρεις 

τι να φτιάξεις και πώς θα το πωλήσεις, αλλά η πρόθεση πώλησης 

των προϊόντων που κάποιος ήδη έχει παράγει. 

   Σ    Λ 4) Οι ελεγχόμενες μεταβλητές που απαρτίζουν το «μίγμα του 

μάρκετινγκ» είναι γνωστές σαν τα «4E’ s». 

   Σ    Λ 5) Ο σκοπός της έρευνας αγοράς είναι η ανάλυση πληροφοριών 

που αφορούν το χώρο του μάρκετινγκ. 

 

Β. Οδηγίες: α) Παρακάτω σας δίνεται μία (1) ερώτηση σύντομης απάντησης 

στην οποία καλείστε να απαντήσετε με ακρίβεια. 

β) Στη συνέχεια, γράψτε την απάντηση σας στην ομάδα Β του φύλλου 

απαντήσεων, που υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας. 

 

• Απαριθμήστε τις τεχνικές έρευνας αγοράς. 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

Φύλλο Απαντήσεων 

 

 

Ονοματεπώνυμο:_______________________________ 

 

 

Α. 1.____________________        2._______________________                                     

3._____________________           4._______________________            

5.____________________ 

 

      

Β.________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

Εικόνα 3: Φύλλο αξιολόγησης για την Διαδηκασία του Μάρκετινγκ 
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Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ (Σ.Τ.Ε.Φ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας (HOMEWORK) 

 

Όνομα: Αλεφαντινού Μαρία 

Ημερομηνία: 05/04/2019 

ΘΕΜΑ: Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας 

Ενότητα: «Διαδικασία του Μάρκετινγκ» 

Τάξη: Στ’ Εξάμηνο 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Οδηγίες: Για να εκπληρώσει καλύτερα τους στόχους της μιας επιχείρηση χρειάζεται προσέλκυση νέων 

πελατών και αντίστοιχη αύξηση των εσόδων της. Υποθέστε ότι είστε στέλεχος μιας επιχείρησης (όποιας 

εσείς επιλέξετε), που αντιμετωπίζει προβλήματα, αφενός λόγω συνεχούς μείωσης του αριθμού των 

πωλήσεων της και αφετέρου λόγω των περιορισμένων οικονομικών της πόρων. Συμμετέχετε σε ένα 

συμβούλιο της επιχείρησης, που έχει συγκληθεί για να εξετασθούν τα παραπάνω θέματα. Έχετε 

αποφασίσει να πάρετε το λόγο και να μιλήσετε στο συμβούλιο για να κάνετε τις δικές σας προτάσεις 

πάνω σε ένα αναζωογονητικό σχέδιο μάρκετινγκ για την επιχείρηση. 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Με δεδομένα τα παραπάνω στοιχεία ζητείται σε μία δισέλιδη εργασία: 

A. Να αναφέρετε σειρά λειτουργιών και δραστηριοτήτων, που θα αποσκοπούν τόσο στην 

προσέλευση νέων πελατών, όσο και στην αποφυγή αποχώρησης άλλων παλαιότερων πελατών. 

B. Να απαριθμήσετε πιθανές πηγές εσόδων, καθώς και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν προς 

την κατεύθυνση των πηγών αυτών. 

 

Ημερομηνία παράδοσης: Η εργασία θα παραδοθεί μία εβδομάδα μετά από την ανάθεση της. Στης 

12/04/2019.  
 

Εικόνα 4: Φύλλο ανάθεσης εργασίας για την Διαδηκασία του Μάρκετινγκ 
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ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Παύλος Κουτρουμπάς 

pkoutroub@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

Περίληψη 

Πρόκειται για μία Ερευνητική Εργασία (project), η οποία έγινε στο Γενικό Λύκειο Ραφήνας 

και έχει στόχο να αναδείξει την προσφορά των Προσωκρατικών Φιλοσόφων στη γέννηση και 

ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης. Επίσης, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο οι 

θεωρίες τους ήταν σχετικά εύστοχες, κρίνοντας με βάση τα συμπεράσματα της σύγχρονης 

κοσμολογίας. Ερευνώνται  πρώτα οι αρχαίες, μυθικές κοσμολογίες, κατόπιν η θεωρία της μεγάλης 

έκρηξης και παράλληλα η θεωρίες των κυριότερων Προσωκρατικών. Προφανώς, για να γίνει αυτό, 

είναι αναγκαία η αναφορά σε επιστήμες όπως: Θεολογία, Φυσική, Αστρονομία-Διαστημική, 

Ιστορία, Χημεία, Μαθηματικά, Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα, αλλά και Φιλοσοφία. Συνεπώς, 

τονίζεται η ανάγκη της διεπιστημονικότητας και καταδεικνύονται τα οφέλη της ολιστικής μάθησης. 

Τέλος, οι μαθητές συνειδητοποιούν τα πλεονεκτήματα της μόρφωσης και τις τραγικές αυθαιρεσίες 

και σφάλματα της αμάθειας, οπότε ωθούνται προς την αγάπη για την εκπαίδευση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Προσωκρατικοί, Κοσμολογία, Μεγάλη Έκρηξη, Μυθολογία, Φιλοσοφία, 

Ερευνητική Εργασία 

1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητική Εργασία (project), μαθητές της Β' Λυκείου του ΓΕΛ 

Ραφήνας χωρίστηκαν σε ομάδες και έκαναν έρευνα σχετικά με : 

• Αρχαίες, μυθολογικές κοσμολογίες όταν ακόμα η επιστήμη ήταν ανύπαρκτη. 

• Τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης η οποία θεωρείται η επικρατέστερη ανάμεσα στους 

κοσμολόγους 

• Τις θεωρίες του Θαλή, του Αναξίμανδρου, Αναξιμένη, Λεύκιππου - Δημόκριτου, Πυθαγόρα 

και Ηράκλειτου, σχετικά με την κοσμολογία.. 

Κλήθηκαν, αρχικά, να εντοπίσουν αφενός τις τεράστιες αποκλίσεις των μυθολογικών 

προσεγγίσεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της σύγχρονης κοσμολογικής έρευνας. Επιπλέον, 

επιχείρησαν να αξιολογήσουν την ευστοχία της θεωρίας κάθε Προσωκρατικού Φιλοσόφου, η οποία 

αναπτύχθηκε κυρίως με διαίσθηση και απλή παρατήρηση, κρίνοντας με βάση τα αποτελέσματα της 

σύγχρονης κοσμολογικής έρευνας. 

Η έρευνα έγινε μέσω ιστοεξερεύνησης, αναζήτησης σχετικής βιβλιογραφίας, αλλά και με 

προβολή ντοκιμαντέρ εκλαϊκευμένης επιστήμης. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η μέθοδος της Ερευνητικής Εργασίας (project) δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να μετέχει 

ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν παραμένει παθητικός θεατής που δέχεται αβασάνιστα 

την πληροφορία που του παρέχει μία υποτιθέμενη αυθεντία «από καθέδρας». Αντίθετα, μέσω του 

project, ο μαθητής ερευνά και ανακαλύπτει τη γνώση, ενώ ο εκπαιδευτικός παίζει ρόλο καθοδηγητή 

σε αυτή τη διαδικασία. Στην ουσία, είναι ο εγγυητής της εύρεσης σωστών πηγών γνώσης για το 

μαθητή και αποκλεισμού πληροφοριών που είναι ανακριβείς ή  ψεύτικες, γεγονός που συναντάται 

αρκετά συχνά στο χώρο του διαδικτύου. 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

525 

Δεν είναι σπάνιο οι μαθητές με την έρευνά τους να ανακαλύπτουν πληροφορίες που 

ενδεχομένως ο εκπαιδευτικός να αγνοεί, οπότε είναι αναγκαίο να κάνει κι εκείνος έρευνα για τη 

διασταύρωση τέτοιων πληροφοριών. Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό  πλεονέκτημα αυτής της 

μεθόδου διδασκαλίας. 

Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση το γεγονός ότι, κατά την πρώτη ολομέλεια, 

βολιδοσκοπώντας την άποψη των μαθητών σχετικά με το θέμα της εργασίας, παρατηρήθηκε έντονο 

ενδιαφέρον γύρω από θέματα που αφορούν στην Κοσμολογία. Έγινε προσπάθεια σύνδεσης του 

θέματος αυτού με άλλα αντικείμενα που διδάσκονται οι μαθητές, όπως Ιστορία, Θεολογία, Φυσική, 

Χημεία, Αρχαία Ελληνικά κι έτσι προέκυψε η διεπιστημονικότητα. Ελήφθησαν υπόψη και τα μέσα 

που διαθέτει το σχολείο για την επεξεργασία αυτού του θέματος (εργαστήριο πληροφορικής για 

ιστοεξερεύνηση , προβολέας, βιβλιοθήκη κλπ - Ματσαγγούρας κ.α., 2012). 

Το  βασικό  ερευνητικό ερώτημα είναι το κατά πόσο δικαιώθηκε η διαίσθηση των 

Προσωκρατικών Φιλοσόφων σχετικά με την Κοσμολογία. 

Σκοπός της εργασίας είναι να εκτιμήσουν οι μαθητές την προσφορά της επιστημονικής 

σκέψης σε ό,τι αφορά στην κατανόηση της φύσης και να συνειδητοποιήσουν τις τεράστιες 

αποκλίσεις που προκαλεί η μυθολογική προσέγγιση. 

Τα υποερωτήματα χωρίστηκαν με βάση την κοσμολογία του κάθε φιλοσόφου και το κατά 

πόσο αυτή δικαιώθηκε, συγκρίνοντας με τη σύγχρονη κοσμολογία. Επιπλέον, ένα υποερώτημα 

σχετιζόταν με τις αρχαίες μυθολογίες και το κατά πόσο ήταν ακριβείς σε σχέση με τα ευρήματα της 

σύγχρονης κοσμολογικής έρευνας και ένα υποερώτημα αφορούσε στην παρουσίαση της θεωρίας 

της Μεγάλης Έκρηξης. 

Οι ομάδες διαμορφώθηκαν με βάση το ενδιαφέρον των μαθητών σε σχέση με τα παραπάνω 

υποερωτήματα. Δημιουργήθηκαν πέντε ομάδες των πέντε μαθητών. Κάθε ομάδα απάντησε σε δύο 

από τα παραπάνω υποερωτήματα. Τα μέλη της κάθε ομάδας χωρίστηκαν σε δύο υποομάδες. Η μία 

ασχολήθηκε με την περιγραφή της κάθε κοσμολογίας (δύο μαθητές) και η άλλη υποομάδα με την 

ευστοχία της τελευταίας συγκρίνοντας με τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης (τρεις μαθητές). Όταν η 

κάθε ομάδα διαπραγματεύτηκε το επόμενο υποερώτημα οι υποομάδες πήγαν εναλλάξ.  Οι ομάδες 

συναντιόντουσαν στο μάθημα του project μία φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου. Η εργασία είχε διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς. 

Σε κάθε συγκέντρωση των ομάδων, η κάθε ομάδα παρουσίαζε την πρόοδο  της έρευνάς της. 

Το κάθε μέλος ανέφερε τι νέο στοιχείο βρήκε σχετικά με την έρευνα. Κρατήθηκε ημερολόγιο 

δραστηριοτήτων και το κάθε μέλος της ομάδας συνέλλεξε σε δικό του φάκελο τα ευρήματα της 

έρευνάς του. Στο τέλος όλα τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν στο φάκελο της κάθε ομάδας. Η κάθε 

ομάδα παρουσίαζε στην ολομέλεια τα ευρήματά της, δεχόταν ερωτήσεις από τις υπόλοιπες ομάδες 

και γινόταν αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό, κυρίως ως προς την εγκυρότητα των πηγών. 

 Όταν η έρευνα είχε επιφέρει αξιόλογους καρπούς, η κάθε ομάδα ξεκίνησε να υλοποιεί το 

τελικό τέχνημα, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση, ήταν μία παρουσίαση σε Power Point. Οι 

παρουσιάσεις κάθε ομάδας συνενώθηκαν σε ένα συνολικό βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στην 

τελική παρουσίαση των Ερευνητικών Εργασιών του σχολείου τον Ιούνιο και αναρτήθηκε στο 

διαδίκτυο (Κουτρουμπάς, 2015). 

Παρακάτω αναπτύσσεται κάθε υποερώτημα ξεχωριστά. Εκεί εντοπίζονται τα ερευνητικά 

εργαλεία και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν. Επιλέχτηκαν με βάση το υλικό που διέθετε  το 

σχολείο, οι μαθητές και ο συντονιστής εκπαιδευτικός (Βιβλιοθήκη - βιβλία, διαδίκτυο, Η/Υ, 

προβολέας κ.ο.κ.), αλλά και την εγκυρότητα της κάθε πηγής. 

2.1.1. Αρχαίες Μυθολογίες 

Η πρώτη ομάδα ανέλαβε να ερευνήσει τις αρχαίες κοσμολογίες, οι οποίες επικρατούσαν 

στους λαούς πριν την παρέμβαση των Προσωκρατικών. Εκεί οι μαθητές διαπιστώνουν την άβυσσο 

της αυθαιρεσίας και της απόκλισης από τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα της σύγχρονης 

κοσμολογικής έρευνας. Οι κοσμολογίες που ερευνήθηκαν ήταν η Κινεζική με το θεό Πανκού που 
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έσπασε σε κομμάτια και το καθένα από αυτά έγινε ένα στοιχείο της φύσης (Δανέζης, 1999), την 

Αιγυπτιακή κατά την οποία ο θεός Ρα δημιούργησε τον κόσμο με πρόσταγμά του, το Σύμπαν ήταν 

μια αγελάδα με τα πόδια της να στηρίζονται στη γη (Δανέζης, 1999), ενώ ο ήλιος και η σελήνη 

ταξίδευαν με καΐκια. Ακόμη, εξετάστηκε η κοσμολογία των Σκανδιναβών που υποστηρίζει ότι 

υπάρχουν εννέα κόσμοι που στηρίζονται στο παγκόσμιο δέντρο (Οικονόμου, 2013). Μάλιστα,  

έγινε παραλληλισμός με το γνωστό έργο «ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών» το οποίο είναι βασισμένο 

στη Σκανδιναβική μυθολογία. 

Καταλήξαμε στον Ορφικό μύθο και τελικά στη Θεογονία του Ησίοδου, η οποία είναι η πρώτη  

στην παγκόσμια ιστορία που αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου από το Χάος και όχι από ένα 

συγκεκριμένο θεό (Μήττα, 2012). Είναι ένα βήμα πριν την έλευση των Προσωκρατικών.  

Συγκρίνοντας με τη Μεγάλη Έκρηξη αργότερα, η ομάδα επισήμανε τις τεράστιες αποκλίσεις 

από τα συμπεράσματα της σύγχρονης κοσμολογίας και επισήμανε τη μεγάλη προσφορά της 

επιστημονικής σκέψης για την περιγραφή της φύσης. 

2.1.2 H Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης 

Μία ομάδα μαθητών ασχολήθηκε με τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. Πρόκειται για την 

επικρατέστερη κοσμολογική θεωρία σήμερα, σύμφωνα με την οποία το σύμπαν ξεκίνησε πριν από 

περίπου 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια, από ένα σημείο με μέγεθος περίπου το  ένα 

δισεκατομμυριοστό του πρωτονίου. Ούτε χώρος, ούτε χρόνος υπάρχουν πριν τη Μεγάλη Έκρηξη, 

γύρω από το σημείο εκκίνησης. Αντίθετα, αυτό διαστέλλεται και  δημιουργεί χρόνο και χώρο. 

(Bryson,2006). Η θερμοκρασία είναι τεράστια αρχικά, αλλά όσο προχωράει  ο χρόνος πέφτει και 

αρχίζουν να δημιουργούνται τα πρώτα στοιχειώδη σωματίδια της ύλης. Όταν η κατάσταση ηρεμεί, 

το κυρίαρχο στοιχείο είναι σχεδόν αποκλειστικά το υδρογόνο, ενώ υπάρχει και λίγο Ήλιο και λίθιο. 

(Bryson,2006). 

Αυτή η αυξομείωση της θερμοκρασίας επισημάνθηκε στους μαθητές, ώστε αργότερα να 

κριθεί η ευστοχία του Ηράκλειτου σχετικά με τη φωτιά. Το κυρίαρχο αέριο υδρογόνο επίσης 

τονίστηκε, για να κριθεί αργότερα η θεωρία του Αναξιμένη περί αέρα. Τέλος, υπογραμμίστηκε το 

παράδοξο του αρχικού σημείου του σύμπαντος που έχει άπειρη πυκνότητα (σε σχεδόν μηδενικό 

όγκο εγκλωβίζεται όλη η μάζα του Σύμπαντος), πρακτικά άπειρη θερμοκρασία και ακατάληπτα 

μικρές για μας διαστάσεις, ώστε να συσχετιστεί με το «ἄπειρον» του Αναξίμανδρου. 

Μετά τη δημιουργία του υδρογόνου, χάρη στις βαρυτικές δυνάμεις, ακολουθεί η κατάρρευση 

των νεφών του υδρογόνου και η εκκίνηση της σύντηξης πυρήνων, δηλαδή η εμφάνιση των άστρων. 

Με τη σύντηξη πυρήνων μέσα στα άστρα παράγονται οι πυρήνες νέων στοιχείων όπως του He, του 

C, του Ne, του Ο, του S, του Fe (Δανέζης, 1999). Όταν πεθαίνει το άστρο, αυτά τα στοιχεία 

διασκορπίζονται στο μεσοαστρικό χώρο, ώστε να προκύψουν αργότερα πλανήτες όπως η γη. Αν η 

μάζα του άστρου είναι αρκετά μεγαλύτερη από τον ήλιο, γίνεται έκρηξη υπερκενοφανούς αστέρα, 

με την ενέργεια της οποίας παράγονται τα στοιχεία που είναι βαρύτερα από το σίδηρο, όπως 

Νικέλιο και Κοβάλτιο κλπ (Σειραδάκης, 2007). 

Και πάλι είναι χρήσιμο να συγκρατήσουν οι μαθητές το γεγονός ότι τα στοιχεία του κόσμου 

μας δημιουργούνται μέσα στη φωτιά (πυρ) του άστρου, το οποίο όταν εκρήγνυται (σβήνει) τα 

διασκορπίζει για να δημιουργηθεί ο κόσμος που ζούμε, ώστε αργότερα να ελεγχθεί η θεωρία του 

Ηράκλειτου σχετικά με τη φωτιά που ανάβει και σβήνει με μέτρο και δημιουργεί τον κόσμο. 

Είναι αλήθεια ότι η θεωρία αυτή ήταν αρκετά δυσνόητη για τους μαθητές, διότι οι 

περισσότεροι δεν είχαν το απαραίτητο υπόβαθρο στη Φυσική.  Για το λόγο αυτό, προβλήθηκαν 

ντοκιμαντέρ με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό εκλαϊκευμένης επιστήμης, όπως το «Space» του 

BBC. Επίσης, ενδείκνυται η επίσκεψη στο Ευγενίδειο ίδρυμα ή το αστεροσκοπείο της Πεντέλης 

όπου προβάλλονται ανάλογα ντοκιμαντέρ. 
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2.1.3 Κοσμολογία του Θαλή 

Μια άλλη ομάδα μαθητών ασχολήθηκε με την κοσμολογία του Θαλή του Μιλήσιου. Αυτός 

ήταν ουσιαστικά ο πρώτος φιλόσοφος που ισχυρίστηκε ότι το Σύμπαν διέπεται από φυσικούς 

νόμους και δε μπορεί να εξηγηθεί μόνο με μαγεία ή μεταφυσική. Στην κοσμολογία υποστήριξε ότι 

βάση των πάντων είναι το νερό και στην αστρονομία ανακάλυψε τις τροπές (ηλιοστάσια), ενώ 

προέβλεψε ηλιακές εκλείψεις και υπολόγισε το μέγεθος του ήλιου (Λυπουρλής, 2004). 

Η ομάδα κατέληξε ότι ενώ η εικασία του Θαλή, ότι ο κόσμος ξεκίνησε από το νερό, είναι 

λάθος, είναι αναγκαίο να τονιστεί  η προσφορά του στη γέννηση της επιστημονικής σκέψης, αφού 

ξεπέρασε το δέος της άγνωστης φύσης και της μεταφυσικής, και ξεκίνησε την επιστημονική σκέψη. 

Επισημάνθηκε επίσης, ότι στην εποχή του η επιστήμη ήταν ανύπαρκτη, επομένως δεν είχε τον 

τρόπο να κάνει πιο συστηματική έρευνα. 

 

 
 

Εικόνα 5: Θαλής ο Μιλήσιος 

 

Διευκρινίστηκε στους μαθητές ότι η επιστήμη δύναται να κάνει σφάλματα, αλλά δε διστάζει 

να τα απορρίψει, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν ευσταθούν. 

2.1.4 Κοσμολογία του Αναξίμανδρου 

Ο Αναξίμανδρος (610 π.Χ.- 547 π.Χ.) θεωρεί ως αρχή των πάντων το «ἄπειρον» που είναι 

αθάνατο και «ἀνώλεθρον». Για το τι ακριβώς εννοεί ο φιλόσοφος με το Άπειρο οι γνώμες 

διίστανται.  Ίσως να εννοεί το απέραντο και όχι μια πρωταρχική ουσία. (Δανέζης, 1999). Σίγουρα, 

πάντως, είναι μία κατάσταση έξω από τις δικές μας εμπειρίες και αισθήσεις. Πιο γενικά, θα 

μπορούσε κανείς να το περιγράψει ως κάτι για το οποίο δεν έχουμε πείρα. 

O Αναξίμανδρος υποστηρίζει ότι από το άπειρο αποχωρίστηκαν οι δύο βασικές αντίθετες 

δυνάμεις, του θερμού και του ψυχρού. Το θερμό πήρε τη μορφή πύρινης σφαίρας, και το ψυχρό τη 

μορφή νεφελώδους αέρα. Η πύρινη σφαίρα τύλιξε τον νεφελώδη αέρα, και στο εσωτερικό του 

συμπυκνώθηκε η Γη (Κάλφα κ.α., 2012). Αυτή και μόνο η διατύπωση,  φαντάζει ως μια αρχαία 

προφητεία της διατύπωσης της μεγάλης έκρηξης! 

Έγινε υπενθύμιση στους μαθητές  της κατάστασης στην αρχή της δημιουργίας του 

σύμπαντος, όπου αυτό έχει σχεδόν μηδενικές διαστάσεις, χώρος και χρόνος δεν υπήρχε, η 

θερμοκρασία και η πυκνότητα ήταν  πρακτικά άπειρες. Προφανώς, πρόκειται για μία κατάσταση 

του σύμπαντος που δεν τη βιώσαμε ποτέ, ενώ είναι και ιδιαίτερα δύσκολο να παραδεχθούμε  ότι 
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την κατανοούμε. Αναφέρθηκε ακόμα, ότι το κυρίαρχο υλικό μετά την μεγάλη έκρηξη ήταν νέφη 

αέριου υδρογόνου, αυτό που με διαίσθηση ο Αναξίμανδρος περιγράφει ως νεφελώδη αέρα. 

Η ομάδα συμπέρανε ότι το Άπειρο του Αναξίμανδρου είμαι πολύ πιο κοντά στο αρχικό 

σημείο της μεγάλης έκρηξης, σε σχέση με τις αυθαίρετες μυθολογικές δοξασίες. 

 

 
 

Εικόνα 2: Αναξίμανδρος (Ρωμαϊκό Μωσαϊκό) 

2.1.5 Κοσμολογία του Αναξιμένη 

Ο Αναξιμένης ο Μιλήσιος (585 π.Χ.- 528 π.Χ.) ήταν μαθητής του Αναξίμανδρου. 

Υποστήριξε ότι αρχή των πάντων είναι ο αδιαφοροποίητος αέρας και οι μεταβολές του με 

πυκνώματα και αραιώματα που δημιουργούν το πυρ, το νερό και τη γη, που είναι επίπεδη και 

στηρίζεται πάνω σε αέρα . (Δανέζης, 1999). 

Εδώ είναι σκόπιμο να γίνει υπενθύμιση στους μαθητές ότι το στοιχείο που πρωταρχικά 

δημιουργήθηκε στο Σύμπαν ήταν το αέριο υδρογόνο. Κατόπιν, με σύντηξη πυρήνων στα άστρα, 

δημιουργήθηκαν τα υπόλοιπα στοιχεία, που διασκορπίστηκαν στο μεσοαστρικό χώρο με το θάνατο 

και την έκρηξη του άστρου. 

Επισημάνθηκε το λάθος του Αναξιμένη, σχετικά με την επίπεδη γη που πατάει πάνω σε αέρα 

και διευκρινίστηκε ότι η επιστήμη δύναται να κάνει σφάλματα, αλλά δε διστάζει να τα απορρίψει 

εφόσον αποδειχθεί ότι δεν ευσταθούν. Είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά στη μεσαιωνική σκέψη η 

οποία στηριζόταν σε αυθεντίες που ήταν αδύνατο να κάνουν λάθος και να γίνει αναφορά στη δίκη 

του Γαλιλαίου. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οι μαθητές αποφάνθηκαν ότι η άποψη του Αναξιμένη πως 

βάση των πάντων είναι ο αέρας, δεδομένου ότι από αέριο υδρογόνο προκύπτουν όλα τα στοιχεία 

του δικού μας Σύμπαντος, είναι πολύ πιο κοντά στα αποτελέσματα της σύγχρονης κοσμολογίας σε 

σχέση με τις αρχαίες μυθολογίες. 

2.1.6. Κοσμολογία του Λεύκιππου - Δημόκριτου 

Ο Λεύκιππος (5ος αιώνας π.Χ) και ο μαθητής του Δημόκριτος ο Αβδηρίτης (460-370 π.Χ) 

μίλησαν πρώτοι για τα άτομα που απαρτίζουν την ύλη, που είναι αιώνια, αόρατα, δεν έχουν αρχή, 

γεννήθηκαν τυχαία, κινούνται συνεχώς. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να εξετάσουν την ατομική θεωρία του Τζον Ντάλτον 

(Τολανούδης, 2013) και να εντοπίσουν τις ομοιότητες με τους φιλοσόφους. 

Κατόπιν, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να ερευνήσουν σχετικά με τη διάσπαση του ατόμου και 

την ατομική  βόμβα, τη ραδιοχρονολόγηση, αλλά και την κατάσταση της ύλης μέσα στα άστρα που 
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καλείται πλάσμα (Δανέζης, 1999) . Εκεί συνειδητοποιούν ότι το άτομο δεν είναι άτμητο, δηλαδή 

είναι δυνατό να διασπαστεί! Συνεπώς, η θεωρία των ατομικών φιλοσόφων δείχνει να κλονίζεται 

σοβαρά. 

Παρόλα αυτά, οι μαθητές κλήθηκαν να περιγράψουν την κατάσταση της ύλης όταν τα άτομα 

διασπώνται (π.χ. ατομική βόμβα, ή πλάσμα) και τη σύγκρισή της με την κατάσταση του κόσμου 

που ζούμε. Διευκρινίστηκε ότι ο Δημόκριτος και ο Λεύκιππος ερευνούσαν τη σύσταση του κόσμου 

που ζούμε και δεν είχαν την επιστήμη και την τεχνολογία ώστε να εντοπίσουν την ραδιενέργεια, ή 

να διεισδύσουν στο εσωτερικό των άστρων να δουν το πλάσμα.  

Η σύγχρονη επιστήμη θεωρεί τα άτομα ως το στοιχειώδες σωματίδιο που εμφανίζει χημικές 

ιδιότητες, όπως αναφέρεται και στα σχολικά εγχειρίδια. 

Η ομάδα διαπίστωσε ότι η θεωρία των Λεύκιππου - Δημόκριτου περί ατόμων είναι 

εντυπωσιακά εύστοχη, συγκρίνοντας με τη σύγχρονη χημεία, εφόσον μιλάμε για τον κόσμο που 

μας περιβάλλει και όχι σε ακραίες συνθήκες. Επιπλέον, οι μαθητές παραδέχτηκαν ότι υπάρχει 

τεράστια απόκλιση από την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά στις μυθολογικές προσεγγίσεις. 

2.1.7 Κοσμολογία του Πυθαγόρα. 

Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος (580 π.Χ. - 496 π.Χ.) υποστήριξε ότι τα πάντα στη φύση 

διαμορφώθηκαν επάνω σε αριθμούς και ότι οι αριθμοί είναι τα τελευταία πράγματα στο φυσικό 

κόσμο (Huson, 2009). 

Οι μαθητές κλήθηκαν να αναλογιστούν πως περιγράφονται οι φυσικοί νόμοι από τη σύγχρονη 

επιστήμη. Εύκολα απάντησαν ότι αυτό γίνεται χάρη στις εξισώσεις της φυσικής. Επομένως, 

πράγματι, με αριθμούς μπορούν να προσομοιωθούν τα φυσικά φαινόμενα, και συχνά να 

προβλεφθεί η συμπεριφορά τους. 

Επιπλέον, τους έγινε πρόταση να ερευνήσουν την έννοια του μαθηματικού μοντέλου που δεν 

είναι κάτι άλλο πέρα από ένα σύνολο μαθηματικών εξισώσεων που προκύπτουν από τους νόμους 

της φυσικής και περιγράφουν τη συμπεριφορά ενός συστήματος (Ogata,1990). Το μοντέλο αυτό 

χρησιμοποιείται για να γίνει η εξομοίωση που δείχνει την απόκριση του συστήματος σε 

συγκεκριμένα σήματα εισόδου (Dorf, 1995). Τέλος, προτάθηκε να αναζητήσουν την έννοια του 

κοσμολογικού μοντέλου το οποίο είναι το μαθηματικό μοντέλο του σύμπαντος, πάνω στο οποίο 

μπορούμε να υπολογίσουμε την αρχή, την εξέλιξη και το τέλος του σύμπαντος. 

Οι μαθητές,  εξοικειωμένοι με τις εξισώσεις της φυσικής, της χημείας κλπ, διαπίστωσαν ότι ο 

Πυθαγόρας ήταν εύστοχος σε ό,τι αφορά στη χρήση των μαθηματικών- αριθμών για την περιγραφή 

του Σύμπαντος και των  νόμων της φύσης. Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούν οι θετικές επιστήμες, 

χρησιμοποιώντας αριθμούς, προσφέρουν μιαν ικανοποιητική προσομοίωση των φυσικών νόμων, 

που δεν υπάρχει στις μυθολογικές δοξασίες. 

 

 
 

Εικόνα 3: Πυθαγόρας  (Τμήμα από τη «Σχολή των Αθηνών» του Ραφαέλο Σάντσιο ντα Ουρμπίνο) 
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2.1.8. Κοσμολογία του Ηράκλειτου 

Η ομάδα που ερεύνησε για τον Ηράκλειτο διαπίστωσε ότι αυτός τοποθετεί ως αρχή των 
πάντων το «πῦρ». Ουσιαστικά υποστηρίζει ότι η βάση των πάντων είναι η φωτιά που ανάβει  και 
σβήνει με μέτρο. Λέει, ακόμα, ότι ο κόσμος υπήρχε από πάντα και θα υπάρχει πάντα (Δανέζης, 
1999). 

Πριν γίνει κριτική της άποψης του Ηράκλειτου, είναι σκόπιμο να γίνει υπενθύμιση στους 
μαθητές σχετικά με τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης, η οποία ξεκίνησε με την εκτίναξη ενέργειας, 
με πρακτικά άπειρη θερμοκρασία, από ένα οριακό σημείο. Όταν η θερμοκρασία έπεσε και το 
αρχέγονο σύμπαν είχε διασταλεί αρκετά στον εαυτό του, μέρος αυτής της ενέργειας είχε ήδη 
μετατραπεί σε ύλη, με κυρίαρχο στοιχείο το υδρογόνο. Αργότερα, με τις βαρυτικές δυνάμεις να 
φέρνουν άτομα υδρογόνου όλο και πιο κοντά μεταξύ τους, ξεκίνησε η σύντηξη πυρήνων και 
«ἐγένετο φῶς»! Γεννήθηκαν τα πρώτα άστρα, τα οποία με σύντηξη πυρήνων «ζύμωναν» τα 
στοιχεία που έμελλε να οικοδομήσουν τον κόσμο μας. Με το θάνατό τους τα άστρα εκρήγνυνται (η 
φωτιά σβήνει) και διασκορπίζουν στο μεσοαστρικό χώρο όλα αυτά τα νέα στοιχεία που 
δημιούργησαν. Συχνά, το ωστικό κύμα αυτής της έκρηξης προκαλεί κατάρρευση νέου νέφους 
υδρογόνου, πιο μακριά από το άστρο που πέθανε και δημιουργία νέου άστρου (η φωτιά ανάβει) 
κ.ο.κ. Εφόσον έχουν ήδη δημιουργηθεί και διασκορπιστεί τα απαραίτητα χημικά στοιχεία, 
δημιουργούνται μαζί με τη γέννηση του άστρου και ηλιακά συστήματα με πλανήτες όπως είναι οι 
δικοί μας. 

Κατόπιν αυτών, οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν την ακρίβεια της κοσμολογίας του 
Ηράκλειτου, συγκρίνοντάς την πάντα με την αυθαιρεσία των μυθολογικών προσεγγίσεων, όταν 
έλλειπε η επιστημονική σκέψη. 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο της φιλοσοφίας του Ηράκλειτου που προτάθηκε στους μαθητές 
να αναλύσουν είναι το περίφημο : «Τὰ πάντα ῥεῖ», καθώς και το ότι: «δεν είναι δυνατό να μπεις 
δυο φορές στο ίδιο ποτάμι» (Φάλκος, 1999), με την έννοια ότι το νερό θα έχει ήδη κυλήσει και ο 
ποταμός θα έχει αλλάξει. Ερωτήθηκαν μήπως τελικά αυτή είναι η πρώτη διατύπωση της θεωρίας 
της εξέλιξης παγκοσμίως. 

Οι μαθητές συμφώνησαν ότι το «πῦρ» του Ηράκλειτου που ανάβει και σβήνει με μέτρο είναι 
πολύ πιο κοντά στα αποτελέσματα της σύγχρονης κοσμολογικής έρευνας, γεγονός που απέχει πολύ 
από τις μυθολογικές προσεγγίσεις. Παραδέχτηκαν ότι ο Ηράκλειτος είχε διαβλέψει την ύπαρξη 
εξέλιξης στη φύση. 

2.1.9. Πρέπει η επιστήμη να οδηγεί στην έπαρση; 

Τελικά, τέθηκε στην ολομέλεια το ερώτημα αν η επιστήμη είναι η απόλυτη αλήθεια και γι 
αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κατέχουμε την απόλυτη γνώση. Με δυο λόγια, αν 
πρέπει η επιστημονική σκέψη να καταντήσει στην ίδια αφέλεια με τη μυθολογική προσέγγιση, σε 
ό,τι αφορά στην αίσθηση κατάκτησης της αλήθειας. Αναφέρθηκαν παραδείγματα όπου ήδη τα 
παλιά επιστημονικά θέσφατα έχουν ανατραπεί, όπως τα σφάλματα των φιλοσόφων παραπάνω, 
αλλά και η ανατροπή των θεωριών πολλών επιστημόνων αργότερα, όπως του Νεύτωνα από τον 
Αϊνστάιν ή η ανατροπή του τελευταίου από την κβαντική θεωρία όπου κυριαρχεί η τυχαιότητα, 
αλλά και περιπτώσεις θεραπείας ασθενειών, ή ιατρικές πρακτικές  που αργότερα αποδείχθηκαν 
επιβλαβείς και άστοχες,  οπότε εγκαταλείφτηκαν. 

Στόχος των ερωταποκρίσεων ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η επιστήμη οφείλει 
να μην κάνει τους ανθρώπους υπερφίαλους και επιπόλαιους, αλλά να έχουν ανοικτό μυαλό, κριτική 
σκέψη, σωστά εργαλεία και μεθόδους έρευνας. Πάντως, καλό είναι να έχουν στο μυαλό τους ότι 
εκεί έξω, ενδεχομένως να κρύβεται κάτι πολύ μεγάλο και σπουδαίο που δεν έχουμε ακόμη τα 
εργαλεία να αποδείξουμε την ύπαρξή του. Είναι ο χώρος όπου ο άνθρωπος λειτουργεί με πίστη, με 
διαίσθηση και ένας επιστήμονας χρειάζεται  να είναι αρκούντως ανοιχτόμυαλος, ώστε να μη 
σπεύσει να αποκλείσει ασυζητητί το οτιδήποτε πέρα από την επιστήμη του. Πάντως αυτός ο 
ασαφής και ομιχλώδης χώρος, προσφέρεται ιδιαίτερα για μυθοπλασίες, αυθαιρεσίες, ανακρίβειες 
και αποκλίσεις από την πραγματικότητα, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 
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To τελικό τέχνημα, θέλοντας να αποτυπώσει το ανοιχτό πνεύμα που οφείλει να έχει ο 
επιστήμονας, κλείνει με το ρητό του Ηράκλειτου: «ἐὰν μὴ ἔλπηται ανέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει, 
ανεξερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον.» Δηλαδή, αν δεν ελπίζεις, δε θα βρεις το ανέλπιστο, που είναι 
ανεξερεύνητο και απλησίαστο (Κέκος, 2014). 

2.1.10. Γενικό παιδαγωγικό συμπέρασμα από την ερευνητική εργασία 

Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό βιώνοντας την ολιστική 
προσέγγιση των μαθημάτων τους. Ξεκίνησαν μια έρευνα γύρω από την κοσμολογία που τους 
ενδιέφερε αρχικά, και συνάντησαν στο δρόμο πολλά από τα μαθήματα που διδάσκονται στο 
σχολείο. Ο τρόπος διδασκαλίας που μέχρι τώρα ήξεραν ωστόσο, τα παρουσιάζει να είναι 
ξεκομμένα το ένα από το άλλο. Η πρόταση της εργασίας αυτής, λοιπόν, είναι να επιδιώκεται όσο 
είναι δυνατό η ολιστική προσέγγιση και η διεπιστημονικότητα στα εκπαιδευτικά σενάρια. 

3. Συμπεράσματα 

Από την έρευνα και την  κριτική των μαθητών έγινε κοινά αποδεκτό ότι: 

• Πριν τη γέννηση της επιστημονικής σκέψης από τους Προσωκρατικούς Φιλοσόφους, οι 
άνθρωποι προσπαθούσαν να εξηγήσουν τη φύση με τρόπους μυθολογικούς, οι οποίοι τους 
οδηγούσαν σε τεράστιες αποκλίσεις από την επιστημονική πραγματικότητα και σε 
σφάλματα. 

• Ο Θαλής ήταν ο πρώτος που τόλμησε το τεράστιο νοητικό άλμα να προσπαθήσει να 
απαλλαγεί από το δέος που προκαλεί το άγνωστο και να επιχειρήσει να υποθέσει, σωστά, 
ότι  τα φυσικά φαινόμενα δεν είναι θεοί ή εργαλεία θεών ή κάτι μαγικό, αλλά διέπονται από 
νόμους που μπορούμε να ανακαλύψουμε και να περιγράψουμε τη συμπεριφορά τους. 

• Ο Θαλής έκανε λάθος, πιστεύοντας ότι  ο κόσμος προέρχεται από το νερό, αλλά ο τρόπος 
σκέψης του σημάδεψε οριστικά την πορεία της ανθρωπότητας, γεννώντας την επιστημονική 
σκέψη. 

• Ο Αναξίμανδρος ήταν πιο κοντά στα αποτελέσματα της σύγχρονης κοσμολογικής έρευνας, 
αν θεωρήσουμε ότι το «ἄπειρον» είναι κάτι πέρα από τις εμπειρίες και τις αισθήσεις μας,  
οπότε πράγματι το σύμπαν προέρχεται από μια τέτοια κατάσταση. Εξάλλου, άπειρη ήταν 
αρχικά η πυκνότητα και η θερμοκρασία του. 

• Ο Αναξιμένης ήταν επίσης εύστοχος στο ότι όλα προέρχονται από τον αέρα, με την έννοια 
ότι όλα τα στοιχεία ξεκίνησαν από αέρια νέφη υδρογόνου που υπέστησαν σύντηξη πυρήνων 
μέσα στα άστρα. 

• Ο Αναξιμένης ήταν άστοχος στη διατύπωση ότι η γη είναι επίπεδη. Η επιστήμη κάνει 
σφάλματα, αλλά είναι ανοιχτή στην αναθεώρηση της κάθε θεωρίας αν αποδειχθεί άστοχη, ή 
ανεπαρκής. 

• Ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος ήταν εντυπωσιακά σωστοί σε ό,τι αφορά στα άτομα, εφόσον 
μιλάμε για ένα κόσμο όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Παρόλα αυτά, το άτομο δεν είναι 
άτμητο. Διασπάται, αλλά σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από εκείνες που συνήθως 
συναντάμε. Κατά κανόνα, λοιπόν, ο κόσμος που ερευνούσε ο Δημόκριτος, που περιέχει 
χημικές αντιδράσεις, απαιτεί αδιάσπαστα άτομα. 

• Η Θεωρία του Πυθαγόρα ότι όλα βασίζονται σε αριθμούς ευσταθεί με την έννοια ότι οι 
φυσικοί νόμοι, τα φυσικά φαινόμενα και το σύμπαν γενικότερα, μπορούν  να περιγραφούν 
με αρκετά καλή προσέγγιση με μαθηματικές εξισώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τους 
νόμους της Φυσικής. Έτσι είμαστε σε θέση να περιγράψουμε τη συμπεριφορά των φυσικών 
φαινομένων και συστημάτων και να την εξομοιώσουμε, ώστε να γίνει σε εμάς κατανοητή 
και συχνά προβλέψιμη. 

• Η Θεωρία του Ηράκλειτου για το «πῦρ»  που ανάβει και σβήνει με μέτρο, είναι 
εντυπωσιακά σωστή, αν σκεφτεί κανείς ότι με τη Μεγάλη Έκρηξη, ενέργεια με τεράστια 
θερμοκρασία  ξεπηδάει από ένα σημείο, η θερμοκρασία πέφτει και όταν το σύμπαν ψύχεται 
αρκετά, απομένει ένα νέφος υδρογόνου. Αυτό, κατόπιν, καταρρέει από το ίδιο του το βάρος, 
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δημιουργεί άστρα, που με τη σύντηξη πυρήνων δημιουργούν όλα τα στοιχεία του κόσμου 
μας. Τέλος, τα άστρα πεθαίνουν, εκρήγνυνται και διασκορπίζουν τα στοιχεία. Από το 
ωστικό κύμα νέα άστρα γεννιούνται και η διαδικασία συνεχίζεται, με το «πῦρ» να ανάβει 
και να σβήνει με μέτρο. 

• Η διατύπωση του Ηράκλειτου ότι τα πάντα γύρω μας αλλάζουν συνεχώς είναι η πρώτη 
αναφορά στην ύπαρξη συνεχούς εξέλιξης στο σύμπαν και ουσιαστικά ένας πρόδρομος της 
θεωρίας της εξέλιξης που διατύπωσε πολύ αργότερα ο Δαρβίνος. 

• Ο επιστήμονας οφείλει  να γνωρίζει σωστούς τρόπους απόδειξης και έρευνας, αλλά πάντα 
να έχει ανοικτό μυαλό και όχι έπαρση. Να έχει υπόψη του ότι πάντα μπορεί να υπάρχει κάτι 
πολύ μεγαλύτερο και σπουδαιότερο που δεν έχει ακόμα την τεχνολογία και την επιστήμη να 
το ερευνήσει. 

• Η διεπιστημονικότητα είναι απαραίτητη για να κατανοήσει ο μαθητής το συγκεκριμένο 
θέμα, το οποίο καταδεικνύει την αξία της μόρφωσης και εκπαίδευσης γενικότερα. 
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Περίληψη 

Αναμφίβολα, οι προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας που απορρέουν από τη 

μεταβολή των οικονομικών και κοινωνικών δομών(αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας, 

παγκοσμιοποίηση, μετανάστευση)καθιστούν πιο αναγκαία από ποτέ τη διαμόρφωση κριτικά 

σκεπτόμενων υποκειμένων που θα είναι ικανά να συνθέτουν τα ετερόκλητα-και συχνά αντιφατικά- 

στοιχεία της πραγματικότητας, διαμορφώνοντας τις αναπαραστάσεις εκείνες που θα τους 

επιτρέψουν να αναπτύξουν στάσεις που θα συντελέσουν στην επιτυχή προσαρμογή τους στο 

σύγχρονο κόσμο. Η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας, μίας πολύ σημαντικής κριτικής ικανότητας, 

μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση που προτείνεται, αναμένεται να βοηθήσει τους μαθητές να 

κατανοήσουν ότι ο λογικός συλλογισμός είναι μία ικανότητα που είναι έμφυτη και χρησιμοποιείται 

σε όλες τις εκφάνσεις της πραγματικότητας και αφετέρου να συλλάβουν την πραγματικότητα ως 

ενιαίο όλο. Με την παρούσα διδακτική πρόταση, οι μαθητές θα κληθούν να υποστηρίξουν ή να 

διαψεύσουν μαθηματικούς συλλογισμούς με τους οποίους είναι εξοικειωμένοι, μέσα από 

καθοδηγούμενες ερωτήσεις, με στόχο να μεταφέρουν την ικανότητα αυτή και στη διαμόρφωση 

λογικών επιχειρημάτων για την Έκφραση- Έκθεση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κριτικός Γραμματισμός, Διεπιστημονικότητα, Επιχειρηματολογία, 

Μαθηματικά 

1. Εισαγωγή 

1.1. Διεπιστημονική προσέγγιση 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 303/2003,3738 η διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία 

επιτυγχάνεται «με την παράλληλη ή διαδοχική διδασκαλία εννοιών στο πλαίσιο περισσότερων του 

ενός διαφορετικών μαθημάτων» . 

Εξάλλου, μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες θεωρίες μάθησης, ο «Εποικοδομισμός», 

πρεσβεύει ότι η γνώση επιτυγχάνεται όχι με τη συλλογή και την άθροιση γνώσεων από διάφορες 

επιστημονικές περιοχές αλλά από την ένταξη των νέων δεδομένων στα ήδη διαμορφωμένα νοητικά 

σχήματα. Η παραδοχή αυτή υπαγορεύει ότι οι προσφερόμενες γνώσεις θα πρέπει να 

παρουσιάζονται ενιαιοποιημένες. 

Γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες μάθησης, που όλες σχεδόν συνηγορούν στο ότι 

η μάθηση πρέπει να προκύπτει μέσα από την αντιμετώπιση προβλημάτων και καταστάσεων της 

καθημερινής ζωής (situated learning), προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι κατά τη διδασκαλία 

ενός μαθήματος συνδέονται γνώσεις από άλλα μαθήματα και γνωστικές περιοχές. 

Με αυτό τον τρόπο, η γνώση αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα και όχι αποσπασματικά και 

ταυτόχρονα συνδέεται με την ίδια τη ζωή (αρχή βιωματικότητας). 

Ο Dewey, μάλιστα, στις αρχές  του 20ου αιώνα, είχε γράψει: «Δεν έχουμε μια σειρά από 

χωριστούς κόσμους, ένας από τους οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός 

κ.λπ. Ζούμε σ’ ένα κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται. Όλες οι σπουδές προέρχονται από 

σχέσεις του ενός μεγάλου κοινού κόσμου και καθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη αλλά 
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συγκεκριμένη και ενεργητική σχέση με αυτόν τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσικά 

ενιαίες». 

Επίσης, οι μαθητές που έχουν ασκηθεί στο μαθηματικό συλλογισμό, είναι σε θέση να 

υποστηρίζουν με αυτοπεποίθηση τις θέσεις τους βασιζόμενοι σε στέρεες λογικές προτάσεις  να 

κρίνουν την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματολογίας που αναπτύσσεται σε διάφορα πεδία της 

κοινωνικής ζωής  και να επιλέγουν και να διαμορφώνουν τα κατάλληλα για κάθε περίσταση 

επιχειρήματα (Rumsey, 2014). 

Η δια-θεματική-διεπιστημονική  προσέγγιση της γνώσης εδράζεται σε μαθητοκεντρικές 

μορφές διδασκαλίας (όπως είναι τα σχέδια εργασίας (project) και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) 

καθώς προσφέρονται για συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές 

είναι ελεύθεροι να ερευνήσουν τα θέματα στα οποία τους οδηγούν τα ενδιαφέροντά τους, ενώ ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι βοηθητικός αλλά συνάμα καθοριστικός, εφόσον είναι αυτός που 

εξασφαλίζει την ποιότητα και τη μεθοδολογία της έρευνας. 

Εξάλλου, η κριτική εξέταση των αποφάνσεων που προβλέπει η προτεινόμενη μέθοδος, 

συντελεί στην κατανόηση των συστατικών στοιχείων του αποδεικτικού συλλογισμού, ενθαρρύνει 

τους μαθητές να εξετάσουν  γνωστικά λάθη, να ελέγξουν την αλήθεια ενός επιχειρήματος, να 

συνειδητοποιήσουν την πορεία σχηματισμού ενός επιχειρήματος και να διαμορφώσουν αφηρημένες 

έννοιες.  

Οι γνωστικοί ψυχολόγοι, ακόμη, τονίζουν, τη σημασία της επιχειρηματολογίας στη μάθηση, 

καθώς η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, όπως διερεύνηση, 

αξιολόγηση, επιλογή, επαλήθευση και σύνθεση. Ο αυτό-διάλογος, εξάλλου, κατά τη διάρκεια του 

αποδεικτικού συλλογισμού, ευνοεί τη μάθηση (Chi, Bassok, Lewis, Reiman and Glaser 1989; 

Schwarz and Asterhan in press).Τέλος, η μοντελοποίηση του επιχειρήματος, μειώνει το γνωστικό 

φόρτο κατά τη διδασκαλία, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται απρόσφορες διδακτικές μέθοδοι 

(Schwarz 2009). 

Σύμφωνα, εξάλλου με τη Rumsay (2014), οι μαθητές κινητοποιούνται περισσότερο και 

αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας. 

Σε ό, τι αφορά στην παραγωγή γραπτού λόγου, η έμφαση στη γραφή ως διαδικασίας και 

κυρίως, η διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων υποκειμένων, εμπίπτουν στις αρχές του κριτικού 

γραμματισμού, καθώς οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν τις εμπειρίες τους, να 

ομαδοποιήσουν το υλικό σε κατηγορίες, να αξιολογήσουν τις απόψεις τους, να μεταφέρουν με 

δημιουργικό τρόπο τη μάθηση σε νέα πλαίσια (από τα μαθηματικά στην παραγωγή γραπτού 

λόγου). 

Τέλος, η ανάπτυξη του διαλόγου και της επιχειρηματολογίας ενισχύει την ικανότητα των 

μαθητών στην κατανόηση των μαθηματικών (Rumsey,2012), καθώς τους βοηθάει στην εμβάθυνση 

της κατανόησης του προβλήματος(Baker 2003; Hershkowitz &Schwarz 1999) και των 

προσδιοριστικών του όρων(Means and Voss 1996). 

Για το λόγο αυτό ,το Common Core State Standards for Mathematics (CCSSM, 2010) στις 

ΗΠΑ, καλεί τους διδάσκοντες να εντάξουν την ανάπτυξη μαθηματικών επιχειρημάτων 

(mathematical argumentation) στη διδακτική πρακτική, ως μίας δεξιότητας με πολύ ισχυρή 

κοινωνική δυναμική  (Rumsey& Langrall, 2016 ),  

Παρότι ο ίδιος ο Tulmin, υποστήριζε ότι το μοντέλο του επιχειρήματος που παρουσίασε το 

1958, δεν θα μπορούσε να βρει εφαρμογή στα μαθηματικά, σήμερα, χρησιμοποιείται ευρέως στη  

διδασκαλία των μαθηματικών (Weber et all 2008 ) για την αξιολόγηση των μαθηματικών 

συλλογισμών, καθώς πιστεύεται  ότι τα μαθηματικά αποτυπώνουν τις κατ’ εξοχήν λογικές 

διεργασίες, που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας (Schwarz et all, 2010). 

Με το ίδιο σκεπτικό, ο Schwarz (2009), προτείνει να  χρησιμοποιούνται μαθηματικά μέσα για τη 

μοντελοποίηση του επιχειρήματος.(2009). 

Το επιχείρημα, όπως το έχει περιγράψει ο Tulmin (1958) αποτελείται από τον «ισχυρισμό» 

(claim), «δεδομένα» (data), «ισχυρισμό» (warrant). Την ίδια στιγμή,  μία μαθηματική απόδειξη, 
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αποσκοπεί στην επιβεβαίωση ή τη διάψευση μίας λογικής σχέσης μεταξύ αριθμών με ορισμούς, 

θεωρήματα και αξιώματα. 

Ακόμη, στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003) της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών 

τίθενται κοινοί στόχοι. Ορίζεται, λοιπόν, ότι ο μαθητής αναμένεται: 

• Nα παρακολουθεί συζητήσεις ή να διαβάζει κείµενα αξιολογώντας τα επιχειρήματα του 

ποµπού και την αποτελεσματικότητα τους. 

•  Να ασκείται στη σύνταξη κειµένων µε επιχειρηματολογία, σε θέµατα κατάλληλα για την 

ηλικία του.  

• Να αναπτύσσει αποφαντικό και κριτικό λόγο 

• Να εντοπίζει και σχολιάζει τα επιχειρήματα ενός οµιλητή ή ενός συγγραφέα.  

• Να Αναπτύσσει κείµενα στα οποία αιτιολογεί και τεκμηριώνει την άποψή του µε 

επιχειρήματα, σε θέµατα που έχουν σχέση µε τα ενδιαφέροντά του, π.χ. για το βιβλίο, για τη 

διαφήµιση, για τη σχολική ζωή κ.λπ. (Λογοτεχνία, Μαθηµατικά κ.ά.) 

Στους γενικούς σκοπούς της μαθηματικής εκπαίδευσης ορίζεται ότι « μέσω επεξεργασίας 

κατάλληλων δραστηριοτήτων, οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν, να αιτιολογούν κατ’ αναλογία, 

να εκτιμούν την ισχύ πιθανών λύσεων, να επιχειρηματολογούν υπέρ της λύσης που προτείνουν και 

να εκφράζονται στη μαθηματική γλώσσα εκτιμώντας την ισχύ της ως εργαλείο επικοινωνίας». 

Το βιβλίο της Έκφρασης- Έκθεσης, εξάλλου, (τευχ. Α., σελ 73) προβλέπει τη συνεξέταση 

ενός επιχειρήματος από το ρητορικό λόγο και μίας μαθηματικής απόδειξης, παρμένης από το χώρο 

της γεωμετρίας, συσχετίζοντας στην ουσία τα δύο πεδία, υπονοώντας την κοινή φύση της 

αποδεικτικής διαδικασίας. 

Με δεδομένα αυτά, στόχο της παρούσας διδακτικής πρότασης αποτελεί η συνειδητοποίηση 

από τους μαθητές, μέσω της καθοδηγούμενης μάθησης, του κοινού λογικού υποβάθρου, ενός 

μαθηματικού συλλογισμού- τον οποίο κατέχουν, σε ασυνείδητο επίπεδο έχοντας ασκηθεί από το 

Δημοτικό στη λύση προβλημάτων- και της παραγωγής αποδεικτικής επιχειρηματολογίας, που 

αποτελεί και αντικείμενο εξέτασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να κατανοήσουν ότι η επιχειρηματολογία είναι μία 

γνωστική δραστηριότητα με κοινωνική σκοπιμότητα, καθώς στοχεύει στην πειθώ και τη μεταβολή 

των δεδομένων σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής (επιστήμη, διαφήμιση, διαπροσωπικές 

σχέσεις κτλ). Με άλλα λόγια, είναι μία δεξιότητα συνυφασμένη με τις καθημερινές περιστάσεις της 

επικοινωνίας. 

Όπως παρατηρεί ο Μιχάλης, οι μαθητές διδάσκονται την επιχειρηματολογία με βάση το 

πρότυπο της τυπικής αριστοτελικής λογικής, ως ιεράρχηση δηλαδή προκειμένων που καταλήγουν 

σε ένα συμπέρασμα. Όμως, η μορφή αυτή, δεν συναντάται στην καθημερινή επικοινωνιακή 

πρακτική, καθώς τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά ακολουθούν διαφορετικό 

δομικό σχήμα από αυτό που διδάσκονται οι μαθητές (ακολουθώντας το δομικό μοντέλο του 

Tulmin, ο συνήθης συλλογισμός περιλαμβάνει  μόνο  τα δύο πρώτα στοιχεία claim και data, ενώ οι 

ομιλητές εισφέρουν στο λόγο και τα υπόλοιπα στοιχεία (warrants), χωρίς, ωστόσο να το 

συνειδητοποιούν). 

Οι Chazan (1993) και Schoenfeld (1986) παρατηρούν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να 

προβούν σε αποδείξεις, καθώς δεν μπορούν να κατανοήσουν την έννοια της τεκμηρίωσης 

(evidence), ενώ ο Balacheff (1988 &1991) υποστηρίζει ότι οι μαθητές παράγουν επιχειρήματα μόνο 

επειδή τους ζητείται και όχι επειδή έχουν συνειδητοποιήσει τη διαδικασία και τη σημασία τους. 

Για τους λόγους αυτούς, σύμφωνα πάλι με τον Μιχάλη, κρίνεται αναγκαία μία διαφορετική 

διδακτική προσέγγιση που να ευθυγραμμίζεται με την επικοινωνιακή-λειτουργική διάσταση της 

γλώσσας, εκπληρώνοντας παράλληλα το διδακτικό στόχο για καλλιέργεια δεξιοτήτων πειθούς, που 

δεν μπορεί να είναι αποκομμένοι από την κατανόηση της δομής του επιχειρήματος και των 

συλλογισμών. 
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Στα πλαίσια αυτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλες καθημερινές περιστάσεις αλλά και 

παραδείγματα από άλλους επιστημονικούς χώρους για να κατανοήσουν οι μαθητές την κοινή βάση 

όλων των αποδεικτικών συλλογισμών, καθώς και τα συστατικά στοιχεία του επιχειρήματος, 

σύμφωνα με το μοντέλο Tulmin (1958). 

Ο στόχος, με άλλα λόγια, είναι να αποκτήσουν μία βιωματική σχέση με την 

επιχειρηματολογία, καθιστώντας ευκολότερη την μεταφορά της γνώσης αυτής στην παραγωγή 

γραπτού λόγου, που αποτελεί, αναμφισβήτητα, ένα σύνθετο και πολύπλοκο νοητικό έργο, που 

προβληματίζει μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Η συνειδητοποίηση της αποδεικτικής διαδικασίας που ακολουθείται για τη στοιχειοθέτηση μίας 

μαθηματικής πρότασης, μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσφορο παράδειγμα για την επίτευξη αυτού 

του στόχου. Άλλωστε, « η εξοικείωση µε τη διαδικασία παραγωγής συλλογισµών και την 

αποδεικτική διαδικασία» αποτελεί διακηρυγμένο στόχο του ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ των Μαθηματικών. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Διδακτικό σενάριο 

Τάξη : Α Λυκείου 

Οργάνωση της τάξης: ομαδοσυνεργατική, διάλογος 

Μέσα: Φύλλα εργασίας, projector ή διαδραστικός πίνακας, όπου θα προβάλλεται το 

πρόβλημα και η θεωρία από το αντίστοιχο κεφάλαιο Μαθηματικών της Γ΄ Γυμνασίου 

Διδακτική μέθοδος: Διερευνητική, κατευθυνόμενη μάθηση, πλαισιωμένη από υποστηρικτικό 

γλωσσικό υλικό, με στόχο να ασκηθούν οι μαθητές στη διατύπωση και την κρίση συλλογισμών. 

Διδακτικοί στόχοι (στοχοθεσία του Bloom):  

• Ανάλυση συλλογιστικής πορείας 

• Κατανόηση δομικών στοιχείων του επιχειρήματος 

• Αξιολόγηση συλλογισμού 

• Σύνθεση επιμέρους στοιχείων του επιχειρήματος σε παράγραφο. 

• Χρήση των κατάλληλων λέξεων για τη διατύπωση του συλλογισμού. 

Διδακτική πορεία: επαγωγική-παραγωγική 

Χρόνος: 4-6 διδακτικές ώρες 

(Στην εικόνα 3. αποτυπώνονται οι φάσεις που θα ακολουθηθούν).  

Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει δύο φάσεις. 

Στην πρώτη φάση οι μαθητές καλούνται  να επιβεβαιώσουν ένα συμπέρασμα που είναι ορθό 

και με τις καθοδηγούμενες ερωτήσεις ανασύρουν και διατυπώνουν τους κανόνες (warrants) στους 

οποίους στηρίζονται οι μαθηματικές πράξεις στις οποίες έχουν προβεί.  

Για παράδειγμα τους δίνεται από το βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου  η πρώτη ερώτηση της πρώτης 

δραστηριότητας του 1.5 σε μορφή όμως απόφανσης. Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου στους οποίους 

απευθύνεται αυτή η πρόταση, έχουν εξοικειωθεί με τις ισότητες και τις ταυτότητες από την 

προηγούμενη τάξη και έτσι, αναμένεται να μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν το 

συμπέρασμα, δικαιολογώντας το συλλογισμό τους. Έτσι, τους δίνεται η απόφανση: «οι ισότητες 3x 

= 12, x + y = 7, 4α = 3α αληθεύουν για όλες τις τιμές των μεταβλητών τους». 

Οι μαθητές εργάζονται ατομικά, συμπληρώνοντας τα φύλλο εργασίας με τις ερωτήσεις, 

χρησιμοποιώντας το υποστηρικτικό γλωσσικό υλικό για τη διατύπωση του συλλογισμού τους (εικ. 

1). 

Ένας ή δύο μαθητές καλούνται να δικαιολογήσουν το αποτέλεσμα στους υπολοίπους, 

επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντάς το. 

Στη συνέχεια, μοιράζεται το δεύτερο φύλλο εργασίας , όπου περιέχονται ερωτήσεις που 

αποσκοπούν στον κριτικό αναστοχασμό των μαθητών, σε σχέση με τον αποδεικτικό συλλογισμό 

που ανέπτυξαν. 
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Ο διδάσκων φροντίζει εξ’ αρχής να κάνει σαφές, ότι δε θα βαθμολογηθούν οι απαντήσεις των 

μαθητών. Ο στόχος της άσκησης είναι να συνειδητοποιήσουν- με ένα λιγότερο τυπικό και 

βιωματικό τρόπο (ενδεχομένως και ευχάριστο, ανάλογα με τους χειρισμούς του διδάσκοντα) - ότι 

τα μαθηματικά, όπως και η γλώσσα στηρίζονται σε συλλογισμούς, που πρέπει να υπόκεινται σε 

κάποια λογική ακολουθία για να είναι αποδεκτοί και πειστικοί. 

Φύλλο εργασίας 1-δικαιολογηση(reasoning) 

Οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές και ο διδάσκων έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει όποιες 

θεωρεί ότι ταιριάζουν στο εξεταζόμενο μαθηματικό πρόβλημα ή να προσθέσει δικές του.  

• «Γιατί πιστεύεις ότι το αποτέλεσμα είναι σωστό»; 

• «Σε ποιόν κανόνα βασίστηκες για να το λύσεις»; (Warrant-Backing)  

• «Μπορείς να το λύσεις με διαφορετικό τρόπο»; 

• «Θα κατέληγες στο ίδιο αποτέλεσμα αν χρησιμοποιούσες την ίδια μέθοδο»; 

• «Θα κατέληγες στο ίδιο αποτέλεσμα, αν χρησιμοποιούσες άλλα δεδομένα»;  

• «Η ισότητα αυτή, ισχύει για όλες τις τιμές του «χ» και «ψ»; 

Ο στόχος της τελευταίας ερώτησης είναι να προσθέσουν κι άλλες παραμέτρους, να θέσουν 

«περιορισμούς»  ή να σκεφτούν τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να ισχύει ή να μην ισχύει μία 

ορισμένη σχέση, αναπτύσσοντας έναν πιο ολοκληρωμένο συλλογισμό, σύμφωνα με το μοντέλο του 

Tulmin (Qualifiers, Rebuttals). 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που τους δίνεται, με την ερώτηση αυτή μπορούν να μεταβούν 

από τη σχέση  ισότητας (3x = 12) στη σχέση ταυτότητας (4α = 3α + α), αποδίδοντας, έτσι, μία πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα των σχέσεων μεταξύ των αριθμών.  

Στο δεύτερο Φύλλο εργασίας, οι μαθητές καθοδηγούνται στην απόκτηση κριτηρίων για την 

αποτίμηση ενός συλλογισμού. 

Φύλλο εργασίας 2-κριτικη του συλλογισμού(Justification) 

• «Μπορείτε να συνοψίσετε τον συλλογισμό που μόλις ακούσατε»; 

• «Πιστεύετε ότι ευσταθεί; Δικαιολογήστε το συλλογισμό σας» 

• «Υπάρχει κάποιο σημείο στο συλλογισμό που δεν αναπτύχθηκε πλήρως, ή δεν ευσταθεί 

λογικά»; 

• «Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία αναληθή, ακατάλληλα ή άχρηστα για τη δικαιολόγηση του 

συλλογισμού»; 

• «Έχετε να προτείνετε εναλλακτική μέθοδο επίλυσης»;  

• «Μπορείτε να δικαιολογήσετε γιατί είναι καλύτερη από αυτή που ακούσατε»; 

• «Πιστεύετε ότι η εξήγηση που δόθηκε από τους συμμαθητές σας θα ήταν κατανοητή σε 

άτομα λιγότερο εξοικειωμένα με τα μαθηματικά»; 

• «Αν το πρόβλημα διατυπωθεί διαφορετικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ίδια 

αποδεικτική πορεία»; 

Προϋποθέσεις 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν τη συσχέτιση 

μεταξύ του λογικού-μαθηματικού συλλογισμού στη γλώσσα και τα μαθηματικά, αποτελεί η 

εξοικείωση με τη διαμόρφωση συλλογισμών-σύμφωνα, πάντα, με το μοντέλο του Tulmin- για 

καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τους μαθητές (αρχές βιωματικότητας). Ενδεικτικά, 

συζητώντας για την κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενα της που έχουν αρχίσει να γίνονται πλέον 

αντιληπτά από τους μαθητές, μπορούμε να τους παρωθήσουμε να σχηματίσουν έναν αποδεικτικό 

συλλογισμό. Αναλυτικότερα,  

Claim : Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον μία αδήριτη πραγματικότητα.  

Fact: Στις μέρες μας, παρατηρείται δραματική μεταβολή των καιρικών συνθηκών.  
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Backing: Υπερβολικές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής και εναλλαγή με σφοδρές 

βροχοπτώσεις- επίσης μη αναμενόμενες, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα- διαμορφώνουν το 

τοπίο του καιρού.  

Warrant: Η υπερθέρμανση του πλανήτη που επιτείνεται από την αυξανόμενη εκπομπή 

αερίων, θερμαίνει τα νερά των ωκεανών, επιφέροντας τη συνακόλουθη αύξηση των 

βροχοπτώσεων. 

Qualifier: Αν, ωστόσο, δεν αλλάξουν οι πολιτικές των μεγάλων χωρών για τη μείωση της 

εκπομπής αερίων   

Conclusion (πιθανό): αναμένεται να ενταθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, των οποίων 

είμαστε, πλέον, καθημερινοί μάρτυρες.  

Με αντίστοιχο τρόπο, κρίνεται αναγκαία η ανάλυση μιας μαθηματικής απόδειξης, με βάση 

το μοντέλο του Tulmin, ταυτίζοντας τα βήματα της μαθηματικής απόδειξης με τις επιμέρους φάσεις 

απόδειξης  του Tulmin, με απώτερο στόχο την κατανόηση του κοινού λογικού υπόβαθρου που 

συνδέει όλους τους αποδεικτικούς συλλογισμούς.    

Έτσι,  

Claim : τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΜΓ είναι μεταξύ τους ίσα  

Backing : Για να δείξουµε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα, πρέπει να δείξουµε ότι τρία στοιχεία 

είναι ίσα, εκ των οποίων το ένα πάντα να είναι πλευρά.  

Συγκεκριµένα:  

i. Να έχουν τρεις πλευρές ίσες µία προς µία.  

ii. Να έχουν δύο πλευρές ίσες µία προς µία και την περιεχόµενη γωνία τους ίση.  

iii. Να έχουν µία πλευρά και τις προσκείµενες σ’ αυτήν γωνίες ίσες µία προς µία. 

Warrant: Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο οι προσκείμενες γωνίες στην άνιση πλευρά, είναι 

μεταξύ τους ίσες. • Η διχοτόμος που βαίνει στην άνιση πλευρά είναι διάμεσος και ύψος (αντίστοιχα 

το ύψος είναι διάμεσος και διχοτόμος και η διάμεσος είναι ύψος και διχοτόμος.)  

Fact (Data) : Φέρνω στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ τη διχοτόμο ΑΜ.  

Συγκρίνω τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΜΓ που δημιουργήθηκαν και έχω: 

1. ΑΜ= κοινή πλευρά 

2. ΑΒ=ΑΓ ως ίσες πλευρές του τριγώνου 

3. Α1 (γωνία)=Α2 (γωνία), αφού ΑΜ διχοτόμος της γωνίας Α 

 

1. ΑΜ κοινή πλευρά. 2. ΑΒ = ΑΓ ως ίσες πλευρές του τριγώνου. . 3     ଵ ൌ 

Conclusion: Άρα τα τρίγωνα ΑΜΒ και ΑΜΓ είναι μεταξύ τους ίσα .Οπότε όλα τους τα στοιχεία 

είναι μεταξύ τους ίσα .Άρα Β (γωνία)=Γ (γωνία).(απόδειξη από Ζαρκαδούλια Δ.) 

Η συγκεκριμένη άσκηση που περιγράφεται στα φύλλα εργασίας, που αποσκοπεί περαιτέρω 

στην ενίσχυση της κριτικής κατανόησης της συλλογιστικής πορείας, θα πρέπει να πληροί την εξής 

προϋπόθεση: Ο διδάσκων θα πρέπει, με τη βοήθεια, συναδέλφων μαθηματικών, να προετοιμαστεί 

για τις πιθανές απαντήσεις των μαθητών, ιδιαίτερα εκείνες που μπορεί να είναι λανθασμένες και να 

προσδιορίσει τις ιδανικές. Θα πρέπει επίσης, να προβλέψει την πιθανότητα να μην κατανοήσουν οι 

μαθητές τις ερωτήσεις ή τη διαδικασία ,καθώς και την περίπτωση που οι μαθητές- μη όντας 

εξοικειωμένοι με τη δικαιολόγηση του μαθηματικού συλλογισμού- δε θα μπορέσουν να 

ανταποκριθούν. 

Στα πλαίσια αυτά, ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαμορφώσει ένα άρτιο και λεπτομερές 

σχέδιο μαθήματος, ανοικτό, ωστόσο, που να προβλέπει εναλλακτικές προσεγγίσεις και να 

οραματιστεί όλες τις πιθανές εκβάσεις, πριν το παρουσιάσει στους μαθητές. 

Διάψευση αποτελέσματος 

Στη δεύτερη φάση, και σε επόμενη διδακτική ώρα- με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές έχουν 

κατανοήσει τη διαδικασία και δείχνουν ενδιαφέρον- τους δίνεται ένας μαθηματικός 

«παραλογισμός» τον οποίο οι μαθητές καλούνται να αποδείξουν, ως ψευδή. 
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Η αποδόμηση ενός σοφίσματος, είναι μία δεξιότητα που οφείλει το σύγχρονο σχολείο να 

καλλιεργήσει στα πλαίσια του κριτικού γραμματισμού. 

Όπως μας πληροφορεί το βιβλίο της Έκφρασης-Έκθεσης στο τεύχος Γ (σελ 21) «τα συλλογιστικά 

σχήματα που αντιβαίνουν στον ορθό λόγο αλλά μπορούν να παραπλανήσουν το δέκτη καθώς 

εξωτερικά ομοιάζουν με έγκυρους συλλογισμούς, λέγονται σοφίσματα και μπορεί να εκφέρονται 

σκόπιμα, για να εξαπατήσουν τους δέκτες». 

Στις μέρες μας, με την ανέλεγκτη παραπληροφόρηση που διεχέεται σκόπιμα μέσω του 

διαδικτύου (fake news), με θεματολογία που δεν περιορίζεται μόνο στην πολιτική αλλά εκτείνεται 

και στη σφαίρα της επιστήμης, η αναγνώριση και αξιολόγηση ενός σοφίσματος, θα πρέπει να 

αποτελέσει κεντρικό στόχο του γλωσσικού μαθήματος (National Literacy Trust, 2018). 

Στους μαθητές, θα πρέπει να επισημανθεί η αναλογία του μαθηματικού παραλογισμού με 

τον αντίστοιχο παραλογισμό που καταγράφεται και στο βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης : 

«Ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι». 

Ο διδάσκων πριν ζητήσει από τους μαθητές να προχωρήσουν στη στοιχειοθέτηση του μαθηματικού 

σοφίσματος και την αξιολόγηση του συλλογισμού τους, μπορεί να αφιερώσει χρόνο ζητώντας από 

τους μαθητές να εντοπίσουν παραλογισμούς που έχουν ακούσει στην καθημερινότητά τους (ΜΜΕ, 

προσωπικές εμπειρίες). 

Με αυτόν τρόπο, οι μαθητές αναμένεται να κατανοήσουν, έστω και διαισθητικά σε αυτή τη φάση, 

τη δομή ενός παραλογισμού και τα σημεία στα οποία παραβιάζει τις συμβάσεις της λογικής. Θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, στα πλαίσια αυτά, το απόσπασμα του Ιονέσκο (σελ. 22), αν και θα 

ήταν προτιμότερο να καταθέσουν οι μαθητές τις δικές τους εμπειρίες 

Έτσι, δίνεται προς επεξεργασία το εξής πρόβλημα : 

«Το 2 είναι μεγαλύτερο από το 1 και το 3 είναι μεγαλύτερο από το 1. Άρα το 2 είναι μεγαλύτερο 

από το 3». 

Ο παραπάνω συλλογισμός παραβιάζει τις τάξεις ισοδυναμίας που βασίζονται στη σχέση «ταύτισης 

και διάκρισης». 

Οι μαθητές, στην άσκηση αυτή και με τη βοήθεια των καθοδηγούμενων, καλούνται να αναπτύξουν 

μία σύνθετη νοητική λειτουργία που περιλαμβάνει σύγκριση, ταύτιση και διάκριση. 

Στην επόμενη φάση και αφού οι μαθητές έχουν ασκηθεί στη στοιχειοθέτηση και την αξιολόγηση 

των αποδείξεων που έλυσαν, και έχουν ταυτίσει τα δομικά μέρη του επιχειρήματος με τα στοιχεία 

των αναπτυγμάτων που έχουν επεξεργαστεί, τους δίνεται μία απόφανση που συσχετίζει δύο 

κοινωνικά φαινόμενα, πχ κινητά και έλλειψη επικοινωνίας. 

Η απόφανση (η χρήση των κινητών τηλεφώνων επιτείνει την έλλειψη επικοινωνίας στις σχέσεις 

μας) φαντάξει παραλογισμός, αφού τα κινητά, αποτελούν μέσο επικοινωνίας και δημιουργήθηκαν 

γι αυτό το σκοπό. 

Καλούνται, λοιπόν, οι μαθητές να εφαρμόσουν το σκεπτικό που χρησιμοποίησαν για να 

αποδομήσουν το παραλογισμό , σχετικά με τις τάξεις ισοδυναμίας. 

Καλούνται, λοιπόν, οι μαθητές να καταγράψουν στο φύλλο εργασίας που τους δίνεται και τον 

πίνακα τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν για να δομήσουν το επιχείρημα τους (claim, warrant, 

data, qualifier, rebuttant) 

Στη συγκεκριμένη απόφανση, τα αποδεικτικά στοιχεία(data) θα μπορούσε να είναι μαρτυρίες των 

παιδιών, αυθεντία,  εγγυητής(warrant) η έλλειψη του διαλόγου, λόγω της αφοσίωσης στα 

πολυμέσα, το είδος της επικοινωνίας που διεξάγεται μέσω του κινητού (συντομία), υποστηρικτικό 

υλικό (backing) η συμβολή του διαλόγου στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, περιορισμός 

(qualifier) η λελογισμένη χρήση των κινητών, αντίλογος (rebuttant) η ανάγκη των ανθρώπων να 

έχουν άμεση επικοινωνία, που μπορεί να την εξασφαλίζει το κινητό. 

Έχοντας τελειώσει με το προ-γραφικό στάδιο οι μαθητές, προβαίνουν στη σύνθεση των στοιχείων, 

αναπτύσσοντας το επιχείρημα σε παράγραφο. 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

540 

3. Συμπεράσματα-Περιορισμοί 

Αναμφίβολα, το γεγονός, αφενός, ότι οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαμόρφωση 

επιχειρημάτων στο σχολείο και, αφετέρου, με τη διαδικασία δικαιολόγησης των μαθηματικών 

πράξεων σε προφορικό λόγο, μπορεί να τους δυσκολέψει και να καταστήσει έτσι τη διδακτική 

πρόταση λίγο περίπλοκη στα αρχικά στάδια. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η καλή οργάνωση 

της διδασκαλίας και του υποστηρικτικού υλικού, ενώ είναι αναγκαία η καλή προετοιμασία του 

εκπαιδευτικού, ώστε να μπορέσει να μοντελοποιήσει (modeling) τη διαδικασία μέχρι να 

εξοικειωθούν οι μαθητές με αυτή. 

Εξυπακούεται ακόμη, η εξοικείωση του διδάσκοντα με βασικές μαθηματικές ιδιότητες και πράξεις, 

προκειμένου να συντελέσει στην κατανόηση του κοινού λογικού υπόβαθρου των δύο αντικειμένων, 

φέρνοντας σε πέρας με επιτυχία τη διδακτική πρόταση. 

Η παρούσα διδακτική πρόταση δεν έχει εφαρμοστεί σε ένα ικανό δείγμα μαθητών, ώστε να 

επαληθευτεί η αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό. Χρησιμοποιήθηκε σε 

ολιγάριθμο δείγμα, στα πλαίσια κατ’ ιδίαν μαθησιακής στήριξης, όπου ένας μαθητής αναλάμβανε 

την υποστήριξη και ο άλλος την αξιολόγηση του συλλογισμού 

Η βελτίωση των μαθητών στην παραγωγή δομημένου, συνεκτικού, αποδεικτικού συλλογισμού, με 

τη χρήση δεικτών συνοχής, σύμφωνα με το μοντέλο του Tulmin,  υπήρξε σημαντική, καθώς οι 

μαθητές εισέφεραν στην ανάπτυξη τους τον ισχυρισμό (claim) διατυπωμένο με σαφήνεια,  

αποδείξεις (evidence & data),  αιτιολόγηση αυτών (warrants) και συχνά  περιορισμούς (qualifiers). 

Δεν μπορεί ωστόσο, να διεκδικήσει, προς το παρόν αξιοπιστία, για λόγους δεοντολογικούς, σε 

σχέση με την ερευνητική διαδικασία. 

Παρόλα αυτά, έρευνες  στις ΗΠΑ (Rumsey, 2014, Rumsey & Langrall, 2016, Weber et all, 2008) 

κατέδειξαν τη συμβολή της στην ανάπτυξη του μαθηματικού συλλογισμού (mathematical 

argumentation), στην καλλιέργεια του γραμματισμού τόσο στη γλώσσα όσο και στα μαθηματικά). 

Η ενιαιοποίηση (integration), άλλωστε, των δύο εκφάνσεων του λογικού συλλογισμού, ορίζεται ως 

επιδιωκόμενος στόχος στο αμερικάνικο αναλυτικό πρόγραμμα (CCSSI 2010). 

Μία ενδεχόμενη έρευνα στο ελληνικό σχολείο θα μπορούσε να πιστοποιήσει τη σημασία της. 
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4. Παράρτημα 

 
 

Εικόνα 1. Λεξιλόγιο επιχειρηματολογίας (https://www.nctm.org) 

 

 
 

Εικόνα 2. φάσεις διδασκαλίας(https://www.nctm.org) 

 

https://www.nctm.org/
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Εικόνα 3. Επιχείρημα Tulmin (1958) (https://upload.wikimedia.org) 

 

 
 

Eικόνα 4. Πίνακας συλλογής δεδομένων (https://upload.wikimedia.org) 
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ -ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
 

Γαλάνης Βασίλειος 

vzorbas1975@yahoo.gr 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

 

Περίληψη  

Στην  παρούσα εργασία προτείνεται η εισαγωγή μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας ,της 

διαδραστικής τηλεδιάσκεψης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται προσπάθεια να 

παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία της καινοτομίας που προτείνεται καθώς και οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι που αυτή η εφαρμογή θα εξυπηρετήσει. Η συγκεκριμένη καινοτομία εφαρμόστηκε στο 

Δημοτικό Σχολείο όπου υπηρετώ με μεγάλη επιτυχία σε αρκετές περιπτώσεις και συνεχίζει να 

εφαρμόζεται. 

 

 Λέξεις κλειδιά: διαδραστική τηλεδιάσκεψη, καινοτομία, συνθήκες  

 

1.Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια η μορφή που έχει πάρει η σύγχρονη κοινωνία έχει δημιουργήσει 

αυξημένες απαιτήσεις στις οποίες είναι αρκετά δύσκολο να ανταποκριθεί το παραδοσιακό σχολείο. 

Είναι, λοιπόν,  αναγκαιότητα να γίνονται ορισμένες αλλαγές και να εφαρμόζονται κάποιες 

καινοτομίες ,για να μπορούν οι εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία να αντιμετωπίζουν τις 

απαιτήσεις της νέας εποχής (Θεοφιλίδης ,2012). 

Στην παρούσα εργασία θα προταθεί η εισαγωγή μιας εκπαιδευτικής αλλαγής /καινοτομίας και 

θα γίνει προσπάθεια να μελετηθούν οι παράμετροι ,τις οποίες πρέπει να διαχειριστεί ο διευθυντής 

του σχολείου. 

2.Ορισμός εκπαιδευτικής αλλαγής και καινοτομίας 

Αρχικά, κρίνεται επιτακτική ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι όροι «εκπαιδευτική αλλαγή» και 

«εκπαιδευτική καινοτομία» ,οι οποίοι θα αναφερθούν στη συνέχεια της εργασίας .Ως 

«εκπαιδευτική αλλαγή» θα χαρακτηρίζαμε κάθε εκπαιδευτικό μετασχηματισμό , ο οποίος άλλοτε 

θεσμοθετείται με ρυθμίσεις μικρότερης εμβέλειας , όπως υπουργικές αποφάσεις , προεδρικά 

διατάγματα κτλ. και άλλοτε απλά  χωρίς απαραίτητα να θεσμοθετηθεί (Αθανασούλα –Ρέππα Α., 

Δακοπούλου Α., Κουτούζης Μ., Μαυρογιώργος Γ. , Χαλκιώτης Δ. ,2008,169-170). 

Από την άλλη η εκπαιδευτική καινοτομία δεν είναι απαραίτητα θεσμοθετημένη και δίνεται 

σχετική ελευθερία στους υπευθύνους για την εφαρμογή της . Επίσης, χαρακτηρίζεται από ευελιξία 

και εστίαση σε ορισμένες πτυχές  του εκπαιδευτικού συστήματος  (Μαυροσκούφης, 2002). 

Επιπρόσθετα, δεν εφαρμόζεται ως επιβολή και συνδέεται κυρίως  με την εκπαιδευτική μονάδα και 

τον εκπαιδευτικό της τάξης. (Σιακοβέλη , 2011).  Η εμπλοκή του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της 

καινοτομίας και κυρίως, όταν αυτή αφορά στη δημιουργία νέων πρακτικών και παιδαγωγικών 

αντιλήψεων, αποτελεί θετικό παράγοντα στην εφαρμογή της καινοτομίας. (Sarason,1996). 

3. Πρόταση εκπαιδευτικής καινοτομίας  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια εισαγωγής της Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Το μάθημα της Πληροφορικής έχει 

εισαχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  έχοντας ως 

διδακτικό σκοπό να εξοικειωθούν οι μαθητές με την χρήση υπολογιστών. Ταυτόχρονα, η ΤΠΕ 
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γίνεται μέσο διδασκαλίας και των άλλων μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος. Θα ήταν όμως 

καλό  να χρησιμοποιηθεί η ΤΠΕ ως μέσο τεχνολογικής παρέμβασης,    καινοτομίας και 

αναβάθμισης της ποιότητας μάθησης. 

Η εφαρμογή της διαδραστικής τηλεδιάσκεψης θα μπορούσε να θεωρηθεί μια εκπαιδευτική 

καινοτομία , που αν υιοθετηθεί από ένα σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα μπορούσε να 

δημιουργήσει ένα νέο και διαφορετικό περιβάλλον μάθησης. Η διαδραστική τηλεδιάσκεψη θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο για έναν σύγχρονο εκπαιδευτικό δημιουργώντας νέες 

εναλλακτικές και καινοτομικές διδακτικές προσεγγίσεις. Θα είχε την δυνατότητα, επίσης, να φέρει 

την τάξη σε επαφή με διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα και να εμφυσήσει στους μαθητές νέες 

εμπειρίες. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον οικοδόμησης της γνώσης η διδακτική αξιοποίηση της 

τηλεδιάσκεψης μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εμπλοκή εκπαιδευομένων και 

εκπαιδευτικών σε αυθεντικά περιβάλλοντα πολυμορφικής μάθησης, (Αναστασιάδης ,2009). 

4. Παρουσίαση βασικών στοιχείων καινοτομίας  

Με τον όρο «τηλεδιάσκεψη»  αναφερόμαστε στην επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο  μέσω 

ήχου, κινούμενης εικόνας και δεδομένων ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα απομακρυσμένα σημεία 

(Gibson & Cohen, 2003). Η τηλεδιάσκεψη επιτρέπει σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές που 

βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα απομακρυσμένα σημεία όχι απλά να επικοινωνούν 

ανταλλάσσοντας απόψεις ή να μοιράζονται δεδομένα μεταξύ τους, αλλά να συμμετέχουν ενεργά σε 

ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του οποίου αποτελεί η 

συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο (Anastasiades, 2003). 

Η διαδραστική τηλεδιάσκεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί:  α) για  να γίνει σύνδεση και να 

υπάρξει επικοινωνία με επιστήμονες , καλλιτέχνες και άλλους ειδικούς, β) για να γίνει σύνδεση με 

διάφορους χώρους (πολιτιστικούς , εκπαιδευτικούς) ώστε να προβάλλονται δείγματα της εργασίας 

του σχολείου ή το αντίθετο, ώστε να παρακολουθήσουμε εκδηλώσεις άλλων σχολείων που δεν 

μπορούμε να παραβρεθούμε για λόγους οικονομικούς ή τεχνικούς και γ) να γίνει σύνδεση με άλλες 

σχολικές τάξεις στην Ελλάδα ή στον κόσμο (συνεργατική μάθηση, ανταλλαγή εμπειριών, 

αδελφοποίηση). 

Η εφαρμογή της διαδραστικής τηλεδιάσκεψης αποτελεί μια εκπαιδευτική καινοτομία, γιατί 

αποτελεί κάτι καινούριο που δεν υπήρχε πριν (Κωνσταντίνου,2005) και ευελπιστούμε μέσα από 

αυτή να έχουμε βελτίωση (Πασιαρδής,2008)  σε μαθησιακά και διδακτικά αποτελέσματα με 

έμφαση στη συνεργατική μάθηση, τον εμπλουτισμό των εμπειριών και την διαρκή ενημέρωση σε 

διάφορα θέματα. 

Θέλοντας να παρουσιάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης καινοτομίας θα 

μπορούσε να αναφερθεί ότι προήλθε από πρωτοβουλία του διευθυντή, σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς του συλλόγου διδασκόντων , εκκινεί όμως από εμπειρικές έρευνες και διαδικασίες 

πειραματισμού (Μπαγάκης,1999) (Aθανασούλα –Ρέππα κ.α,2008). Πρόκειται για αλλαγή μικρής 

κλίμακας, αφού αφορά το επίπεδο μίας ή μιας μικρής ομάδας σχολικών μονάδων στα πλαίσια της 

ανάπτυξης κάποιας διασχολικής συνεργασίας (Πασιαρδής,2008) Επιπροσθέτως ,σε άλλη 

κατηγοριοποίηση ,σύμφωνα με τον Robbins (1993), αφορά αλλαγή  στην τεχνολογία και τα 

μηχανικά μέσα, αφορά  σε αλλαγή δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών καθώς και στη δημιουργία 

συντονιστικών ομάδων για τη διεκπεραίωση της. Ως προς τον τύπο της αλλαγής ,σύμφωνα με τους 

Torrighton and Weightman , επισημαίνεται  πως η συγκεκριμένη καινοτομία είναι μια καινοτομία 

δημιουργικότητας, αφού η εφαρμογή της μπορεί να ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό από τον 

εκπαιδευτικό και να ικανοποιηθεί έτσι το δημιουργικό του πνεύμα (Ιορδανίδης,2006). Η 

συγκεκριμένη καινοτομία μπορεί να προσφέρει στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς περηφάνια 

και αυτοεκτίμηση. 

Όσον  αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η πρόταση  της 

συγκεκριμένης καινοτομίας απαιτείται να αναφέρουμε αρχικά ότι υπάρχει μια πλούσια 

βιβλιογραφία σε θέματα σχολικής ανάπτυξης και αλλαγής. Οι θεωρίες όμως της οργανωσιακής 
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ανάπτυξης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Everard and Morris,1999) είναι αυτές που στηρίζουν 

επαρκέστερα τη συγκεκριμένη καινοτομία . Το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρεί ως επίκεντρο της 

αλλαγής τις εκπαιδευτικές μονάδες , μέσα στις οποίες υπάρχει δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς ,τις οδηγίες που παρέχονται για την αλλαγή της μονάδας. (Αθανασούλα- 

Ρέππα κ.α, 2008).Παράλληλα ,επειδή μιλάμε για αλλαγές σε επίπεδο σχολικής μονάδας και 

«συστημικές θεωρίες μπορούν να τις υποστηρίξουν αφού εστιάζουν στην ανάλυση 

αναπτυσσόμενων συστημάτων ως τεχνική για την λήψη αποφάσεων για την προώθηση 

καινοτομιών στο επίπεδο των σχολικών συστημάτων» (Αθανασούλα- Ρέππα κ.α,2008, σελ175) 

Σκοπός της συγκεκριμένης καινοτομίας είναι να ενισχυθεί η μάθηση μέσω της χρήσης της 

τεχνολογίας και οι εμπλεκόμενοι -μαθητές και εκπαιδευτικοί- να εκπαιδευτούν σε μοντέρνους 

τρόπους μάθησης. Επίσης, καθίσταται αναγκαία η  διευκόλυνση της ανταλλαγής των εμπειριών και 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών. Επιπρόσθετα, σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής 

καινοτομίας είναι με τη βοήθεια της τεχνολογίας να εμπνεύσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να 

κινητοποιήσουμε τους μαθητές του σχολείου στη διαμόρφωση συμπεριφορών και αξιών φιλίας, την 

ανάπτυξη της συνεργασίας με σεβασμό στις αξίες του πλουραλισμού, της κατανόησης και της 

ενίσχυσης της αυτονομίας, της κριτικής σκέψης και της υπευθυνότητας, μέσα  σε  συνθήκες 

κοινωνικής ελευθερίας, αυτοπροσδιορισμού και αυτόνομης κοινωνικής δράσης (Αναστασιάδης, 

2008). 

5.Διερεύνηση συνθηκών  εισαγωγής της καινοτομίας- Όργανα λήψης απόφασης  

Στο ελληνικό αποσυγκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα δίνεται στις σχολικές μονάδες η 

σχετική αυτοτέλεια  να μπορούν να διαφοροποιηθούν και να προσαρμόσουν την καινοτομία στο 

χαρακτήρα της σχολικής μονάδας, τις συνθήκες της κεντρικής εξουσίας και το κλίμα του σχολείου 

(Παπακωνσταντίνου, 2008) 

Όταν αποφασίζεται , λοιπόν,  η εισαγωγή μιας καινοτομίας στο σχολείο απαιτείται, αρχικά , 

να γίνει διερεύνηση των αναγκών που υπάρχουν αλλά και των προϋποθέσεων που είναι 

απαραίτητες στο στάδιο του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας. (Αθανασούλα- Ρέππα κ.α, 

2008) Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να τεθεί το θέμα στις πραγματικές διαστάσεις, να υπάρξει 

πλήρες οργανωτικό μοντέλο και περιγραφή των διαδικασιών για την εφαρμογή. 

(Παπακωνσταντίνου, 2008) 

Πιο συγκεκριμένα, θέλοντας να διερευνήσουμε τις συνθήκες στη συγκεκριμένη περίπτωση θα 

αναφέρουμε ότι η σχολική μονάδα στην οποία θα προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε την καινοτομία 

της διαδραστικής τηλεδιάσκεψης είναι ένα δημόσιο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ 

καλή υλικοτεχνική υποδομή, ιδιαίτερα στον τομέα των νέων τεχνολογιών (υπολογιστές, 

προτζέκτορες , διαδραστικοί πίνακες) και υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους. Επίσης, το κλίμα στο 

σχολείο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ευχάριστο και δημιουργικό και είναι ανάγκη να 

επισημανθεί η αρκετά καλή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και διευθυντή.  

Γενικά, διαπιστώνεται ότι το σχολείο στηρίζει αρκετά τις καινοτομίες και τα καινοτόμα 

προγράμματα. Πολύ συχνά  πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε σχετικά 

αντικείμενα, ενώ ταυτόχρονα ο διευθυντής προσπαθεί να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για  

την προώθηση τέτοιων δράσεων. Δεν θα πρέπει ,ωστόσο, να παραγνωρίζονται προβλήματα που 

δημιουργούνται λόγω οικονομικών δυσχερειών, ή άλλα που σχετίζονται με την ελευθερία που δίνει 

το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και θεμάτων που σχετίζονται με την γραφειοκρατία 

στην διαδικασία εφαρμογής. 

Συνολικά , θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος τύπος σχολείου με τα προαναφερόμενα 

χαρακτηριστικά διαθέτει το κατάλληλο υπόβαθρο, ώστε να αναπτύξει και να εφαρμόσει την 

καινοτομία της διαδραστικής τηλεδιάσκεψης. 

Εν συνεχεία, όσον αφορά τα όργανα λήψης της απόφασης θα ήταν καλό να αναφερθεί ότι η 

σχολική μονάδα στη χώρα μας διαθέτει ένα σχετικό βαθμό αυτονομίας και λαμβάνει αποφάσεις 

μέσα στο πλαίσιο εθνικών οδηγιών και πολιτικών. (Μαυρογιώργος,1999) 
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Η εισαγωγή και εφαρμογή της εκπαιδευτικής καινοτομίας αποφασίζεται σύμφωνα με το 

υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ1340/2002 αρ 37 παρ.1), αποφασίζεται από το σύλλογο 

διδασκόντων που αποτελούμενο από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο σχολείο και ο οποίος 

χαράζει κατευθύνσεις για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου  έχοντας την ευθύνη να υλοποιεί 

τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Σημαντική στη διαδικασία λήψης της απόφασης είναι και η συμμετοχή του διευθυντή . Ο 

ρόλος του δεν πρέπει να είναι αυταρχικός . Θα ήταν καλό να καλέσει όλους τους «μετόχους» του 

σχολικού περιβάλλοντος  (σύλλογος διδασκόντων, σύλλογος γονέων ,αντιπροσωπεία  μαθητών) και 

να κάνει μια εισήγηση για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στα νέα δεδομένα (Σαΐτης, 1992) 

6.Τρόποι ενεργοποίησης εκπαιδευτικών από διευθυντή  

Για να μπορέσει να εισαχθεί ομαλά μια εκπαιδευτική αλλαγή στη σχολική μονάδα οφείλουν 

οι εκπαιδευτικοί να διαμορφώσουν μια θετική άποψη απέναντι στις αλλαγές . Συμμετοχή σε αυτό 

απαιτείται  να έχει ο διευθυντής δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα, καθώς είναι ανάγκη να 

αποφευχθούν η ανησυχία και ο φόβος , που δημιουργούνται από την εισαγωγή αλλαγών , να 

εξαλειφθούν και να αναδειχθεί η αναγκαιότητα και η αξία της αλλαγής  (Αθανασούλα –Ρέππα Α. 

κ.α,2008). Είναι απαραίτητο, ο διευθυντής να πείσει τους εκπαιδευτικούς για την αξία της αλλαγής.  

Επιπροσθέτως, πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας τα οφέλη που 

πιθανόν  θα αποκομίσουν από την εισαγωγή της συγκεκριμένης καινοτομίας, τα οποία θα αφορούν 

τους μαθητές, τη σχολική μονάδα αλλά κυρίως τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

Παράλληλα, η πλήρης ανάλυση του σχεδιασμού εισαγωγής και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

στους εκπαιδευτικούς θα τους κάνει να νιώσουν σημαντικοί και συμμέτοχοι στη διαδικασία 

(Everard K., Morris G.,1999). Τέλος, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να τονιστεί από τον διευθυντή 

ότι μέσω της εισαγωγής της συγκεκριμένης καινοτομίας θα αναβαθμιστεί το επαγγελματικό τους 

κύρος. 

7.Αντίσταση στην αλλαγή  

Τις περισσότερες φορές δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά  μιας 

εκπαιδευτικής αλλαγής και όχι στον ανθρώπινο παράγοντα , ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός για 

την επιτυχία μιας αλλαγής . Έτσι, ενώ οι αλλαγές είναι απαραίτητο κομμάτι στην βιωσιμότητα ενός 

οργανισμού, η εισαγωγή τους προκαλεί τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών. Αυτές οι αντιδράσεις 

οφείλονται κυρίως σε φόβο απώλειας ελέγχου στο χώρο εργασίας ,φόβο για επιπλέον εργασία ή και 

φόβο για απώλεια κύρους (Ζαβλανός 2002β).Επίσης, αντιδράσεις δημιουργούν και οι διαφορετικές 

αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί και σχετίζονται με την αλλαγή. (Μπουραντάς και 

Παπαλεξανδρή, 2003) 

Ο  διευθυντής οφείλει, λοιπόν, να διαχειριστεί κατάλληλα τα φαινόμενα αντίστασης στην 

εισαγωγή μιας καινοτομίας και να εφαρμόσει πρακτικές που θα οδηγήσουν σε μείωση των 

αντιδράσεων έως και πλήρη αποδοχή τους . Εκτός ,λοιπόν, από τις πρακτικές ενεργοποίησης που 

προαναφέρθηκαν και οι οποίες οδηγούν στη μείωση των αντιδράσεων,  θα έπρεπε ο διευθυντής να 

διερευνήσει το βαθμό ανησυχίας και αντίδρασης του κάθε εμπλεκομένου στην προτεινόμενη 

καινοτομία και να εφαρμόσει για τον κάθε εκπαιδευτικό μια εξατομικευμένη δράση για να κάμψει 

την αντίδρασή του.  Παράλληλα, εάν κριθεί απαραίτητο,  θα μπορούσε να παραταθεί ο χρόνος 

εισαγωγής της καινοτομίας για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ,ώστε να γίνει καλύτερη διαχείριση 

του άγχους από πλευράς εκπαιδευτικών (Fullan, 2001) Επιπρόσθετα, μια άλλη πρακτική θα ήταν η 

διοργάνωση από τον διευθυντή ενδοσχολικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε θέματα σχετικά 

με την καινοτομία, έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί  να αποκτήσουν κοινό θεωρητικό και πρακτικό 

υπόβαθρο ώστε να μην αλλοιωθεί η δυναμική της καινοτομίας (McLaughlin and Mitra ,2001)  

Τέλος, εφόσον ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς, μπορούν  να γίνουν ορισμένες αλλαγές που 

θα κριθούν απαραίτητες και θα διευκολύνουν το έργο των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της 
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καινοτομίας, οι οποίες όμως πρέπει να είναι ήπιες και να  μην διαταράξουν ούτε σε μεγάλο βαθμό 

τις συνήθειες των εκπαιδευτικών ούτε όμως και την ουσία της εφαρμοζόμενης καινοτομίας. 

8.Εφαρμογή εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής  

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα περισσότερα εκπαιδευτικά ζητήματα καθορίζονται 

από τα κεντρικά όργανα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι η σχολική μονάδα δεν έχει και αυτή μια 

σχετική αυτονομία .Αυτή η αυτονομία μπορεί να εκφραστεί σε θέματα παιδαγωγικών μεθόδων, 

διδακτικών πρακτικών αλλά και για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής κουλτούρας. 

Επίσης, μπορεί να αναπτυχθεί μια κουλτούρα συνεργασίας των ατόμων που να οδηγεί  σε 

αναγνώριση  της αξίας της ομάδας αλλά και των ατόμων μέσα από την επίτευξη των εκπαιδευτικών 

στόχων. (Μαυρογιώργος,1999).  Η κάθε εκπαιδευτική μονάδα μπορεί εκμεταλλευόμενη τα θεσμικά 

όρια αυτονομίας και νομιμότητας ,που της εγχαράσσει η κεντρική πολιτική, να γίνει πιο 

αποτελεσματική. Και αυτό θα επιτευχθεί εξασκώντας μια δική της εσωτερική πολιτική, 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες της και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών (Καπετσώνης, 2006) 

Η εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών σε ένα σχολείο μπορεί να αλλάξει μια παλαιωμένη 

διδακτική πρακτική και να αναπτύξει μια διαφορετική  κουλτούρα για την ανάπτυξη ιδιαίτερων 

συνθηκών στην εκπαιδευτική μονάδα. Ειδικότερα,   δίνονται αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου, αφού συμμετέχουν με διαφορετικά καθήκοντα μέσα στην ομάδα εργασίας , αλλά και 

επιτυγχάνεται  αξιοποίηση όλων των «μετόχων» της σχολικής μονάδας . Παράλληλα, μπορεί να 

γίνει ανάδειξη των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων του σχολείου και διασύνδεση με την κοινωνία 

μέσω των τηλεδιασκέψεων. 

Πιο συγκεκριμένα,  η διαδραστική τηλεδιάσκεψη είναι μια καινοτομία που προωθεί το 

λεγόμενο συνεργατικό μοντέλο και παρέχει  στη σχολική μονάδα στοιχεία που δείχνουν ότι 

προσαρμόζεται στις μεταβολές και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Ανδρέου και 

Παπακωνσταντίνου, 1994). Ταυτόχρονα ,  σχολική μονάδα δημιουργεί μια αλληλεξάρτηση με 

άλλες εκπαιδευτικές μονάδες. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή μιας τέτοιας 

καινοτομίας απεγκλωβίζει αυτούς προσωπικά αλλά και το σχολείο από  τα στενά πλαίσια του 

αναλυτικού προγράμματος και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με το περιβάλλον. 

Επίσης , ο διευθυντής εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή του 

προγράμματος χρησιμοποιώντας σχήματα προγραμματισμού ,οργάνωσης ,διεύθυνσης και ελέγχου 

σε συνεργασία πάντα με το σύλλογο διδασκόντων μπορούν να υιοθετήσουν τους κατάλληλους 

τρόπους εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα δώσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη σχολική μονάδα 

και θα την κάνουν να ξεχωρίσει. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι με την εφαρμογή των καινοτομιών η σχολική μονάδα 

μπορεί να αναπτύξει μια εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική που οι κύριοι άξονες θα είναι ο 

εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή στα δεδομένα της κοινωνίας , η κουλτούρα συνεργασίας , η 

αξιοποίηση της προσωπικής εμπειρίας, η αλλαγή αποτυχημένων πολιτικών και γενικά η έως ένα 

βαθμό αυτονομία της. (Παπαδημητρακόπουλος ,2005) 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου 

βασισμένου στη χρήση των νέων τεχνολογιών για μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού 

που μαθαίνουν Αγγλικά ενώ, παράλληλα, γίνεται αναφορά στο σκεπτικό των διδακτικών και 

μεθοδολογικών επιλογών για κάθε φάση του σεναρίου. Επιχειρείται να καταδειχθεί η χρησιμότητα 

της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω ενδεικτικών 

δραστηριοτήτων, καθώς το πεδίο των ψηφιακών μέσων που προσφέρονται για παιδαγωγική 

εκμετάλλευση ανανεώνεται συνεχώς και γίνεται ολοένα ευρύτερο. Μέσω των δραστηριοτήτων 

επιχειρείται η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών ενώ η θεματολογία του σεναρίου 

αναμένεται να ωθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν πολιτισμικά και άλλα στοιχεία γειτονικών τους 

χωρών και να  προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες τις Βαλκανικές χώρες. Η λογική 

ενός τέτοιου σεναρίου είναι να καθίσταται αναπαραγώγιμο, δηλαδή να μπορεί αυτό να εφαρμοστεί 

από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό  στην δική του τάξη. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό σενάριο, νέες τεχνολογίες, Αγγλικά, Βαλκανικές χώρες 

1. Περιγραφή του σεναρίου 

Ο τίτλος του σεναρίου που περιγράφεται εδώ είναι The Balkan Express, αφενός γιατί 

απευθύνεται σε μαθητές που μαθαίνουν Αγγλικά και αφετέρου γιατί θυμίζει ταξίδι με τρένο στα 

Βαλκάνια, που είναι και ο ευρύτερος γεωγραφικός χώρος όπου εκτυλίσσεται αυτό. Το σκεπτικό 

πίσω από το σενάριο είναι ότι οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση της 

πολυπολιτισμικότητας των Βαλκανίων και των ομοιοτήτων και διαφορών τους με τους άλλους 

Βαλκανικούς λαούς, αφού η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας δημιούργησε πολλές νέες χώρες που τους 

είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν πλέον πολλοί αλλοδαποί  μαθητές 

από Βαλκανικές χώρες σε κάθε τάξη. Αφόρμηση για το σενάριο αποτέλεσε η Ενότητα 3 (Unit 3) 

στο σχολικό εγχειρίδιο των Αγγλικών της Δ΄ Δημοτικού με τίτλο This Is where I Live, όπου τα 

παιδιά μαθαίνουν να μιλούν για τον τόπο τους αλλά και για άλλες χώρες και εθνικότητες. Μέσω 

της εμπλουτισμένης εκδοχής του βιβλίου (http://ebooks.edu.gr/modules /ebook/show.php/DSDIM-

D101/693/4597,20854/) οι μαθητές παραπέμπονται σε ένα διαδραστικό παιχνίδι γεωγραφικών 

γνώσεων στο Φωτόδεντρο, τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση. 

Για την πραγμάτωση του σεναρίου απαιτείται ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, 

δηλαδή σταθμοί εργασίας (υπολογιστές) και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το σενάριο πραγματοποιείται 

πρωτίστως στην αίθουσα των υπολογιστών και απαρτίζεται από πέντε φάσεις. Στην πρώτη από 

αυτές οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερεις ομάδες που αποτελούνται, ενδεικτικά, από πέντε μέλη. 

Βέβαια, ο αριθμός των μελών μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις περιστάσεις και τις συνθήκες που 

επικρατούν. Για τον Στυλιαρά (2015), ο πλέον κατάλληλος αριθμός μαθητών για εφαρμογή 

διδακτικού σεναρίου ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι τρεις. Αν υπάρχουν μαθητές από 

Βαλκανικές χώρες, αυτοί μπορούν να μοιραστούν μεταξύ των ομάδων ώστε να δίνουν πληροφορίες 

«από πρώτο χέρι».  Μπροστά στους υπολογιστές οι μαθητές δοκιμάζουν για περίπου 10 λεπτά, εν 
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είδει δραστηριότητας προθέρμανσης, τις γεωγραφικές τους γνώσεις σε σχέση με τις Βαλκανικές 

χώρες (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κόσοβο, Κροατία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, 

Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία) παίζοντας το διαδραστικό παιχνίδι Map Quiz – European Countries 

στο Φωτόδεντρο (http:// photodentro.edu. gr/v/item/ds/8521/6124). 

 

 

 
 

Εικόνα 6: Στιγμιότυπα οθόνης από το Φωτόδεντρο – το μαθησιακό αντικείμενο Map Quiz, European Countries 

 

Για τη δεύτερη φάση, η οποία καταλαμβάνει την υπόλοιπη διδακτική ώρα, οι ομάδες 

αποκτούν όνομα και αποστολή. Οι μαθητές ανοίγουν την αρχική σελίδα των εγγράφων Google 

(Google docs) που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός και από εκεί μεταβαίνουν στο έγγραφο της 

ομάδας όπου ανήκουν. Σε κάθε έγγραφο υπάρχει το φύλλο εργασίας σε μορφή πίνακα προς 

συμπλήρωση. Υπάρχουν υπερσύνδεσμοι προς ιστοσελίδες από όπου οι ομάδες μπορούν να 

αντλήσουν πληροφορίες, αλλά αυτό δεν είναι δεσμευτικό. Εξηγείται στους μαθητές ότι θα 

συνεργαστούν εκτός σχολικής τάξης ομαδικά, με «χώρο συνάντησης» την σελίδα που τους 

αντιστοιχεί. Γι αυτό ο εκπαιδευτικός επιλέγει κοινή χρήση των σελίδων προσθέτοντας όλους τους 

μαθητές των ομάδων. Οι μαθητές ξεκινούν την εργασία στην τάξη, έτσι ώστε όποιες απορίες 

προκύψουν να λυθούν επί τόπου σε ολομέλεια και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.  

Η πρώτη ομάδα, οι Περιηγητές (The Tourists) ξεκινάνε να αναζητούν στο διαδίκτυο 

πληροφορίες για αξιοθέατα και μνημεία σε κάθε μία από τα τις υπό εξέταση 10 χώρες για να 

συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 1 που έχει προετοιμάσει ο εκπαιδευτικός και εμφανίζεται στην 
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οθόνη του υπολογιστή (Πίνακας 1). Στο παράδειγμα της πρώτης αλφαβητικά χώρας (Αλβανία) 

εμφανίζονται πολυτροπικές πληροφορίες σχετικά με το αρχαίο θέατρο στο Βουθρωτό. 

 
Πίνακας 1: Φύλλο Εργασίας 1 

 

Worksheet 1 

You are the Tourists! Find information, images and videos on the net (eg https://en. 

wikipedia.org/wiki/Albania) to fill in the following table. 

 Name of 

monument 

Information 

 

Image 

 

Video 

 

Albania Theatre of      

Buthrotum 

 

 

declared a 

UNESCO 

World 

Heritage site 

in 1992 κλπ 
 

Butrint 

https://www.youtube. 

com/watch?v=mdR1LlpNue8 

 

Bosnia and      

Herzegovi

na 

 

  

 

Bulgaria     

Croatia      

FYROM      

Kosovo     

Montenegr

o 

 
  

 

Romania     

Serbia     

Slovenia     

 
Η δεύτερη ομάδα, οι Γεωγράφοι (The Geographers) αναζητούν στο διαδίκτυο συγκεκριμένα 

γεωγραφικά στοιχεία (πρωτεύουσα, πληθυσμός, σημαία, γλώσσα και αρχείο ήχου/ video για το πώς 

αυτή ακούγεται) για κάθε μία από τις 10 χώρες (βλ. Πίνακα 2, μέρος του Φύλλου Εργασίας 2). Η 

τρίτη ομάδα, οι Γαστρονόμοι (The Gastronomes) αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για υλικά, 

συστατικά και συνταγές για χαρακτηριστικά φαγητά και πιάτα από τις 10 χώρες (Πίνακας 3). 

Τέλος, οι Βιογράφοι (The Biographers) αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για κάποια 

σημαντική προσωπικότητα που προέρχεται από τις 10 χώρες (Πίνακας 4). 
 

Πίνακας 2: Τμήμα του Φύλλου Εργασίας 2 

 

Worksheet 2 

You are the Geographers! Find information, images and sound files on the net (eg https://en. 

wikipedia.org/wiki/Albania) to fill in the following table. 

 Capital City Population Flag Language 
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Albania 

 

Tirana 

 

3,000,000 

    (in 2016) 

 

  
 

Albanian  

 

https://www.youtube. 

com/watch?v= 

T9JkzyrvbP4 

Bosnia and      

Herzegovina  

    

 

   

Πίνακας 3: Τμήμα του Φύλλου Εργασίας 3 

 

Worksheet 3 

You are the Gastronomes! Find information, images and recipies on the net (eg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Albania#Cuisine) to fill in the following table. 

 Food / dish 

 

Ingredients 

 

Image 

 

Recipe 

 

Albania 

 

Tavë       

Kosi 

 

Lamb, yoghurt 

and eggs 

 

 

https://www.shije.al/ 

recipe/1591/tave-kosi-

me-mish-qengji/ 

 

Bosnia and 

Herzegovina 

    

 

 

Πίνακας 4: Τμήμα του Φύλλου Εργασίας 4 

 

Worksheet 4 

You are the Biographers! Find information, images and videos on the net (eg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mother Teresa) to fill in the following table. 

 Name of 

important 

person 

Biography 

 

Image 

 

Video 

 

Albania 

 

Mother 

Teresa 

 

 

(1910-1997) 

Born in Skopje, 

κλπ 

 

 

    

https://www. 

youtube.com/ 

watch?v= 

hUUM893Jd20 

 

 

Η τρίτη φάση διεξάγεται, όπως ειπώθηκε προηγουμένως, εκτός σχολικής τάξης και σχολικού 

προγράμματος. Οι μαθητές συνεργάζονται μέσω Google docs εξ αποστάσεως και κατ’ οίκον 

χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες σε αυτούς ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, laptop, tablet ή 

και κινητά τηλέφωνα, εφόσον διαθέτουν τέτοια). Τα μέλη των ομάδων συμπληρώνουν το κοινό 

φύλλο εργασίας το οποίο «μοιράζονται» ψηφιακά. Μπορούν να δουν τις καταχωρήσεις των 

υπολοίπων μελών της ομάδας τους και να επιμεληθούν, επεξεργαστούν ή επέμβουν στα κείμενα 
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των άλλων, εφόσον χρειαστεί.  Η χρονική διάρκεια αυτού του σταδίου δεν προσδιορίζεται 

επακριβώς, αλλά μαθητές και εκπαιδευτικός διαπραγματεύονται ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

λίγων ημερών για την ολοκλήρωσή της. 

Η τέταρτη φάση, που διαρκεί δύο διδακτικές ώρες (κατά προτίμηση συνεχόμενες), σημαίνει 

επιστροφή στην αίθουσα των υπολογιστών. Οι ομάδες έχουν συλλέξει τις πολυμεσικές 

πληροφορίες που τους ζητήθηκαν και με τις οποίες συμπλήρωσαν τους πίνακες των φύλλων 

εργασίας. Τώρα, θα χρησιμοποιήσουν μια διαδραστική αφίσα Glogster για να παρουσιάσουν τα 

ευρήματά τους. Χρησιμοποιώντας ως ηλεκτρονικό καμβά έναν χάρτη των Βαλκανίων, 

«καρφιτσώνουν» πάνω του το ψηφιακό υλικό που άντλησαν από διάφορες πηγές. Έτσι, πάνω στο 

τμήμα του χάρτη που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις Βαλκανικές χώρες  «συνωστίζονται» εικόνες, 

ήχοι, σύντομα κείμενα, βίντεο και υπερσύνδεσμοι από τις τέσσερις ομάδες.  Ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να αποτελέσει τον αξιολογητή του τελικού αποτελέσματος, αλλά είναι προτιμότερο οι 

ομάδες να  εκτεθούν μέσω της αξιολόγησης ομοτίμων στην άποψη των άλλων ομάδων και την 

ανατροφοδότησή τους. Η διάχυση του τελικού προϊόντος μπορεί να συντελεστεί με την 

παρουσίαση του ψηφιακού χάρτη σε άλλες τάξεις. Αυτό μπορεί ιδανικά να γίνει μέσω 

διαδραστικού πίνακα με τεχνολογία αφής, ώστε εκπρόσωποι των τεσσάρων ομάδων, ασκώντας 

μηχανική πίεση πάνω σε καίρια σημεία της αφίσας, να προβάλλουν τις διάφορες κατηγορίες 

πληροφοριών και τις επεξηγούν. Ακόμα καλύτερα, εφόσον οι χωροταξικές συνθήκες το 

επιτρέπουν, μπορούν οι μαθητές των άλλων τάξεων να στέκονται μπροστά από τον πίνακα και, 

πατώντας πάνω του κατά το δοκούν, να αλληλεπιδρούν με τις αποθηκευμένες πληροφορίες. 

Η πέμπτη φάση του σεναρίου είναι προαιρετική. Σύμφωνα με τον Στυλιαρά (2015), μία 

κοινωνική εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει τελικό παραδοτέο προϊόν ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. 

Εάν οι χωροχρονικές συνθήκες το ευνοούν λοιπόν, οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν ένα 

Βαλκανικό πολυπολιτισμικό πάρτι με μουσική, τραγούδια και φαγητά από τις χώρες που 

«εξερεύνησαν». Παιδιά προερχόμενα από αυτές τις χώρες μπορούν να προσκαλέσουν συγγενείς 

τους για να μιλήσουν για την πατρίδα τους, αλλά και το πώς και γιατί βρέθηκαν στην Ελλάδα. 

2. Θεωρητικό υπόβαθρο του σεναρίου 

2.1 Το μικροσενάριο και τα φύλλα εργασίας 

Το σενάριο που περιγράφεται εδώ ορίζεται ως μικροσενάριο (μ-σενάριο), είναι δηλαδή 

περιορισμένης έκτασης, εστιάζει σε ένα μικρό χρονικό πλαίσιο, είναι λιγότερο φιλόδοξο στη 

στόχευσή του από ένα πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο και ευκολότερα εφαρμόσιμο στα πλαίσια μιας 

τάξης της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Ένα μ-σενάριο αποτελεί αυτόνομη διδακτική μονάδα, μια 

ολοκληρωμένη οντότητα διδακτικού σχεδιασμού. Αποτελείται από επιμέρους διδακτικά συμβάντα, 

τις μικροδραστηριότητες (μ-δραστηριότητες) – ελάχιστες διδακτικές ενότητες με σαφή χρονικά 

όρια και πλήρες διδακτικό νόημα. 

Όπως κάθε μικροσενάριο, έτσι και το παρόν αποτελείται από τα παρακάτω βασικά δομικά 

μέρη: 

• Τίτλος: The Balkan Express. 

• Γνωστικά αντικείμενα: Αγγλικά και, μέσω διαθεματικότητας, Πληροφορική, Γεωγραφία, 

και Ιστορία. 

• Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

• Απαιτούμενη χρονική διάρκεια: περίπου τρεις διδακτικές ώρες συν εξωσχολικός 

πραγματικός χρόνος λίγων ημερών. 

• Διδακτικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα: να γνωρίσουν οι μαθητές γεωγραφικά 

και πολιτιστικά στοιχεία των Βαλκανικών χωρών, να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους 

πλοήγησης στο διαδίκτυο και εύρεσης συγκεκριμένων πληροφοριών, να εξοικειωθούν με 

την συνεργατική γραφή σε διαδικτυακό περιβάλλον μέσω των εγγράφων Google και τη 
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συνεργατική δημιουργία αφίσας μέσω της εφαρμογής Glogster και να βελτιωθούν οι 

δεξιότητές τους παρουσίασης μέσω διαδραστικής αφίσας.  

• Περιγραφή των μ-δραστηριοτήτων και φύλλα εργασίας: Βλ. ενότητα 1. 

• Ρόλοι εκπαιδευτικού: διευκολυντικός, συντονιστικός, υποστηρικτικός, καθοδηγητικός, 

σχεδιαστής εκπαιδευτικού υλικού, διαμεσολαβητής μεταξύ τεχνολογίας και μαθητών. 

• Ρόλοι μαθητών: κυρίως ερευνητικοί. 

• Ρόλος των ψηφιακών μέσων: μετατρέπουν τη μετωπική διδασκαλία προς ολόκληρη την 

τάξη σε στοχαστική και κριτική διαδικασία (Κουτσογιάννης, Μάτος 2015). 

Επιπροσθέτως, το παρόν διδακτικό σενάριο μπορεί να χαρακτηριστεί διερευνητικό αφού, 

σύμφωνα με τους Χαρτζουλάκη και Χρύσου (2014), ο μαθητής αποκτά περισσότερες επιλογές και 

υψηλότερο βαθμό αυτενέργειας καθώς καλείται να επεξεργαστεί (συνήθως σε ομαδικές εργασίες) 

ασκήσεις ή δραστηριότητες χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ως πολυδιάστατο περιβάλλον μάθησης 

για τη στοχευμένη άντληση πληροφοριών και την επεξεργασία τους.  

Το επιμορφωτικό υλικό της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των 

ΤΠΕ, Συστάδα Β1.1, του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» (2017, εφεξής ΙΤΥΕ), ορίζει ένα φύλλο εργασίας ως 

ένα κείμενο που δίνεται στους μαθητές προκειμένου αυτοί να εργαστούν μόνοι τους ή σε ομάδες με 

τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ώστε να υλοποιήσουν κάποιες δραστηριότητες και να αποκτήσουν ή 

και να δημιουργήσουν μία νέα γνώση ή να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Τα φύλλα εργασίας 

προορίζονται για εργασία στο σχολείο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και στο 

σπίτι. Στο παρόν σενάριο ενυπάρχουν και οι δύο περιπτώσεις, με έμφαση στη (συν)εργασία εκτός 

σχολικής τάξης. Στο ΙΤΥΕ (ό.π.) επισημαίνεται επίσης ότι τα φύλλα εργασίας πρέπει να επιτρέπουν 

πρωτοβουλίες και ευχέρεια κινήσεων στους μαθητές και όχι να τους καθοδηγούν μηχανιστικά. Δεν 

πρέπει δηλαδή να αποτελούν απλά μια άλλη εκδοχή της μη-διερευνητικής λογικής των ασκήσεων 

που υπάρχουν κάποιες φορές στα σχολικά εγχειρίδια. Οι Χαρτζουλάκης και Χρύσου (2014) 

τονίζουν ότι είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να συνοδεύουν την περιήγηση των μαθητών στο 

διαδίκτυο με φύλλα εργασίας που τους προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια τι πρέπει να 

αναζητήσουν, αναλύσουν και συνθέσουν εκ νέου. Επίσης οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

καθοδηγούν τους μαθητές τους προσδιορίζοντας συγκεκριμένους ιστότοπους ως πηγές, ώστε να 

αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός τους κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Τα φύλλα εργασίας 

του παρόντος σεναρίου σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα κριτήρια. 

2.2 Τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία και το Φωτόδεντρο 

Από το 2012, με αφορμή τη συγγραφή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, το περιεχόμενο 

όλων των σχολικών εγχειριδίων εμπλουτίστηκε ψηφιακά με πλήθος μαθησιακών πόρων κυρίως 

από το διαδίκτυο αλλά και άλλων που κατασκευάστηκαν επί τούτου. Η πρώτη φάση του παρόντος 

σεναρίου ξεκινά με παραπομπή των μαθητών στην διαδραστική εμπλουτισμένη μορφή του 

σχολικού  βιβλίου των Αγγλικών παρά στην έντυπη ή απλή ψηφιακή μορφή του, στα πλαίσια 

εστιασμένης αξιοποίησης του διαδραστικού βιβλίου και υιοθετώντας την άποψη του Ξανθόπουλου 

(2016) ότι τα εμπλουτισμένα βιβλία «δε μας είναι χρήσιμα· μας είναι αναγκαία». Ένας σημαντικός 

αριθμός ψηφιακών αποθετηρίων έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του 

«Ψηφιακού Σχολείου» με σκοπό την επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των Ψηφιακών Τεχνολογιών 

στην καθημερινή εκπαιδευτική – σχολική πράξη.  Στη συνέχεια της πρώτης φάσης του σεναρίου, οι 

ομάδες των μαθητών μεταβαίνουν σε ένα τέτοιο αποθετήριο, το Φωτόδεντρο, όπου και παίζουν ένα 

διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων. Σύμφωνα με έρευνα της Τσαβαλιά (2017), η παιγνιώδης μορφή με 

την οποία παρουσιάζονται τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου παρακινεί ακόμα και 

μαθητές με χαμηλό γνωστικό επίπεδο ή με μαθησιακές δυσκολίες να εμπλακούν στη εκπαιδευτική 

διαδικασία και τελικά να επωφεληθούν και να βελτιωθούν. Η συγγραφέας τονίζει επίσης ότι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνά της εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν το υλικό επαρκές, αξιόπιστο και 

ευέλικτο, προσαρμόσιμο στα διαφορετικά ενδιαφέροντα και ανάγκες των μαθητών τους. Οι 
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τελευταίοι ανέπτυξαν, μεταξύ άλλων, δεξιότητες επικοινωνίας, διερεύνησης θεμάτων, διαχείρισης 

πληροφοριών, δημιουργίας και έκφρασης. Βέβαια, σύμφωνα με το ΙΤΥΕ (2017), το υλικό των 

αποθετηρίων δεν προορίζεται για διδακτικός «τυφλοσούρτης». Αντίθετα, ο κάθε εκπαιδευτικός 

πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί τους διαθέσιμους διδακτικούς πόρους και να τους 

ανασχεδιάζει σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της τάξης του. 

2.3 Η αναζήτηση στο διαδίκτυο 

Βάσει του σεναρίου The Balkan Express, οι μαθητές χρειάζεται να πραγματοποιήσουν, όπως 

ειπώθηκε, εκτεταμένη αναζήτηση στο διαδίκτυο για να συλλέξουν στοχευμένες πληροφορίες. Οι 

Χαρτζουλάκης και Χρύσου (2014) αναγνωρίζουν ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των μαθητών, και είναι σαφές ότι η χρήση τους στο 

ξενόγλωσσο μάθημα δεν αποτελεί πλέον απλώς «το κάτι παραπάνω» ή μία εναλλακτική λύση για 

το ξενόγλωσσο μάθημα, αλλά αναγκαιότητα. Ειδικότερα για το διαδίκτυο, το θεωρούν σήμερα το 

πιο πολύτιμο βοήθημα για τον εκπαιδευτικό της τάξης που θέλει και είναι υποχρεωμένος από τις 

εξελίξεις στην κοινωνία μας να αξιοποιήσει πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στην τάξη του και να 

μην κάνει το μάθημά του χρησιμοποιώντας το ένα και μοναδικό βιβλίο. Σε σχέση με το 

ξενόγλωσσο μάθημα, οι συγγραφείς απαριθμούν σημαντικά οφέλη της κατάλληλης χρήσης του 

διαδικτύου, όπως το ανοικτό, πολυδιάστατο και αυθεντικό μαθησιακό περιβάλλον του, την 

δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, και την προαγωγή της 

διερευνητικής, συνεργατικής και διαπολιτισμικής μάθησης. Βέβαια, όπως επισημαίνεται στο ΙΤΥΕ 

(2017), η καθολική επικράτηση του διαδικτύου, και γενικότερα των ψηφιακών τεχνολογιών, 

συνδέεται με μια σειρά αρνητικών χαρακτηριστικών, τους επονομαζόμενους «κινδύνους στο 

διαδίκτυο». Άρα, είναι θεμιτό να εκθέτουμε τους μαθητές σε τέτοιους κινδύνους, παροτρύνοντάς 

τους να περιηγηθούν στο διαδίκτυο προς άγραν πληροφοριών; Στο ΙΤΥΕ (ό.π.) προτείνεται στον 

εκπαιδευτικό να διδάξει στους μαθητές του κανόνες της ασφαλούς χρήσης των ψηφιακών πόρων 

και να τους εξοικειώσει με το διαδίκτυο μέσω πόρων που είναι σύμφωνοι με την κουλτούρα τους 

και τις αξίες τους. Εν κατακλείδι, η διαπαιδαγώγηση είναι το πιο ισχυρό όπλο απέναντι στα 

επιβλαβή ή επικίνδυνα στοιχεία του διαδικτύου. 

2.4 Η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το παρόν διδακτικό σενάριο απαιτεί από τους μαθητές άντληση 

πληροφοριών από το διαδίκτυο. Σύμφωνα με το ΙΤΥΕ (2017), η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια 

Wikipedia συχνά βρίσκεται στα πρώτα αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι μηχανές αναζήτησης 

όταν κανείς ψάχνει πληροφορίες στον παγκόσμιο ιστό, ενώ για πολλούς μαθητές αποτελεί την 

πρώτη επιλογή στη συλλογή πληροφοριών για κάποια σχολική εργασία. Διακρίνεται, όμως από μια 

ιδιαιτερότητα: όλα τα λήμματά της είναι δημιουργία των χρηστών, οι οποίοι λειτουργούν ως μία 

«συλλογική κοινότητα».  Όπως σε όλα τα wikis (ιστοχώροι στους οποίους οι χρήστες, και όχι μόνο 

ο δημιουργός, επιτρέπεται να προσθέτουν και να επεξεργάζονται το περιερχόμενο), έτσι και εδώ ο 

κάθε χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα υπάρχοντα λήμματα ή να προσθέσει νέα – αυτή η 

«ρευστότητα» συχνά εγείρει ζητήματα αξιοπιστίας της Wikipedia ως πηγής πληροφοριών. Ίσως 

αυτό το «μειονέκτημα» της Wikipedia να αποτελεί ταυτόχρονα και πλεονέκτημα αφού εξασκεί την 

κριτική σκέψη των μαθητών. Ούτως ή άλλως, όπως τονίζεται στο ΙΤΥΕ (ό.π.), οι μαθητές πρέπει να 

αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στις πηγές που χρησιμοποιούν από το διαδίκτυο και να 

ελέγχουν και διασταυρώνουν τις σχετικές πληροφορίες για την επαλήθευσή τους ή τη διάψευσή 

τους. 

2.5 To YouTube 

Πολλές από τις διαδικτυακές παραπομπές αυτού του σεναρίου (βλ. τα φύλλα εργασίας) 

κατευθύνουν τους συμμετέχοντες στον ιστοχώρο YouTube, τον πλέον δημοφιλή δικτυακό τόπο 
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διαμοιρασμού ψηφιακού υλικού, κυρίως βίντεο. Αν και έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις κατά πόσον 

αυτός ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, για τους 

Σουβατζόγλου και Πασιαλή (2017), το YouTube μπορεί να ενταχθεί στη διδακτική πράξη αφού 

τυγχάνει της αποδοχής των μαθητών - και γνωρίζουμε ότι οι προτιμήσεις των μαθητών είναι 

ζωτικής σημασίας για την υιοθέτηση της τεχνολογίας στο σχολικό περιβάλλον.  Επίσης, όπως 

επισημαίνουν οι Snelson και Perkins (2009), το YouTube προσφέρει ένα νέο τρόπο πρόσβασης σε 

πηγές πληροφόρησης με έναν απλό τρόπο που δεν απαιτεί δεξιότητες και, επιπροσθέτως, είναι 

δωρεάν. Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την πλατφόρμα και η κουλτούρα και γνώση 

χρήσης της αποτελεί κομμάτι του οπτικού τους γραμματισμού, δηλαδή της ικανότητα ανάγνωσης, 

ερμηνείας και κατανόησης πληροφοριών που παρουσιάζονται ως εικόνες (Wileman 1993). Η 

έρευνα που διεξήγαγαν οι Fleck et al. (2014) έδειξε ότι η χρήση του YouTube για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς έγινε θετικά αποδεκτή από τους εκπαιδευόμενους. 

2.6 Τα συνεργατικά έγγραφα Google Docs 

Ένα σημαντικό τμήμα του σεναρίου The Balkan Express επιτάσσει την εκτός σχολικού 

χρόνου συνεργασία των μαθητών μέσω των συνεργατικών εγγράφων Google docs. Τα Google 

Docs είναι μια εφαρμογή του Web 2.0, μία διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία μετά από δωρεάν 

εγγραφή επιτρέπει τη δημιουργία αρχείων κειμένου, παρουσιάσεων κ.ά., μέσω ενός φυλλομετρητή 

(browser), χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης προγραμμάτων σε υπολογιστές. Υποστηρίζουν τη 

συνεργατική επεξεργασία των αρχείων και τον εύκολο διαμοιρασμό τους, διευκολύνοντας την 

ταυτόχρονη επεξεργασία ενός κειμένου από διαφορετικά άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτό και 

επιτρέποντας ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο με τη μορφή σχολιασμού σε παράπλευρο 

παράθυρο συζήτησης. Οι Θεοφανέλλης και Σωτηρίου (2011) αναλύουν τους διάφορους τρόπους 

αξιοποίησης των Google Docs στα πλαίσια της συνεργατικής μάθησης μέσω εκπόνησης ομαδικών 

εργασιών με σύγχρονη επεξεργασία από τα μέλη της ομάδας. Τα συνεργατικά έγγραφα οδηγούν σε 

μάθηση που είναι αποτέλεσμα κυρίως της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων και όχι 

απλά το άθροισμα των γνώσεών τους, ενώ καλλιεργείται η προσωπική ευθύνη, η 

αλληλοϋποστήριξη και η αποδοχή διαφόρων απόψεων. Στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης 

ειδικότερα, η έρευνα της Εξάρχου (2016) έδειξε ότι λειτουργώντας ως εργαλείο συνεργατικής 

γραφής τα Google Docs μπορούν να βελτιώσουν τον γραπτό λόγο των μαθητών και να 

δημιουργήσουν ένα περιβάλλον το οποίο παρέχει κίνητρο στους μαθητές και ενεργοποιεί την 

δημιουργικότητά τους καθώς εκείνοι οδηγούνται σταδιακά στην αυτονομία. 

2.7 Η διαδραστική αφίσα Glogster 

Το διαδικτυακό περιβάλλον Glogster επιτρέπει την δημιουργία διαδραστικής αφίσας στην 

οποία μπορούν να ενσωματωθούν ποικίλοι πόροι, πέραν των γλωσσικών, όπως ήχοι, βίντεο και 

κινούμενη εικόνα. Χρησιμοποιείται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και 

συμβάλλει στην διαδραστική, συνεργατική εκπαίδευση (Pitler, Hubbell, Kuhn, 2012), και στην 

ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών (Bellanca, Stirling, 2011). Είναι σημαντικό ότι η 

πρόσβαση και η χρήση της διαδικτυακής αυτής πλατφόρμας (αν και όχι για όλες της τις 

δυνατότητες) είναι δωρεάν, απευθείας στο διαδίκτυο μέσω κάποιου φυλλομετρητή, χωρίς να 

απαιτείται εγκατάσταση στον υπολογιστή. Οι αφίσες (glogs) αποθηκεύονται στο διαδίκτυο. Βέβαια, 

έχουν εκφραστεί και επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας καθώς οι μαθητές μπορεί να 

παρασυρθούν από τις πολυάριθμες δυνατότητες του μέσου και να ασχοληθούν με την εμφάνιση της 

αφίσας παρά με το περιεχόμενό της (Hamilton, 2015). Στο σενάριο που περιγράφεται εδώ, το 

περιβάλλον Glogster μπορεί σε πρώτο επίπεδο να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας των μαθητών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

πολυτροπικότητα του ψηφιακού κειμένου ως μέσο για δημιουργία νέων κειμενικών ειδών στα 

οποία μπορούν να εστιάζουν οι μαθητές, όπως για παράδειγμα επιλογή γραμματοσειράς, φόντο, 

κλπ. 
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3. Επίλογος 

Θα ήταν πραγματικά δύσκολο, σχεδόν ουτοπικό, να αρνηθεί κάποιος τη συμβολή των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση σήμερα. Οι Καπραβέλου και 

Λέμα (2008) έχουν πραγματοποιήσει εκτενή ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και 

παραθέτουν τα οφέλη, γνωστικά και κοινωνικά, της διδασκαλίας με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Βέβαια, η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση από μόνη της δεν αποτελεί 

παιδαγωγική πανάκεια (Κουτσογιάννης, 2014) και πρέπει να συνδυαστεί με στέρεες παιδαγωγικές 

αρχές και κατάλληλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Είναι σημαντικό, επομένως, να υπάρχει ένας 

αναστοχασμός εκ μέρους του εκπαιδευτικού ως προς την διδακτική ιδεολογία της αξιοποίησης των 

ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση ώστε να αποφευχθεί η άκριτη χρήση τους και η θεώρησή τους 

ως εργαλείων που επιφέρουν αυτομάτως θετικές αλλαγές στη διδασκαλία (ΙΤΥΕ, 2017).  Το 

σενάριο που αναλύθηκε παραπάνω αποτελεί μία ενδεικτική μόνο πρόταση χρήσης των ΤΠΕ σε ένα 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και ευελπιστεί να είναι εφαρμόσιμο, αναπαραγώγιμο, εύκολα κατανοητό από 

οποιονδήποτε εκπαιδευτικό θα ήθελε να το αξιοποιήσει και προσαρμόσιμο σε διαφορετικές 

συνθήκες από αυτές στις οποίες γράφτηκε. 
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Περίληψη 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνήσει τις γνώσεις και τις στάσεις μαθητών 

του δημοτικού καθώς και παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία αυτών για θέματα 

περιβάλλοντος. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο χωρισμένο σε 4 

άξονες που δόθηκε σε 124 μαθητές δημοτικών σχολείων του Ν.Φθιώτιδας. Η επεξεργασία των 

δεδομένων οδήγησε σε συμπεράσματα ότι η διεξαγωγή περιβαλλοντικών προγραμμάτων βοηθά 

στην βελτίωση των περιβαλλοντικών γνώσεων, σε μικρότερο βαθμό περιβαλλοντικών στάσεων. 

Χρειάζεται πιθανόν κάποια τροποποίηση στο τρόπο διεξαγωγής αυτών των προγραμμάτων για 

αναπτύξουν οι μαθητές ισχυρότερες φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις στην καθημερινή τους ζωή. 

 

Λέξεις κλειδιά: Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, γνώσεις, φιλοπεριβαλλοντικές 

στάσεις, παράγοντες 

1.Εισαγωγή 

Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε το σκοπό και στόχο της έρευνας 

μας, διατυπώνοντας τα βασικά ερευνητικά  ερωτήματα, αλλά κυρίως να αναπτύξουμε και να 

αναλύσουμε τη μεθοδολογία και το σχεδιασμό που θα ακολουθήσουμε για τη διεξαγωγή της. 

Αρχικά, επιβάλλεται  να υπενθυμίσουμε ότι βασικός πυλώνας της εργασίας είναι η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τα προβλήματα του περιβάλλοντος την τελευταία τριακονταετία 

έχουν ενταθεί  και , αν θέλουμε να τα περιορίσουμε, χρειάζεται να γίνει προσπάθεια από το 
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σχολείο, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια  της φοίτησης, δηλαδή στο δημοτικό. Η ενημέρωση και η 

ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος είναι το πρώτο βήμα αντιμετώπισης των 

κινδύνων, ανάπτυξης στάσεων και συμμετοχικών συμπεριφορών που θα συμβάλλουν στην 

προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και θα εξασφαλίσουν τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως ορίζεται από το νόμο1982/90 άρθρο 11 παρ. 13, 

αποτελεί τμήμα προγραμμάτων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση με το 

φυσικό και  κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν  και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά 

προγράμματα, ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων.   

Για τη διεξαγωγή της έρευνας έγινε μια ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οι 

συγκεκριμένες μελέτες θεωρώ πως έχουν άμεση σχέση με την διάσταση που μελετάμε, καθώς την 

εξετάζουν πολύπλευρα από διάφορες οπτικές ,μας βοηθούν να εξάγουμε σημαντικότατα 

συμπεράσματα και μας δείχνουν δρόμους για μια περαιτέρω εξέταση της διάστασης μέσα από μια 

καινούρια έρευνα. 

2.Κυρίως μέρος 

2.1 Προτεινόμενη έρευνα 

Η έρευνα που προτείνεται αναφέρεται στη συσχέτιση της ποιότητας των περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με την διαμόρφωση 

φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων έπειτα από την πραγματοποίηση τους και κατά πόσο αυτές οι 

στάσεις διατηρούνται με το πέρασμα του χρόνου.  

Για να γίνει πιο σωστή μελέτη της συγκεκριμένης διάστασης θα πρέπει να οριστεί η έννοια 

της στάσης. Ως στάση, λοιπόν, θεωρούμε τις αξιολογήσεις του ατόμου όταν παίρνει θέση, ενεργεί ή 

δίνει απαντήσεις σε καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα ως περιβαλλοντική στάση ορίζεται η 

εκδήλωση ή μη ενδιαφέροντος  και ανησυχίας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η προθυμία για 

την ανάληψη δράσης με στόχο τη βελτίωση  ή τη διατήρηση  μιας κατάστασης ισορροπίας 

περιβάλλοντος, καθώς  και η έκφραση δήλωσης συμμετοχής ή αποχής από τις δράσεις 

περιβάλλοντος. (Αναστασάτος 2001) 

2.2 Σκοπός έρευνας 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να ελέγξει αν πραγματοποιούνται οι στόχοι των περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια της φοίτησης στο δημοτικό σχολείο. Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάζονται μαθητές της περιοχής του Νομού Φθιώτιδας, κατά πόσο αυτά τα 

προγράμματα οδηγούν σε θετικές  περιβαλλοντικές στάσεις μετά τη λήξη τους και κατά πόσο αυτές 

οι στάσεις αντέχουν στο χρόνο. Παράλληλα, αναζητούμε τα βασικά χαρακτηριστικά των 

προγραμμάτων που οδηγούν σε μονιμότερες θετικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον.      

2.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε  στην συγκεκριμένη έρευνα  είναι: 

1.  Πόσο επηρεάζει η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα τη θετική στάση των 

μαθητών απέναντι στο περιβάλλον; 

2. Πόσο επηρεάζει η χρονική απόσταση από τη λήξη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων τη 

μείωση των φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών; 

3.  Πόσο επηρεάζει την απόκτηση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων η χρονική διάρκεια       ενός 

σχολικού  περιβαλλοντικού προγράμματος; (βραχυχρόνιο, μακροχρόνιο κτλ.)  
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4. Πόσο επηρεάζει την απόκτηση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων το είδος των 

δραστηριοτήτων των μαθητών στα πλαίσια ενός σχολικού περιβαλλοντικού προγράμματος; 

(πειραματικές, βιωματικές, καλλιτεχνικές κτλ.)  

5.  Ποιες είναι οι προτιμήσεις των μαθητών σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια των περιβαλλοντικών προγραμμάτων; 

Τα παραπάνω αποτελέσαν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας και οδήγησαν σε 

σημαντικότατα συμπεράσματα για παρεμβάσεις που είναι δυνατό  να γίνουν στα περιβαλλοντικά 

προγράμματα ώστε να υλοποιούνται οι στόχοι τους. 

2.4 Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η εκπαιδευτική έρευνα που διεξήχθη  μπορούμε να την εντάξουμε στην κατηγορία των 

ποσοτικών ερευνών.  Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιλέχθηκε επειδή τα ερευνητικά ερωτήματα 

είναι μικρού εύρους και τα δεδομένα μπορούν πιο εύκολα να εκφραστούν ποσοτικά. 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός, δηλαδή η στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε για να διεξαχθεί η 

συγκεκριμένη έρευνα,  είναι πιο συγκεκριμένα ένας δειγματοληπτικός ερευνητικός σχεδιασμός, 

όπου χορηγήσαμε  ένα ερωτηματολόγιο σε ένα δείγμα μαθητών, με τη βοήθεια του οποίου  

πρωτίστως προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε  τη στάση των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον και 

προσπαθήσαμε εν συνεχεία να  τη συσχετίσουμε με ορισμένα χαρακτηριστικά των 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός σχεδιασμός αντιπροσωπευτικού 

δείγματος, όπου θα συγκεντρωθούν δεδομένα  σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή  και 

εξετάστηκαν οι τρέχουσες  στάσεις και πεποιθήσεις, οι τρόποι  δηλαδή  που οι μαθητές σκέφτονται 

και ενεργούν σε διάφορα θέματα περιβαλλοντικού περιεχομένου. Παράλληλα ,μέσα από τα 

δεδομένα που συλλέξαμε από το ερωτηματολόγιο, έγινε προσπάθεια να συσχετιστεί η μεταβλητή 

των στάσεων με άλλα χαρακτηριστικά των περιβαλλοντικών προγραμμάτων (χρονική απόσταση 

πραγματοποίησης των προγραμμάτων, διάρκεια προγραμμάτων, είδος δραστηριοτήτων). 

2.5 Ερευνητική διαδικασία  

Η ερευνητική διαδικασία της μελέτης που προσπαθήσαμε να διεξαγάγουμε θα ακολουθήσει 

την τυπική διαδικασία των πέντε σταδίων  που προτείνεται (Cresswell J., Η έρευνα στην 

εκπαίδευση) για τις ποσοτικές έρευνες. 

Αρχικά ,  πρέπει να προσδιοριστεί ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας. Σαν πληθυσμό της 

έρευνας ορίζουμε όλους τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων του Ν. 

Φθιώτιδας. Η έρευνα αφορά τους μαθητές αυτής της περιοχής,  επειδή είναι πιο εύκολη η 

πρόσβαση σε αυτούς. Σαν δείγμα  επιλεχθήκαν οι μαθητές τμημάτων που έχουν κάνει 

προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, έχουν όμως διαφορετική χρονική απόσταση από το τέλος 

του προγράμματος. Επιλέχθηκαν, εντούτοις,  και μαθητές που δεν έχουν πραγματοποιήσει πότε 

τέτοιο πρόγραμμα, οι οποίοι χρησιμοποιηθήκαν σαν ομάδα ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, πρόθεση 

μου ήταν να αξιοποιηθούν ως δείγμα περίπου 80 μαθητές από διάφορες περιοχές του νομού με τα 

εξής χαρακτηριστικά: 20 μαθητές που παρακολουθούν φέτος πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, 20 μαθητές που παρακολούθησαν πέρυσι, 20 μαθητές που έχουν πάνω από δυο 

χρόνια να συμμετάσχουν και 20 μαθητές που δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ. Για τη συγκεκριμένη 

επιλογή του δείγματος ήρθα σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο περιβαλλοντικών  προγραμμάτων του 

νομού, έτσι ώστε να αντλήσω  πληροφορίες για τα προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν  από 

διάφορα τμήματα στα σχολεία. Έτσι, τελικά το δείγμα προσέχοντας παράλληλα να πληροί τα 

χαρακτηριστικά που έχω θέσει. 

Αφού κατέληξα στο δείγμα που θα ερευνήσω και πριν αρχίσει η διαδικασία έρευνάς  του  

ήταν αναγκαίο να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεργασία των 

εμπλεκομένων στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, στη δεδομένη μελέτη ήταν αναγκαίο να 
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εξασφαλιστεί η άδεια του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, 

καθώς στα σχολεία της περιφέρειας του θα διεξαχθεί η έρευνα, και των διευθυντών των 

εμπλεκόμενων σχολείων. Παράλληλα, ζητήθηκε η συνεργασία των εκπαιδευτικών των τμημάτων  

που οι μαθητές είναι μέρος του δείγματος και τέλος αποστάλησαν και επιστολές στους γονείς των 

μαθητών που αποτελούν το δείγμα, όπου ζητήθηκε η συναίνεση τους για τη συμπλήρωση  του 

ερωτηματολογίου από τα παιδιά.  

Το επόμενο στάδιο στην πορεία συγκέντρωσης δεδομένων ήταν η διαμόρφωση του εργαλείου 

συγκέντρωσης δεδομένων, στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός ερωτηματολογίου το οποίο θα 

αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Έγινε προσπάθεια να αποσαφηνιστούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα και να επιλέξουμε  και να ορίσουμε τις μεταβλητές που θα μετρηθούν στη 

συγκεκριμένη έρευνα. Ορίσαμε τη βασική μεταβλητή που είναι η περιβαλλοντική στάση και 

προσπαθήσαμε να τη συσχετίσουμε με τη πραγματοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και με 

τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Το ερωτηματολόγιο είναι μια σύνθεση ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν σε σχετικές 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και μελετήθηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

προσαρμοσμένα όμως τα ερωτήματα στο σκοπό της μελέτης που εκτέλεσα. Στη συνέχεια έγινε 

προσπάθεια να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου και 

με έλεγχο των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ερευνών που  χρησιμοποίησαν παρεμφερή τύπο 

ερωτηματολογίου αλλά και με εφαρμογή  του σε ένα μικρό δείγμα μαθητών της τάξης μου για να 

επιβεβαιωθεί η λειτουργικότητα του. 

Το τελευταίο στάδιο της έρευνας μου ήταν  η καθαυτή διεξαγωγή της έρευνας. Η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε προσπάθησα  να είναι  σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ώστε να μην 

επηρεαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Μετά την εξασφάλιση των σχετικών αδειών επέδωσα 

τα ερωτηματολόγια στους δασκάλους των τμημάτων των μαθητών του δείγματος, και τους εξήγησα 

τη διαδικασία συμπλήρωσης και ζήτησα την παρουσία τους κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης, για  

να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες, να διατηρηθεί ένα κλίμα μέσα στην τάξη που θα βοηθά μια τέτοια 

δραστηριότητα, θα εξασφαλίζει  την ιδιωτικότητα της συμπλήρωσης, καθώς και να δίνονται 

διευκρινήσεις σε πιθανές απορίες των μαθητών σχετικά με τη συμπλήρωση. Μετά τη συμπλήρωση  

τα ερωτηματολόγια επεστράφησαν στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Τέλος, θα συνέλεξα τα 

ερωτηματολόγια από όλα τα σχολεία και επιδίωξα μια συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους 

εκπαιδευτικούς, για να μου αναφέρουν τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια 

της συμπλήρωσης, τυχόν αστοχίες που εντόπισαν στη διαδικασία ή αδυναμίες. Ύστερα από αυτές 

τις ενέργειες άρχισε η επεξεργασία των δεδομένων. 

2.6 Εργαλείο 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να μπορέσουμε να συλλέξουμε τα δεδομένα που μας 

βοήθησε να εξάγουμε  μερικά συμπεράσματα που θα απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα είναι 

ένα ερωτηματολόγιο  με κλειστές ερωτήσεις. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από τέσσερις  άξονες. Πιο συγκεκριμένα, ο άξονας 1 

είναι το μέρος του ερωτηματολογίου που ζητά από τον ερωτώμενο να δηλώσει μερικά 

δημογραφικά στοιχεία. Στη συνέχεια, ο άξονας 2 έχει ερωτήματα που αφορούν σε χρονικά στοιχεία  

των περιβαλλοντικών προγραμμάτων (χρονική διάρκεια, χρονική απόσταση από τη λήξη). Ο 

άξονας 3 περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με τις δραστηριότητες που εκτελούνται κατά την 

πραγματοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων αλλά και τις προτιμήσεις των ερωτώμενων 

σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες. Τέλος, υπάρχουν και τα ερωτήματα του άξονα 4 μέσα από τα 

οποία προσπαθούμε να αλιεύσουμε τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των μαθητών απέναντι σε 

περιβαλλοντικά θέματα. 

Μέσα από τα ερωτήματα που τίθενται στο ερωτηματολόγιο στα πλαίσια των τεσσάρων 

αξόνων πιστεύω ότι έγινε η κατάλληλη και επαρκής συλλογή δεδομένων για να απαντηθούν 
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ικανοποιητικώς τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας και να 

επιτευχθεί ο στόχος της.  

Αναλυτικότερα, η ερώτηση Γ του άξονα 1  και οι ερωτήσεις του άξονα 4 μας έδωσαν τα 

δεδομένα για να απαντήσουμε στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα (Πόσο επηρεάζει η συμμετοχή σε 

περιβαλλοντικά προγράμματα τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον;).  Οι 

απαντήσεις στο ερωτήματα του άξονα 2 και τα στοιχεία του άξονα 4 μας δίνουν δεδομένα για να 

απαντήσουμε το δεύτερο και τρίτο ερευνητικό ερώτημα(2. Πόσο επηρεάζει η χρονική απόσταση 

από τη λήξη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων τη μείωση των φιλοπεριβαλλοντικών 

συμπεριφορών;  3.Πόσο επηρεάζει η χρονική διάρκεια των η περιβαλλοντικών προγραμμάτων την 

απόκτηση καλών περιβαλλοντικών στάσεων; ) . Το ερευνητικό ερώτημα 5 απαντάται από τα 

δεδομένα που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις του ερωτήματος ( Ποιες είναι οι προτιμήσεις των 

μαθητών σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων;), ενώ το ερευνητικό ερώτημα 4 απαντάται μετά από επεξεργασία 

και συσχέτιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τον άξονα 4 του ερωτηματολογίου και της 

ερώτησης Α του άξονα 3.  

Συνολικά, τα ερωτήματα και των τεσσάρων αξόνων εξυπηρετούν τη διερεύνηση του σκοπού 

της προτεινόμενης  έρευνας και βοηθούν να εξάγουμε  σημαντικά συμπεράσματα. 

2.7 Δείγμα έρευνας 

Η επιλογή του δείγματος μιας έρευνας είναι μια διαδικασία που πρέπει να προσεχθεί πολύ 

γιατί τυχόν αστοχίες ή λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα, αρά και σε 

συνολικότερη αστοχία της έρευνας.  Βέβαια, πάντα κατά τη διάρκεια της επιλογής ενός δείγματος 

για μια έρευνα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και πρακτικά ζητήματα έτσι ώστε η έρευνα να μπορεί 

να πραγματοποιηθεί. Έτσι, ο συνδυασμός μεταξύ του θεωρητικού πλαισίου επιλογής και των 

συνθηκών οδηγούν συνήθως στην επιλογή δείγματος μιας έρευνας. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα  ο πληθυσμός της είναι όλοι οι μαθητές των δημοτικών σχολείων 

του Ν.  Φθιώτιδας. Η επιλογή του δείγματος  ήταν τυχαία μέσα από τα δημοτικά σχολεία της 

περιοχής,  αφού  όμως πρώτα τα κατηγοριοποιήσουμε τα τμήματα των σχολειών ,κατά συνέπεια 

και τους μαθητές σε 4 ομάδες ανάλογα με το αν και πότε παρακολούθησαν πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής αγωγής, ώστε να έχουμε ένα αναλογικό δείγμα του 25% από κάθε ομάδα. Για την 

κατηγοριοποίηση των τμημάτων θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από το αρχείο του υπευθύνου των 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων  δημοτικών σχολείων Ν. Φθιώτιδας. Από κάθε ομάδα θα επιλεγεί 

τυχαία ένα δείγμα 20 περίπου μαθητών, συνολικά 80. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί 

μεγάλος για μια δειγματοληπτική έρευνα αλλά πιστεύω ότι ήταν ικανός να δώσει ικανοποιητικά και 

έγκυρα αποτελέσματα αφού ο πληθυσμός αρχικά είχε ομαδοποιηθεί. Επίσης, πρέπει να κατανοηθεί 

ότι τα στενά χρονικά όρια  της διεξαγωγής της έρευνας και της επεξεργασίας των δεδομένων δεν 

επιτρέπουν τη επιλογή ενός μεγαλύτερου δείγματος. 

2.8 Αξιοπιστία – εγκυρότητα έρευνας 

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας μιας έρευνας αποτελεί σημαντικό κομμάτι 

της διαδικασίας,  γιατί μόνο όταν αυτή εξασφαλίζεται , αποκτά αξία η μελέτη μας.  Ο έλεγχος θα 

πρέπει να γίνεται σε κάθε στάδιο διεξαγωγής της και όχι μόνο στο τέλος της. 

Έχοντας υπόψη μου τα παραπάνω μπορώ να υποστηρίξω ότι στη συγκεκριμένη έρευνα 

εξασφαλίζεται και η αξιοπιστία και η  εγκυρότητα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την αξιοπιστία 

της έρευνας πιστεύω ότι υποστηρίζεται από  σαφή ερωτήματα που στηρίζονται σε μεταβλητές που 

έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια και καθαρότητα, όπως και η βαθμολόγηση τους. Η διαδικασία 

χορήγησης των ερωτηματολογίων έγινε με όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο τρόπο,  με επεξηγήσεις 

από τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς, ώστε ελαχιστοποιήθηκαν οι παρερμηνείες τις πρώτες 

ώρες του ωρολογίου προγράμματος και οι συμμετέχοντες να μην είναι κουρασμένοι. Επίσης, έγινε 

έλεγχος της αξιοπιστίας  με τη μέθοδο της επαναχορήγησης του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου 
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σε μέρος των συμμετεχόντων  σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να συγκριθεί η ομοιότητα των 

απαντήσεων. 

Παράλληλα, θεωρώ ότι εξασφαλίστηκε και η εγκυρότητα της, μιας και η συγκρότηση της 

συγκεκριμένης έρευνας έγινε, μετά από μελέτη, μέσα στο συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο που 

αναπτύχθηκε  στα προηγούμενα στάδια με ενδελεχή έλεγχο της βιβλιογραφίας. Επίσης, το 

ερευνητικό εργαλείο προσπαθεί να δώσει δεδομένα για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα 

που έχουν τεθεί και αυτό θεωρώ ότι αυτό επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό. Τέλος, θεωρώ ότι οι 

πληροφορίες που αντλήθηκαν από την έρευνα θα έχουν σημαντική χρησιμότητα για την 

τροποποίηση ορισμένων χαρακτηριστικών των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και καλύτερης 

επίτευξης των στόχων τους. 

2.9 Αποτελέσματα 

Ερώτημα  1: Πόσο επηρεάζει η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα τη θετική 

στάση  των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές γνώσεις; 

 
Πίνακας 1: Περιβαλλοντικά Προγράμματα-Περιβαλλοντικες στάσεις-γνώσεις 

 

Περιβαλλοντικα 

προγράμματα 

Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

θετικών στάσεων 

Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

περιβαλλοντικών 

γνώσεων 

0 64,3% 39,3% 

1-2 67,4 % 61,8% 

3 και πάνω 65,9 % 64,6% 

   

 

Από την ανάλυση των δεδομένων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά όσον αφορά τις  περιβαλλοντικές στάσεις ανάμεσα σε μαθητές που έχουν 

παρακολουθήσει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σε μαθητές που δεν έχουν 

παρακολουθήσει παρόμοια προγράμματα. Όσον αφορά τις γνώσεις υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ μαθητών που έχουν συμμετάσχει σε περιβαλλοντικά προγράμματα και σε αυτούς 

που δεν έχουν συμμετάσχει. 

Ερώτημα  2: Πόσο επηρεάζει η χρονική απόσταση από τη λήξη των περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων τη μείωση των φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών; 

 
Πίνακας 2: Επίδραση χρονικής απόστασης στις περ. Στάσεις 

 

Χρονική 

απόσταση από 

πραγματοποίηση των 

προγραμματων (μήνες) 

Προσδοκώ

μενα 

αποτελέσματα 

θετικών στάσεων 

 

0-6 75,3%  

6-12 69,6 %  

12 και πάνω 61,9 %  

   

 

Από την ανάλυση φάνηκε ότι φάνηκε υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

απόκτηση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων μετά από προγράμματα που τελείωσαν πρόσφατα (έως 1 

μήνα) η οποία γίνεται στατιστικά  ασήμαντη όσο αυξάνει η απόσταση  από τη λήξη του 

προγράμματος. 
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Ερώτημα: 3.Πόσο επηρεάζει την απόκτηση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων η χρονική 

διάρκεια       ενός σχολικού  περιβαλλοντικού προγράμματος; (βραχυχρόνιο, μακροχρόνιο κτλ.)  

 
Πίνακας 1: Επίδραση διάρκεια περιβαλλοντικών προγραμμάτων στις  περ. στάσεις 

 

Περιβαλλοντικα 

προγράμματα 

(μήνες) 

Προσδοκώ

μενα 

αποτελέσματα 

θετικών στάσεων 

 

-1 62,5%  

2-4 61,9 %  

5 και πάνω 65,4 %  

   

 

Από την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι δεν υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά  

στην απόκτηση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων που να σχετίζεται με τη διάρκεια των 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων  .  

       Ερώτημα 4. Ποιες είναι οι προτιμήσεις των μαθητών σχετικά με το είδος των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των περιβαλλοντικών προγραμμάτων; 

 
Πίνακας 1: Προτίμηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

 

Είδος 

δραστηριοτήτων 

Θετική 

γνώμη 

 

Βιωματικές 94,6%  

Θεωρητικές 27,9 %  

Πειραματικές 

Καλλιτεχνικές 

79,7% 

76,4% 

 

   

 

Από την ανάλυση των δεδομένων φαίνεται πως  οι βιωματικές δραστηριότητες είναι αυτές 

που είναι οι πιο αγαπητές στους μαθητές και αυτές που προτιμούν κατά την διεξαγωγή 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων, ενώ ακολουθούν οι πειραματικές και οι καλλιτεχνικές. Οι 

θεωρητικές δραστηριότητες έρχονται ουραγοί σε αυτό το ερώτημα 

2.10 Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της μελέτης, τα προγράμματα της Περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, συμβάλλουν στην αύξηση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με θέματα 

περιβάλλοντος. Δεν καταδεικνύεται όμως το ίδιο και σε ότι αφορά τις στάσεις των μαθητών σε 

αντίστοιχα θέματα. Οι φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά 

με την συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα, ούτε από το χρόνο που διαρκούν τα 

προγράμματα αυτά, ούτε από την χρονική απόσταση που υπάρχει από την λήξη τους μέχρι την 

διεξαγωγή της έρευνας. 

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι τα περιβαλλοντικά προγράμματα φαίνεται να δίνουν στείρες 

γνώσεις και δεν τους κάνει ενεργούς πολίτες γύρω από περιβαλλοντικά θέματα τα οποία κατέχουν 

γνωστικά . Παρατηρούμε ότι οι μαθητές ζητούν κυρίως βιωματικές και πειραματικές 

δραστηριότητες κατά την διάρκεια των προγραμμάτων οι οποίες εκτός από γνώσεις μπορούν να 

δώσουν και ερεθίσματα να αποκτήσουν οι μαθητές πιο βαθιές και σταθερές φιλοπεριβαλλοντικές 

στάσεις. 
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Γενικά,  λοιπόν  μπορούμε να  ισχυριστούμε  ότι, η  μόνη τεκμηριωμένη επιστημονικά γνώση 

παρέχεται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία   και το χώρο του σχολείου. Ο ρόλος του 

σχολείου όντως διαπιστώθηκε μέσα από τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχουν 

εκπονηθεί στα σχολεία. Επομένως, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και μάλιστα στην αειφορική της 

διάσταση, φαντάζει ως  η μοναδική διέξοδο από τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που 

μαστίζουν σήμερα τον πλανήτη. Ωστόσο, η περιβαλλοντική εκπαίδευση από μόνη της δεν μπορεί 

να λειτουργήσει ως μετασχηματιστικός φορέας κοινωνικών, παραγωγικών και πολιτικών αλλαγών, 

αν δεν συνοδευτεί από ταυτόχρονη αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων, τροποποίηση στάσεων 

και συμπεριφορών εν γένει στο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον. Τα παραπάνω συμπεράσματα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο  σχεδιασμό των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

σχετικά με το τοπικό περιβάλλον και με έννοιες, όπως βιοποικιλότητα, αειφορία, προστατευόμενες 

περιοχές και να ενισχύουν ή να ενδυναμώνουν τις θετικές στάσεις των μαθητών για τα τοπικά 

περιβαλλοντικά ζητήματα και κατ ́επέκταση τα παγκόσμια (Κόνσολας Ε.- Μάντζανος Δ. ,2006).   

3. Προτάσεις-Επίλογος 

Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο πριν όσο κι κατά την 

διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, μέσα  από την αναβάθμιση της Περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης μέσα στα Παιδαγωγικά Τμήματα αλλά και από την διεξαγωγή σεμιναρίων από τα 

Κ.Π.Ε. Είναι σημαντικό, επίσης, να δοθούν κονδύλια από το κράτος ώστε  τα περιβαλλοντικά 

προγράμματα να ενισχυθούν και να γίνουν πιο βιωματικά και πειραματικά. Τέλος, πρέπει να 

ενεργοποιηθούν οι μαθητές και να επιλέγουν αυτοί με τα εσωτερικά τους κίνητρα μάθησης το 

περιβαλλοντικό θέμα  με στόχο να αλλάξουν οι καθημερινές τους συνήθειες και πρακτικές σε πιο 

φιλοπεριβαλλοντικές (Χατζάκης Στ.,2012). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (Ακολουθεί το δισέλιδο ερωτηματολόγιο) 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Θα ήθελα να μου δώσετε μερικές  απαντήσεις για προγράμματα περιβαλλοντικής που έχετε 

πραγματοποιήσει στο σχολείο καθώς και να αναφέρετε μερικές αντιλήψεις σας σχετικά με το 

περιβάλλον . 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις . Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και οι 

απαντήσεις δεν σχετίζονται με αξιολόγησή σας . 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   

Άξονας 1  
Α.ΦΥΛΟ       ----------- 

Β.ΤΑΞΗ        ----------- 

Γ .Έχετε συμμετέχει ποτέ σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα σε σχολείο;   Ναι  Όχι 

Αν όχι παραλείψτε τον  Άξονα  2  και τον Άξονα 3 

 

Άξονας 2(Κύκλωσε τη γνώμη σου) 

Α. Πριν πόσα χρόνια πραγματοποιήσατε το τελευταίο περιβαλλοντικό πρόγραμμα ; 

α. λιγότερο από 1                      β.1-3                              γ. περισσότερο από 3 

Β. Πόσα περιβαλλοντικά προγράμματα έχετε πραγματοποιήσει; 

α. 1                                              β.2                                  γ. 3      και πάνω 

Γ. Πόσο χρόνο διήρκησε το τελευταίο πρόγραμμα περίπου; 

α.1 μήνα                                    β.3 μήνες                       γ. 6 και πάνω 

Δ. Πόσες ώρες ήταν η εβδομαδιαία διάρκεια του προγράμματος; 

α. 1-2                                          β.3-4                               γ.5 και πάνω 

 

http://www.pi-schools.gr/perivalontiki/
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Άξονας 3 (Κύκλωσε τη γνώμη σου) 
Α. Πόσο συχνά πραγματοποιήσατε στη διάρκεια του προγράμματος  

Βιντεοπροβολή                            συχνά         σπάνια         ποτέ 

Εργασία σε υπολογιστή              συχνά        σπάνια         ποτέ 

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες  συχνά        σπάνια         ποτέ 

Θεωρητικό μάθημα στην τάξη   συχνά        σπάνια         ποτέ 

Εκδρομές                                        συχνά        σπάνια         ποτέ 

Β. Ποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες προτιμάς; 

(Διάλεξε έως 2)--------------------------------------------------------- 

 

Άξονας 4 
Ποια η θέση σου στις παρακάτω προτάσεις; (Κύκλωσε τη γνώμη σου) 

Α. Δεν πρέπει να αντικαταστήσουμε μέρος του κήπου του σχολείου για να δημιουργήσουμε 

ένα ακόμη γήπεδο. 

Συμφωνώ                Διαφωνώ                    Δεν ξέρω 

Β. Δεν είναι σωστό να κόψουμε δέντρα από άλσος της περιοχής μου για να φτιάξουμε 

παιδική χαρά . 

Συμφωνώ                Διαφωνώ                    Δεν ξέρω 

Γ .Θα προτιμώ τη χάρτινη από τη πλαστική σακούλα σε καταστήματα που υπάρχει η 

δυνατότητα. 

Συμφωνώ                Διαφωνώ                     Δεν ξέρω 

Δ. Το σχολείο μας είναι καλό να πραγματοποιεί ανακύκλωση χαρτιού. 

Συμφωνώ                 Διαφωνώ                     Δεν ξέρω 

Ε. Κλείνω τη βρύση όταν βουρτσίζω τα δόντια μου. 

Συμφωνώ                  Διαφωνώ                     Δεν ξέρω 

ΣΤ. Δεν αφήνω το φως ανοιχτό όταν βγαίνω από το δωμάτιο 

Συμφωνώ                   Διαφωνώ                     Δεν ξέρω 

Ζ. Μου αρέσει να παρακολουθώ ταινίες με θέμα το περιβάλλον 

Συμφωνώ                  Διαφωνώ                      Δεν ξέρω 

Η. Πιστεύω ότι η καθημερινή μας συμπεριφορά επηρεάζει το περιβάλλον 

Συμφωνώ                  Διαφωνώ                       Δεν ξέρω 

Θ. Θεωρώ σημαντικό να συμμετέχει κανείς σε περιβαλλοντικές οργανώσεις.  

Συμφωνώ                 Διαφωνώ                        Δεν ξέρω 

Ι.  Είναι σωστό να κάνω παρατήρηση σε συμμαθητή μου αν τον δω να πετά τα σκουπίδια 

κάτω 

Συμφωνώ                 Διαφωνώ                          Δεν ξέρω 

 

ΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας αναρτημένης εργασίας αποτελεί η περιγραφή βασικών 

στρατηγικών διδασκαλίας με έμφαση την κριτική σκέψη υπό μία διεπιστημονική οπτική. Σκοπός 

είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών και η ενίσχυση εκπαιδευομένων, σε επίπεδο 

συνεργατικής εκτέλεσης του έργου επαγγελματιών αγωγής και υγείας, και δη σε θέματα ενταξιακής 

εκπαίδευσης και φροντίδας υγείας. 

Μέσω μιας βιβλιογραφικής και θεωρητικής προσέγγισης, γίνεται αναφορά σε δεξιότητες, 

όπως η καλή γνώση του αντικειμένου, η ικανότητα μετάδοσης γνώσης και εμπειρίας, το 

ενδιαφέρον για το μαθησιακό επίπεδο, η ικανότητα αναστοχασμού και λήψης αποφάσεων, οι 

δεξιότητες  επικοινωνίας κ.λπ. Ταυτόχρονα, αναλύονται ενδεικτικά ως ενδεικτικές στρατηγικές σε 

επίπεδο καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων, η συζήτηση, η υποβολή 

αποτελεσματικών ερωτήσεων, η ενεργητική ανάγνωση, η μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων, 

κ.ά. και παρουσιάζονται παραδείγματα για συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Συνολικά, οι στρατηγικές καλλιέργειας κριτικής σκέψης συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσδίδει ασφάλεια, σεβασμό και ενίσχυση των 

εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ομαδοσυνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και 

υγείας για Όλους. 

 

Λέξεις-κλειδιά: ενταξιακή εκπαίδευση, φροντίδα υγείας, διεπιστημονικές δεξιότητες, 

στρατηγικές, κριτική σκέψη 

1. Eισαγωγή 

Ο σύγχρονος διάλογος περί  δια βίου εκπαίδευσης αποτελεί έκφραση της ολοένα και 

επιταχυνόμενης παραγωγής νέας γνώσης, η οποία επιβάλλει τη διαρκή ανανέωση του γνωστικού 

εξοπλισμού του ατόμου (Ματθαίου, 2000). Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατηγικές καλλιέργειας της 

κριτικής σκέψης κρίνονται κυρίαρχης σημασίας για την επικαιροποίηση γνώσεων, την προαγωγή 

ικανοτήτων και την οικοδόμηση διεπιστημονικών δεξιοτήτων στα εκάστοτε γνωστικά πεδία και 

επαγγελματικά πλαίσια εκπαίδευσης και υγείας, π.χ. ειδικής αγωγής, νοσηλευτικής εκπαίδευσης 

κ.λπ. 

Σκοπός της παρούσας αναρτημένης ανακοίνωσης είναι η περιγραφή βασικών πρακτικών 

διδασκαλίας για υποστήριξη εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών και ενίσχυση εκπαιδευομένων. 

Αποβλέπουμε σε ένα επίπεδο συνεργατικής εκτέλεσης του έργου των επαγγελματιών αγωγής και 

υγείας, και δη σε θέματα ενταξιακής εκπαίδευσης και φροντίδας υγείας για όλους μέσα σε ένα 

διδακτικό περιβάλλον είτε σχολικής τάξης είτε κλινικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, η ενταξιακή εκπαίδευση αφορά όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές και αποσκοπεί 

στη δημιουργία σχολικών δομών και κοινοτήτων με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργατικών 
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πρακτικών και επομένως στην ενδυνάμωση όλων των μελών της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 

Σε επίπεδο γενικής και ειδικής αγωγής αλλά και άτυπων δομών εκπαίδευσης, η ενταξιακή 

εκπαίδευση είναι μία πρόκληση που ωφελεί τους πάντες, διότι αποτελεί «μία προσέγγιση αύξησης 

των επιτευγμάτων για όλους» (Inclusive Education…, 2014). Επομένως, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

και κοινωνικών δομών υποστήριξης επικεντρωμένες στο παιδί και στην οικογένεια, σε στενή 

συνεργασία με το σχολείο, αποτελεί τωρινή και μελλοντική πρόκληση. 

Από την άλλη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όρισε την υγεία ως κατάσταση 

πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, όχι μόνο απουσία νόσου ή αναπηρίας (1946) 

και μερικές δεκαετίες μετά η έννοια της υγείας εισέρχεται στα δεδομένα της παιδικής ηλικίας και 

συσχετίζει την υγεία στην παιδικότητα με την ευεξία και την επιτυχία στην ενήλικη ζωή (ΠΟΥ, 

1991). Έτσι, η έννοια της ευεξίας δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη μάθηση και τη διδασκαλία. 

Σήμερα, η πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες υγείας είναι η 

ολοκλήρωση των υπηρεσιών σε ένα αποτελεσματικό σύνολο που θα παρέχει βελτιωμένη φροντίδα 

υγείας και ποιότητας ζωής (Νάκου, 2001/ Κοτσαγιώργη & Γκέκα, 2010). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μεθοδολογία 

Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική και θεωρητική προσέγγιση με κομβικό σημείο τις 

διεπιστημονικές δεξιότητες και στρατηγικές διδασκαλίας με έμφαση την κριτική σκέψη, η οποία 

αποτελεί μία από τις σύγχρονες επιδιώξεις της εκπαίδευσης (ΜcPeck, 2016), αποβλέποντας στην 

παραγωγή νέας γνώσης αλλά και στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων μέσα από την αξιοποίηση 

της ομάδας (Ματσαγγούρας, 2005). 

Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι η διεπιστημονικότητα οικοδομεί δεξιότητες, όπως η ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης, η διάχυση της γνώσης, ο συνδυασμός εμπειριών, η προσέλκυση 

ενδιαφέροντος, η δημιουργία ερεθισμάτων, η ανάπτυξη ποικίλων κοινωνικών ικανοτήτων, η 

ανακάλυψη κλίσεων και δεξιοτήτων, η οικοδόμηση νέας γνώσης, η δια βίου μάθηση κ.ά. 

(Μπουρδή, χ.η.) 

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι κύρια χαρακτηριστικά, τα οποία συντελούν στην ποιοτική 

διαμόρφωση και εκτέλεση του έργου των επαγγελματιών αγωγής και υγείας είναι η γνωστική 

επάρκεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η καλή γνώση του αντικειμένου, η ικανότητα μετάδοσης 

γνώσης και εμπειρίας, το ενδιαφέρον για το μαθησιακό υλικό, ο σεβασμός για τους σπουδαστές 

κ.λπ., περιγράφονται ως ενδεικτικές στρατηγικές καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των 

εκπαιδευομένων, η συζήτηση, η υποβολή αποτελεσματικών ερωτήσεων, η ενεργητική ανάγνωση, η 

μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων, κ.ά. Επίσης, ενδεικτικά παρουσιάζονται εκπαιδευτικά 

παραδείγματα που προάγουν την ενταξιακή εκπαίδευση και τη φροντίδα υγείας για Όλους και 

μπορούν να εφαρμοστούν διακλαδικά από λειτουργούς στο χώρο της αγωγής και της υγείας. 

2.2. Αποτελέσματα 

Είναι κοινός τόπος ότι η διδασκαλία αποτελεί υψηλό λειτούργημα, τόσο σε χώρους γενικής 

και ειδικής εκπαίδευσης όσο και σε χώρους υγείας που παρέχεται δια βίου εκπαίδευση, διότι 

«Διδασκαλία σημαίνει να αλλάζεις μία ζωή για πάντα» (DeYoung, 2010, σελ. 449). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με βιβλιογραφικά στοιχεία (Ennis, 2011/ Κοτζαμπασάκη, 2010/ 

Ιωαννίδη & Καλοκαιρινού, 2010/ Elliott et al., 2008/ Μπαγάκης, 2002/ Calloway-Graham, 2004/ 

Δερμιτζάκης & Ιωαννίδη, 2004/ Ιωαννίδη & Μπαλτόπουλος, 2008β/ Simpson & Courtney, 2002/ 

Brain, 1998) αναδεικνύονται τα κάτωθι δεδομένα υπό μία συνθετική κριτική σκοπιά: 

➢ Θεμελιώδεις παιδαγωγικές κατευθύνσεις και μεθοδολογικές αρχές σε σύγχρονα 

εκπαιδευτικά και ψυχο-κοινωνικά περιβάλλοντα είναι: (α) η παιδαγωγική διάσταση και η 

διδακτική διαχείριση των εφαρμογών σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες ως εκπαιδευτική και 
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υγειονομική καινοτομία, (β) η ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης, όπως η δεξιότητα λήψης 

αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, (γ) η καλλιέργεια διαδικασιών σκέψης, όπως η 

κριτική σκέψη (ορθολογικά κριτήρια για εξαγωγή συμπερασμάτων) και η δημιουργική 

σκέψη (παραγωγή ιδεών), (δ) η χρήση υπολογιστικών εργαλείων, εκπαιδευτικών 

λογισμικών και του διαδικτύου ως εναλλακτικών προτάσεων διδασκαλίας και η αξιοποίησή 

τους ως διδακτικών και μαθησιακών εργαλείων. 

➢ Οι παραπάνω αρχές βρίσκουν εφαρμογή στο χώρο της αγωγής και εκπαίδευσης για την 

υγεία, διότι τα στελέχη εκπαίδευσης και υγείας ως πολυδύναμοι επαγγελματίες είναι 

επιστήμονες και ερευνητές, εκπαιδευτές και διαμεσολαβητές που λειτουργούν συνεργατικά, 

καθοδηγητικά, οργανωτικά, βοηθητικά κ.λπ., σύμβουλοι, θεραπευτές και διαχειριστές 

περιπτώσεων, π.χ. διαχείριση προβλημάτων μέσα στη σχολική τάξη, ασθένεια και χειρισμός 

ασθενούς κ.ά., πρόσωπα εμπιστοσύνης και κοινωνικοί συσχεδιαστές. Στη βάση αυτή, 

χρήζουν ικανοτήτων επικοινωνίας με την κοινότητα σε διαπολιτισμικό επίπεδο, γνώσεων 

κοινωνικού σχεδιασμού, δεξιοτήτων διαχείρισης και αξιοποίησης πόρων, αναγνώρισης 

προβλημάτων και αξιολόγησης. 

➢ Έτσι, χαρακτηριστικά που συντελούν στην ποιοτική διαμόρφωση και εκτέλεση του έργου 

των επαγγελματιών υγείας και αγωγής σε εκπαιδευτικό και υγειονομικό επίπεδο είναι η 

γνωστική επάρκεια, η άσκηση και η εμπειρία, η παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση, οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες, οι ηθικές αξίες. Επιπροσθέτως, βασικά χαρακτηριστικά ενός 

καλού εκπαιδευτικού και επαγγελματία αγωγής και υγείας είναι η καλή γνώση του 

αντικειμένου, η ικανότητα μετάδοσης γνώσης και εμπειρίας, το ενδιαφέρον για το 

μαθησιακό υλικό, ο σεβασμός για τους σπουδαστές του. 

➢ Αντίστοιχα, χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας είναι η γνώση του 

διδακτικού αντικειμένου, οι δεξιότητες κριτικής σκέψης και λύσης προβλημάτων, η γνώση 

των σπουδαστών και του επιπέδου της μάθησής τους, οι δεξιότητες διδασκαλίας και 

επικοινωνίας, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η ικανότητα αυτογνωσίας και αυτοελέγχου, η 

ικανότητα ανάκλασης ή αναστοχασμού, καθώς και η ικανότητα αποτελεσματικής 

εφαρμογής της έρευνας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνακόλουθα, αρχές 

αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης είναι η ενθάρρυνση της συχνής επαφής και 

επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, η ανάπτυξη συνεργασίας και 

αμοιβαιότητας ανάμεσα στους εκπαιδευομένους, η ενθάρρυνση ενεργητικής μάθησης, η 

παροχή ανατροφοδότησης με σκοπό τη βελτίωση του διδασκόμενου, η έμφαση στη διάθεση 

χρόνου, η προσδοκία υψηλών απαιτήσεων από τους σπουδαστές, ο σεβασμός στα 

διαφορετικά ταλέντα και τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης, π.χ. χρήση ποικιλίας 

στρατηγικών όπως οι ομάδες συνεργατικής μάθησης, συζητήσεις, ερωτοαπόκριση, κ.λπ. 

Συγκεκριμένα, η διδασκαλία δεξιοτήτων και οι στρατηγικές καλλιέργειας της κριτικής 

σκέψης έχουν επιλεγεί στην παρούσα εργασία ως βασικές εφαρμογές ενταξιακής φιλοσοφίας στην 

εκπαίδευση και την υγεία, υπό το σκεπτικό ότι ο συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 

συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση, στην ενεργό ιδιότητα του πολίτη, στην 

κοινωνική ένταξη και απασχόληση (Τσολακίδου, 2017). 

Ως εκ τούτου και αναλυτικότερα, θα περιγραφούν ως ενδεικτικές στρατηγικές, σε επίπεδο 

καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, η συζήτηση, η υποβολή αποτελεσματικών ερωτήσεων, η 

ενεργητική ανάγνωση, η μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων, κ.ά. (DeYoung, 2010): 

- Αναφορικά με τη συζήτηση, (α) το διδακτικό περιεχόμενο θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο 

τρόπο διαμορφωμένο, ώστε να οριοθετείται στην εξέταση των βασικότερων αρχών και 

εννοιών, (β) οι παραδόσεις θα πρέπει να ξεφύγουν από το μοτίβο μιας ευθείας διάλεξης (γ) 

η κάθε διάλεξη θα πρέπει να αποκτήσει χαρακτήρα εστιασμένης αλληλεπίδρασης μεταξύ 

εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Επιπλέον, σημασία έχει η διεξαγωγή ενός στοχαστικού 

διαλόγου για ένα θέμα που δεν ήταν γνωστό. Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή συζητήσεων που 
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προάγουν την κριτική σκέψη, ο ρόλος του διδάσκοντα συνίσταται στην ανακατεύθυνση της 

συζήτησης, την ανάδειξη των κεντρικών νοημάτων και τη σύνοψη όλων των διαθέσιμων 

δεδομένων. Παράδειγμα: Οι διδασκόμενοι αναζητούν απαντήσεις στα δικά τους ερωτήματα,  

- εξετάζουν τα δεδομένα που γνωρίζουν, κάνουν και ελέγχουν υποθέσεις και 

συνειδητοποιούν τα κενά γνώσης τους ή τα αδύναμα σημεία της συλλογιστικής τους. Πάντα 

εσφαλμένες ή ανολοκλήρωτες ιδέες των διδασκομένων χρήζουν διόρθωσης από τον 

διδάσκοντα.  

- Αναφορικά με την υποβολή αποτελεσματικών ερωτήσεων, (α) οι διδάσκοντες πρέπει να 

θέτουν ερωτήσεις στους εκπαιδευόμενους, είτε σε αίθουσες διδασκαλίας είτε σε κλινικά 

περιβάλλοντα,  με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, (β) η υποβολή ερωτήσεων με 

καθορισμένη απάντηση πρέπει να αποφεύγεται, (γ) οι ερωτήσεις θα πρέπει να απαιτούν 

αιτιολογημένες απαντήσεις μέσα από την εξερεύνηση και την κατανόηση σε βάθος 

ποικίλων απόψεων. Γενικά, η εν λόγω στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διερεύνηση ποικίλων θεμάτων, όπως εξέταση περιπτώσεων που σχετίζονται με τη φροντίδα 

ασθενών, ατόμων με αναπηρία κ.λπ. Είδη και τύποι ερωτήσεων που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν κατά την επικοινωνία μιας ειδικής εκπαίδευσης και ιατροπαιδαγωγικής 

αποκατάστασης είναι: (α) οι ανοικτές ερωτήσεις όπου ο εκπαιδευόμενος δίδει οποιαδήποτε 

απάντηση, (β) οι διερευνητικές ερωτήσεις που βοηθούν τον εκπαιδευτή να κατανοήσει 

απαντήσεις του εκπαιδευόμενου εις βάθος και στην περίπτωση αυτή απαιτείται 

διακριτικότητα από την πλευρά του εκπαιδευτή, (γ) οι αξιολογικές ερωτήσεις που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να ελέγξει ο εκπαιδευτής, εάν έχει κατανοήσει ο 

εκπαιδευόμενος. 

- Με την ενεργητική ανάγνωση οι εκπαιδευόμενοι, κατόπιν καθοδήγησης, μελετούν κείμενα 

μεγάλης έκτασης, αλληλεπιδρώντας με το κείμενο, διότι θέτουν ερωτήματα σχετικά με το 

περιεχόμενο του κειμένου, σημειώνουν υποθέσεις και ερωτήματα, επισημαίνουν 

αντικρουόμενες πληροφορίες και εντοπίζουν περιπτώσεις που δεν φέρουν επαρκή τεκμήρια 

κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η εν λόγω αλληλεπίδραση είναι πολύ πιο 

εποικοδομητική από μία απλή περίληψη του περιεχομένου του κειμένου. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν ενεργό ρόλο, μαθαίνουν να αξιολογούν αυτά που 

διαβάζουν, διατηρούν πνεύμα και στάση σκεπτικισμού, προάγοντας την κριτική σκέψη. 

- Η Μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων αποτελεί σύγχρονη μέθοδο που χρησιμοποιείται για 

την προαγωγή της κριτικής σκέψης και διεξάγεται σε μικρές ομάδες. Κατά τη συγκεκριμένη 

διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, τα άτομα αφομοιώνουν γνώσεις, εφόσον έρχονται 

αντιμέτωποι με ένα πραγματικό πρόβλημα και όχι σε ένα πλαίσιο υπαγόρευσης από τους 

εκπαιδευτές τους. Οι εκπαιδευτές απλώς συνδράμουν στην αναζήτηση πληροφοριών, στην 

αξιολόγησή τους, στην αντιμετώπιση τυχόν αντιφάσεων, ελλείψεων κ.ά., αλλά και κατά τη 

λήψη απόφασης ή κατά την εφαρμογή άλλων δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. Οι 

εκπαιδευόμενοι συνήθως αντιμετωπίζουν ένα πραγματικό πρόβλημα ανά ομάδες, οι οποίες 

λειτουργούν κατά συνεργατικό τρόπο εκπαιδευτικά. Αξιοποιούμε ευκαιρίες καθημερινής 

ζωής, παρέχουμε υλικά και χρόνο, αξιοποιούμε τον καταιγισμό ιδεών, κ.ά. 

Άλλες στρατηγικές διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις δεξιότητες 

κριτικής σκέψης είναι (πρβλ. Κουλαϊδής, 2007): (α) Αφενός η συνεργατική μάθηση, όπου ομάδες 

εκπαιδευομένων ολοκληρώνουν εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, αξιολογούν κάθε εναλλακτική 

απάντηση, επιχειρηματολογούν για την ορθότητά της ή μη, και αλληλοβοηθιούνται και 

αλληλοϋποστηρίζονται στη λήψη αποφάσεων. (β) Αφετέρου η αυτοαξιολόγηση αποτελεί 

στρατηγική τόνωσης της κριτικής σκέψης και μπορεί να μετατραπεί σε μαθησιακή διαδικασία υπό 

το πρίσμα κατευθυντήριων, όπως η περιοδική υλοποίησή της, η διάθεση υλικού προς ενημέρωση, ο 

διαθέσιμος χρόνος, κ.λπ. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι εξετάζουν την ποιότητα του 

συλλογισμού τους κατά την εκπόνηση μιας εργασίας.  



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

573 

Στη συνέχεια, ακολουθούν ενδεικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προωθούν 

διεπιστημονικές δεξιότητες κριτικής σκέψης (πρβλ. Ιωαννίδη, Μπαλτόπουλος, 2008β): 

1. Να προβληματιστείτε και να σχολιάσετε τη φράση: «Υγεία σημαίνει το δικαίωμα στη ζωή. 

Υγεία σημαίνει γνώση, πρόληψη και παιδεία. Υγεία σημαίνει να αγωνίζεσαι για τα 

δικαιώματά σου και να τα κατακτάς» (Fountain, 1994). 

2. Τι σημαίνει για εσάς «διαφορετικότητα» και «αναπηρία»; Μπορείτε να αφηγηθείτε σχετικές 

ιστορίες; Να περιγράψετε συναισθήματα και να αξιοποιήσετε κοινωνικές και πολιτισμικές 

πτυχές; (Pliogou et al., 2018).  

3. Τι σκέψεις θα καταγράφατε κατά την εκπαιδευτική επίσκεψή σας σε έναν φορέα υγείας ή σε 

μία εκπαιδευτική δομή ειδικής αγωγής; 

4. Να αναλύσετε θέματα, όπως αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, ενδιαφέροντα, κλίσεις, κ.λπ.. 

Πώς συνδυάζονται οι πληροφορίες αυτές με τις δικές σας αναμνήσεις ή με εμπειρίες φίλων 

σας μέσα από μία ενταξιακή φιλοσοφία; 

5. Πώς αντιλαμβάνεστε τη διάσταση της υγείας ως ικανότητας προσαρμογής στο φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον; Μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα από διαφορετικές 

περιπτώσεις;  

6. Μπορείτε να αναφέρετε μία δική σας εμπειρία, ένα βίωμα σχετικά με την υγεία σας ή μία  

δυσκολία κατά τη μαθησιακή πορεία σας; Τι επιδράσεις παρατηρήσατε σε σχέση με το 

υπόλοιπο περιβάλλον; 

7. Επιλέξτε μία κατάσταση ρεαλιστική, η οποία θα αφορά ένα βασικό ζήτημα υγείας ή 

μάθησης. Δημιουργείστε ένα σενάριο εκκίνησης και χωριστείτε σε ομάδες αναλαμβάνοντας 

διαφορετικούς ρόλους. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα να παρουσιάσει τις απόψεις της, μέσα σε 

πλαίσιο πραγματικής αλληλεπίδρασης, με στόχο την ανεύρεση αποδεκτών λύσεων 

εκπαίδευσης μη αποκλεισμού και φροντίδας υγείας για όλους. Αξιολογήστε την όλη 

διαδικασία. 

8. Αξιοποιήστε το ρόλο σας ως στέλεχος εκπαίδευσης ή/και υγείας. Με ποιο τρόπο θα 

ενημερώνετε για δικαιώματα και υποχρεώσεις υπό τη διάσταση μιας αγωγής πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας για όλους; 

3. Συμπεράσματα 

Οι στρατηγικές καλλιέργειας κριτικής σκέψης συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού 

μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσδίδει ασφάλεια, σεβασμό και ενίσχυση των 

εκπαιδευομένων στο πλαίσιο συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επομένως, οι 

επαγγελματίες αγωγής και υγείας λειτουργούν ως διαμεσολαβητές στη μαθησιακή διαδικασία. 

Μπορούν να ανταλλάσουν απόψεις και να παρουσιάζουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν την κριτική 

σκέψη μέσω παραδειγμάτων από τη διδακτική τάξη, τα κλινικά περιβάλλοντα, τις συμβουλευτικές 

συνεδρίες, παρουσιάσεις κ.λπ. Έτσι, δίδονται κίνητρα για εκπαιδευτικές προκλήσεις, όπως είναι η 

αυτονομία, η ευελιξία, η συνεργασία, ο στοχασμός και ο αναστοχασμός (πρβλ. (Παρασκευά & 

Παπαγιάννη, 2008), ως διεπιστημονικές γνωστικές και κοινωνικές προκλήσεις προς την 

κατεύθυνση μιας ενταξιακής εκπαίδευσης και φροντίδας υγείας για όλους. 
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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες η μάθηση μέσω Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) συγκεντρώνει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Η παρούσα πειραματική μελέτη µε ένα 

υποκείμενο (μαθητή Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου με αυτισμό) δίνοντας έμφαση στη 

διεπιστημονικότητα, αποσκοπεί στο  σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτότυπων εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων. Αξιοποιώντας καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

(Beebot®, Lego Wedo 2.0®), διαδικτυακά εργαλεία και λογισμικά προσομοίωσης, προσεγγίζονται 

εκπαιδευτικοί στόχοι που αφορούν έννοιες Μαθηματικών, Προ-Μαθηματικών, Φυσικής και 

αντίστοιχες δεξιότητες, ενώ διερευνάται η επίδραση τους στη μαθησιακή διαδικασία. Τα 

ερευνητικά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων είναι κατά κύριο λόγο ποιοτικά και  

περιλαμβάνουν φύλλα καταγραφής αρχικής και τελικής αξιολόγησης, κλείδα παρατήρησης, άξονες 

συνεντεύξεων. Η ανάλυση των δεδομένων καταλήγει σε θετικά στοιχεία σε τομείς, όπως ο 

γνωστικός, ο τομέας των κοινωνικών δεξιοτήτων και της κινητοποίησης, εμπλουτίζοντας την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία για τη εκπαίδευση μαθητών αυτισμό.  

 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, αυτισμός, εκπαιδευτική ρομποτική 

1. Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η μάθηση μέσω αυτών, 

συγκεντρώνουν διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον, δίνοντας ώθηση στη σχετική ακαδημαϊκή 

συζήτηση. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία η αξιοποίησή τους ενισχύει την εκπαιδευτική  

διαδικασία, ενώ η συμβολή τους τόσο στην τυπική όσο και στην ειδική αγωγή επισημαίνεται 

περισσότερο από μια δεκαετία (Κόμης, 2004). Καινοτόμες τεχνολογίες όπως η Εκπαιδευτική 

Ρομποτική, ο προγραμματισμός, τα διαδικτυακά εργαλεία και λογισμικά προσομοίωσης, η 

υποστηρικτική τεχνολογία για επικοινωνία, οι φορητές συσκευές (smartphones, tablets), εργαλεία 
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επεξεργασίας βίντεο-εικόνας και κειμένου και η εικονική ή επαυξημένη πραγματικότητα, 

αξιοποιούνται  σε εκπαιδευτικά πλαίσια (Bölte et al., 2010), ενώ διακριτό θέμα αποτελεί ο 

συνδυασμός παλαιότερων τεχνολογικών μέσων με άλλα, πιο σύγχρονα, με νέους τρόπους (Kuenzi, 

2008). 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη φαίνεται να έχει, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, θετικά αποτελέσματα σε πολλούς μαθησιακούς τομείς. Έρευνες σε διεθνές επίπεδο 

υποστηρίζουν ότι κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορεί να προωθήσει τη μάθηση σε πολλά και 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Έρευνες που ενσωματώνουν την τεχνολογία περιγράφουν 

σταθερά θετικά αποτελέσματα μέσω της αξιοποίησης των υπολογιστών (Bernhard-Opitz, 2001, 

Silver & Oakes, 2001), βίντεο (Charlop & Milstein,1989 · Shipley-Benamou, 2002) και  άλλων 

τεχνολογιών στην γενική αλλά και ειδική αγωγή. Θετικές είναι οι ενδείξεις ερευνών και στον τομέα 

της κινητοποίησης, όπου φαίνεται ότι οι ΤΠΕ ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στον τομέα των δεξιοτήτων, εξάλλου, οι νέες τεχνολογίες βοηθούν τους 

μαθητές να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες συμπεριλαμβανομένων και των λεγόμενων 

«δεξιοτήτων του 21ου αιώνα», όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η δημιουργικότητα, η κριτική 

σκέψη, η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων (Bellanca, 2010). 

Εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή. Ο 

σχεδιασμός  νέων εργαλείων ή η προσαρμογή ήδη υπαρχόντων ενισχύουν τη  μαθησιακή 

διαδικασία και λειτουργούν ως Υποστηρικτική Τεχνολογία (Assistive Τechnology-AT) για τη 

διευκόλυνση καθημερινών αναγκών ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Stasolla et 

al.,2014). Συγκεκριμένα, στον τομέα της εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό, παρατηρείται ευρεία 

χρήση των νέων τεχνολογιών σε πολλούς γνωστικούς τομείς, για την καλλιέργεια ποικίλων 

δεξιοτήτων, για την ενίσχυση της επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων, εδραιώνοντας  

νέους τρόπους μάθησης, εξειδικευμένους στους τομείς όπου αντιμετωπίζονται δυσκολίες. (Bölte et 

al.,2010).  Η χρήση  video modeling (σύντομων βίντεο–προτύπων) ή κοινωνικών ιστοριών (social 

stories) αποτελούν  επίσης εφαρμογή στην κατεύθυνση αυτή(Andersen. Levenson, & Blumberg, 

2014). Παράλληλα, εκπαιδευτικοί, ερευνητές και γονείς, επισημαίνουν ότι τα παιδιά με αυτισμό 

«ελκύονται» από τεχνολογικές συσκευές και παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα 

συγκεντρωμένα, τονίζοντας τη σημασία σχεδιασμού παρεμβάσεων οι οποίες επωφελούνται από 

αυτό το ενδιαφέρον  (Goldsmith & LeBlanc, 2004).Οι ΤΠΕ μπορούν να επικεντρώσουν τη 

στόχευση τους στις δυνατότητες και δυσκολίες της κάθε περίπτωσης, δημιουργώντας ελεγχόμενα, 

δομημένα περιβάλλοντα, μειώνοντας το άγχος και την αναστάτωση που προκαλούν οι 

«πραγματικές» κοινωνικές περιστάσεις σε παιδιά με αυτισμό (Aresti-Bartolome & Garcia-Zapirain 

2014).  

Σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα μελέτη έχει σχεδιαστεί, ώστε αξιοποιώντας μία σειρά 

καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ, να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους. Από τα αποτελέσματα που  

εξήχθησαν και την ανάλυσή τους προκύπτουν συμπεράσματα για κάθε εργαλείο ξεχωριστά. 

Τα είδη των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Εκπαιδευτική Ρομποτική: Beebot®, Lego Wedo 2.0® 

• Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (προγραμματισμού): Scratch®, Lightbot®, Run Marco®, Beebot 

emulator® 

• Λογισμικά προσομοίωσης: Phet®  

Επιπλέον, από τον σχεδιασμό της η μελέτη προέβλεπε την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων με τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων όπου αξιοποιήθηκαν εργαλεία ΤΠΕ. 

Απώτερος στόχος όλων αυτών ήταν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση τους στη 

μαθησιακή διαδικασία του δείγματος.  Τομείς έμφασης της μελέτης είναι:  

• Γνωστικός τομέας (προ-μαθηματικές έννοιες-δεξιότητες προσανατολισμού, μαθηματικές 

έννοιες, έννοιες οπτικού προγραμματισμού-έννοια του ρομπότ, εντολές, σειροθέτηση 

εντολών),  
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• Κοινωνικές δεξιότητες (συμπερίληψη σε ομάδα, διαμοιρασμός και διαχείριση ρόλων) 

• Κινητοποίηση- ενεργοποίηση  (προθυμία για συμμετοχή, διατήρηση προσοχής) 

Με βάση αυτούς τους άξονες διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία 

συνοψίζονται ως εξής: 

Μπορεί η αξιοποίηση συγκεκριμένων καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ:  

• να προωθήσει τους ορισμένους ερευνητικούς γνωστικούς στόχους και δεξιότητες σε μαθητή 

με αυτισμό; 

• να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες μαθητή με αυτισμό; 

• να αυξήσει την κινητοποίηση μαθητή με αυτισμό κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας; 

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και απέδωσαν στοιχεία, θετικά σημεία, αλλά 

και σημεία προβληματισμού που σχετίζονται με την αξιοποίηση των συγκεκριμένων εργαλείων 

στην εκπαίδευση μαθητών με αυτισμό σε πλαίσια συνεκπαίδευσης. 

2. Κυρίως μέρος  

2.1 Μεθοδολογία 

2.1.1 Μέθοδος, συμμετέχοντες και πλαίσιο της έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί πειραματική μελέτη με ένα υποκείμενο (Single-subject 

experimental design). Ανήκει στις ποιοτικές μελέτες και ακολουθεί συγκεκριμένες φάσεις. Πιο 

αναλυτικά, κατά την ερευνητική διαδικασία ορίζονται κάθε φορά μία ή περισσότερες εξαρτημένες 

και ανεξάρτητες μεταβλητές και εξετάζεται η επίδραση της/των ανεξάρτητης/των μεταβλητής/τών, 

(π.χ. η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής), σε μία εξαρτημένη (π.χ. γνωστικοί στόχοι,  

κινητοποίηση ή ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων). Πραγματοποιούνται μετρήσεις και 

παρατηρήσεις, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για το βαθμό και την ποιότητα της επίδρασης. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί - συγκριτικά με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης- πιο 

«ευαίσθητο» εργαλείο καταγραφής των αλλαγών και της επίδρασης που συνεπάγεται μία  

παρέμβαση, επιτρέποντας ταυτόχρονα στον ερευνητή να έχει μεγαλύτερο έλεγχο της διαδικασίας 

(Neuman & McCormick, 1995). 

Η μελέτη αφορά ένα μαθητή με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ στο Φάσμα του 

Αυτισμού), με επίσημη διάγνωση από ΚΕΔΔΥ, ο οποίος φοιτούσε στην Στ΄ τάξη δημοτικού 

σχολείου. Η δεύτερη από τις ερευνήτριες είναι Ειδική Παιδαγωγός, η οποία παρείχε Παράλληλη 

Στήριξη (στο εξής Π.Σ) στο μαθητή σε όλες τις ώρες του σχολικού προγράμματος, οπότε και είχε 

μία σφαιρική εικόνα για αυτόν και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις, σε 

συνεργασία με την πρώτη ερευνήτρια στο πλαίσιο της λειτουργίας της γενικής τάξης στην οποία 

φοιτούσε ο μαθητής. 

Παρουσιάζοντας κάποια βασικά χαρακτηριστικά του μαθητή, τα οποία συλλέχθηκαν με 

ερωτηματολόγια, άξονες συνεντεύξεων και κλείδες παρατήρησης εντός εκπαιδευτικού πλαισίου, θα 

επισημάνουμε ότι ο μαθητής είχε επαναλάβει  την τάξη των νηπίων κι ως εκ τούτου ήταν ηλικιακά 

κατά ένα χρόνο μεγαλύτερος από τους  συμμαθητές του. Σε ό,τι αφορά τον γνωστικό τομέα  

παρακολουθούσε το πρόγραμμα των μαθημάτων εντός της γενικής τάξης, εμφανίζοντας δυσκολία 

στο να ανταποκριθεί στο περιεχόμενο και το επίπεδο των μαθημάτων, αν αυτά δεν 

διαφοροποιούνταν κατάλληλα από την εκπαιδευτικό της Π.Σ. Εμφάνιζε νοητική και κινητική 

ανωριμότητα και το μεγαλύτερο μέρος των γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων του  -λεπτή κι 

αδρή κινητικότητα, έλεγχος άκρων- υστερούσαν σημαντικά σε ό,τι αφορά το μέσο όρο των 

μαθητών της ηλικίας του.   

Στον τομέα της Γλώσσας, ο μαθητής διάβαζε κείμενα και αναγνώριζε το σύνολο των 

φωνημάτων και γραμμάτων με μικρά λάθη μερικές φορές. Έκανε λάθη στον τονισμό λέξεων  
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μερικές φορές. Αγνωρίζει καλύτερα τα σημεία στίξης σε κείμενα που είχαν γραφεί με τη μέθοδο 

«Ένα κείμενο  για όλους». Απαντούσε σε ερωτήσεις κατανόησης μονολεκτικά ή σχηματίζοντας 

πολύ απλές προτάσεις και συχνά σχηματίζοντας προτάσεις χωρίς σύνδεση και νόημα.   

Δυσκολευόταν να αναδιηγηθεί μια ιστορία τις περισσότερες φορές, και συχνά να ανακαλέσει 

έννοιες ή ουσιαστικά, που είναι απαραίτητα για να δομήσει μια πρόταση. Ανταποκρινόταν 

καλύτερα όταν η γλωσσική δραστηριότητα, εργασία, ερώτηση, συνοδευόταν από εικόνες, σχήματα, 

σχεδιαγράμματα ή βήματα που περιέγραφαν τη διαδικασία ή την ερώτηση.  Δεν τηρούσε μεγέθη 

και αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων, των λέξεων και των προτάσεων στο περιβάλλον της λέξης, 

της πρότασης και της παραγράφου αντίστοιχα, όταν έγραφε, τις περισσότερες φορές.  

 Στον τομέα των Μαθηματικών, πραγματοποιούσε προσθέσεις κι αφαιρέσεις  με εποπτικό 

υλικό και δάκτυλα τις περισσότερες φορές. Εκτελούσε κάθετες προσθέσεις με δυο, τρεις και 

περισσότερους προσθετέους με ή χωρίς «κρατούμενο» σχεδόν πάντα. Μπορούσε να κάνει κάθετες 

αφαιρέσεις διψήφιων με ή χωρίς «κρατούμενο» τις περισσότερες φορές.   Γνώριζε από μνήμης και 

μπορούσε να πει προφορικά τα γινόμενα των αριθμών (πίνακα του πολλαπλασιασμού) τις 

περισσότερες φορές. Μπορούσε να εκτελεί οριζόντια διαιρέσεις διψήφιου με μονοψήφιο έχοντας 

αντιληφθεί αυτές ως πράξεις αντίστροφες του πολλαπλασιασμού. Δυσκολευόταν να διατάξει 

περισσότερους από τρεις αριθμούς.  Μπορούσε να επεξεργαστεί απλά προβλήματα, ενώ 

δυσκολευόταν στα σύνθετα.  

Σε ό,τι αφορά τη χρήση Η/Υ και γενικά μέσων τεχνολογίας,  εμφάνιζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

εξοικείωση, μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης και μπορούσε να επαναλάβει σε συντομότερο διάστημα 

κάτι που είδε ή άκουσε εκεί.   

Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες, ήταν συνεργάσιμος, δεν εκδήλωνε επιθετικές 

συμπεριφορές, αλλά αντιδρούσε με ήπιο τρόπο, όταν κάποιο από τα ερεθίσματα του προκαλούσε 

αρνητικά συναισθήματα. Μερικές φορές αρνούνταν να κάνει κάτι, επειδή φοβόταν ή επειδή 

διαταράσσονταν μια ρουτίνα ή συνήθεια του. Συχνά δεν χρησιμοποιούσε κατάλληλο τρόπο για να 

προσφωνήσει ενήλικα πρόσωπα. Ήταν πρόθυμος να συμμετέχει σε προγραμματισμένες 

δραστηριότητες ή έκτακτες δράσεις (πρόβες, αναπληρώσεις ωρών) με τα άλλα παιδιά, αλλά σπάνια 

αναλάμβανε κομμάτι του έργου, αν δεν του δίνονταν συγκεκριμένες οδηγίες.  

Τέλος, όσον αφορά την κινητοποίηση του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο μαθητής  

έδειχνε ενδιαφέρον για συμμετοχή στις διαδικασίες της τάξης και παρακολουθούσε τη ρουτίνα της. 

Προσπαθούσε να συνεργαστεί σε ό,τι του ζητούνταν εντός της τάξης και του σχολείου, ενώ η 

ποιότητα της ανταπόκρισης σχετιζόταν πάντα με το βαθμό κατανόησης των ζητούμενων και τις 

δεξιότητες ή γνώσεις που απαιτούνταν κάθε φορά.  

Πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας αποτέλεσε το σχολείο. Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις  

πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, στο πλαίσιο της γενικής τάξης, ενώ 

κάποιες πραγματοποιήθηκαν κατ’ ιδίαν με το μαθητή, στο χώρο του σχολείου, μακριά από 

παράγοντες που πιθανόν να αποσπούσαν την προσοχή του μαθητή.  

2.2. Ερευνητικά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 

Στην πρώτη φάση της οργάνωσης της παρέμβασης, κατά την προσέγγιση του σχολείου για 

την ενημέρωση του διευθυντή και των εκπαιδευτικών, στάλθηκε  η πρόσκληση ενδιαφέροντος, ενώ 

στη συνέχεια δόθηκαν το ενημερωτικό σημείωμα και το έντυπο συγκατάθεσης των γονέων. Πριν 

από την παρέμβαση, πραγματοποιήθηκαν από την εκπαιδευτικό της Π.Σ ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις με τους γονείς και την εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, ενώ δόθηκαν από την ίδια 

ανώνυμες φόρμες-ερωτηματολόγια στο σύνολο των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με το μαθητή 

ως περιγραφική-ποιοτική αξιολόγηση της συχνότητας εμφάνισης συμπεριφορών, για την 

ολοκληρωμένη  περιγραφή του γνωστικού-κοινωνικού  προφίλ του. Επίσης συμπληρωθήκαν 

στοιχεία για το μαθητή με βάση το ψηφιακό αρχείο- πορτφόλιο που τηρούνταν, τις αξιολογήσεις 

που είχαν πραγματοποιηθεί και κάποια κοινωνιογράμματα. Αμέσως μετά οργανώθηκαν οι 

παρεμβάσεις για τη συλλογή των δεδομένων με τα ποιοτικά, κυρίως, εργαλεία συλλογής και 
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ανάλυσης. Στη φάση της αρχικής αξιολόγησης, με συγκεκριμένο φύλλο καταγραφής, εξήχθησαν 

αρχικά σκορ και έγιναν παρατηρήσεις για το βαθμό κατάκτησης και εξοικείωσης του μαθητή με 

τους επιδιωκόμενους στόχους. Μετά το πέρας των παρεμβάσεων,  διεξήχθη τελική αξιολόγηση με 

βάση το ίδιο φύλλο καταγραφής, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα.  

Τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ήταν φύλλα καταγραφής της πορείας σε ό, τι αφορά το 

περιεχόμενο των γνωστικών στόχων (πρώτο ερευνητικό ερώτημα), κλείδα παρατήρησης της 

επικοινωνίας του μαθητή με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, (δεύτερο ερευνητικό ερώτημα) και 

κλείδα παρατήρησης της κινητοποίησης του (τρίτο ερευνητικό ερώτημα) με βάση συγκεκριμένους  

άξονες (Mautone et al., 2005). Πριν και μετά την παρέμβαση, για τον έλεγχο του βαθμού 

συμπερίληψης του μαθητή στην ομάδα,  χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά κοινωνιογράμματα. 

Τα ποιοτικά δεδομένα, τα οποία  συλλέχτηκαν με τα παραπάνω εργαλεία,  αναλύθηκαν με τη  

μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, ενώ συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά δεδομένα, 

κυρίως όσον αφορά τα σκορ του έλεγχου επίτευξης των γνωστικών στόχων. Τα αποτελέσματα  

συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν, συστηματοποιήθηκαν και  κατηγοριοποιήθηκαν, επιτρέποντας 

την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

2.3. Ερευνητική διαδικασία  

Η συγκεκριμένη πειραματική μελέτη αφορά ένα υποκείμενο με στόχο την μελέτη ειδικών 

περιπτώσεων (Σαραφίδου, 2011) και εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω συνεχόμενων μετρήσεων και 

καταγραφής δεδομένων (Babbie, 2011) και  ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια:  

• διεξαγωγή ημι-δομημένης συνέντευξης-συλλογή πληροφοριών για το γνωστικό και 

γενικότερο προφίλ του παιδιού   

• αρχική αξιολόγηση για τον έλεγχο κατάκτησης συγκεκριμένων στόχων χωρίς εισαγωγή της 

ανεξάρτητης μεταβλητής  

• καταγραφή του αρχικού σκορ και  παρατηρήσεων  

• παρέμβαση με τα εργαλεία ΤΠΕ και εισαγωγή της ανεξάρτητης μεταβλητή (ΕΡ) 

• πραγματοποίηση μετρήσεων και παρατηρήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής (επίδοσης 

,κοινωνικών δεξιοτήτων και κινητοποίησης)   

• διεξαγωγή τελικής αξιολόγησης σύγκριση αποτελεσμάτων με αυτά της αρχικής 

αξιολόγησης.  

Σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, πραγματοποιούνται παρατηρήσει και συμπληρώνονται 

από την ερευνήτρια κλείδες παρατήρησης για την συμμέτοχή του παιδιού στις ομαδικές 

δραστηριότητες και την επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας. Τέλος, για την κινητοποίηση του 

μαθητή, συλλέγονται στοιχεία κατά τη διάρκεια όλων των παρεμβάσεων που εκφράζονται με 

θετικούς ή αρνητικούς δείκτες στους άξονες: εκδηλωμένη συμπεριφορά, επιθυμία ενασχόλησης, 

χρόνος βλεμματικής επαφής, χρόνος ενασχόλησης με τη δραστηριότητα, εξωτερική παρώθηση, 

επιθυμία ολοκλήρωσης της δραστηριότητας και ενδιαφέρον του μαθητή. Η ερευνητική διαδικασία 

ακολουθεί τις παραπάνω φάσεις με κάποιες τροποποιήσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο.  

2.4 Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ακολουθούν και αυτές συγκεκριμένες φάσεις. Αρχικά, τίθενται 

οι εκπαιδευτικοί στόχοι για κάθε εργαλείο  και εισάγεται το εργαλείο με κάποιες βασικές και απλές 

δραστηριότητες, ώστε ο μαθητής να έρθει σε μία πρώτη επαφή με αυτό. Στην συνέχεια, 

παρουσιάζεται εκτενώς με πιο περίπλοκες δραστηριότητες. Δίνεται στον μαθητή ένα συγκεκριμένο 

«πρόβλημα», στο οποίο καλείται να βρει αποτελεσματική/ές λύση/εις ή  μία «αποστολή» την οποία 

καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία. Έτσι δοκιμάζει διαφορετικούς τρόπους ή «λύσεις», ώστε να 

καταλήξει στην αποτελεσματικότερη. Στο τέλος, παρουσιάζεται από το μαθητή/τους μαθητές της 

ομάδας (εφόσον η δραστηριότητα είναι ομαδική), η πορεία προς τη «λύση του προβλήματος», 
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παρέχεται ανατροφοδότηση από άλλους μαθητές ή από τον εκπαιδευτικό. Η διαδικασία προχωρά 

κατά παρόμοιο τρόπο, αν και ενδέχεται να υπάρχουν μικρές τροποποιήσεις και προσαρμογές των 

παραπάνω φάσεων.  

2.5 Εκπαιδευτικά Εργαλεία – Υλικά- Στόχοι 

 
Πίνακας 1: Περιγραφή εργαλείων, εκπαιδευτικών στόχων και δραστηριοτήτων 

 

Κατηγορία Εργαλεία Εκπαιδευτικοί Στόχοι  Δραστηριότητες 

(ομαδικές & ατομικές) 

Μαθητικές ενέργειες 

Εκπαιδευτική 

Ρομποτική  

Beebot ® • Η έννοια ρομπότ, 

μέρη, λειτουργία,   

χρησιμότητα  

• Σειροθέτηση εντολών-

προγραμματισμός 

ρομπότ-περιηγητή 

εδάφους επιλογή 

κατάλληλων εντολών 

• Επαφή με οπτικές 

εντολές (βελάκια 

κατεύθυνσης, πλήκτρο 

εκκίνησης, σβήσιμο 

μνήμης) 

• Μεταφορά εντολών 

από το οπτικό στο 

αφηρημένο επίπεδο 

• Προσανατολισμός στο  

χώρο 

• Βιωματικό παιχνίδι:   

Ένας αναπαριστά   

κινήσεις ρομπότ και  

άλλος υποδύεται τον 

προγραμματιστή 

δίνοντας εντολές. 

• Εισαγωγική 

δραστηριότητα, 

γνωριμία με το 

εργαλείο και τις 

εντολές 

• Προγραμματισμός 

Beebot, κίνηση της 

με βάση τους 

κανόνες του ΚΟΚ σε 

πίστα –πόλη    

• Κινήσεις 

αυξανόμενης 

δυσκολίας  στην 

πίστα  

Ο μαθητής: 

• αναπαριστά 

κινήσεις ρομπότ  

και άλλος 

αναπαριστά τον 

προγραμματιστή  

• ανακαλύπτει το 

εργαλείο και τις 

εντολές 

• σειροθετεί εντολές 

για να εκτελέσει 

κινήσεις-

αποστολές 

• δοκιμάζει 

προγράμματα, 

προσαρμόζει, 

διορθώνει τις 

εντολές ώστε να 

ολοκληρωθούν 

επιτυχώς κινήσεις 

 Lego Wedo 

2.0® 
• Κατασκευή ρομπότ   

βάση οδηγιών 

• Επαφή με βασικές 

έννοιες οπτικού 

προγραμματισμού στο 

αντίστοιχο λογισμικό 

• Σειροθέτηση βασικών 

εντολών οπτικού 

προγραμματισμού στο 

αντίστοιχο λογισμικό 

• Προγραμματισμός 

ρομπότ για επίτευξη 

συγκεκριμένη κίνησης  

ακολουθώντας 

ορισμένη διαδικασία 

(σύνθεση 

προγράμματος στο 

λογισμικό, σύνδεση 

ρομπότ με τον Η/Υ 

μέσω bluetooth, 

• Εισαγωγική 

δραστηριότητα – 

γνωριμία με το 

πακέτο 

εκπαιδευτικής 

ρομποτικής:  

κομμάτια,  

ονομασίες,  

λειτουργίες τους  

• Επαφή με τις 

εντολές: κάρτες 

εντολών, 

αντιστοίχιση τους με 

τις εντολές στο 

λογισμικό 

• Κατασκευή 

ρομποτικού 

οχήματος με 

δοσμένες βήμα-βήμα 

οδηγίες 

Ο μαθητής: 

• επεξεργάζεται το 

πακέτο 

εκπαιδευτικής 

ρομποτικής, τα 

στοιχεία του και 

την λειτουργία των 

μερών του με 

απλές 

δραστηριότητες 

• αντιστοιχίζει 

κάρτες εντολών με 

τις εντολές στο 

λογισμικό και την 

σημασία τους, 

• σχηματίζει απλά 

προγράμματα και 

εξηγεί τι αναμένει 

να κάνει το ρομπότ 

σε κάθε περίπτωση 
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εκτέλεση 

προγράμματος, 

ανατροφοδότηση) 

• Σειροθέτηση 

εντολών, δημιουργία 

απλού 

προγράμματος για 

κίνηση του ρομπότ 

στην κατεύθυνση 

μπροστά-πίσω 

• Σύνθεση-δοκιμή 

προγραμμάτων για 

την επίτευξη της 

«αποστολής-στόχου» 

• κατασκευάζει ένα 

ρομποτικό όχημα 

ακολουθώντας 

βήμα-βήμα 

οδηγίες, 

• εξηγεί τον τρόπο 

λειτουργίας του 

• σχηματίζει απλό 

πρόγραμμα για να 

κινήσει το ρομπότ 

στην κατεύθυνση 

μπροστά-πίσω 

• σχηματίζει. 

δοκιμάζει σειρά 

εντολών για την 

επίτευξη της 

«αποστολής-

στόχου» 

Εκπαιδευτικά 

Παιχνίδια 

(προγραμματισ

μού) 

Beebot 

emulator® 

&Beebot in 

scratch® 

• Προγραμματισμός 

κίνησης «ψηφιακού 

ήρωα»   (προσομοώση 

της Beebot®) σε 

πίστες στην οθόνη 

Η/Υ   

• Επαφή με τις οπτικές 

εντολές (blocks) 

• Σειροθέτηση οπτικών 

εντολών 

• Προσανατολισμός 

στον χώρο  

• Κίνηση του ήρωα προς 

συγκεκριμένη 

κατεύθυνση σε 

ψηφιακές μακέτες 

• Εισαγωγική 

δραστηριότητα: 

γνωριμία του 

εργαλείου και των 

εντολών-σύγκριση 

με το ρομπότ 

Beebot®   

• Κίνηση σε ψηφιακές 

μακέτες 

αυξανόμενης 

δυσκολίας αλλαγή 

κατεύθυνσης και 

επίπεδου   

• Εντοπισμός 

διαφορών/ 

ομοιοτήτων με την 

Beebot–περιηγητή 

εδάφους  

Ο μαθητής: 

• ανακαλύπτει το 

εργαλείο-τις 

εντολές 

εκτελώντας 

συγκεκριμένες 

απλές κινήσεις σε 

ψηφιακές πίστες 

• διερευνά για να 

εντοπίσει και 

αναφέρει 

ομοιότητες 

/διαφορές με τη 

Beebot®   

• σειροθετεί εντολές-

προγραμματίζει 

κινήσεις σε πίστες 

αυξανόμενης 

δυσκολίας  

 Lightbot® • Προγραμματισμός 

κίνησης «ψηφιακού 

ήρωα» (προσομοίωση 

ρομπότ) στην οθόνη 

Η/Υ  

• Επαφή με οπτικές 

εντολές (blocks) 

• Σειροθέτηση οπτικών 

εντολών 

• Προσανατολισμός στο  

χώρο 

• Μεταφορά από το 

• Εισαγωγική 

δραστηριότητα –το 

εργαλείο και οι 

εντολές 

• Κατασκευή 3D 

πίστας από 

χειραπτικά  υλικά 

• Κίνηση σε διάφορες 

κατευθύνσεις και 

επίπεδα με 

δραστηριότητες 

αυξανόμενης 

Ο μαθητής: 

• κατασκευάζει 3D 

αντικείμενα, 

πίστες, ήρωας, 

κάρτες εντολών 

• σειροθετεί κάρτες 

εντολών, 

πραγματοποιεί 

κινήσεις με τα 

χειραπτικά υλικά 

που κατασκεύασε   

• επεξεργάζεται το 
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απτικό στο αφηρημένο 

μέσω συνδυασμού 

χειραπτικών (3D 

πίστας και ήρωα) και 

ψηφιακών υλικών 

(εκπαιδευτικού 

λογισμικού παιχνιδιού) 

δυσκολίας 

• Εισαγωγή επιπλέον 

εντολών ανά επίπεδο 

δυσκολίας 

 

ψηφιακό εργαλείο 

και τις εντολές 

• εργάζεται με τις 

εντολές από το 

απτικό στο 

αφηρημένο 

επίπεδο μέσω 

συνδυασμού 

χειραπτικών και 

ψηφιακών υλικών 

• σειροθετεί εντολές 

και εκτελεί 

κινήσεις σε πίστες 

αυξανόμενης 

δυσκολίας 

 Run Marco® • Προγραμματισμός 

κίνησης «ψηφιακού 

ήρωα» (προσομοίωση 

παιδιού) στην οθόνη 

Η/Υ  

• Επαφή με οπτικές 

εντολές/λέξεις: 

«προχώρησε»,  

«μπροστά», « στρίψε 

δεξιά» (Blockly 

programming 

language) 

• Κατάλληλη 

σειροθέτηση εντολών 

• Προσανατολισμός στο  

χώρο 

 

 

• Εισαγωγική 

δραστηριότητα– 

γνωριμία του 

εργαλείου και των 

εντολών 

• Κίνηση σε διάφορες 

κατευθύνσεις και 

επίπεδα με 

δραστηριότητες 

αυξανόμενης 

δυσκολίας 

• Εισαγωγή επιπλέον 

εντολών ανά επίπεδο 

δυσκολίας 

Ο μαθητής: 

• ανακαλύπτει το 

ψηφιακό εργαλείο 

και τις εντολές 

μέσω απλών 

δραστηριοτήτων με 

κάρτες και 

παραδείγματα 

κινήσεων και 

εντολών 

• εισάγεται στην 

έννοια της 

γλώσσας 

προγραμματισμού 

(Blockly) και 

σειροθετεί  εντολές 

ώστε ο «ήρωας» να 

κινηθεί για να 

ολοκληρώσει κάθε 

αποστολή-πίστα  

Προγραμματισ

μός 

Scratch® 

(και Scratch 

Junior® ) 

• Γνωριμία με 

διερμηνευόμενη 

δυναμική οπτική 

γλώσσα 

προγραμματισμού  

• Κατασκευή 

διαδραστικών 

ιστοριών μέσω του 

σχεδιασμού 

προγραμμάτων 

(πιθανόν και 

κοινωνικών ιστοριών) 

• Επαφή με τον οπτικό 

προγραμματισμό-

• Εισαγωγική 

δραστηριότητα–

γνωριμία με το 

εργαλείο και τις 

εντολές 

• Επεξεργασία 

έτοιμων ιστοριών, 

ανακάλυψη 

προγραμμάτων και 

εντολών που 

«κρύβονται πίσω 

από αυτό» 

• Κατασκευή 

διαδραστικών 

Ο μαθητής: 

• ανακαλύπτει το 

εργαλείο και τις 

εντολές 

• επεξεργάζεται 

έτοιμες ιστορίες, 

ανακαλύπτει τα 

προγράμματα και 

τις εντολών που 

«κρύβονται πίσω 

από αυτό» 

• σειροθετεί εντολές 

και δημιουργεί- 

προγραμματίσει  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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σειροθέτηση εντολών  

• Ανάπτυξη 

αλγοριθμικής σκέψη 

ιστοριών και 

προγραμματισμός 

τους (πιθανόν και 

κοινωνικών 

ιστοριών) 

διαδραστικές 

ιστορίες  

Λογισμικά 

Προσομοίωσης 

Phet® • Επαφή και κατανόηση 

βασικών 

Μαθηματικών και 

Φυσικών εννοιών 

μέσω εκπαιδευτικών 

διαδραστικών 

προσομοιώσεων 

• Οπτικοποίηση 

φαινομένων και 

εννοιών-

αλληλεπίδραση 

• Εισαγωγή στο υλικό 

και την 

δραστηριότητα 

• Πειραματισμός με 

δραστηριότητες 

• Προσπάθεια 

εξαγωγής 

συμπερασμάτων, 

καλύτερης 

κατανόησης 

δυσνόητων εννοιών 

Ο μαθητής: 

• Έρχεται σε επαφή 

με τις 

δραστηριότητες, 

πειραματίζεται 

• Προσπαθεί να 

εξάγει 

συμπεράσματα για 

κάποιες έννοιες και 

τα καταγράφει  

2.5 Αποτελέσματα  

Από την ανάλυση των δεδομένων καταγράφονται θετικές ενδείξεις της αλληλεπίδρασης του 

μαθητή με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εργαλείων, με θετικά αποτελέσματα σε σημαντικούς 

τομείς.  Συνοπτικά παρατηρήθηκε:  

1. Στον γνωστικό τομέα -  Μαθηματικές έννοιες 

▪ Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ και του ποντικιού 

▪ Εμπέδωση προσανατολισμού στο χώρο με εγωκεντρικό σημείο αναφοράς 

▪ Κατάκτηση προσανατολισμού στο χώρο με αλλοκεντρικό σημείο αναφοράς 

▪ Επαφή και κατάκτηση βασικών εννοιών προγραμματισμού (ρομπότ, εντολές, 

σειροθέτηση εντολών, κώδικας, επαναληψιμότητα, αποσφαλμάτωση) 

▪ Καλλιέργεια της δεξιότητας αναγνώρισης-εύρεσης του λάθους κι επεξεργασίας του 

▪ Εξάσκηση στη  σύνθεση με τη χρήση κομματιών,  σταδιακά και με υλικά 

αυξανόμενης πολυπλοκότητας 

▪ Εξάσκηση στη διατύπωση, έλεγχο κι αποδοχή πολλών εκδοχών 

2.  Γνωστικός τομέας - Δεξιότητες της έκφρασης και του Λόγου 

▪ Καλλιέργεια της δεξιότητας διατύπωσης ερώτησης για την άντληση μιας 

πληροφορίας/ διερεύνηση ενός θέματος 

▪ Καλλιέργεια των δεξιοτήτων της διατύπωσης υπόθεσης, εξέτασης, επαλήθευσης ή 

απόρριψης με την ανάλογη χρήση των συνδέσμων (υποθετικών, βουλητικών, 

συμπερασματικών, αποτελεσματικών ) σε προτάσεις που είχαν νόημα για τον ίδιο 

▪ Καλλιέργεια της δεξιότητας ένταξης του παραγόμενου λόγου στο συγκεκριμένο 

επικοινωνιακό πλαίσιο 

3. Γνωστικός τομέας -  Αντίληψη του σώματος, κίνηση 

▪ Εξάσκηση λεπτής κινητικότητας  

▪ Βελτίωση της κινητικότητας των δύο άνω άκρων σε κινήσεις που απαιτούν την 

συνεργασία και το συντονισμό τους 

▪ Βελτίωση της δεξιότητας συντονισμού ματιών- χεριών (ταυτόχρονη παρατήρηση της 

εξέλιξης του προγράμματος στην πίστα ή στην οθόνη και ταυτόχρονα στο έντυπο 

καταγραφής του προγράμματος ) 

▪ Μερική «χαλάρωση» της έντασης των δακτύλων- βελτίωση του τρόπου με τον οποίο 

έπιανε, κρατούσε και κινούσε αντικείμενο σε σταθερή επιφάνεια ή στον αέρα 

▪ Βελτιστοποίηση του χρόνου συγκέντρωση σε ένα έργο σε συνδυασμό με την 

πραγματοποίηση κινήσεων με μέλη του σώματος 
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4. Συμπερίληψη  

▪ Θετικό πρόσημο στο δείκτη συμπερίληψης στην ομάδα 

▪ Αύξηση της «δημοτικότητάς» του ως αποτέλεσμα των δεξιοτήτων που επέδειξε στον 

προγραμματισμό 

▪ Συμμετοχή στο διαμερισμό ρόλων (αρκετές φορές)   

5. Κοινωνικές δεξιότητες  

▪ Ποιοτική βελτίωση της πρωτοβουλίας για επικοινωνία και της διάθεσης για 

συμμετοχή στην ομάδα  (τις περισσότερες φορές) 

▪ Βελτίωση επικοινωνιακών-εκφραστικών δεξιοτήτων για τη διατύπωση προτάσεων-

ιδεών, διαφωνιών, κατά τον προγραμματισμό 

6. Κινητοποίηση  

▪ Αυξημένη εκδήλωση προθυμίας για συμμετοχή με λεκτικό τρόπο 

▪ Αυξημένη εκδήλωση προθυμίας για συμμετοχή σε έργα (σχεδιασμό, γραφή, 

κατασκευές, προγραμματισμό) 

▪ Σημαντική αύξηση του χρόνου διατήρησης προσοχής, παρατήρησης κι αναμονής ως 

την έκβαση-ολοκλήρωση έργου 

▪ Έκφραση συναισθημάτων (χαρά, ενθουσιασμό, απογοήτευση, απορία, αγωνία) και 

ονομασία κάποιων από αυτά 

▪ Περισσότερο ενεργητική συμμετοχή στον αναστοχασμό 

3. Συμπεράσματα 

Η σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική προτείνουν τάξεις όπου μαθητές με διαφορετικά 

μαθησιακά προφίλ συνεκπαιδεύονται σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα με διαφοροποιημένα 

περιεχόμενα, στόχους, μέσα και προσδοκώμενα αποτελέσματα, για την  "εξερεύνηση"/προσέγγιση 

της μαθησιακής διαδικασίας  με πολλούς διαφορετικούς και δημιουργικούς τρόπους (Kreitzer 

2016). Η παρούσα ερευνητική μελέτη με δείγμα-υποκείμενο έρευνας μαθητή με αυτισμό που 

φοιτούσε σε γενική τάξη δημοτικού σχολείου επιχειρεί, διερευνώντας την εισαγωγή ΤΠΕ στη 

διδασκαλία ποικίλων αντικειμένων τόσο με εξατομικευμένη διδασκαλία όσο και με δράσεις στη 

γενική τάξη, να αναδείξει τη σημασία της χρήσης ανάλογων εργαλείων, περιγράφοντας 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές. «Γεφυρώνει» έτσι την εκπαιδευτική έρευνα με τη σχολική 

πρακτική στο πεδίο της συμπερίληψης και συνεκπαίδευσης αφού στην ελληνική βιβλιογραφία 

εντοπίζεται περιορισμένος αριθμός σχετικών μελετών. Με βάση τα αποτελέσματα των 

παρεμβάσεων διαπιστώνεται η θετική συμβολή των  συγκεκριμένων ΤΠΕ στη συγκεκριμένη 

περίπτωση μαθητή, αν και, όπως προτείνεται κι από τη βιβλιογραφία (Pennington, 2010), είναι 

αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πιο καινοτόμων τεχνολογιών και 

εργαλείων –της Εκπαιδευτική Ρομποτική, των λογισμικών προσομοίωσης και των εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών- και του βαθμού που αυτά  προωθούν γνωστικούς στόχους και δεξιότητες στην ειδική 

αγωγή και την τυπική εκπαίδευση. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις απόψεις εκπαιδευτικών των δημόσιων 

σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου για την ένταξη των παιδιών με αναπηρίες στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Στην έρευνα συμμετείχαν 102 εκπαιδευτικοί, παγκύπρια (75 άνδρες–

27 γυναίκες) και επιλέγηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Κάθε άτομο συμπλήρωσε 

το ερωτηματολόγιο των Sideridis & Chandler (1997), το οποίο αποτελείται από 12 ερωτήσεις, οι 

οποίες αναλύουν τους παράγοντες της δεξιότητας, οφέλους, αποδοχής και υποστήριξης. Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν μία θετική στάση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής 

ως προς την ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες σε μια κανονική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην καθοδήγηση παιδιών με ορθοπεδικά προβλήματα 

και πολλαπλές αναπηρίες και επισημάνουν την ανυπαρξία μορφωτικού υλικού, μη ικανοποιητικού 

προϋπολογισμού για υλικά και της έλλειψης υπηρεσιών υποστήριξης και επαγγελματικής 

κατάρτισης. Εντούτοις, παρατηρείται μεγάλη προθυμία για παρακολούθηση μαθημάτων 

ενσωμάτωσης παιδιών με αναπηρίες. 

 

Λέξεις κλειδιά: Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παιδιά με αναπηρίες, 

Φυσική Αγωγή. 

1. Εισαγωγή 

Η ένταξη έχει έννοια φυσική, κοινωνική και εκπαιδευτική. Η φυσική ένταξη προϋποθέτει την 

τοποθέτηση των παιδιών με αναπηρία σε τυπικές τάξεις μαζί με τους τυπικούς συνομηλίκους τους, 

η κοινωνική ένταξη προϋποθέτει ότι τα παιδιά με αναπηρίες να θεωρούνται ως ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι ολόκληρης της τάξης τους, ενώ η εκπαιδευτική ένταξη εικάζει ότι πρέπει να διδάσκονται 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους και όχι σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο πρότυπο διδασκαλίας 

(Friend & Bursuck, 2006). Πλέον, όλο και περισσότερες χώρες αναγνωρίζοντας στα άτομα το 

δικαίωμα να συμμετέχουν ισότημα στη γενική εκπαίδευση υιοθετούν τη συμπερίληψη ως κυρίαρχο 

ρεύμα στην εκπαιδευτική τους πολιτική (de Boer, Timmerman, Pijl & Minnaert, 2012). 

Οι στόχοι μιας ποιοτικής εκπαίδευσης που βασίζεται στην ένταξη είναι να διδάξει τα παιδιά 

να εκτιμούν τις συνεισφορές των άλλων ανθρώπων, να έχουν σεβασμό σε προοπτικές άλλων 

ανθρώπων οι οποίες διαφέρουν από τις δικές τους και να δεχθούν την ευθύνη για το ρόλο που 

παίζουν ως μέλη μιας μεγαλύτερης κοινωνίας (Banks & Banks, 2004). 

Η Sapon-Shevin (2003) πρότεινε ότι η ένταξη μοιάζει να αποτελεί θέμα όχι μόνο της 

εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας και ότι το να βλέπει κανείς την ένταξη πέρα από ένα 

εκπαιδευτικό μέλημα, δημιουργεί τη δυνατότητα στον καθένα μας να γίνει καλύτερος άνθρωπος 

μέσα στο περιβάλλον όχι μόνο του σχολείου αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. 

Η Φυσική Αγωγή αποτελεί συνήθως τον κυριότερο παράγοντα στη διαδικασία της 

ενσωμάτωσης και το πρώτο μάθημα του αναλυτικού προγράμματος με το οποίο πραγματοποιείται 
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η συνεκπαίδευση (Sherrill, 1993). Επίσης, η Φυσική Αγωγή αλλάζει την ψυχοκινητική 

συμπεριφορά του ατόμου διευκολύνοντας έτσι τη δραστηριοποίηση των ψυχοκινητικών 

ικανοτήτων του καθώς αυτή σχετίζεται με την κατανόηση και την εκτίμηση του σώματος και του 

«εγώ» κατά την κίνηση και την ξεκούραση. Παράλληλα περιέχει τη διδασκαλία της χαλάρωσης, 

δίνει τη δυνατότητα για δημιουργική έκφραση και κοινωνική αλληλεπίδραση και καθοδηγεί τον 

μαθητή στην εύρεση και ανάπτυξη ικανοτήτων, για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του 

(Μπάτσιου, Αντωνίου & Χατζηκώστα, 2003). 

Η επιτυχία της ενσωμάτωσης στη Φυσική Αγωγή ατόμων με ειδικές ανάγκες αφορά κυρίως 

την κατάλληλη προσαρμογή στην άσκηση που θα καθορίσει ο εκπαιδευτικός, ώστε να είναι σε 

θέση να συμμετάσχουν και να ενταχθούν ομαλά οι μαθητές με ειδικές ανάγκες στις δραστηριότητες 

των μαθητών χωρίς ειδικές ανάγκες (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης & Γούδας, 2003). 

Η στάση των εκπαιδευτικών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή ή όχι ένταξη των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά και όχι μόνο, καθώς αυτοί μπορούν εύκολα να επηρεάσουν τα 

παιδιά της τάξης τους, τους συναδέλφους τους και τους γονείς. Στην έρευνα των Avramidis & 

Kalyva (2007), επισημαίνεται ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος της στάσης του εκπαιδευτικού στην 

επιτυχία ή αποτυχία της συνεκπαίδευσης των παιδιών με και χωρίς τυπική ένταξη, γιατί αυτοί 

μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά της τάξης τους, τους συναδέλφους τους και τους γονείς. 

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την στάση των εκπαιδευτικών ως προς τη συνεκπαίδευση 

(Κουτσούκη και συν., 2001; Conatser, Block & Lepore, 2000), κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η 

φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης δε βρίσκει  σύμφωνους στο σύνολο τους εκπαιδευτικούς αλλά και 

τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς (φοιτητές/τριες). Αρνητικοί/ες εμφανίζονται αυτοί/ες που έχουν 

ελλείψεις σε απαιτούμενες γνώσεις, όσον αφορά στις ιδιαιτερότητες των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες καθώς και των μεθόδων διδασκαλίας που απαιτούνται (Lienert et al., 2001). Από την άλλη, 

έρευνες των τελευταίων χρόνων έχουν δείξει ότι η στάση των εκπαιδευτικών 

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής έχει αλλάξει, αντικρίζοντας θετικά την 

ένταξη των μαθητών με αναπηρία (Avramidis & Kalyva, 2007; Doulkeridou, Evaggelinou, 

Mouratidou, Koidou, Panagiotou, & Kudlacek, 2011). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Lienert et al. (2001) επιβεβαιώνουν την άποψη ότι οι 

ελλείψεις που υπάρχουν στην οργάνωση, λόγω της μη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού, δεν 

βοηθούν στην επιτυχή διεξαγωγή της διαδικασίας της συνεκπαίδευσης, κάτι που αποτελεί τον 

μεγαλύτερο προβληματισμό των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής. 

Αποτελέσματα άλλων ερευνών δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής θεωρούν τους 

εαυτούς τους ότι βρίσκονται σε ανέτοιμη θέση για να διδάξουν σε τάξεις ενσωμάτωσης λόγω 

ελλιπούς κατάρτισης, ενημέρωσης και ειδίκευσης (Περικλής, Τσιμάρας, Ευαγγελινού & 

Αγγελοπούλου, 2002), αφού έχουν ελλείψεις όσο αφορά τις ιδιαιτερότητες των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες όπως και των μεθόδων διδασκαλίας που απαιτεί η κάθε περίπτωση (Abosi & Koay, 2008), 

καθώς και η μη κατάλληλη εξοικείωση με την Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή και τα αθλήματα 

που μπορούν να ανταπεξέλθουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Βαπορίδη, Κοκαρίδας & Κρομμύδας, 

2005; Vogler, Van der Mars, Cusimano & Darst, 1992). 

Πιο θετική στάση όσον αφορά τη διδασκαλία παιδιών με ειδικές ανάγκες φαίνεται να έχουν 

οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη εμπειρία έναντι των εκπαιδευτικών με μικρότερη (Hutzler, Zach & 

Gafni, 2005; Kozub & Poretta, 1988). Ο παράγοντας εμπειρία βρέθηκε να συντελεί στη δημιουργία 

θετικών στάσεων απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες και από κοινού με τη γνώση των 

εκπαιδευτικών στο πώς να εντάξουν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες στην τάξη του τυπικού σχολείου, 

αυξάνει το επίπεδο της αυτοπεποίθησης και της υποκειμενικής αντίληψής τους (Rizzo & 

Kirkendall, 1995). 

Το φύλο και η ηλικία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής αποτελούν επίσης σημαντικούς 

παράγοντες που επιδρούν στη στάση τους. Μέσα από μια τροποποιημένη έκδοση του 

ερωτηματολογίου Attitudes toword Teaching Individuals with Disabilities in Physical Education 

του Kudlacek (2002), η Δουλκερίδου (2006) εξέτασε τις στάσεις των εκπαιδευτικών Φυσικής 
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Αγωγής ως προς την ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όπου σε 

σχέση με το φύλο δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν 

θετικές στάσεις όλων των εκπαιδευτικών. 

 Αντίθετα, σε έρευνες των Papadopoulou et al. (2004), Κοκκάρη (2006), Kuester (2000) 

διαπιστώθηκε πως το γυναικείο φύλο έχει θετικότερη στάση έναντι του ανδρικού. 

Σε μια έρευνα που έγινε το 2005 από τους Morley, Bailey, Tan & Cooke μελετήθηκαν οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ως προς μια μελλοντική πιθανότητα να εντάξουν 

παιδιά με ειδικές ανάγκες στο μάθημά τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής θεωρούν ότι η διαδικασία της ενσωμάτωσης θα 

μπορούσε να επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό, αν επερχόταν μια ριζική αλλαγή, όπου η διαδικασία 

της ενσωμάτωσης θα πλαισιωνόταν από κατάλληλη υποστήριξη και πόρους. 

Οι Sideridis και Chandler (1997) ανέπτυξαν το ερωτηματολόγιο για τις Συμπεριφορές των 

Δασκάλων σχετικά με την Ενσωμάτωση (TIAQ) που αποδίδει αποτελέσματα για τέσσερις 

παράγοντες: ικανότητα, οφέλη, αποδοχή και υποστήριξη. Συγκεκριμένα για τις αντιληπτές 

δεξιότητες και ικανότητες των παιδαγωγών στην αποτελεσματική διδασκαλία και στον χειρισμό 

ενδεχόμενων προκλητικών συμπεριφορών των μαθητών με αναπηρίες στις τυπικές τάξεις που 

επηρεάζουν την πραγματοποίηση της ενσωμάτωσης. Τα οφέλη της ενσωμάτωσης για τους μαθητές 

με αναπηρίες και για τους χαρακτηριστικούς συνομηλίκους τους είναι ο βασικός στόχος ολόκληρης 

της κίνησης προς την ενσωμάτωση. Την κοινωνική αποδοχή που αναφέρεται στην επιδοκιμασία 

των μαθητών με αναπηρίες από μαθητές χωρίς αναπηρίες, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους 

δασκάλους και η προθυμία των δασκάλων να φιλοξενούν μαθητές με αναπηρίες μέσα στις τάξεις 

τους. Τέλος στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού ως προς τη διαθεσιμότητα επαρκούς κεφαλαίου 

υλικών και υποστηρικτικού προσωπικού προς τη διδασκαλία μαθητών με αναπηρίες. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά αλλά επίσης υπέβαλλαν την ανάγκη για περαιτέρω 

έρευνα. 

Το ερωτηματολόγιο των Sideridis και Chandler (1997) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε 

ελληνικό πληθυσμό σε ένα δείγμα καθηγητών Φυσικής Αγωγής που εργάζονταν σε σχολεία της 

Αθήνας από τους Βαπορίδη, Κοκαρίδας και Κρομμύδας (2005). Τα αποτελέσματα της Βαπορίδη 

και των συνεργατών της (2005), έδωσαν μία μπρώτη εικόνα της άποψης των Ελλήνων γυμναστών 

όσον αφορά την ενσωμάτωση, ωστόσο πρότειναν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα των απόψεων 

γενικότερα των Ελλήνων καθηγητών και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

Ελπιδοφόρες παρουσιάζονται οι έρευνες των τελευταίων χρόνων οι οποίες  υποστηρίζουν ότι 

η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών βλέπει θετικά την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

(Avramidis & Kalyva, 2007; Mdikana, et al., 2007). 

Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών 

(Κοκαρίδας, 2004), περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να διαπιστωθούν οι απόψεις και οι στάσεις 

των εκπαιδευτικών σχετικά με το κίνημα της ένταξης σε τυπικές τάξεις. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ο σημαντικός ρόλος τόσο των πολιτικών που εφαρμόζονται σε 

κάθε εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και ο ρόλος των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σχετικά με την 

ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Επομένως, η εξέταση των στάσεων και απόψεων  των 

εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής της Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου θα μπορούσε να μας 

δώσει μια πρώτη εικόνα για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό την εξέταση των απόψεων των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε 

δημόσια σχολεία, για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μάθημα. Στην έρευνα 
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συμμετείχαν 102 εκπαιδευτικοί που συγκαταλέγονται στον κατάλογο των εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν το μάθημα, παγκύπρια (75 άνδρες –27 γυναίκες). H μέση ηλικία των συμμετεχόντων 

ήταν τα 45 έτη, με την ηλικία τους να κυμαίνεται μεταξύ 30-50 ετών. Ο μέσος όρος ετών 

διδασκαλίας ήταν τα 15 έτη και ωρών διδασκαλίας 15 ώρες τη βδομάδα. Όλοι/ες εργάζονται σε 

δημόσια σχολεία της Κύπρου και διδάσκουν το μάθημα από μια μέχρι είκοσι εννιά ώρες. Με τη 

μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, κάθε άτομο συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο των Sideridis & 

Chandler (1997), το οποίο αποτελείται από 12 ερωτήσεις και μετρά την στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες ως προς τους παράγοντες της δεξιότητας, 

οφέλους, αποδοχής και υποστήριξης. Κάθε ερώτηση είχε πέντε δυνατές απαντήσεις (από το 

«διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα»). 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Από τα αποτελέσματα προέκυψαν στατιστικά σημαντικές επιδράσεις μεταξύ των φύλων 

t(100)=2.411.p=.018, της επαρχίας που εργάζονται F(3,98)=3.822,p<0,05, των ετών διδασκαλίας 

F(3,98)=4.050,p<0,05 και του αριθμού των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος 

F(5,96)=2.655,p<0,05, ως προς το βαθμό καθοδήγησης των παιδιών με ορθοπεδικά προβλήματα. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα, οι άνδρες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό 

ετοιμότητας και θεωρούν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες καθοδήγησης των παιδιών 

με ορθοπεδικά προβλήματα. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην επαρχία της Λευκωσίας, 

δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην καθοδήγηση παιδιών με ορθοπεδικά 

προβλήματα σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς των άλλων πόλεων. Όσο αφορά τα χρόνια 

διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί που έχουν πέρα από είκοσι ένα χρόνια υπηρεσίας παρουσιάζονται 

πιο έτοιμοι/ες. Τέλος, όσο αφορά τις ώρες διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν από είκοσι 

έξι μέχρι είκοσι εννέα ώρες διδασκαλίας τη βδομάδα, δηλαδή αποκλειστικό αντικείμενο 

διδασκαλίας είναι το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, παρουσιάζουν το υψηλότερο αποτέλεσμα 

ανταπόκρισης στις ανάγκες των παιδιών με ορθοπεδικά προβλήματα. Επιπρόσθετα, οι 

εκπαιδευτικοί, σε ποσοστό που πλησιάζει το 80%, δηλώνουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε μεταξύ πολλαπλών αναπηριών σε σχέση με την 

επαρχία όπου εργάζονται F(3,98)=2.259,p<0,05. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην επαρχία της 

Λευκωσίας, δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην καθοδήγηση παιδιών με πολλαπλές 

αναπηρίες. Στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε σχετικά με την επάρκεια μορφωτικού υλικού 

που έχουν στη διάθεσή τους στη διδασκαλία παιδιών με αναπηρίες σε σχέση με τον τόπο εργασίας 

τους t(100)=-2.331.p=.022. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις πόλεις δηλώνουν ξεκάθαρα σε 

σχέση με τους συναδέλφους της υπαίθρου, ότι στερούνται επαρκούς μορφωτικού υλικού για τη 

διδασκαλία των παιδιών με αναπηρίες. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πέραν των σαράντα ετών, δηλαδή 

ένα ποσοστό των 90%, δηλώνουν πρόθυμοι να διευρύνουν τις γνώσεις τους παρακολουθώντας 

επιπρόσθετα μαθήματα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες 

F(2,99)=3.086,p<0,05. 

Επιπρόσθετα, σε υψηλά ποσοστά που αγγίζουν το 75% των εκπαιδευτικών, θεωρούν ότι τα 

παιδιά με αναπηρίες ωφελούνται από την αλληλεπίδραση με τυπικά παιδιά στο πλαίσιο της τυπικής 

τάξης και ότι τα τυπικά παιδιά θα ωφεληθούν από την ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες σε 

μια τυπική τάξη. 

3. Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών Φυσικής 

Αγωγής για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας, σε γενικό επίπεδο, έδειξαν μία θετική στάση των εκπαιδευτικών 

Φυσικής Αγωγής ως προς την ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες σε μια κανονική τάξη. 
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Οι εκπαιδευτικοί γενικά έχουν μια θετική στάση και δηλώνουν ότι μπορούν να 

ανταποκριθούν στην καθοδήγηση αυτών των παιδιών. Πιο σίγουροι/ες οι συμμετέχοντες/σες 

θεωρούν ότι μπορούν να διαχειριστούν τις μαθησιακές δυσκολίες και τη συμπεριφορά των παιδιών 

με  ειδικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα των Papadopoulou et al. 

(2004), όπου οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται ικανοί/ες να ανταποκριθούν σε πιο ήπιες μορφές 

αναπηριών σε σχέση με «σοβαρότερες» κατηγορίες ειδικών αναγκών. Οι εκπαιδευτικοί 

τοποθετούνται ξεκάθαρα ότι οι γνώσεις τους δεν είναι επαρκείς, αλλά δείχνουν έτοιμοι/ες να 

θέλουν να διδάξουν σε μια τάξη ένταξης. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής εκτιμά πως τα παιδιά με αναπηρίες αλλά 

και τα παιδιά τυπικής ένταξης, θα ωφεληθούν από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους στο πλαίσιο της 

κανονικής τάξης. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με την έρευνα των Magiati, Dockrell & Logotheti 

(2002), οι οποίοι μελέτησαν τις στάσεις των μαθητών χωρίς ειδικές ανάγκες απέναντι στα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες, όπου τα αποτελέσματα έδειξαν πως και οι ίδιοι οι μαθητές χωρίς ειδικές ανάγκες 

έχουν θετική στάση ως προς την αλληλεπίδρασή τους με μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής είναι σύμφωνοι/ες με την άποψη ότι τα 

παιδιά με αναπηρίες είναι κοινωνικώς αποδεκτά από τα παιδιά χωρίς αναπηρίες. Έκριναν δηλαδή 

πως τα παιδιά αυτά είναι κοινωνικώς αποδεκτά από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά και έχουν 

θετική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο ενσωμάτωσης παιδιών με αναπηρίες στην κανονική τάξη, 

γεγονός που αποδεικνύει την εφαρμογή του θεσμού της ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Σημαντικό ποσοστό εξέφρασαν ότι δεν τους αρέσει να έχουν παιδιά με αναπηρίες στην τάξη τους, 

γεγονός που δείχνει μάλλον την αρνητική τους στάση ή τον φόβο που πιθανόν να τους προκαλεί η 

διαδικασία της ενσωμάτωσης. Γενικότερα, πολλές παράμετροι μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή 

αρνητικά την στάση των εκπαιδευτικών, όπως οι γνώσεις που κατέχουν, η προϋπάρχουσα εμπειρία, 

καθώς και η κατάλληλη υποστήριξη και πόροι που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί. 

Κυρίαρχη είναι η άποψη των εκπαιδευτικών ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους επαρκές 

μορφωτικό υλικό, ικανοποιητικό προϋπολογισμό καθώς και τις απαραίτητες υπηρεσίες 

υποστήριξης, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και απαιτήσεις της ενσωμάτωσης 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην τυπική τάξη. Αυτή την άποψη έρχονται να επιβεβαιώσουν και 

τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, όπως των Morley, Bailey, Tan & Cooke (2005), όπου οι 

εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, θεωρούν πως οι ελλείψεις που υπάρχουν στην οργάνωση, λόγω 

της μη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού, δε βοηθούν στην επιτυχή διεξαγωγή της διαδικασίας 

της συνεκπαίδευσης, κάτι που αποτελεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό τους. 

Αισιόδοξο είναι το γεγονός πως, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν παρακολούθησε 

σεμινάρια επιμόρφωσης σε θέματα ειδικής Φυσικής Αγωγής, μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

Φυσικής Αγωγής έδειξαν μεγάλη προθυμία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαίδευσης 

ατόμων με ειδικές ανάγκες. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως αυτή η προθυμία των εκπαιδευτικών σε 

συνδυασμό με μια μελλοντική ανάπτυξη των κατάλληλων υπηρεσιών, θα μπορούσε να αποτελέσει 

το κλειδί για την επιτυχία της ενσωμάτωσης και να οδηγήσει στην αποφυγή των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η ειδική αγωγή και εκπαίδευση. 

Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής δίνουν το μήνυμα προς το ΥΠΠ ότι θα 

πρέπει να λάβει υπόψη τις μεγάλες ελλείψεις σε οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη που 

τυγχάνουν τα σχολεία στο θέμα της ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ο κατάλληλος 

εξοπλισμός και η επιβαλλόμενη επιμόρφωσή τους που να τους καθιστά κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, θα βοηθήσει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αλλά και τους ιδίους. Έτσι θα μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν λόγω της ένταξης και θα  

μπορούν να ανταπεξέλθουν και να οργανώσουν το μάθημά τους ποιοτικότερα προς όφελος και των 

παιδιών με ένταξη, αλλά και των παιδιών με τυπική ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης 

και θετικών στάσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, σε γενικό επίπεδο, έδειξαν μία θετική 

στάση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ως προς την ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες 

σε μια κανονική τάξη. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 
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να γίνουν νέες έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα 

ενσωμάτωσης και βελτίωσης της παρεχόμενης γνώσης και στήριξης των εκπαιδευτικών στη 

διαδικασίας ενσωμάτωσης παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο. 
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ΑΝΑΦΥΟΜΕΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Κωνσταντινίδης Μαρίνος 

εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης 

 

 Περίληψη 

 Ένα σημαντικό κομμάτι της Δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα το εκπροσωπούν οι 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί με τη λειτουργία τους στελεχώνονται και 

εποπτεύονται οι σχολικές μονάδες και οι υποστηρικτικοί θεσμοί της εκπαίδευσης, αλλά αποτελούν 

και τον ενδιάμεσο κρίκο του ΥΠΠΕΘ με τις σχολικές μονάδες. Το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΠΕΘ 

προβλέπει για κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πέντε τμήματα, τα τμήματα 

διοικητικού, οικονομικού, προσωπικού, νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών θεμάτων, υπό τη 

διοίκηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συνύπαρξη των νέων αυτών δομών, μετά 

από ένα περίπου χρόνο λειτουργίας, έδειξε κάποια προβλήματα και δυσλειτουργίες, που 

περιγράφονται ξεκάθαρα σε έρευνα, που διεξήγαγε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης με τη μέθοδο 

ερωτηματολογίων στους διοικητικούς υπαλλήλους και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, όπως η εμπλοκή πολλών τμημάτων στην 

διεκπεραίωση διαδικασιών, η ελλιπής στελέχωση των τμημάτων και συχνά η ασάφεια κατανομής 

αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων. Για την επίλυση των παραπάνω ο Διευθυντής θα πάρει τις 

απαραίτητες πρωτοβουλίες. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διεύθυνση, οργανόγραμμα, τμήματα, δυσλειτουργίες, υπάλληλοι 

1. Εισαγωγή 

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ένα νευραλγικό κομμάτι του συστήματος 

εκπαίδευσης της χώρας μας, αφού αποτελούν την κινητήρια δύναμη λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων και τον ενδιάμεσο συνεργάτη με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι 

αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι πολυποίκιλες, για αυτό και το νέο 

οργανόγραμμα του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 18/2018, για την πιο 

αποτελεσματική τους λειτουργία θεσπίζει πέντε εσωτερικά τμήματα, διοικητικού, οικονομικού, 

προσωπικού, νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών θεμάτων. Μετά την πάροδο ενός περίπου έτους 

λειτουργίας με το νέο οργανόγραμμα, επιδιώκεται από την παρούσα εργασία να γίνει μια 

προσπάθεια αποτίμησής του και αν η τροποποίηση από το προηγούμενο οργανόγραμμα (με δύο 

τμήματα, διοικητικού και εκπαιδευτικών θεμάτων σύμφωνα με το νόμο 1566/1985) απέδωσε 

ικανοποιητικότερα αποτελέσματα. 

Ως εργαλεία αποτίμησης θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας με 

ερωτηματολόγια στους διοικητικούς υπαλλήλους και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης καθώς και η άποψη του Διευθυντή Εκπαίδευσης, 

μετά από εννέα χρόνια εμπειρίας στη διοίκηση της παραπάνω υπηρεσίας. 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

2.1 Η Δημόσια διοίκηση γενικά 

Η δημόσια διοίκηση αντικατοπτρίζει τις θεσμικές βάσεις για τον τρόπο διακυβέρνησης των 

χωρών, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και λειτουργεί με βάση οργανωτικές δομές, 

διαδικασίες, ρόλους, σχέσεις, πολιτικές και προγράμματα. Διαμορφώνει τη βιώσιμη οικονομική 

ευμάρεια, την κοινωνική συνοχή και την ανθρώπινη ευημερία. Επηρεάζει την κοινωνική 
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εμπιστοσύνη και διαμορφώνει τις συνθήκες για τη δημιουργία δημόσιας αξίας (Θεματικό 

ενημερωτικό δελτίο ευρωπαϊκού εξαμήνου, Ποιότητα της δημόσιας διοίκησης: European 

Commission 2016).  

Οι αδυναμίες στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά 

εμπόδια στη λειτουργία του κράτους, στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, καθώς και στην καινοτομία (Επιτροπή των Περιφερειών, «Results of the CoR 

online consultation on obstacles to investments at local and regional level», Γραμματεία της 

επιτροπής «Οικονομική Πολιτική» (ECON), Βρυξέλλες, Σεπτέμβριος 2016). Η γήρανση των 

δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τους δημόσιους οργανισμούς. Αυτό 

εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ικανότητα, τη θεσμική σταθερότητα και 

την ποιότητα των υπηρεσιών. Θα πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικές στρατηγικές για την 

προσέλκυση ταλέντων, τη διασφάλιση της μεταφοράς γνώσης και την παροχή επαγγελματικής 

εξέλιξης (Baltic Institute of Social Sciences, et al., «The Study on the Future Role and Development 

of the Public Administration», Ρίγα, 2015).  

Οι πελατειακές σχέσεις στην πρόσληψη προσωπικού είναι μείζον πρόβλημα σε ορισμένα 

εθνικά συστήματα και μπορούν να παρεμποδίσουν κάθε έλλογη προσπάθεια οικοδόμησης 

καλύτερης δημόσιας διοίκησης. Η πολιτικοποίηση και η έλλειψη αξιοκρατικών προσλήψεων στον 

δημόσιο τομέα ευνοούν τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση και υπονομεύουν την απόδοση. Η 

μείωση των δημοσίων δαπανών κατά τη διάρκεια της κρίσης επηρέασε τις αποδοχές των 

εργαζόμενων και τις επενδύσεις για την κατάρτιση στη δημόσια διοίκηση. Η πλειονότητα των 

πολιτικών για τους ανθρώπινους πόρους επικεντρώνονται στις επιδόσεις, αλλά δεν αποδίδεται 

πάντα ο ίδιος βαθμός προτεραιότητας στην ανάπτυξη του δυναμικού των εργαζόμενων (Dssler, 

Σύγχρονη στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 2014:27). Η διαχείριση διαδικασιών 

υπερισχύει της διοίκησης προσωπικού. Η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών μιας χώρας 

συσχετίζεται με το επίπεδο εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση, την ευχέρεια άσκησης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την κοινωνική ευημερία. Αποτελεί επίσης αξιόπιστη ένδειξη 

για τη γενική εύρυθμη λειτουργία εντός κράτους. Οι καλά σχεδιασμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης μπορούν να μεταμορφώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της 

παροχής δημόσιων υπηρεσιών (Κατσαρός Ι. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, 2008:16). 

2.2 Ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης 

Ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης είναι η πρόβλεψη των κοινωνικών προκλήσεων και η 

προορατική αντιμετώπισή τους, προκειμένου να μειωθούν οι κλυδωνισμοί για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, και η ίδια η δημόσια διοίκηση επηρεάζεται από τις κυρίαρχες εξωτερικές 

τάσεις. Δεν υπάρχουν άμεσες λύσεις για την αντιμετώπιση των εν λόγω τάσεων. (Οργάνωση & 

Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ 

Ιονίων Νήσων,2010:6). Οι μελλοντικοί δημόσιοι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν ως στόχο: να είναι 

επικεντρωμένοι στην εκτέλεση της αποστολής τους, να έχουν ως άξονα την καινοτομία, να 

εστιάζουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να είναι αποκεντρωμένοι, δικτυωμένοι και να 

αναλαμβάνουν κινδύνους (Μάρκου Κ, Σύγχρονες μορφές επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών και 

πολίτη και η συμβολή τους στη βελτίωση της ποιότητας, 2017:4). Οι πολίτες προσδοκούν όλο και 

περισσότερο μια μοντέρνα και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Από την άλλη οι φορείς έχουν 

να αντιμετωπίσουν τα μέτρα λιτότητας και την κατακρεούργηση των προϋπολογισμών τους με 

αποτέλεσμα να στρέφονται σε οικονομικές πολιτικές χρηματοδότησης καινοτομιών, εντείνοντας 

έτσι την αναποτελεσματικότητά τους Έτσι, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από τις διάφορες 

μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων είναι πενιχρά έως απογοητευτικά και η διοίκηση 

εξακολουθεί να αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού 

συστήματος της χώρας. 
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3. Θεσμικό πλαίσιο 

Στο παραπάνω τοπίο της δημόσιας διοίκησης της χώρας, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, με τις όποιες ελλείψεις τους σε προσωπικό και λειτουργικά έσοδα, προσπαθούν να 

στείλουν το δικό τους μήνυμα, το οποίο είναι μήνυμα αισιοδοξίας, αφού αποδεικνύουν στην πράξη, 

ότι διεκπεραιώνουν ένα σύνολο πολύπλοκων διαδικασιών, διαχείρισης πολυάριθμου προσωπικού 

και λειτουργίας σχολικών μονάδων.  

Στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μιας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θεωρήθηκε, 

ότι πρέπει να αποτυπωθούν νόμοι, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, που αφορούν 

την ίδρυση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις αρμοδιότητες του Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, το καθεστώς εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων 

εκπαιδευτικών σ’ αυτές, όπως και το νομικό πλαίσιο των κυριότερων διαδικασιών, που 

υλοποιούνται απ’ τη Διεύθυνση, όπως μεταθέσεις, αποσπάσεις ή εκλογές αιρετών. Όλα τα 

παραπάνω αναγράφονται στο παράρτημα, που ακολουθεί. 

4. Οργανόγραμμα λειτουργίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Το οργανόγραμμα των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του κεφ. ΣΤ, άρθρο 19 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του 

ΠΔ 18/23-2-2018 ΦΕΚ 31 τ.Α ,το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4589/2019, όπου οι 

παρακάτω οργανικές μονάδες συγκροτούν την παραπάνω υπηρεσία:  

• α. Τμήμα Α Διοικητικού 

• β. Τμήμα Β Οικονομικού 

• γ. Τμήμα Γ Προσωπικού 

• δ. Τμήμα Δ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

• ε. Τμήμα Ε Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

5.  Επί μέρους αρμοδιότητες λειτουργίας των τμημάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

1. Το Τμήμα Α΄ Διοικητικού είναι αρμόδιο για: 

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της 

αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, β) τη διοικητική υποστήριξη διαγωνισμών, γ) τη διαχείριση όλων 

των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών, δ) τον έλεγχο της 

ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους 

διοικητικών διαδικασιών, στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών, ζ) την παραλαβή και 

διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων, η) την 

παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θ) τον καθορισμό 

της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή), ι) τις 

σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, 

μετονομασία), ια) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων, ιβ) την τήρηση των αρχείων σχολικών 

μονάδων που καταργήθηκαν, ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 

 2. Το Τμήμα Β΄ Οικονομικού είναι αρμόδιο για: α) τη χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων 

(Μ.Κ.) στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, β) την συγκέντρωση και 

επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, την 

παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την σύνταξη του απολογισμού της, γ) την έκδοση των 

πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης, δ) την 

σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις 

αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, ε) την 

προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση 
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και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της 

Διεύθυνσης, στ) τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών, ζ) τον έλεγχο των προϋποθέσεων 

και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος με τέκνα σε σχολεία, η) 

τη μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων, θ) την παραλαβή και 

διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων, ι) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης και του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί σε αυτήν σε οικονομικής φύσεως 

θέματα, ια) την καταβολή μη μισθολογικών παροχών, ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης 

πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων, ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή 

δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 24 του ν. 4270/2014. ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.  

3. Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για: α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και 

υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της 

οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη 

νομοθεσία, β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που 

λειτουργεί στη Διεύθυνση, γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της 

εκπαίδευσης, δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα 

υπηρεσιακά συμβούλια, ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και 

διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης, στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων 

με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων, ζ) την καταγραφή των 

κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης, 5720 Εφημερίδα της κυβέρνησης, τεύχος Α’ 31/23.02.2018 η) την έκδοση των 

διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης, θ) τη 

διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές, ι) τη μέριμνα 

για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού, ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης 

πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ιβ) τη διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης, ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων 

σπουδών και στοιχείων Π.Μ., ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων, ιε) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την 

έδρα τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ιστ) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει 

στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης, ιζ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου 

στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου 

συναφούς θέματος.  

4. Το Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρμόδιο για: α) τη λειτουργία 

των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και λοιπών φορέων του δημοσίου που 

χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης, β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών 

για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης, γ) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων 

δεδομένων, δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών 

επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού, ε) την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των 

υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στ) την ψηφιοποίηση και 

τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, ζ) την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή 

διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, η) τη 

μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων, θ) την 

ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής, ι) την υποστήριξη της συλλογής και 

επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 

 5. Το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για: α) θέματα εγγραφών, 

μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών, β) την εφαρμογή των αναλυτικών 

προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, γ) θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων, δ) τη 

διαίρεση τάξεων σε τμήματα, ε) θέματα ειδικής αγωγής, στ) την έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας, ζ) 

την εφαρμογή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής, η) 
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θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, θ) θέματα λειτουργίας των μαθητικών 

κοινοτήτων, ι) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών, ια) την εποπτεία προγραμμάτων 

επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων, ιβ) την 

έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης, ιγ) 

τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 

6.  Συνθήκες λειτουργίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

6.1 Διεξαγωγή έρευνας 

Μελετώντας κανείς το παραπάνω οργανόγραμμα, τα αντικείμενα και τις διαδικασίες, που 

είναι υποχρεωμένα τα τμήματα να διεκπεραιώσουν, σε συνδυασμό με τις επιπλέον αρμοδιότητες 

του Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι οποίες για να ασκηθούν απαιτείται η προετοιμασία υλοποίησης απ’ 

τα αντίστοιχα τμήματα διοίκησης, εύκολα θα διαπίστωνε, ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένη να διαχειριστεί ένα τεράστιο όγκο διαδικασιών, που δεν έχουν 

μόνο γραφειοκρατικό χαρακτήρα, αλλά και άπτονται σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, 

αφού η υπηρεσία διαχειρίζεται ογκώδη ποσά, που αφορούν μισθοδοσία, οδοιπορικά, υπερωρίες 

εκπαιδευτικών, λειτουργικά έξοδα αναλώσιμων αγαθών, κ.α.. Ιδιαίτερο φόρτο εργασίας προκαλούν 

οι προερχόμενοι πόροι από προγράμματα ΕΣΠΑ, αφού δεν απαιτούν μόνο αυστηρούς κανόνες 

δημοσιότητας και υπέρογκη γραφειοκρατία, αλλά ακολουθούνται και από εξονυχιστικούς ελέγχους 

από αρμόδια κλιμάκια ελέγχου του ΥΠΠΕΘ, Υπουργείου Οικονομικών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όμως μια πραγματική, αληθινή εικόνα, για τις δυσκολίες επιτέλεσης του έργου της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης θα μπορούσε να αποτυπωθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους, 

μόνιμους διοικητικούς, αλλά και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε αυτήν για το τρέχον σχολικό 

έτος. Για αυτό και καταρτίστηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε, ενώ τα εξαγώγιμα 

συμπεράσματα από αυτό, θα ανακοινωθούν παρακάτω. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 

παρατίθεται ως ακολούθως: 

 

6 .2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Σε ποιο τμήμα της Διεύθυνσης ΠΕ εργάζεστε; 

………………………………………………………………… 

2. Θεωρείτε λίγες ή πολλές τις αρμοδιότητες του τμήματός σας; 

……………………………………………………………… 

3. Θεωρείτε αναγκαίες όλες τις αρμοδιότητες του τμήματός σας, αν όχι ποιες και γιατί; 

………………………………………………………………………… 

4. Υπάρχουν περίοδοι με υπερβολικό φόρτο εργασίας, ποιες είναι αυτές και ποιες 

αρμοδιότητες αφορούν; 

…………………………………………………………………………… 

5. Ο χώρος του γραφείου σας βοηθά στην ομαλή διεκπεραίωση του έργου σας, αν όχι γράψτε 

την αιτία 

………………………………………………………… 

6. Απαριθμήστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην υλοποίηση του έργου σας και 

αποτυπώστε τις αιτίες πρόκλησής τους 

……………… 

7. Θεωρείτε επαρκείς τις γνώσεις σας για την εκτέλεση καθηκόντων, που σας ανατίθενται ή 

χρήζετε επιμόρφωσης, αν ναι σε ποια αντικείμενα; 

……………………………… 

8. Αν πιστεύετε ότι η διαμόρφωση καλού κλίματος στην υπηρεσία βοηθά στη θετική έκβαση 

του έργου της, από ποιους παράγοντες πιστεύετε ότι εξαρτάται η διαμόρφωσή του;  

(σημειώστε παραπάνω από μία επιλογή) 
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o Α. Διευθυντής Εκπαίδευσης 

o Β. Προϊστάμενος τμήματος   

o Γ. Συνάδελφοι 

o Δ. Υλικοτεχνική υποδομή 

o Ε. Χώρος εργασίας 

6 .3 Αποδελτίωση ερωτηματολογίων 

 Μετά από αποδελτίωση δεκαπέντε ερωτηματολογίων, που συμπληρώθηκαν από μόνιμους 

διοικητικούς υπαλλήλους και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται 

πολλά χρόνια στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εξάγονται τα παρακάτω χρήσιμα 

συμπεράσματα: 

• Όλοι οι εργαζόμενοι των τμημάτων δήλωσαν ότι οι αρμοδιότητες που τους αναλογούν είναι 

πολλές και ορισμένες πολύπλοκες 

• Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι αρμοδιότητες των τμημάτων τους είναι 

αναγκαίες, ορισμένες όμως εμπλέκονται μεταξύ τους και πρέπει να διεκπεραιώνονται από 

περισσότερα του ενός τμήματος, για αυτό και τίθεται το θέμα του σαφούς διαχωρισμού 

καθηκόντων σε κάθε υπάλληλο. 

• Καθοριστικός είναι ο ρόλος του χώρου εργασίας στην απόδοση των υπαλλήλων, αναγκαία η 

επιμόρφωσή τους σε τακτά διαστήματα, από όλους αναφέρεται η αρχή και το τέλος του 

σχολικού έτους επιφέρουν φόρτο εργασίας, ενώ η αχίλλειος πτέρνα της υπηρεσίας είναι η 

έλλειψη μόνιμου διοικητικού προσωπικού. 

• Ειδικότερα στο τμήμα οικονομικού, εξαιτίας της ιδιομορφίας του αντικειμένου του και της 

μεγάλης προσοχής, που πρέπει να επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι, καταγράφεται ο μεγάλος 

όγκος εγγράφων, που απαιτείται για την διεκπεραίωση χρηματικών ενταλμάτων σε συχνά 

ασφυκτικές προθεσμίες, όπως και ο φόρτος διαδικασίας εκκαθάρισης αποδοχών των 

εκπαιδευτικών, μέρος της οποίας θα έπρεπε να διεκπεραιώνει το τμήμα Β της Διεύθυνσης 

Εκκαθάρισης Αποδοχών και λοιπών επιδομάτων του ΥΠΠΕΘ. 

• Σε συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Προσωπικού επισημαίνει, ότι συχνά η δυσλειτουργία 

επιτείνεται από το ΥΠΠΕΘ με καθυστέρηση στην ενημέρωση, με εισαγωγή νέων 

διαδικασιών, χωρίς αποσαφήνιση ορισμένων παραμέτρων υλοποίησής τους, αλλά και με 

πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων από μέρους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορισμένα 

θέματα, που τυγχάνουν διευκρινήσεων. 

• Μια ιδιαιτερότητα λειτουργίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποτελούν τα Μειονοτικά 

Δημοτικά Σχολεία, με το δίγλωσσο πρόγραμμα μάθησης και ξεχωριστό διοικητικό και 

λειτουργικό πλαίσιο, που απορρέει από διεθνείς συνθήκες και πρωτόκολλα, επιβαρύνοντας 

έτσι τη Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και σε θέματα διοίκησης και εποπτείας, 

αφού απαιτείται δημιουργία άτυπου τμήματος στη Διεύθυνση ενασχόλησης με τα 

Μειονοτικά Σχολεία, για τη διεκπεραίωση διαδικασιών, που τα αφορά. 

7. Η άποψη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Στην πλειοψηφία των απόψεων που καταγράφει η έρευνα, είναι σύμφωνη και η γνώμη του 

Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχει την συνολική εικόνα λειτουργίας των Τμημάτων 

της υπηρεσίας του. Δεν είναι μόνο ο ορθός προγραμματισμός, που απαιτείται για την αναγκαία 

στελέχωση των σχολικών μονάδων ούτε και η καθημερινή εποπτεία τους, δραστηριότητες σίγουρα, 

που δημιουργούν ευθύνες, αλλά και προϋποθέτουν σύνεση και αποφασιστικότητα, σημαντικά 

χαρακτηριστικά Διευθυντή ηγέτη (Γεωργιάδου Β-Καμπουρίδης Γ , Ο Διευθυντής Ηγέτης, 

2008:125). 

Παράλληλα ο Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να δέχεται τους πολίτες, συχνά για υποβολή 

παραπόνων, λόγω συμπεριφορών εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, να εγείρει πειθαρχικές 
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διαδικασίες εναντίον εκπαιδευτικών, να γνωμοδοτεί με προτάσεις σε αγωγές εκπαιδευτικών 

εναντίον του δημοσίου, να είναι μέλος επιτροπής καταλληλότητας χαρακτηρισμού οικοπέδου ή 

κτηρίου για να στεγαστεί σχολείο, να προτείνει ιδρύσεις ή υποβιβασμούς και καταργήσεις 

σχολικών μονάδων, να δρομολογεί και να παίρνει πρωτοβουλίες για επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, 

αλλά και να συνεργάζεται με πρόσωπα και θεσμούς της τοπικής κοινωνίας. Οι παραπάνω 

αρμοδιότητες οπωσδήποτε συνηγορούν στο γεγονός, ότι το έργο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι 

τεράστιο, οπότε είναι φυσικό να προκαλούνται κάποιες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις, που 

συχνά δεν είναι υπαιτιότητα της υπηρεσίας.  

Όμως η πετυχημένη διεκπεραίωση πολύπλοκων διαδικασιών, όπως μεταθέσεις, αποσπάσεις, 

εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ, διορισμοί αναπληρωτών, περάτωση διαδικασιών οικονομικού 

ενδιαφέροντος και άλλες συναφείς, αποδεικνύουν, ότι το έργο της Διεύθυνσης έχει στη συντριπτική 

του πλειοψηφία θετικά αποτελέσματα και συγκεντρώνει την αποδοχή των εκπαιδευτικών. Οι 

προσπάθειες για βελτίωση των κτηριακών υποδομών και οι συνθήκες διαβίωσης γραφείου δεν 

πρέπει να σταματούν, αλλά να ανανεώνονται, ενώ η ανακατανομή ρόλων στους υπαλλήλους 

επιβάλλεται, διότι κάθε έτος το δυναμικό αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι διαφορετικό. 

8 Συμπεράσματα 

• Μελετώντας όλες τις παραπάνω καταγραφές και συγκρίνοντας το παλαιό τρόπο 

λειτουργίας, με τα δύο τμήματα διοικητικού και εκπαιδευτικών θεμάτων, γίνεται κατανοητό 

ότι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το νέο οργανόγραμμά τους και τη 

λειτουργία των τμημάτων, που αυτό υιοθετεί, είναι σίγουρο ότι λειτουργούν 

αποτελεσματικότερα. Προηγούμενα δεν ήταν καθορισμένα επακριβώς τα καθήκοντα και οι 

αρμοδιότητες, που απέρρεαν από τη λειτουργία των δύο τμημάτων, που υπήρχαν, 

προκαλώντας συχνά σύγχυση και ένταση μεταξύ των υπαλλήλων, ενώ με την πάροδο του 

χρόνου, έχουν εισαχθεί πολλά νέα αντικείμενα ενασχόλησης, όπως η λειτουργία των 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Ειδικής Αγωγής και οι διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

που δεν είναι εύκολη η ένταξή τους στα αντίστοιχα τμήματα. Στο νέο οργανόγραμμα 

περιγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται και τα νέα αντικείμενα (ΕΣΠΑ, Ειδική Αγωγή, Τάξεις Υποδοχής), με 

αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα έγκαιρου και έγκυρου προγραμματισμού ενεργειών 

από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αλλά και της απαιτούμενης συνεργασίας των τμημάτων. 

• Φυσικά καθοριστική είναι η συμβολή του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα 

λειτουργίας της Διεύθυνσης. Είναι αυτός, που θα δημιουργήσει το όραμα επίτευξης στόχων 

της Διεύθυνσης, αυτός που θα λειτουργεί ως πηγαίο άτομο και όχι ως ελεγκτής, αυτός που 

αντιμετωπίζει άμεσα τις καταστάσεις αβεβαιότητας και πολλαπλών επιλογών, αυτός που με 

τη συμπεριφορά του παρακινεί, εμψυχώνει και ενεργοποιεί τους συνεργάτες του, αυτός που 

είναι «ανοιχτός» και «ευέλικτος», αλλά και αποφασιστικός, όταν απαιτείται. 

• Οι Διευθύνσεις λοιπόν, είναι υπεύθυνες διεκπεραίωσης ενός τεράστιου όγκου διαδικασιών, 

οι οποίες περιλαμβάνουν από τη μια διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, σε επίπεδο 

στελέχωσης σχολικών μονάδων, ακροβατώντας συχνά για συγκερασμό αριθμών, αλλά και 

ανθρώπινων προβλημάτων και από την άλλη άκρατη γραφειοκρατία, ειδικά κατά την 

εφαρμογή προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ασφυκτικές προθεσμίες υλοποίησης χρονοδιαγραμμάτων, 

αλλά και ορισμένες φορές εξειδικευμένη γνώση είτε σε θέματα οικονομικού περιεχομένου 

είτε ηλεκτρονικού υπολογιστή, όταν δεν υπηρετούν υπάλληλοι, ειδικότητας πληροφορικής.  

• Προτείνεται λοιπόν, οι όποιες αναφυόμενες δυσκολίες εναρμόνισης των υπαλλήλων, κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πνεύμα καλής 

συνεργασίας από όλους, δίκαιης και ισότιμης συμπεριφοράς από τον Διευθυντή έναντι 

όλων, υιοθέτηση ευκαιριών για επιμόρφωση, ανακατανομές ρόλων όταν και όπου 

χρειάζεται, αλλά και την κατάλληλη στελέχωση των οργανικών θέσεων διοικητικών 

υπαλλήλων από πλευράς αρμόδιου Υπουργείου. Η υλοποίηση βέβαια όλων αυτών 
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προϋποθέτει την καθοδήγηση και οργάνωση, από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης, ηγέτη και 

διαμορφωτή κλίματος αλληλοβοήθειας, συμπαράστασης και αποδοχής. 

• Τελικά, θα πρέπει να επιδιώκεται η εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων οι 

οποίες βασίζονται στην ανατροφοδότηση, ώστε να ενισχύονται τα κίνητρα, η συνεργασία 

και ο επαγγελματισμός στη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, σε περίπτωση μη ορθής διαχείρισής 

τους, οι πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να δημιουργήσουν κλίμα διχασμού 

και να λειτουργήσουν ως αντικίνητρα και θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν την ομαδική 

εργασία. 
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών 

μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» 

4.Φ.353.1./17/81587/Δ1/17-7-2012(ΦΕΚ 1340 τ.Β/16-10-2002) ΥΑ ΥΠΠΕΘ «Συμπλήρωση-

Τροποποίηση της Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β/16-10-2002) « Καθορισμός 

των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 

και των συλλόγων των διδασκόντων» 

5.ΠΔ 1/2003 ΦΕΚ 1/τ Α/3-1-2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών 

συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες 

αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εκλογής των αιρετών ,τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών των συμβουλίων αυτών» 

6.ΠΔ 50/1996 ΦΕΚ 45/τ .Α/8-3-1996 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της 

δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

7.ΠΔ 100/1997 ΦΕΚ 94 τ.Α/22-5-1997 «Τροποποίηση του ΠΔ 50/96 «Μεταθέσεις και 

τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

8.ΥΑ ΥΠΠΕΘ 50690/Ε2/27-3-2018 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε υπηρεσίες και φορείς 

αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-19 

 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης 

Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιγράφονται στις παρακάτω 

Υπουργικές Αποφάσεις, απ’ το περιεχόμενο των οποίων έχουν αφαιρεθεί αρμοδιότητες, 

αντικείμενο των οποίων δεν υφίσταται πλέον: 

Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β/16-10-2002) «Καθορισμός των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 

και των συλλόγων των διδασκόντων» 

Φ.353.1./17/81587/Δ1/17-7-2012(ΦΕΚ 1340 τ.Β/16-10-2002) «Συμπλήρωση-Τροποποίηση 

της Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β/16-10-2002) « Καθορισμός των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 

και των συλλόγων των διδασκόντων» 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Μαυρίδης Συμεών 

s.mavridis@hotmail.com 

Τμήμα Κοινωνική Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, ΔΠΘ, ΠΔ 407/1980 

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή της δράσης των παλαιών και των 
νέων συλλογικοτήτων ως φορέων αντίδρασης και διαμόρφωσης του κοινωνικού γίγνεσθαι. Η 
παρούσα εργασία, μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, προσπαθεί να φωτίσει και να συνδέσει τις νέες 
συλλογικότητες με τις παλαιότερες και να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η αντιδραστικότητά 
τους διαμορφώνει την κοινωνική πραγματικότητα των σύγχρονων κρατών. Εντός της έρευνας 
αναλύεται η χρονική εξέλιξη της δράσης των συλλογικότητων, κυρίως από τα μέσα του 20ου αιώνα 
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έως και σήμερα, το εννοιολογικό τους περιεχόμενο, οι διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των 
παλαιών και νέων συλλογικοτήτων καθώς και ο τρόπος δράσης-αντίδρασης που υιοθετούν. 

 
Λέξεις κλειδιά: αντιδραστικότητα, συλλογικότητες, κινήματα, θεσμοί 

1. Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της αντιδραστικότητας των ποικίλων συλλογικοτήτων παρατηρείται ακόμα και 
εντός δημοκρατικών πολιτευμάτων. Μάλιστα, στο διάβα του χρόνου υιοθετούνται διαφορετικές 
μορφές δράσης-αντίδρασης ενάντια στην εκάστοτε καθεστηκυία τάξη. Γενικά, ως 
αντιδραστικότητα μπορούμε να ορίσουμε την αντίθετη δράση. Ιστορικά, το μαζικό εργατικό και 
συνδικαλιστικό κίνημα όπως και οι παραδοσιακοί θεσμοί έχουν υποχωρήσει αισθητά ως 
αντιλαμβανόμενες αξίες ήδη από τις αρχές του 1980. Ακολούθως, μετά την κατάρρευση του τέως 
ανατολικού συνασπισμού με την ολική επικράτηση του καπιταλισμού, της παγκοσμιοποίησης και 
των καταναλωτικών προτύπων διαβίωσης, η κατάσταση επιδεινώθηκε έτι περαιτέρω 
κατακρημνίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους παραδοσιακούς οργανωμένους 
μηχανισμούς κοινωνικής δράσης. Πολύ σύντομα, όμως, οι σύγχρονοι κοινωνικοί φορείς, οι 
λεγόμενες νέες συλλογικότητες βρήκαν απρόσμενα δυναμικό τρόπο διάχυσης των θέσεών τους, 
μέσω ατυπικών μορφών αντίδρασης ιδίως με την ανάπτυξη του διαδικτύου, των κινητών 
τηλεφώνων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν διευρύνει τις δυνατότητες 
αντίδρασης στο οποιοδήποτε status quo. Τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα δύνανται να διαδίδουν 
άμεσα εικόνα, ήχο και πληροφορίες σε ολόκληρο τον πλανήτη παρακάμπτοντας τα ελεγχόμενα 
ιδιωτικά και κρατικά ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, αν και έχουν οπισθοχωρήσει οι παραδοσιακοί θεσμοί 
διαμόρφωσης της κοινωνικής πραγματικότητας όπως τα πολιτικά κόμματα, τα εργατικά κέντρα και 
τα συνδικάτα, νέοι φορείς αντίδρασης παραμένουν ενεργοί σε όλο τον κόσμο, καταπολεμώντας τις 
κοινωνικές παθογένειες και τις ανισότητες που έχουν παγκοσμίως οξυνθεί. 

2. Οι παλαιές συλλογικότητες 

Ο όρος συλλογικότητα αποτελεί νεολογισμό και ορίζεται ως η ομαδικότητα υπό της μορφή 
τυπικής ή άτυπης ενώσεως. Eναλλακτικά, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως οργανωμένη ή 
ανοργάνωτη ομάδα ανθρώπων. Από τη στιγμή που η συλλογικότητα ενσωματώνει και τις τυπικές - 
οργανωμένες ενώσεις αποτελεί υπερκείμενη έννοια του κοινωνικού κινήματος το οποίο λειτουργεί 
ατυπικά, δηλαδή εκτός της σφαίρας των κατεστημένων θεσμών. Σύμφωνα με τον Giddens 
(2002:665) «κοινωνικό κίνημα μπορεί να οριστεί μια συλλογική προσπάθεια προώθησης ενός 
κοινού συμφέροντος ή πραγματοποίησης ενός κοινού σκοπού εκτός της σφαίρας των 
κατεστημένων θεσμών». 

Με τον όρο παλαιές συλλογικότητες μπορούμε να περιγράψουμε τους κλασικούς φορείς 
κοινωνικής αντίδρασης του 19ου και του 20ου αιώνα. Αυτοί περιλαμβάνουν ιδίως:  

α) τα Παλαιά Κοινωνικά Κινήματα. Αυτά επηρέασαν τις κοινωνικές εξελίξεις έως τα μέσα 
του 1960 και συνδέθηκαν κυρίως με κλασικά εργατικά, οικονομικά και πολιτικά αιτήματα (π.χ. 
εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, αμερικανικό κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των 
εγχρώμων πολιτών). Σε θεωρητικό επίπεδο μέχρι τότε οι ερευνητές (π.χ. Robert Park, Herbert 
Blumer, Talcott Parsons) προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τη συλλογική δράση και τα κοινωνικά 
κινήματα με βάση μακροκοινωνικές θεωρίες, δηλαδή με «μεγάλες θεωρίες» (Αλεξανδρόπουλος 
2001:12). 

 β) τα Νέα Κοινωνικά Κινήματα. Αυτά διαμορφώθηκαν από τα μέσα του 1960, με σημείο 
εκκίνησης το Γαλλικό Μάη, αποσυνδέοντας τις αναλύσεις από τις προγενέστερες μακροκοινωνικές 
θεωρίες και υιοθετώντας περισσότερο πραγματιστικές θεωρίες «μέσου βεληνεκούς». Γενικά, τα 
βασικά θεωρητικά εργαλεία αναλύσεων των κινημάτων τη δεκαετία του 1970 αποτελούνταν από 
την αμερικανικής προέλευσης, Θεωρία της Κινητοποίησης Πόρων (Resource Mobilization Theory) 
που ανέπτυξαν μεταξύ άλλων οι Gamson, Tilly, Oberschall, McCarthy, Zald και McAdam καθώς 
και από την, ευρωπαϊκής προέλευσης, Θεωρία των Νέων Κοινωνικών Κινημάτων (New Social 
Movement Theory), με κύριους εκφραστές τους Melucci, Touraine, Habermas και Offe (Ψημίτης, 
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2006). Τα Νέα Κοινωνικά Κινήματα (οικολογικό, εναλλακτικό, φεμινιστικό, φοιτητικό) 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο μέχρι και τη δεκαετία του 1980. Συνδέθηκαν συνήθως με ζητήματα 
καθημερινότητας ή με απολιτίκ ζητήματα ποιότητας ζωής (σεξουαλικής καταπίεσης, προστασίας 
κατοικίδιων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιορισμό πυρηνικών, διαχείριση απορριμμάτων, 
προώθηση των σπορ, υποστήριξης ΑΜΕΑ και υπερηλίκων, ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία 
ατομικότητας). «Η κατηγορία των νέων κοινωνικών κινημάτων περιλαμβάνει ένα αρκετά 
ετερογενές σύνολο κινημάτων. Τα πιο σημαντικά απ’ αυτά είναι το οικολογικό, το κίνημα ειρήνης, 
το κίνημα αλληλεγγύης (με τον Τρίτο Κόσμο), το γυναικείο και το κίνημα των καταλήψεων [κενών 
κατοικιών] (ή αυτόνομο κίνημα πόλεων)» (Kriesi 1998:6).  

γ) τα κλασικά επαγγελματικά ΝΠΔΔ και τις τέως κρατικές επιχειρήσεις (ΟΤΑ, Δικηγορικοί, 
Ιατρικοί Σύλλογοι, ΔΕΗ). Στην Ελλάδα αυτοί οι φορείς μέχρι την απαρχή της οικονομικής κρίσης 
το 2009 διατηρούσαν μια δυναμική η οποία έκτοτε σταδιακά εξανεμίστηκε, με αποκορύφωμα την 
ήττα του κινήματος της γραβάτας το 2016. 

δ) τα ισχυρά κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ (εταιρείες, lobbies, consortiums, όμιλοι).  
ε) ΜΚΟ (π.χ. Greenpeace, WWF, Oxfam). Οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί - Μη 

Κυβερνητικοί Οργανισμοί αναπτύχθηκαν κυρίως μετά το 1945 βάσει του άρθρου 71 του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών του 1945.  

στ) Συνδικαλιστικοί Φορείς - Εργατικά Κέντρα. Η αποβιομηχάνιση του δυτικού κόσμου, η 
μεταφορά εγκαταστάσεων σε τρίτες υποανάπτυκτες ή αναπτυσσόμενες χώρες και η είσοδος 
μοντέρνων τεχνολογιών έχει απισχνάνει το μαζικό εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα.  

ζ) Οπαδικά αθλητικά κινήματα. Αυτά με την είσοδο του επαγγελματισμού και την ελεύθερη 
μετακίνηση αθλητών, λόγω της ΕΕ, έχουν καταστεί αμιγώς κερδοσκοπικές ενώσεις με αποτέλεσμα 
να περιοριστεί ο ρόλος του κοινωνικού φορτίου το όποιο έφεραν για δεκαετίες (ομάδες 
προσφυγικές, εργατικές, του στρατού κ.λπ.). Για παράδειγμα, στην Ελλάδα με το Ν. 879/1979 οι 
ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μετατράπηκαν σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και σταδιακά 
μειώθηκε ο ετήσιος αριθμός εισιτηρίων στην Α΄ εθνική κατηγορία (Christodoulou, 2013). 

3. Η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και η επικράτηση του καπιταλισμού 

Η σταδιακή επικράτηση του καπιταλισμού από τη δεκαετία του 1980 οδήγησε στην 
παγκοσμιοποίηση και υποδόρια στην ηθική απαξία της αντίδρασης. Η απονομιμοποίηση της 
αντίδρασης εντός του νικηφόρου κλασικού αστικού συνταγματισμού σταδιακά απονεύρωσε τα 
παλαιά και κλασικά θεσμικά σχήματα κοινωνικής οργάνωσης τα οποία είχαν τυπική, νομική, 
γραφειοκρατική ή συστημική δομή όπως τους ΟΤΑ, τα κόμματα και τους συνδικαλιστικούς φορείς. 
Παράλληλα, αποδυναμώθηκαν οι κλασικές θεωρίες ερμηνείας των κοινωνικών κινημάτων 
(Αλεξανδρόπουλος, 2001, Diani and Della Porta, 2010).  

 

 
 

Εικόνα 1: Αριθμός απεργιών με περισσότερους από 1000 εργάτες 1947-2009 στις ΗΠΑ (Stoller 2011) 
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 Η Εικ. 1 δείχνει ότι μετά το 1979 και την άνοδο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της 

Θάτσερ, του Ρήγκαν και της ΕΟΚ το μαζικό εργατικό κίνημα αποδυναμώθηκε. Μάλιστα στις ΗΠΑ 

οι απεργίες με περισσότερους από 1000 εργάτες σχεδόν μηδενίστηκαν. Κορυφαίο παράδειγμα 

συντριβής του συνδικαλιστικού κινήματος αποτέλεσε η ήττα των αγγλικών εργατικών συνδικάτων 

με προμετωπίδα την ήττα των ανθρακωρύχων το 1985. Ανάλογη ήταν ή πορεία των πολιτικών 

κομμάτων τα οποία σταδιακά έπαυσαν να σαγηνεύουν και να κινητοποιούν τους ψηφοφόρους τους. 

Ακολούθως, μετά την κατάρρευση του τέως ανατολικού συνασπισμού, με τη διάλυση της ΕΣΣΔ το 

1991, ο καπιταλισμός προώθησε το βολικό για αυτόν τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα, όπου 

ανεμπόδιστα θα εμπέδωνε επιτέλους παγκοσμίως τον πλούτο, την ευδαιμονία, την καταναλωτική 

ευμάρεια και τη δημοκρατία.  

 

 
 

Εικόνα 2: World total of Riots (παγκόσμιο σύνολο ταραχών), 1979-2012 (Neel 2014) 

 

Η  Εικ. 2 όντως δείχνει ότι μετά την πτώση του τέως ανατολικού συνασπισμού μέχρι περίπου 

το 1996-1997 επικράτησε μια παγκόσμια ευφορία, η οποία εδραζόταν στην εικασία ότι πλέον οι 

παγκόσμιες κοινωνικές παθογένειες σιγά σιγά θα επουλώνονταν. Ειδικότερα, οι ταραχές (riots), 

κλασικό δείγμα έντονης κοινωνικής αντίδρασης και απαρέσκειας, περιορίστηκαν παγκοσμίως σε 

πολύ μεγάλο βαθμό. Έκτοτε, όμως, δηλαδή μετά το 1997 παρατηρούμε μια σταθερή αυξητική 

πορεία των ταραχών σε παγκόσμιο επίπεδο, δείγμα ότι τα κοινωνικά προβλήματα συνεχώς 

διογκώνονται. 

Στην πραγματικότητα, οι πολίτες, μετά από ένα αρχικό αίσθημα εφορίας, συνειδητοποίησαν 

ότι όχι μόνο δεν επήλθε το τέλος της ιστορίας αλλά αντιθέτως ότι δίπλα στα κλασικά προβλήματα 

της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού απλά προστίθενται νέα η 

επιδεινώνονται παλαιότερα όπως ο θεοκρατικός εξτρεμισμός, η τρομοκρατία, η αύξηση του ρυθμού 

των οικονομικών κραχ, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η επανεμφάνιση ασθενειών, η 

γιγάντωση του άγχους, η επίταση της αβεβαιότητας, η ανασφάλεια και η μαζική μετανάστευση. 

Ταυτόχρονα, οι οικονομικές ανισότητες οξύνθηκαν καθώς με το πέρασμα των ετών ολοένα και 

λιγότεροι πολίτες νέμονται ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του παγκόσμιου πλούτου.  

Η Εικ. 3 δείχνει ότι στα πιο σημαντικά κράτη του κόσμου χρόνο με το χρόνο μια μικρή ελίτ 

του πλουσιότερου 10% των κρατών καρπώνεται περίπου το 35 έως 55 τοις εκατό του πλούτου. 

Μάλιστα το φαινόμενο από το 1980 και εντεύθεν παρουσιάζει διαρκώς μια ανησυχητική αυξητική 

πορεία μέχρι και σήμερα. Στη Ρωσία δε, μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, μια μικρή ολιγαρχία 

καρπώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα περίπου το 50% του εγχώριου πλούτου. 
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Εικόνα 3: Το ποσοστό εθνικού πλούτου (%) που κατέχει το πλουσιότερο 10% των σπουδαιότερων κρατών, 1980-2016 

(WID.world 2018 - World Inequality Report 2018) 

 

Ως φυσική απόρροια σε παγκόσμιο επίπεδο σοβαρές κοινωνικές παθογένειες διατηρήθηκαν ή 

επιδεινώθηκαν. Για παράδειγμα, 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 νέων 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). Ακόμα, για παράδειγμα, 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). 

3. Η κατάρρευση των θεσμών εντός του καπιταλισμού 

 

 
 

Εικόνα 4. Εμπιστοσύνη σε θεσμούς στις ΗΠΑ, 1986-2016 (Burgoyne-Allen 2017) 

 

Η Εικ. 4 δείχνει ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια ο καπιταλισμός στις ΗΠΑ διέλυσε την 

εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Δηλαδή, τα θεσμικά όργανα της δημοκρατίας όπως η 

βουλή, τα δικαστήρια, ο τύπος αλλά και οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως τα δημόσια σχολεία 
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έπαψαν τα επιτελούν με επιτυχία το έργο το οποίο τους είχε ανατεθεί. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα 

έγιναν πιο ατομοκεντρικά και άρα πιο αδύναμα στην εκδήλωση της αντίδρασης. Παράλληλα, 

δεδομένου ότι τυπικά λειτουργούσαν οι δημοκρατικές διαδικασίες όπως π.χ. οι εκλογές οι πολίτες 

δεν μπορούσαν να αντιδράσουν συντεταγμένα. Αντίστοιχα αποτελέσματα αποτυπώνει η Εικ. 5 για 

την καταβαράθρωση της εμπιστοσύνης των πολιτών  προς τους θεσμούς στην Ελλάδα. 

 

 
 

Εικόνα 5. Η Εμπιστοσύνη στους θεσμούς στην Ελλάδα, 2003-2017 (Χριστοδόυλου 2017) 

 

Η Εικ. 5 δείχνει ότι στην Ελλάδα η εμπιστοσύνη των πολιτών στους παραδοσιακούς θεσμούς 

έχει καταρρεύσει όπως ενδεικτικά η λειτουργία της δικαιοσύνης. Αντίθετα, ο μόνος τομέας που 

καταγράφει θετικές γνώμες είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Βλέπουμε δηλαδή εκ νέου μια καθαρή 

στροφή στον ατομικισμό ο οποίος όμως δείχνει τόσο μια αποστασιοποίηση από τις παλιές 

μεθόδους αντίδρασης αλλά και μια αδυναμία αντιμετώπισης των σύγχρονων κοινωνικών 

παθογενειών, διότι δεν είναι δυνατόν μεγάλα κοινωνικά προβλήματα να αντιμετωπιστούν 

μεμονωμένα. Μπροστά στους νέους κινδύνους οι κλασικές μορφές δημοκρατικής αντίδρασης όπως 

είναι οι εκλογές, οι ειρηνικές διαδηλώσεις και οι απεργίες έχουν ατονήσει ενώ παράλληλα 

καθοδική πορεία ακολουθούν οι οργανωμένες κοινωνικές συσσωματώσεις όπως οι ΟΤΑ, τα 

πολιτικά κόμματα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι δημόσιες επιχειρήσεις.  

4. Οι νέες συλλογικότητες  

Η αδυναμία των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν στοιχειώδη παγκόσμια ανθρώπινα 

προβλήματα όπως την ανεργία και τη φτώχεια καθώς και η παρεπόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης 

στους παραδοσιακούς κοινωνικούς θεσμούς οδήγησαν στη δημιουργία νέων συλλογικοτήτων, μια 

ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει εκτός των οργανωμένων, τυπικών σχημάτων και μη 

οργανωμένα, μη τυπικά, αυτόνομα κοινωνικά μορφώματα. Σημείο κλειδί στις νέες συλλογικότητες 

αποτέλεσε η χρήση του διαδικτύου σε συνδυασμό με τα κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (social media). Όπως η δορυφορική τηλεόραση της δεκαετίας του 1980 γκρέμισε την 

ανωτερότητα του τέως ανατολικού μπλοκ (Bren 2010:120) έτσι και η χρήση του διαδικτύου, των 

κινητών τηλεφώνων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ταχεία κοινοποίηση μιας 

πληροφορίας, κλόνισαν ανεπιστρεπτί την οποιαδήποτε ελεγχόμενη ιδιωτική ή κρατική ενημέρωση 

και την οποιαδήποτε αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας.  
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Οι νέες συλλογικότητες, εδραιώθηκαν παγκοσμίως κυρίως μετά το 2010 όταν αντιλήφθηκαν 

ότι μπορούσαν να στηρίξουν με επιτυχία τη δυναμική της Αραβικής Άνοιξης, δηλαδή να στηρίξουν 

αποτελεσματικά ριζοσπαστικά πολιτικο-κοινωνικά αιτήματα (Alexander, 2011, Hudson and 

Price 2011, Eaton, 2013). Έτσι, μετεξέλιξαν τα λεγόμενα Νέα Κοινωνικά Κινήματα, τα οποία 

επικεντρώνονταν πρωτίστως σε ζητήματα κοινωνικού περιεχομένου (Χίτζιου 2003-2004). Τον 

Ιανουάριο του 2011 κατά τη διάρκεια της Αιγυπτιακής επανάστασης κατά του Προέδρου 

Μουμπάρακ οι αρχές προσπάθησαν ανεπιτυχώς να κλείσουν το διαδίκτυο (Alexander, 2011). Τον 

Μάρτιο του 2011, η επίσημη κυβέρνηση της Συρίας απαγόρευσε τα iPhone, σε μία προσπάθεια να 

ελέγξει τη ροή των πληροφοριών που έβγαιναν έξω από τη χώρα (Lutz, 2011). Τον Αύγουστο του 

2011 το BlackBerry Messenger (ΒΒΜ) είχε αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό στην οργάνωση 

των ατόμων που προκάλεσαν τα μεγαλύτερα επεισόδια των τελευταίων δεκαετιών στο Λονδίνο 

(Halliday, 2011). Ως αποτέλεσμα η αγγλική κυβέρνηση απείλησε να το κλείσει μαζί με τα 

ενοχλητικά Twitter και Facebook. Ακολούθως, η επιτυχημένη παρέμβαση των νέων 

συλλογικοτήτων στο πείραμα της Αραβικής Άνοιξης έγινε πρότυπο σε ανάλογες περιπτώσεις 

υπεράσπισης κοινωνικών και πολιτικών αιτημάτων, όπως στην κατάληψη του πάρκου στο Gezi 

Park της Κωνσταντινούπολης το 2013. Τότε, τo Twitter χαρακτηρίστηκε ως «απειλή» από τον 

Τούρκο Πρωθυπουργό Ερντογάν (Hutchinson, 2013). Έκτοτε, η χρήση των νέων τεχνολογιών έγινε 

αναπόσπαστο στοιχείο των νέων συλλογικοτήτων. 

 

Στην Ελλάδα μετά την μεταπολίτευση οι πρώτες συλλογικότητες εμφανίστηκαν τη δεκαετία 

του ’80 με το κίνημα των μοτοσυκλετιστών με τις μαζικές μηχανοκίνητες πορείες το 1982-1983 (η 

Λέσχη Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών ιδρύθηκε το 1979), με το οπαδικό ποδοσφαιρικό κίνημα, τους 

λάτρεις της rock/heavy metal μουσικής και τα πρώτα αυτόνομα - αναρχικά στέκια. «Οι Νέες 

Συλλογικότητες χωρίζονταν σε τυπικές και άτυπες. Ως τυπικές ορίζονταν όσες διέθεταν 

καταστατική οργάνωση όπως οι μοτοσυκλετιστικές λέσχες και οι σύνδεσμοι των οπαδών. Αρκετοί 

νέοι ωστόσο φαίνεται πως ήταν διστακτικοί απέναντι στους συλλογικούς φορείς ιδίως όταν οι 

τελευταίοι άρθρωναν πολιτικό λόγο» (Ζεστανάκης, 2012). Πάρα όμως την ύπαρξη συλλογικοτήτων 

στην Ελλάδα αυτές μέχρι το 2010 αφορούσαν μόνο μια πολύ μικρή μερίδα του ελληνικού 

πληθυσμού, κυρίως στιγματισμένες νεανικές ομάδες υποκουλτούρας. Οι νέες συλλογικότητες ως 

τρόπος οργάνωσης, απενοχοποιήθηκαν, εδραιώθηκαν και απέκτησαν μαζικό χαρακτήρα με τους 

αγανακτισμένους της πλατείας συντάγματος το 2011. Το κίνημα των αγανακτισμένων αντιτάχθηκε 

σθεναρά στην άκριτη υιοθέτηση πολιτικών λιτότητας. Μόνο τη διετία Φεβρουαρίου 2010 και 

Φεβρουαρίου 2012 οι Kousis and Kanellopoulos (2014) παρατήρησαν είκοσι εκδηλώσεις 

διαμαρτυρίας με 25.000 ως 500.000 συμμετέχοντες.  

 

Οι νέες συλλογικότητες υπερέβησαν τα παλαιά κοινωνικά μορφώματα και το όριο των 

κλασικών Κοινωνικών Κινημάτων (παλαιών και νέων). Συγχρόνως, υπερκέρασαν τις παραδοσιακές 

κοινωνικές δομές (π.χ. ΟΤΑ, κόμματα και συνδικαλιστές οργανώσεις) και τις παραδοσιακές 

κοινωνικές δράσεις όπως τις απεργίες (Stoller, 2011, Δουκακάρου, 2015, Χριστοδόυλου, 2017, 

Burgoyne-Allen, 2017). Είναι υπερκομματικές, αμεσοδημοκρατικές, συνήθως, ατυπικές, χωρίς 

στέρεα δομή, αυστηρή ιεραρχία και τυπική εκπροσώπηση (Κατρατζή και Νούλα, 2017, Cigainero, 

2018). Πολλές φορές γρήγορα δημιουργούνται και γρήγορα διαλύονται. Εξ απόψεως ιδεολογικής 

συμμετέχει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, από τα αυτόνομα, αυτοδιαχειριζόμενα αναρχικά στέκια 

έως ομάδες νεοναζί. Για παράδειγμα, την περίοδο των αγανακτισμένων στην άνω πλατεία 

συντάγματος ξεχώριζαν «ξυρισμένα κεφάλια, μπράτσα με γαλανόλευκα τατουάζ, ‘απολιτίκ’ 

πιτσιρικαρία βγαλμένη από το γήπεδο (…). Είναι το αποκαλούμενο ‘πατριωτικό’ κομμάτι των 

αγανακτισμένων, πλην της Χρυσής Αυγής η οποία δεν συμμετέχει» (Χαραλάμπους, 2011). 

Αντίθετα, στην κάτω πλατεία διακρίνονταν «οργανωμένα και μη σχήματα της Αριστεράς- πλην 

ΚΚΕ. Άνθρωποι από τον ΣΥΡΙΖΑ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αναρχικοί της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης 
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(Α/Κ) και λοιπών ομάδων, φοιτητές, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι, διανοούμενοι, αλλά και 

περαστικοί» (Χαραλάμπους, 2011). 

 

Οι νέες συλλογικότητες είτε υιοθετούν κλασικές και τυπικές μορφές αντίδρασης όπως 

μαζικές διαδηλώσεις, πορείες διαμαρτυρίας, κοινοποίηση εντύπων και συνέδρια είτε υιοθετούν 

άμεσες, ατυπικές μορφές αντίδρασης (virals, ρίψεις με τρικάκια, γιγάντια ιπτάμενα μπαλόνια, 

διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση, λαϊκές συνελεύσεις και άμεσες ψηφοφορίες). Πέραν τούτων, 

όμως, ενίοτε οι νέες συλλογικότητες υιοθετούν και έκνομες δραστηριότητες (π.χ. ταραχές, 

επεισόδια, καταλήψεις, παράνομο εμπόριο, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, σωματικές βλάβες, 

εμπρησμούς, αυτοδικίες, διακοπές ομιλιών και συνεδριάσεων, υποκλοπές, διατάραξη 

συγκοινωνιών, διαδικτυακό πόλεμο, παράνομο γράψιμο συνθημάτων, κλοπές ρεύματος). Δηλαδή, 

δεν έχουν ενδοιασμό να ενεργήσουν περάν της τυπικής νομιμότητας (Rodriguez, 2018) 

 

Οι νέες συλλογικότητες χρησιμοποιώντας τη βοήθεια της τεχνολογίας και του διαδικτύου 

πολλές φορές δεν εντάσσονται στα υπάρχοντα νομικά σχήματα (π.χ. σωματεία, ιδρύματα, 

εταιρείες) και αποφεύγουν να ενσωματωθούν στις επίσημες κρατικές δομές (δήμοι, εφορεία, 

κόμματα). Με όπλα την ταχύτητα, την άμεση ενημέρωση, το μικρό κόστος οργάνωσης, την 

ελευθερία δράσης και την παγκόσμια εν δυνάμει απήχηση κινούνται συνήθως εκτός των τυπικών 

μορφών δράσης και των κρατικών ελέγχων. Επιπροσθέτως, εμφανίζονται και δρουν απροσδόκητα 

και αστραπιαία, για μια πλειάδα ζητημάτων, τόσο κοινωνικά όσο και πολιτικά αιφνιδιάζοντας 

απόλυτα το πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο (Regulska, 2018). Παράλληλα, η ταχεία διάχυση 

των πληροφοριών προκαλεί διεθνοποίηση των ζητημάτων, διεθνή αλληλεγγύη και 

αλληλοϋποστήριξη καθώς και φαινόμενα domino όπως με το θάνατο του μαθητή Αλέξανδρου 

Γρηγορόπουλου το 2008 όταν οι διαμαρτυρίες επεκτάθηκαν σε πολλές πόλεις του εξωτερικού. 

Νέες συλλογικότητες αποτελούν ενδεικτικά τα κινήματα της Αραβικής Άνοιξης (2010), το κίνημα 

OWS - Occupy Wall Street Movement (2011), οι Αγανακτισμένοι, το κίνημα Gezi Park (2013), η 

πλατφόρμα (ομπρέλα) – κίνημα του Pride, η αναρχική συλλογικότητα Ρουβίκωνας, οι χάκερς 

Anonymous, το κίνημα δεν πληρώνω, το γυναικείο κίνημα Femen, το Umbrella Movement, η 

γερμανική οργάνωση Pegida, το κίνημα #MeToo (2017), οι οργανώσεις κατά του Μακεδονικού 

(2018) και τα γαλλικά Κίτρινα Γιλέκα [Gilets Jaunes] (2018-2019). Ο Πίν. 1 δείχνει τις βασικές 

ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των παλαιών και των νέων συλλογικοτήτων. 

 
Πίνακας 1: Κλασικοί και νέοι φορείς κοινωνικής αντίδρασης 

 

ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΕΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Επίσημη δομή 

– 

Τυπική 

σύσταση 

Ταχύτη

τα 

λειτουρ

γίας 

Εκτενής 

χρήση 

διαδικτύ

ου 

Εκτενής 

χρήση 

social 

media 

Χρήση 

θεσμών  

Κοινωνι

κοί 

στόχοι 

Χρήση 

δράσεων 

και εκτός 

νόμου 

ΝΠΔΔ (ΟΤΑ, 

Δικηγορικοί, Ιατρικοί 

Σύλλογοι) 

              

ΝΠΙΔ κερδοσκοπικά 

(εταιρείες) 
              

ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά 

(σωματεία, ιδρύματα) 
              

Πολιτικά Κόμματα               
Παλαιά Κοινωνικά 

Κινήματα έως μέσα 

1960 (εργατικό 

συνδικαλιστικό κίνημα) 

                

Νέα Κοινωνικά 
Κινήματα από μέσα 
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1960 (Γαλλικός Μάης) 

ΜΚΟ (Greenpeace, 

WWF, Oxfam) 
              

Συνδικαλιστικοί Φορείς 

(ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, 

Εργατικά Κέντρα) 

              

Οπαδικά αθλητικά 

κινήματα 
              

Ορθόδοξη Εκκλησία               
ΝΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

ΝΕΕΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ 
    

 

            

5. Συμπεράσματα 

Με την επικράτηση του καπιταλισμού οι κλασικές μορφές δημοκρατικής αντίδρασης όπως 

είναι οι εκλογές, οι ειρηνικές διαδηλώσεις και οι απεργίες έχουν ατονήσει. Αντίθετα, ο ενεργός 

ακτιβισμός μέσω χαλαρών κοινωνικών σχηματισμών, όπως είναι οι νέες συλλογικότητες, 

καταγράφει ανοδική πορεία στα πλαίσια μιας γενικής αντιδραστικότητας, είτε νόμιμης είτε 

παράνομης. Οι νέες συλλογικότητες αποτελούν συνεργασίες και ατυπικά ομαδικά σχήματα τα 

οποία έχουν υπερκεράσει τα παλαιότερα παραδοσιακά σχήματα κοινωνικής οργάνωσης τα οποία 

είχαν τυπική, νομική, συστημική και γραφειοκρατική δομή. Χρησιμοποιώντας στο έπακρο τις 

δυνατότητες του διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις διαχέοντας ταχέως δράσεις και πληροφορίες. Ως εκ τούτου, όχι 

μόνο αιφνιδιάζουν το κλασικό πολιτικo-κοινωνικό κατεστημένο με την ανατρεπτική και ενίοτε 

έκνομη συμπεριφορά τους αλλά διαμορφώνουν εντόνως τη σύγχρονη καθημερινότητα. 
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Περίληψη   

Στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, ο μαθητικός πληθυσμός παρουσιάζει ιδιαίτερα 

διαφοροποιημένα φυλετικά, πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η προσέγγιση των 

εννοιών της συμπερίληψης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  έρχεται να προσφέρει προτάσεις 

διευθέτησης του θέματος και να συντελέσει σε ένα αποτελεσματικό, σύγχρονο, διαπολιτισμικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Με βάση το κείμενο του Χριστόφορου Μάμα (2014) «Συμπεριληπτική και 

διαπολιτισμική εκπαίδευση», επιχειρείται η διερεύνηση των δύο αυτών εννοιών. Αρχικά 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες ιδέες του κειμένου. Στη συνέχεια ορίζονται οι έννοιες της 

Συμπερίληψης και της Διαπολιτισμικότητας και διερευνάται η μορφή σχέσης των. Εντοπίζονται τα 

προβλήματα τα οποία ενσκήπτουν κατά την εφαρμογή τους και παρουσιάζονται εισηγήσεις για τη 

βελτίωση στη σχολική πράξη. Επιλογικά τονίζεται η λειτουργική ενσωμάτωση των δύο εννοιών ως 

επιτακτική ανάγκη των καιρών μας. Στόχος του συγκεκριμένου άρθρου είναι μέσω της αναλυτικής 

προσέγγισης των δύο αυτών εννοιών, η κατάδειξη της αναγκαιότητας για ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα με βασικά χαρακτηριστικά την ενσυναίσθηση , την αλληλεγγύη, τον διαπολιτισμικό 

σεβασμό.  

 

Λέξεις κλειδιά: συμπερίληψη, διαπολιτισμικότητα, σχολικό περιβάλλον,εκπαίδευση. 
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1. Εισαγωγή 

Κατά τα τελευταία  χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη προσπάθεια χωρών σε όλο τον 

κόσμο να ανταποκριθούν ισότιμα στη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (UNESCO, 1994),  η  οποία  

προτείνει τη στροφή προς τη δημιουργία ολοκληρωμένων σχολείων για την εξασφάλιση 

εκπαίδευσης για όλους (Booth και Ainscow, 1998, όπως παρατίθεται στη Γεροσίμου, 2014). 

Παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίες πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν θέσει τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση σε πολύ υψηλή προτεραιότητα, επιδιώκοντας να ληφθούν μέτρα στους 

τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, ώστε να προαχθεί η γνώση του πολιτισμού, της ιστορίας, 

της γλώσσας και της θρησκείας τόσο των εθνικών μειονοτήτων, όσο της πλειοψηφίας του 

πληθυσμού τους, και να παρέχονται ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των 

βαθμίδων στα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες (Γεροσίμου,  2014). 

Τη σχέση της συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πραγματεύεται και το 

κείμενο του Χριστόφορου Μάμα (2014) «Συμπεριληπτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση: Δύο 

όψεις του ίδιου νομίσματος», που αποτελεί τη βάση της παρούσας εργασίας. Αρχικά γίνεται μια 

προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των κυριότερων ιδεών του κεφαλαίου και στη συνέχεια 

καταδεικνύεται η σχέση των ιδεών αυτών με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδικότερα με τις 

προσπάθειες εφαρμογής της μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

2. . Κριτική ανάλυση άρθρου 

Ο συγγραφέας του κειμένου «Συμπεριληπτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση: Δύο όψεις του 

ίδιου νομίσματος;», προσεγγίζει, όπως και ο τίτλος του κειμένου υποδηλώνει, το περιεχόμενο και 

τη σχέση των όρων συμπεριληπτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, αναλύει τα προβλήματα που 

ανακύπτουν κατά την εφαρμογή τους και τέλος εισηγείται πρακτικές για τη βελτίωση της σχολικής 

πράξης. 

Στην αρχή επιχειρείται μια εννοιολογική προσέγγιση των όρων. Η συμπεριληπτική 

εκπαίδευση ορίζεται ως μια διαρκώς εξελισσόμενη μορφή εκπαίδευσης, που προσπαθεί να 

ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των μαθητών και όχι μόνο αυτών που παρουσιάζουν 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο στο σχολικό, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

(Ηλιάδου, 2015). Ο συγγραφέας κατ’ αρχάς τονίζει την ευρύτητα της έννοιας, με αντίκτυπο πέρα 

από το σχολικό πλαίσιο, και επισημαίνει τη συνάφεια συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, αφού οι μαθητές της δεύτερης περίπτωσης συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη. Επίσης 

διαπιστώνει ότι στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα θεωρητικά υπάρχει αποδοχή της φιλοσοφίας 

της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, αλλά στην πράξη κυριαρχεί διαχωριστική φιλοσοφία με τη 

λογική της ένταξης, αφού η όποια διαφορετικότητα (λόγω μαθησιακών δυσκολιών, αναπηρίας, 

εθνικής καταγωγής) θεωρείται πρόβλημα που πρέπει να αφομοιωθεί. Όμως η απλή ένταξη  

διαφέρει από τη συμπερίληψη, αφού αφενός οδηγεί συχνά στο στιγματισμό των παιδιών χωρίς να 

ευνοεί την ακαδημαϊκή τους πρόοδο, αφετέρου γιατί αφορά περιορισμένο αριθμό αλλαγών στο 

σχολείο για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ η  συμπερίληψη προϋποθέτει τη 

διαρκή αναπροσαρμογή του σχολικού πλαισίου  (τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος, 

μεθόδων διδασκαλίας, διαθέσιμων μέσων), ώστε να επιτευχθεί η ισότιμη εκπαίδευση όλων των 

μαθητών. 

Στη συνέχεια προσεγγίζεται η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ως μιας ανερχόμενης 

παιδευτικής προσέγγισης με κύριο σκοπό τη δημιουργία ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών στους 

μαθητές διαφορετικών φυλετικών, κοινωνικών, εθνικών και πολιτισμικών ομάδων (Banks & 

Banks, 2004, όπως παρατίθεται στο Μάμα, 2014). Στόχος της να βοηθήσει όλους τους μαθητές να 

λειτουργούν αποτελεσματικά και να αλληλεπιδρούν με άτομα διαφορετικών ομάδων όχι μόνο στο 

σχολικό, αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον τους. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία 

μιας κοινωνίας η οποία, χωρίς να αποπέμπει τις κοινές αξίες και εθνικές επιδιώξεις των πολιτών 

της, θα τους συμπεριλαμβάνει ισότιμα ανεξαρτήτως πολιτισμικής καταγωγής.  
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Η σχέση των δύο συγκεκριμένων μορφών εκπαίδευσης προκύπτει από τις ομοιότητές τους: 

Και οι δύο έννοιες είναι πολύπλοκες και δύσκολα προσδιοριζόμενες, και είναι αμφισβητήσιμη η 

επιτυχημένη εφαρμογή τους στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπλέον δεν περιορίζονται στα 

στενά όρια του σχολείου, αλλά έχουν αντίκτυπο σε κοινωνικό και κρατικό επίπεδο. Κυρίως όμως η 

σχέση τους καταδεικνύεται από το ότι και οι δύο οικοδομούνται πάνω σε κοινές ανθρωπιστικές 

ιδέες και αξίες, όπως η ισότητα, η δημοκρατία,, ο σεβασμός και η κοινωνική δικαιοσύνη, με στόχο 

την ολοκληρωμένη αγωγή όλων των παιδιών, αποκλείοντας την περιθωριοποίηση και το 

στιγματισμό όσων παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα.   

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν κάποια κοινά προβλήματα και προκλήσεις της 

συμπεριληπτικής και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με πρωταρχικό το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα το αναλυτικό πρόγραμμα είναι κοινό για όλους τους μαθητές 

και μη ευέλικτο στο να καλύπτει τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες τους. Αντιθέτως, προσπαθεί να 

ανταποκριθεί στις γνωστικές και αναπτυξιακές ανάγκες του μέσου μαθητή, οπότε 

κατηγοριοποιώντας τα παιδιά ως προς την επίδοση εμποδίζει τη συμπερίληψη. Ο συγγραφέας 

καταλήγει ότι στα κυπριακά σχολεία η συμπεριληπτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση  δεν 

πραγματώνονταν στο παρελθόν –(δεν κρίνει ακόμη το αναμορφωμένο αναλυτικό πρόγραμμα των 

τελευταίων ετών),  και θεωρεί απαραίτητη την αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος. 

Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα – πρόκληση για την επιτυχή εφαρμογή της 

συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αφορά τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς,  αφού 

οι απόψεις και οι πεποιθήσεις τους οδηγούν συχνά σε δασκαλοκεντρική διδασκαλία απευθυνόμενη 

σε μαθητές συγκεκριμένων γνωστικών δυνατοτήτων. Επιπροσθέτως, η κυπριακή εκπαιδευτική 

πραγματικότητα διέπεται από τη σχέση της «σταθερής ικανότητας» (Hart κ.α., 2004, 2007, όπως 

παρατίθεται στο Μάμα, 2014), βάσει της οποίας ο χαρακτηρισμός των μαθητών σε ικανούς και 

λιγότερο ικανούς στα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής κατά κανόνα τους συνοδεύει και στο 

μέλλον. Αυτή η φιλοσοφία διαιωνίζει τις δυσκολίες των μαθητών, προωθεί το δασκαλοκεντρικό 

μοντέλο διδασκαλίας και παρεμποδίζει τη συμπερίληψη. Είναι απαραίτητος λοιπόν ο 

μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής πράξης μέσω συνεργατικών προσεγγίσεων και ενεργοποίησης 

όλων των μαθητών, αλλαγή που απαιτεί ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών.  

Επιπλέον, προβληματισμό δημιουργεί η διατήρηση - εκ μέρους των εκπαιδευτικών -χαμηλών 

μαθησιακών προσδοκιών για τους «διαφορετικούς» μαθητές και η πίστη ότι η συμπερίληψη γίνεται 

μόνο για σκοπούς κοινωνικοποίησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση και το 

στιγματισμό αυτών των παιδιών, την ελλιπή στήριξή τους και την επιβεβαίωση των αρνητικών 

αποτελεσμάτων στη μάθηση, αφού οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 

την επίδοση των μαθητών («αυτοεκπληρούμενη προφητεία»). 

Επιπροσθέτως κυριαρχεί η εντύπωση πολλών εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών πως οι δύο 

αυτές μορφές εκπαίδευσης είναι ασύμβατες με την υψηλή επίδοση όλων των μαθητών, λόγω 

επιμερισμού της προσοχής του εκπαιδευτικού, έλλειψης διδακτικού χρόνου και απουσίας 

κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. Έρευνες όμως καταδεικνύουν ότι  δεν υπάρχει σημαντική 

συνάφεια μεταξύ συμπερίληψης και σχολικής επίδοσης (Black-Hawkins κ.α., 2007, Farrell κ.α., 

2007, όπως παρατίθεται στο Μάμα, 2014), αλλά εναπόκειται στο σχολείο η ενεργοποίηση των 

μηχανισμών που πραγματώνουν τη συμπερίληψη. 

Ο συγγραφέας, μετά την αναφορά των βασικών προβληματισμών του, επισημαίνει την 

ανάγκη αλλά και τις δυσκολίες  ριζικού μετασχηματισμού της σχολικής πράξης, εισηγούμενος το 

θεωρητικό τριγωνικό μοντέλο «Γνωρίζοντας – Κάνοντας – Πιστεύοντας».  Σύμφωνα με τους 

ερευνητές (Gorski, 2010, Χατζησωτηρίου, 2010, όπως παρατίθενται στο Μάμα, 2014) για να 

επιτευχθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση απαιτείται τριπλός μετασχηματισμός, του σχολείου, της 

κοινωνίας και των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

καταρτίζονται διαρκώς, να πιστεύουν στη συμπεριληπτική φιλοσοφία εκπαίδευσης και να την 

εφαρμόζουν στην πράξη. Ο σχολικός μετασχηματισμός συνεπάγεται ανάπτυξη κοινών 

συμμετοχικών αξιών για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, καθώς και συμπεριληπτικής σχολικής 
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κουλτούρας (Χατζησωτηρίου, 2010, όπως παρατίθεται στο Μάμα, 2014). Έτσι τα διαπολιτισμικά 

σχολεία θα διακρίνονται από κοινά χαρακτηριστικά: συλλογική εργασία, συμμετοχή οικογένειας, 

αίσθημα ευθύνης των εκπαιδευτικών, ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδικασίες 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας (Giangreco, 1997, Gorski, 2010, όπως παρατίθεται στο 

Μάμα, 2014). 

Ο συγγραφέας καταλήγει ότι η σχέση διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

είναι άμεση, αφού διέπονται από την ίδια μαθητοκεντρική φιλοσοφία, υπάρχει όμως σύγχυση εκ 

μέρους των εκπαιδευτικών ως προς το περιεχόμενό τους και αναποτελεσματική εφαρμογή τους. 

Απαιτείται λοιπόν διαρκής και εκ βαθέων μετασχηματισμός του σχολικού συστήματος, ώστε η 

συμπεριληπτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση να πραγματωθούν. 

3.Διερεύνηση της σχέσης  των ιδεών του κειμένου με τη διαπολιτισμική και συμπεριληπτική 

εκπαίδευση  

3.1.Ορισμός και συσχέτιση συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Η προσέγγιση των εννοιών της συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από το Χρ. 

Μάμα συνάδει με τις επισημάνσεις της βιβλιογραφίας. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση θεωρείται ότι 

συνιστά μια νέα δυναμική ανάπτυξης του σχολείου, η οποία οδηγεί μακριά από την πρακτική του 

διαχωρισμού των παιδιών που φιλοξενούνται σε σχολικές δομές πέραν του γενικού σχολείου και 

προσδίδει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή όλων των παιδιών στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή  

(Στασινός, 2013). Βασική αρχή της είναι το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων των παιδιών για 

εκπαίδευση με τους συνομιλήκους τους  στο γενικό σχολείο (Γαβριηλίδου-Τσιελεπή, 2011) και 

σχετίζεται με την προσπάθεια υπερπήδησης των φραγμών που εμποδίζουν τη συμμετοχή και τη 

μάθηση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, τη 

σεξουαλικότητα, την αναπηρία ή την επίδοσή τους (Booth & Ainscow, 1998, όπως παρατίθεται 

στον Αγγελίδη, 2011).  Συμπερίληψη όμως δε σημαίνει  σύμφωνα με τον Ainscow (1995) επιπλέον 

ρυθμίσεις για ένταξη κάποιων μαθητών μέσα σε ένα αμετάβλητο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά  την 

εισαγωγή μιας ριζοσπαστικής σειράς αλλαγών στο περιεχόμενο, τις προσεγγίσεις, τις δομές και τις 

στρατηγικές του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω των οποίων τα ίδια τα σχολεία 

αναδιαρθρώνονται, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα και να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των παιδιών (Γεροσίμου, 2014).  

Από την άλλη πλευρά ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση χρησιμοποιείται τα τελευταία 

χρόνια ευρέως για να αποτυπώσει τη δεδομένη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία των σχολικών 

τάξεων (Ανδρούσου, 1996). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως κύριο στόχο όχι απλώς τη 

συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών στα σχολεία, αλλά να εξασφαλίσει μια παιδαγωγική 

ισότητας, δηλαδή να δημιουργήσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, 

ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε διαφορετικές φυλετικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ομάδες 

(Banks και Banks 1995, όπως παρατίθεται στην Πιατά, 2014. Angelides, Stylianou και Leigh, 2003, 

όπως παρατίθεται στη Γεροσίμου, 2014). Κι αυτό συμβαίνει γιατί πραγματικά διαπολιτισμική 

θεωρείται εκείνη η  παιδαγωγική πρακτική που, αφενός, ενθαρρύνει την ανθρώπινη ποικιλομορφία 

και προωθεί  ίσες ευκαιρίες για όλους (Angelides, Stylianou και Leigh, 2003, Γεροσίμου, 2014) 

και, αφετέρου, επεκτείνεται στον χώρο της κοινωνικής δράσης βοηθώντας τους μαθητές να 

κατανοήσουν τα αίτια της ανισότητας και της καταπίεσης και να αναπτύξουν στρατηγικές για την 

εξάλειψή τους (Πιατά, 2014). Βασικές αρχές της είναι η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση και 

αλληλεγγύη, η εκπαίδευση  για διαπολιτισμικό σεβασμό και η εκπαίδευση εναντίον του 

εθνικιστικού τρόπου σκέψης (Essinger, 1988,όπως παρατίθεται στο Νικολάου, 2000). 

Από αυτήν την πρώτη προσέγγιση γίνεται φανερή η στενή σχέση της διαπολιτισμικής με τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση, όπως και ο Μάμας (2014) στο κείμενό του υποστηρίζει. 

Σημειώνοντας ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι ευρύτερη έννοια από τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, παρατηρούμε ότι εξ ορισμού η συμπεριληπτική εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με τη 
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διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς τις διέπει η ίδια φιλοσοφία της ισότητας, που αντιτίθεται σε 

κάθε πρακτική διαχωρισμού (Χατζηαγγελή κ.α., 2011). Επίσης και οι δύο μορφές εκπαίδευσης 

είναι διαδικασίες δυναμικές και όχι στατικές (Αγγελίδης, 2011. Γεροσίμου, 2014. Στασινός, 2013).  

Και στις δύο περιπτώσεις  το αφομοιωτικό μοντέλο, το οποίο επιδιώκει να αλλάξει τον μαθητή για 

να μπορεί να υπάρξει στο ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα 

να αλλάζει, απορρίπτεται, και επισημαίνεται η ανάγκη για μετάβαση στο κοινωνικό μοντέλο που 

θεωρεί  τα προβλήματα κοινωνικά και όχι ατομικά (Γεροσίμου, 2014). Τέλος, το αποτέλεσμα δεν 

έχει μόνο ακαδημαϊκά αποτελέσματα, αλλά και κοινωνικά και ανθρωπιστικά, αφού προάγεται η 

ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός, η κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη. 

3.2. Προβλήματα κατά την εφαρμογή της διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Τα προβλήματα εφαρμογής της διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης που 

εντοπίζει ο Χρ. Μάμας συνάδουν με τα ευρήματα των ερευνών και τη βιβλιογραφία. Ένα πολύ 

βασικό πρόβλημα είναι η στάση των ίδιων των εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαίδευση αυτού του 

είδους.  Πολλοί εκπαιδευτικοί είναι αρνητικά διακείμενοι απέναντι στη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, επειδή δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά 

τους (π.χ. ήσυχη τάξη, κάλυψη ύλης, υψηλές επιδόσεις ) (Αγγελίδης, 2011). Επίσης έρευνες 

αποκαλύπτουν μεγάλες ελλείψεις και προβλήματα των ελλήνων εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική 

προσέγγιση, αφού παραδέχονται συχνά ότι διακατέχονται από εθνοκεντρικές και ξενοφοβικές 

απόψεις, ομολογούν διακρίσεις εις βάρος πολιτισμικά διαφερόντων μαθητών και ομολογούν ότι δεν 

είναι διαπολιτισμικά «έτοιμοι», αφού δεν είναι σε θέση να χειρίζονται με ευχέρεια θέματα 

διαφορετικότητας και προβλήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη εθνοπολιτισμικών ομάδων 

(Παπαχρήστος, χ.η.). [Ωστόσο να σημειωθεί ότι συχνά παρατηρείται και το αντίθετο, οι 

εκπαιδευτικοί να αποτελούν ομάδα αντίστασης στο ξενοφοβικό και ρατσιστικό ρεύμα που συχνά 

δημιουργείται εις βάρος αλλοδαπών μαθητών (Νικολάου,2000).] 

Επίσης σημαντικό πρόβλημα της διαπολιτισμικής – συμπεριληπτικής εκπαίδευσης θεωρείται 

και η αδυναμία του ελληνικού και κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος να την εφαρμόσει στην 

πράξη. Ο  υπερ-συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος επιβραδύνει συχνά 

την αλλαγή της διαπολιτισμικής πολιτικής (Angelides κ.ά., 2003· Panayiotopoulos και Nicolaidou, 

2007, όπως παρατίθεται στους Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014), η οποία  πρέπει να 

εφαρμοστεί από το ίδιο το κράτος με ακριβείς οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, ενέργεια που δεν 

πραγματοποιείται  (Τριμικλινιώτης, 2001, όπως παρατίθεται στους Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 

2014). Στο σημείο αυτό έρχεται να προστεθεί και η ελλιπής εκπαίδευση και η  απουσία 

καθοδήγησης των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή διαπολιτισμικής και ευρύτερα συμπεριληπτικής 

πολιτικής (Angelides κ.ά., 2003· 2004, όπως παρατίθεται στους Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 

2014), αφού δε λαμβάνουν επίσημη επιμόρφωση ή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 

απαιτήσεις της διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής  εκπαίδευσης  (Τριμικλινιώτης, 2001, όπως 

παρατίθεται στους Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014. Χατζησωτηρίου, 2012). Αυτό 

επιβεβαιώνουν και ευρήματα ερευνών (Pijl, 1995, Παντελιάδου, 1992), σύμφωνα με τα οποία οι 

εκπαιδευτικοί φοβούνται ότι οι γνώσεις και οι ικανότητές τους δεν είναι επαρκείς για την 

αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις τους (Αγγελίδης, 2011). 

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται, η κεντρική παροχή αναλυτικού προγράμματος και διδακτέας ύλης 

από το κράτος, είναι προβληματική, γιατί η υπερφορτωμένη ύλη που επιβάλλεται εμποδίζει 

ουσιαστικά την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης λόγω χρονικών περιορισμών 

(Τριμικλινιώτης, 2001· Βασιλείου, 2005· Hajisoteriou, 2010, όπως παρατίθεται στους 

Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014) και οδηγεί τους πολιτισμικά διαφέροντες αλλά και όλους 

τους μαθητές με ιδιαιτερότητες σε μειωμένη σχολική επιτυχία και μικρή ακαδημαϊκή επίδοση 

Κολιάδης, Αγαλιώτης , Πανάικας κ.α., 2003,όπως παρατίθεται στον Παπαχρήστο, χ.η.). 

Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα, που δε θίγεται στο κείμενο  του Χρ. Μάμα, είναι η ελλιπής 

ή ανύπαρκτη εμπλοκή των γονέων στα δρώμενα του σχολείου, γεγονός που δεν επιτρέπει τη 
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γνωριμία με  την κουλτούρα των μαθητών με πολιτισμική διαφοροποίηση και μπορεί να ενισχύσει 

τη σχολική και κοινωνική περιθωριοποίηση τους (Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014). Η 

ενεργητικότερη συμμετοχή των γονέων εξάλλου στη διαδικασία μάθησης των παιδιών τους και στη 

σχολική ζωή είναι ευεργετική για όλους τους μαθητές και ιδίως για τους μαθητές με μαθησιακές 

ιδιαιτερότητες, οπότε η απουσία της μπορεί να παρεμποδίσει  τη συμπερίληψη τους (Αγγελίδης, 

2011). 

4.Εισηγήσεις για τη βελτίωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της συμπερίληψης  στη 

σχολική πράξη 

Απαραίτητη για τη βελτίωση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης θεωρείται κατ’ αρχάς η 

ουσιαστική αναδόμηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία  πολλές φορές φαίνεται να έχει 

αποτύχει (Αγγελίδης, 2011). Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών σε 

θέματα διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, η ευελιξία των εκπαιδευτικών 

πρακτικών, η υποστήριξη από βοηθητικό προσωπικό, θα μπορούσε να εξασφαλίσει ισότιμες 

ευκαιρίες μάθησης σε όλα τα παιδιά (Αγγελίδης, 2011). Απαραίτητη επίσης είναι και η ρεαλιστική 

αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, με προώθηση της συστηματικής διδασκαλίας της 

ελληνικής και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, με έμφαση όχι τόσο στη γλωσσική, όσο στην 

επικοινωνιακή πληρότητα (για επιτυχή χρήση σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις, προσαρμογή 

στο περιβάλλον και της ανάγκες επικοινωνίας των μαθητών) (Παπαχρήστος, χ.η.). Στην 

κατεύθυνση αυτή βοηθά και η ενασχόληση με δραστηριότητες που δεν απαιτούν ιδιαίτερη 

γλωσσική ικανότητα και προωθούν κι άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως η μουσική και το τραγούδι 

(Παπαχρήστος, χ.η.)  ή οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες ενταγμένες σε σχέδια εργασίας (projects) 

με βιωματικό-επικοινωνιακό τρόπο (Βαφέα, 1996), η οποία μπορεί να εμποδίσει την 

περιθωριοποίηση «διαφερόντων» μαθητών. Εξάλλου αυτές οι συμπεριληπτικές πρακτικές μπορεί 

να αποβούν πολύ θετικές σε ακαδημαϊκό επίπεδο για όλα τα παιδιά, γιατί αποφεύγεται η 

μονοδιάστατη προσέγγιση πολλών γνωστικών κλάδων (π.χ. ιστορία, γεωγραφία, λογοτεχνία, 

κοινωνιολογία) και καλλιεργείται η κριτική σκέψη των παιδιών (Μάρκου, 1996). 

Επιπλέον, απαραίτητη είναι η χρήση ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας, όπως η ομαδική 

διδασκαλία, φροντίζοντας για ποικιλομορφία στη σύνθεση των ομάδων και αλληλεπίδραση των 

παιδιών μεταξύ τους (όπως εύστοχα έχει ειπωθεί, ο καλύτερος δάσκαλος του παιδιού είναι ο 

συμμαθητής του), όσο και η συνεργατική διδασκαλία, με τη συμμετοχή και αλληλεπίδραση 

εκπαιδευτικών και μαθητών (Παπαχρήστος, χ.η.). Ακόμη, αν και ερευνητικά δεν έχει επιβεβαιωθεί 

επαρκώς, η διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, δηλαδή σε περιβάλλοντα εκτός του 

παραδοσιακού χώρου του σχολείου (επισκέψεις σε μουσεία, πάρκα, ζωολογικούς κήπους κ.λπ.)  

μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες συνδεδεμένες με στόχους 

και γεγονότα της καθημερινής ζωής, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης  και την παροχή ίσων 

ευκαιριών μάθησης σε όλα τα παιδιά, άρα και την ουσιαστική προώθηση της συμπερίληψης 

(Αγγελίδης, 2011, 2015).  

Επωφελής μπορεί να αποδειχθεί η χρήση κατάλληλου διδακτικού υλικού, παρασχόμενου είτε 

από την πολιτεία (αναμορφωμένα σχολικά εγχειρίδια), είτε κυρίως από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να διαφοροποιούν τα αναλυτικά προγράμματα εισάγοντας 

στοιχεία άλλων πολιτισμικών ή μαθησιακών ομάδων στη διδασκαλία (Dimakos & Tasiopoulou, 

2003, όπως παρατίθεται στους Κωστή κ.α., 2012). Ακόμη, η χρήση εικόνων αποτελεί γέφυρα 

επικοινωνίας και αμβλύνει τις γλωσσικές αδυναμίες (Νικολάου, 2005), όπως και η αξιοποίηση 

εποπτικού υλικού (ταινίες, αφίσες, ντοκυμαντέρ) ενισχύει την αποτελεσματικότητα των 

προσπαθειών για μείωση της ακαδημαϊκής περιθωριοποίησης (Banks & McGee Banks, 2009, όπως 

παρατίθεται στον Παπαχρήστο,χ.η.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην τεχνολογία των 

πολυμέσων που μπορεί να βοηθήσει στην εξατομικευμένη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής 

ικανότητας (Angelides & Vrasidas, 2000,όπως παρατίθεται στον Αγγελίδη, 2011). 
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[Χαρακτηριστική είναι η δημιουργία σειράς λογισμικών που διευκολύνει την κατανόηση των 

αλλόγλωσσων μαθητών και τη συμμετοχή τους στην τάξη (  Κωστή κ.α., 2012)].  

Η πιο καθοριστική όμως πρακτική, όπως και ο Χρ. Μάμας αναφέρει, είναι η  αλλαγή της 

σχολικής κουλτούρας σε πιο συμπεριληπτική κατεύθυνση και η αλλαγή στις στάσεις των 

εκπαιδευτικών. Η σχολική κουλτούρα, δηλαδή  το σύστημα πεποιθήσεων, αξιών και αντιλήψεων 

των ανθρώπων που εμπλέκονται στη σχολική πραγματικότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) 

επηρεάζει καθοριστικά τόσο την πολιτική, όσο και τις πρακτικές ενός σχολείου, οπότε απαραίτητο 

είναι να ευνοεί τη διαπολιτισμική και συμπεριληπτική εκπαίδευση (Γεροσίμου, 2014). ). 

Πρωταρχικής σημασίας η διαμόρφωση φιλικού κλίματος στην τάξη με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού, όπου θα κυριαρχεί η αποδοχή όλων των παιδιών ως αυτόνομες προσωπικότητες 

χωρίς προκατάληψη και ξενοφοβία, ο σεβασμός στο γλωσσικό-πολιτισμικό τους υπόβαθρο ή στις 

μαθησιακές τους ιδιαιτερότητες, η εξασφάλιση της ελεύθερης έκφρασής τους (Λεζέ, 2002). Η 

ισοτιμία στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να προωθηθεί και με την εμπλοκή όλων σε διαδικασίες 

και δραστηριότητες του σχολείου, όπως η μαθητική αυτοδιοίκηση, ώστε όλα τα παιδιά να 

αποφύγουν το αίσθημα απόρριψης και να επιτύχουν ίσες ευκαιρίες στη λήψη αποφάσεων ( Κωστή 

κ.α., 2012).  

Παράλληλα η δημιουργία συνεργατικής κουλτούρας στους εκπαιδευτικούς και τα δίκτυα 

συνεργασίας τους διασπείρουν τις επιτυχείς πρακτικές και οδηγούν  σε  επιτυχημένη λειτουργία 

των σχολείων και  αποτελεσματική μάθηση (Hargreaves, 1995, όπως παρατίθεται στην Κωστή κ.α., 

2012. Αγγελίδης, 2011). Δεν πρέπει να παραβλέψουμε στο σημείο αυτό και την εκπαιδευτική 

ηγεσία, η οποία, διαμοιραζόμενη σε περισσότερα άτομα μπορεί να επιτελέσει καθοριστικό ρόλο 

στην αποδοχή όλων των παιδιών με εκπαιδευτικές δυσκολίες, στην ενθάρρυνση του συνεργατικού 

σχεδιασμού των μαθημάτων, στην εμπλοκή των γονέων (O’ Βrien & Forest,1989), και επομένως να 

πραγματώσει τη συμπερίληψη (Αγγελίδης, 2011). 

Διαπιστώνουμε ότι και ο Χρ. Μάμας και τα ευρήματα της βιβλιογραφίας συγκλίνουν στο ότι 

η αλλαγή της σχολικής κουλτούρας είναι η πιο καθοριστική διαδικασία για την πραγμάτωση της 

ουσιώδους διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση της συμπερίληψης. Η ποικιλία των 

προτεινόμενων από τη βιβλιογραφία πρακτικών φανερώνει  τις δυνατότητες, αλλά και την 

αναγκαιότητα της προώθησης της συμπερίληψης. 

5. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια αφενός συνοπτικής αναφοράς των βασικότερων 

ιδεών του κειμένου του Χρ. Μάμα «Συμπεριληπτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση: Δύο όψεις 

του ίδιου νομίσματος;», αφετέρου διερεύνησης των βασικών θεματικών του κέντρων μέσω 

αναφορών στη βιβλιογραφία. Συνοψίζοντας θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση είναι αίτημα των καιρών: στηρίζεται στη συνειδητή παραδοχή από τους συντελεστές 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δασκάλους, μαθητές) ότι η πολιτισμική ποικιλία είναι πλέον δομικό 

χαρακτηριστικό του σχολικού και κοινωνικού χώρου, και ότι αυτή η ποικιλομορφία με τις 

κατάλληλες πρακτικές, μπορεί να θεωρηθεί όχι πια ως πρόβλημα, αλλά ως εμπλουτιστικό και 

δυναμικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ανδρούσου, 1996). Η συμπερίληψη αποτελεί 

μια νέα οπτική της εκπαίδευσης όπου η διαφορετικότητα δεν ετικετοποιείται, αλλά γίνεται 

αποδεκτή ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας και της προσωπικότητας του ατόμου 

(Γαβριηλίδου-Τσιελεπή, 2011) και ως πρόκληση για το σύγχρονο εκπαιδευτικό. 
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Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολιτισμικής 

διαθεματικής προσέγγισης που έγινε στο 3ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης κατά το σχολικό έτος 2017-

2018 σχετικά με το Δωδεκάθεο. Τα παιδιά κατακτώντας  έννοιες και αναπτύσσοντας γνώσεις για 

τους θεούς, έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Η θετική αυτή αντίδρασή τους, μας 

οδήγησε να διερευνήσουμε με τη χρήση ερωτηματολογίων, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, κατά 

πόσο το ενδιαφέρον τους συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του προγράμματος μέσω επισκέψεων σε 

μουσεία με το ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να 

διερευνηθεί κατά πόσο ο ενθουσιασμός των νηπίων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα ώθησε να 

επισκεφτούν και να  γνωρίσουν και άλλα μουσεία. Δόθηκαν ερωτηματολόγια στις 25 οικογένειες, 

τα οποία απαντήθηκαν στο σύνολό τους. Διαπιστώθηκε ότι  οι 15 επισκέφτηκαν τουλάχιστον ένα 

μουσείο μετά τη λήξη του προγράμματος κατόπιν προτροπής των παιδιών τους. Μάλιστα 

μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους μεταξύ τους προτείνοντας και διάφορα άλλα  μουσεία. 

 

Λέξεις κλειδιά: διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, Δ.Ε.Π.Π.Σ., εκπαίδευση, μουσείο 

1. Εισαγωγή 

Μεγάλες αλλαγές παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια σε τομείς, όπως η τεχνολογία και η 

επιστήμη, γεγονός που δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας. Η 

συστηματοποίηση της γνώσης ανά επιστημονικό κλάδο είναι το θαυμαστό επίτευγμα της 

ανθρώπινης σκέψης (Μπίκος, 2015). Ειδικότερα η εκπαίδευση, στη σύγχρονη εποχή εστιάζει στο 

http://www.poed.com.cy/Portals/0/pdf/ebook%20Intercultural%20Education.pdf
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παιδί μέσα από μια τη διαθεματική προσέγγιση, η οποία επιχειρεί μια σφαιρική διεπιστημονική 

μάθηση και εναρμονίζεται απόλυτα με τα βιώματα και τις εμπειρίες του. Πολλές φορές οι όροι 

«διαθεματικότητα» και «διεπιστημονικότητα» χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι, όταν το θέμα 

προσεγγίζεται από διαφορετικές επιστήμες, ενώ διαφοροποιούνται όταν το θέμα προσεγγίζεται από 

διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις.  

Ο όρος διεπιστημονικότητα είναι ο συνδυασμός και η συνέργεια πολλών επιστημονικών 

κλάδων και εφαρμόζεται και στην εκπαίδευση. Είναι κυρίως επιστημολογική έννοια, περιορίζεται 

στον χώρο των επιστημών και παραπέμπει σε γνωσιοκεντρικά και όχι σε παιδοκεντρικά και 

κοινωνιοκεντρικά προγράμματα σπουδών στα οποία παραπέμπει η διαθεματικότητα 

(Ματσαγγούρας, 2002β), που είναι ευρύτερος όρος σε σχέση με τη διεπιστημονικότητα 

(Θεοδωρόπουλος, nd). Επίσης, η άποψη του Πλάτωνα «για το ενιαίο της φύσης» αποτελεί την 

πρώτη θεωρητική βάση της διαθεματικότητας» (Ματσαγγούρας, 2003). Μέσα από μια διαθεματική 

προσέγγιση λοιπόν επιχειρείται μια σφαιρική, ενιαιοποιημένη και διεπιστημονική μάθηση, που 

εναρμονίζεται απόλυτα με τα βιώματα και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής των παιδιών. Τα 

παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα να συνδέσουν διαφορετικές μεταξύ τους εμπειρίες, να 

παρατηρήσουν και να πειραματιστούν (Θεοδωρακάκου, nd). Η προώθηση της διαθεματικότητας 

στο νέο εκπαιδευτικό υλικό και η αξιοποίησή της, συμβάλλει ουσιαστικά στη μάθηση και στη 

γνώση, καθώς και στην ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλαγής της παιδαγωγικής θεώρησης του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος (Χατζημιχαήλ, 2010). 

Η συγκεκριμένη μέθοδος εργασίας, δηλαδή η διαθεματική προσέγγιση τοποθετεί τους 

μαθητές στο κέντρο της εκπαιδευτικής προσπάθειας και τους βοηθάει να γνωρίσουν τον τρόπο με 

τον οποίο μπορούν  να ταξινομούν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που κατέχουν 

για την επίλυση νέων θεμάτων που θα προκύψουν. Η παιδαγωγική εργασία διεξάγεται μέσα σε 

ατμόσφαιρα αμφίδρομης επικοινωνίας.  Επομένως το σχολείο γίνεται πιο παιδοκεντρικό, υπό την 

έννοια ότι βασίζεται στο μαθητή, στις δυνάμεις του και την ψυχική και προσωπική του ιδιομορφία. 

Στην προσχολική εκπαίδευση οι επιστήμες καθώς και τα γνωστικά αντικείμενα δεν έχουν τη μορφή 

και τα αυστηρά διακριτά όρια που υπάρχουν στην υπόλοιπη υποχρεωτική εκπαίδευση. Η 

διαθεματικότητα προσφέρεται ως μέθοδος εργασίας για το χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, 

γιατί οι στόχοι των προγραμμάτων της διαθεματικής προσέγγισης για το Νηπιαγωγείο οδηγούν σε 

δραστηριότητες που είναι σημαντικές για τα παιδιά, έτσι ώστε να αναπτύξουν την προσωπικότητά 

τους, τις γνώσεις τους και να κοινωνικοποιηθούν. 

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να στηρίζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία 

που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κατάκτηση της ενιαιοποιηµένης γνώσης. Με γνώμονα 

τον συγκεκριμένο στόχο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδίασε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Στη χώρα μας το Δ.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζεται και στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), και στο οποίο ενσωματώθηκαν έννοιες από τα 

περισσότερα γνωστικά πεδία του, όπως γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, δημιουργία 

και έκφραση, εικαστικά και πληροφορική. Σε αυτό διατηρούνται τα διακριτά μαθήματα αλλά 

ταυτόχρονα προωθούνται και άλλοι τρόποι συσχέτισης της γνώσης με δυο άξονες 

διαθεματικότητας, τον οριζόντιο (διαθεματικό) και τον κατακόρυφο (ενιαίο) (Εφημερίς της 

Ελληνικής Κυβερνήσεως  της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2013). Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο 

καταγράφει τις γνώσεις που θα αποκτήσουν τα παιδιά, τις ενέργειες των εκπαιδευτικών, τις 

διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι συγκεκριμένοι στόχοι θέτοντας το πλαίσιο της μάθησης 

και της διδασκαλίας. Επιχειρεί την οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από την 

ενεργητική συμμετοχή των παιδιών γεγονός που επιτυγχάνεται με τη σύνδεση διαφορετικών 

γνωστικών αντικειμένων (YΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Επομένως, η σημαντικότερη καινοτομία που 

διαφοροποίησε το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης με 

συγκεκριμένους τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι η καθιέρωση της διαθεματικής προσέγγισης της 

σχολικής γνώσης που ευθυγραμίζεται με τις σύγχρονες επιστημολογικές, ψυχολογικές και 

διδακτικές θεωρίες (Αλαχιώτης, nd). 
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Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν η εξής: Προγραμματισμός 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό, προσανατολισμός και ενημέρωση των 

μαθητών και των οικογενειών τους, διενέργεια του προγράμματος, συλλογή και επεξεργασία των 

πληροφοριών, εξαγωγή συμπερασμάτων και αξιολόγηση της εργασίας. Κύριος σκοπός της, η 

διερεύνηση του κατά πόσο ένα πολιτισμικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να έχει σαν 

προέκταση την επίσκεψη σε μουσειακούς χώρους απαντώντας στα ακόλουθα ερευνητικά 

ερωτήματα. Πρώτον, αν επιτεύχθηκαν οι γνωστικοί στόχοι του προγράμματος, όπως αυτοί 

αναφέρθηκαν στις βασικές αρχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δεύτερον εάν οι μαθητές, με αφορμή το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και την επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης, απέκτησαν θετική 

διάθεση να επισκεφθούν με τις οικογένειες τους και κάποια άλλα μουσεία μέσα σε διάστημα 

περίπου μισού χρόνου μετά την λήξη του προγράμματος. 

2. Κυρίως μέρος 

Μέσα στο πλαίσιο του προγραμματισμού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το 3ο 

Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης σε συνεργασία με το γραφείο πολιτιστικών θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης 

ΠΕ της Α΄ Αθήνας, σχεδίασε την υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος που βασικό στόχο 

είχε την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και 

συγκεκριμένα του ρόλου που έπαιζε το δωδεκάθεο στην ζωή των αρχαίων ελλήνων. Βασική 

προέκταση του προγράμματος ήταν το κέντρισμα του ενδιαφέροντος των μαθητών σε θέματα 

μουσειακής εκπαίδευσης και γνωριμίας του Δωδεκάθεου. Επιλέχθηκε η βιωματική πρακτική με 

επισκέψεις στο μουσείο της Ακρόπολης και μέσω διαδικτύου η παρακολούθηση των εκθεμάτων 

του Βρετανικού μουσείου, του Αρχαιολογικού μουσείου Αθηνών και του μουσείου του Λούβρου. 

Στα συγκεκριμένα μουσεία υπάρχουν πολλά αρχαία ελληνικά εκθέματα με θέμα το Δωδεκάθεο. Τα 

νήπια λοιπόν με την βοήθεια της νηπιαγωγού και την  χρήση των ΤΠΕ περιηγήθηκαν ψηφιακά σε 

διάφορες μουσειακές ιστοσελίδες. 

Στην τελική φάση του προγράμματος οι μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης 

επισκέφθηκαν μαζί με τους εκπαιδευτικούς το μουσείο της Ακρόπολης. Τα παιδιά έδειξαν ζωηρό 

ενδιαφέρον καθώς παρατηρούσαν τα εκθέματα που αναφερόταν στους θεούς του Ολύμπου. Από τις 

αντιδράσεις τους φάνηκε ο ενθουσιασμός τους στη θέα των αγαλμάτων και των αγγείων που  

απεικόνιζαν το δωδεκάθεο στην καθημερινότητα των αρχαίων ελλήνων.  Οι ιδέες καθώς και η 

κατακτηθείσα γνώση των μαθητών εκφράζονταν αβίαστα μέσα από τις απόψεις και την 

παρατηρητικότητά τους, αποδεικνύοντας έτσι την επιτυχία του τρίμηνου προγράμματος.  

Αναλυτικότερα, παραθέτουμε το σχέδιο του προγράμματος, όπως αυτό κατατέθηκε στην 

διεύθυνση εκπαιδευτικών θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης ΠΕ Α΄ Αθήνας. Ο τίτλος του ήταν  «Αρχαία 

Ελλάδα και οι 12 Θεοί του Ολύμπου». Υπήρξε συνοπτική περιγραφή του θέματος με επιμέρους 

διαστάσεις, όπως ανάγνωση βιβλίων σχετικών με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, παρακολούθηση 

βίντεο,   παρουσιάσεις μέσω power point. Προσπαθήσαμε να συνδέσουμε την ζωή των αρχαίων 

Ελλήνων με το Δωδεκάθεο.  Δόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματα, όπως τι σημαίνει μύθος, τι 

συμβόλιζαν οι 12 Θεοί του Ολύμπου, πόσο επηρέαζαν την καθημερινότητα των ανθρώπων της 

αρχαιότητας. Έγινε σύνδεση του θέματος με τα πεδία του αναλυτικού προγράμματος, όπως 

Γλώσσα, μαθηματικά, δραματοποίηση, δημιουργικό παιχνίδι, εικαστικά, μουσική, κοινωνικές και 

φυσικές  επιστήμες. Οι παιδαγωγικοί στόχοι αφορούσαν την επαφή των νηπίων με τον αρχαίο 

ελληνικό πολιτισμό, τη γνωριμία με τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, την καθημερινότητά τους και 

την σχέση τους με τους 12 θεούς του Ολύμπου. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των νηπίων 

στο Μουσείο της Ακρόπολης, για να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τον πλούτο και την προσφορά 

του στην διάδοση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Όσον αφορά τα στάδια υλοποίησης και τις 

δραστηριότητες, έγιναν μέσα από βιβλία, εικόνες, μουσειοσκευές  του Δωδεκάθεου και της 

Ζωοφόρου του Παρθενώνα καθώς και παιδαγωγικές δράσεις.  Τα νήπια έπρεπε να αποκτήσουν 

γνώσεις σχετικές με την αρχαία Ελλάδα, τους ανθρώπους και τη ζωή τους, να αποκτήσουν βασικές 

γνώσεις σχετικές με τους 12 Θεούς του Ολύμπου. Έγινε σύνδεση όλων των προαναφερθέντων με 
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την τέχνη, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό καθώς και την μουσειακή αγωγή. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  διεξήχθει σε  τρεις  μήνες, από τον  Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του σχολικού έτους 

2017-2018 όπου πραγματοποιήθηκε και η επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αρωγός στην 

προσπάθεια αυτή ήταν ο εκδοτικός οίκος «Παπαδόπουλος», η Δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου 

Ηλιούπολης, το γραφείο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης ΠΕ Α΄ Αθήνας , το Μουσείο 

της Ακρόπολης και το γραφείο εκπαιδευτικών θεμάτων του μουσείου της Ακρόπολης. 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο γλωσσικής διδασκαλίας τα νήπια ήρθαν σε επαφή με την 

αρχαία ελληνική γλώσσα, αφού τους απαγγέλθηκαν αποσπάσματα από διάφορα αρχαία κείμενα  

στην πρωτότυπή τους έκδοση. Οι μαθητές προσπάθησαν να βρουν ομοιότητες, οι οποίες συνδέουν 

την αρχαία με τη νέα ελληνική γλώσσα, με βασικό στόχο να κατανοήσουν τα κοινά σημεία αφού η 

δεύτερη αποτελεί συνέχεια της πρώτης. Επίσης, μέσα από ασκήσεις αντιστοίχισης του αλφάβητου 

μπόρεσαν τα νήπια να γράψουν, αλλά και να αναγνωρίσουν με μεγάλη ευκολία τα ονόματα των 

δώδεκα θεών του Ολύμπου μέσα σε γραπτά κείμενα. Οι γλωσσικές ασκήσεις συνδέθηκαν και με 

την ανάγνωση βιβλίων και παραμυθιών, προκειμένου να γνωρίσουν τα νήπια, τη δράση, τη ζωή και 

τα σύμβολα του κάθε θεού ξεχωριστά. Στην συγκεκριμένη κατεύθυνση ιδιαίτερα βοήθησε και το 

ψηφιακό υλικό των μουσειοσκευών του μουσείου της Ακρόπολης. Με την ανάγνωση βιβλίων, το 

πλούσιο εποπτικό και ψηφιακό υλικό, δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν δραστηριότητες φυσικών 

επιστημών, όπως η ανάλυση των ηλεκτρικών φορτίων του κεραυνού, τα πειράματα ηλεκτρισμού, ο 

ήχος και η ταχύτητα του φωτός καθώς και διάφορα άλλα φυσικά φαινόμενα όπως η βροχή, ο 

άνεμος, το χιόνι, τα οποία οι αρχαίοι έλληνες θεωρούσαν ως έργα των θεών, αφού δεν μπορούσαν 

να τα εξηγήσουν διαφορετικά.  

Ακόμη, κατά την διάρκεια του προγράμματος έγιναν δραματοποιήσεις μύθων, αναπαράσταση 

αρχαίων εθίμων καθώς και Διονυσιακών γιορτών που είχαν σαν επίκεντρο τον τρύγο και το κρασί, 

και αναβίωση της ζωής του κάθε θεού στον Όλυμπο. Σε πεδίο των μαθηματικών, τα νήπια 

γνώρισαν τους αριθμούς από το ένα έως το δώδεκα και την ποσοτική τους διάσταση, μαθηματικές 

έννοιες όπως «μοναδικός», «πολλοί-λίγοι», «ζευγάρια», «τόσοι όσοι» και μέσα από διάφορες 

ασκήσεις αντιστοίχισης μπόρεσαν να αντιστοιχίζουν την κάθε θεότητα με τα σύμβολά της. Για 

παράδειγμα, έγινε κατανοητό ότι η Αθηνά έχει ως σύμβολο την κουκουβάγια, ο Δίας τον κεραυνό, 

ο Απόλλωνας την άρπα κλπ. Με την προβολή γλυπτών, σκευών καθημερινής χρήσης και διαφόρων 

πινάκων νεότερων ζωγράφων που έχουν σαν θέμα την αρχαιότητα, ήρθαν σε επαφή με την 

γλυπτική και την εικαστική τέχνη. Μάλιστα έγινε προσπάθεια κατασκευής της Ζωοφόρου του 
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Παρθενώνα από τους μαθητές με γύψινες μήτρες που υπήρχαν στις μουσειοσκευές. Η 

δραστηριότητα αυτή ενθουσίασε ιδιαίτερα τα νήπια. 

Επιπλέον, σε μια προσπάθεια σύγκρισης της τότε κοινωνίας με την σημερινή, οι μαθητές 

γνώρισαν τις καθημερινές συνήθειες της οικογένειας των αρχαίων ελλήνων, τις δραστηριότητες 

των παιδιών (Πώς έπαιζαν; Με τι παιχνίδια; Πήγαιναν σχολείο; Tι μάθαιναν;) και γενικότερα 

μετείχαν σε μια διαδικασία σύγκρισης του τότε με το σήμερα, με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα 

τη δομή και την λειτουργία της. Σε αυτό συνέβαλε και η ψηφιακή παρουσίαση μουσειακών αγγείων 

του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τα οποία αναπαριστούν κυρίως εικόνες από την καθημερινή 

ζωή των αρχαίων Ελλήνων, τις ασχολίες, τις συνήθειές τους, τις θυσίες και τον τρόπο λατρείας των 

θεών. Είχαν την  ευκαιρία να γνωρίσουν σκηνές μάχης και ενταφιασμού των νεκρών, τις διάφορες 

πτυχές της ζωής των αρχαίων ελλήνων καθώς και διάφορες άλλες εκφάνσεις της καθημερινότητάς 

τους και να τις συγκρίνουν με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.  

Επιπρόσθετα, έγινε γνωριμία με κάποια μουσικά όργανα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, 

τα οποία είχαν ως προστάτη των θεό Απόλλωνα και σκοπό είχαν να ψυχαγωγήσουν τους άρχοντες 

της τότε εποχής και στις πιο εξελιγμένες κοινωνικά εποχές, όπως ο «Χρυσούς αιών του Περικλή», 

να διασκεδάσουν το ευρύτερο κοινωνικό  σύνολο. Έγινε ψηφιακή παρουσίαση διαφόρων αρχαίων 

μουσικών οργάνων όπως η λύρα, η κιθάρα του Απόλλωνα, η Ομηρική φόρμιγξ, το τρίγωνον, ο 

αυλός, η μονοκάλαμος και η πολυκάκαμος σύριγξ, η σάλπιγξ, το τύμπανον, τα κρόταλα και πολλά 

άλλα που ενθουσίασαν και τα παιδιά κυρίως ακούγοντας μελωδίες και ήχους τους. 

Εν κατακλείδι, αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της 

αξιολόγησης της εκάστοτε δραστηριότητας του προγράμματος αποτέλεσε το αυθόρμητο, 

δημιουργικό παιχνίδι των νηπίων κατά την διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων τους στις 

διάφορες «γωνιές δημιουργικής απασχόλησης» ή στον αύλιο χώρο, όπου εκεί τα νήπια μέσα από τα 

παιχνίδια τους παρίσταναν τους διάφορους θεούς του Ολύμπου αποδίδοντας μεταξύ τους 

διάφορους ρόλους. Έπαιζαν δηλαδή «την ζωή στον Όλυμπο», παρίσταναν την θεά της ομορφιάς 

την Αφροδίτη, τον Διόνυσο και τις αταξίες του, τον αυστηρό Δία. Επίσης, αναβίωσαν παίζοντας 

διάφορες άλλες πτυχές του αρχαίου τρόπου ζωής όπως τους πολέμους κάνοντας μάχες μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών, παιχνίδια με την μπάλα, την χαλκή μυία (Τυφλόμυγα) κοκ. Το αυθόρμητο 

δημιουργικό παιχνίδι και η παρατήρηση της δράσης-συμμετοχής των παιδιών σε αυτό, αποτέλεσε 

βασικό εργαλείο αξιολόγησης της επιτυχίας της κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας του 

προγράμματος. 

2.1 Μέθοδος της έρευνας 

 Η επιλογή των μεθόδων εξαρτάται πάντα από το πρόβλημα που θέτει η συγκεκριμένη 

έρευνα, από τους πόρους αλλά και το χρόνο που διατίθενται για την πραγματοποίησή της. Η 

συγκεκριμένη μελέτη στηρίζεται τόσο σε ποσοτική όσο και σε ποιοτική έρευνα, καθώς 

χρησιμοποιήθηκε η παρατήρηση και το ερωτηματολόγιο. Η πολυμεθοδική αυτή προσέγγιση, 

δηλαδή η χρήση πολλαπλών μεθόδων μαζί, έρχεται σε αντίθεση με την κυρίαρχη μονομεθοδική και 

χρησιμοποιήθηκε, γιατί αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους συλλογής στοιχείων 

για την ίδια μελέτη καθώς παρέχει ποικίλες προοπτικές και κατανόηση του προβλήματος σε βάθος  

(Cohen  & Manion, 1997, Saunders, etc., 2000 και Soren, 2001).  

Η μεθοδολογία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν αρχικά ποιοτική και στηρίχτηκε 

κυρίως στην παρατήρηση του συνόλου των νηπίων αλλά και των ατομικών τους αντιδράσεων 

προκειμένου να αξιολογηθεί  κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι γνωστικοί στόχοι του προγράμματος, 

όπως αυτοί αναφέρθηκαν στις βασικές αρχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ.. 

 Συγκεκριμένα, μέσα από ερωτήσεις της νηπιαγωγού σε ομαδικό επίπεδο συζητήσεων στην 

«παρεούλα» και μέσα από φύλλα εργασίας τα οποία δίδονταν στα νήπια κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα (2-3 φορές την εβδομάδα, αμέσως μετά την προσέγγιση του θέματος),  καθώς και με 

προφορικές εντολές από την εκπαιδευτικό, έγινε προσπάθεια να ερευνηθεί,  κατά πόσο τα παιδιά  
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μπόρεσαν να μάθουν τα βασικά σύμβολα του κάθε θεού, τι προστάτευε η κάθε θεότητα, που 

λατρεύονταν και με ποιους τρόπους, πού ζούσαν και πώς τους απεικόνιζαν οι αρχαίοι έλληνες. 

Στη συνέχεια μέσω μιας ποσοτικής έρευνας, η οποία διεξήχθη με τη χρήση ενός ανώνυμου 

και πολύ σύντομου ερωτηματολογίου το οποίο αποτελούνταν από τρείς στοχευμένες ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, με απαντήσεις ναι ή όχι, και παράλληλα ανοιχτού τύπου σε περίπτωση που ήθελαν 

να τεκμηριώσουν περαιτέρω την απάντησή τους, έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί, εάν οι μαθητές, 

με αφορμή το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης, απέκτησαν 

θετική διάθεση να επισκεφθούν με τις οικογένειες τους και κάποια άλλα μουσεία μέσα σε διάστημα 

περίπου μισού χρόνου μετά την λήξη του προγράμματος. 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκαν τα προαναφερθέντα  

ερωτηματολόγια, τα οποία μοιράστηκαν  κατά το σχολικό έτος 2018-2019   (μισό χρόνο περίπου 

μετά τη λήξη του προγράμματος) στους 25 γονείς των μαθητών που φοίτησαν στο 3ο νηπιαγωγείο 

Ηλιούπολης και παρακολούθησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά το έτος 2017-2018. Σε ότι 

αφορά τις ερωτήσεις, η πρώτη διερευνούσε αν το παιδί στο σπίτι εκφράστηκε με κάποιον τρόπο για 

τους 12 θεούς του Ολύμπου. Η δεύτερη, αν οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους επισκέφτηκαν κάποια 

έκθεση μουσείου μετά τη λήξη του προγράμματος και η τρίτη, με το αν οι γονείς, στηριζόμενοι 

πάντα στα ενδιαφέροντα του παιδιού τους, θα έκαναν στο σχολείο κάποια πρόταση για μια νέα 

καινοτόμα δράση για την επόμενη σχολική χρονιά. 

2.2   Αξιολόγηση  έρευνας 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν ως επίκεντρο το παιδί και στοχεύουν να το φέρουν σε 

επαφή με διάφορα γνωστικά αντικείμενα, για να καλλιεργηθεί η συνείδηση και οι ηθικές αξίες του 

ως άτομο και ως πολίτη μιας σύγχρονης κοινωνίας, θα πρέπει να αξιολογούνται από τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και από τον οικογενειακό τους περίγυρο προκειμένου να υπάρχει μια 

ανατροφοδότηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, η εσωτερική 

αξιολόγηση  και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδος 

αποτελούν μια εκπαιδευτική ανάγκη και περιλαμβάνουν ένα σύνολο συστηματικών, συλλογικών 

και συμμετοχικών διαδικασιών, οι οποίες οργανώνονται και αναπτύσσονται σε μια κατεύθυνση 

αυτοβελτίωσης του σχολείου (Παπαδημητρακόπουλος, 2006). Η αξιολόγηση που διενεργήσαμε 

αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών μάθησης και την απαραίτητη 

διαδικασία για την ολοκλήρωση της έρευνας μας. 

2.3 Αποτελέσματα της έρευνας 

Γραφική παράσταση της πρώτης ερώτησης 
 

 
 

Σχήμα1: Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 το παιδί σας εκφράστηκε με κάποιον τρόπο για τους θεούς του 

Ολύμπου 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων (18 στους 25), όπως βλέπουμε στο Σχήμα1 απάντησαν 

θετικά στην ερώτηση. Ανέφεραν δε ότι διάβασαν βιβλία για τους θεούς του Ολύμπου και τη 

μυθολογία γενικότερα, είδαν σχετικές ταινίες-ντοκιμαντέρ και ότι κάποια παιδιά είχαν προτιμήσεις 

στους θεούς Ποσειδώνα και Δία. συγκεκριμένα κάποια μητέρα έγραψε ότι «όταν βρέχει με 

αστραπές λέει ότι τσακώνεται ο Δίας με την Ήρα». Επίσης, τα γύψινα αντίγραφα της ζωφόρου του 

Παρθενώνα που έφεραν σπίτι, (που κατασκευάσαμε σε μια εικαστική δραστηριότητα στο σχολείο), 

έγιναν αντικείμενο συζήτησης. 
 

Γραφική παράσταση της δεύτερης ερώτησης 
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Σχήμα 2: Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 επισκεφτήκατε με το παιδί σας κάποια έκθεση μουσείου 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων (15 στους 25), όπως παρατηρούμε απάντησαν ότι 

επισκέφτηκαν κάποιο μουσείο κατά το 2017-2018. Συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν διάφορα μουσεία, 

όπως το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο Ακρόπολης για δεύτερη 

φορά, την Ακρόπολη, την Ψηφιακή Έκθεση Βαν Γκογκ, το Λούβρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Σπάρτης, την Έκθεση με δεινοσαύρους και το Αστεροσκοπείο Αθηνών. 

 

Γραφική παράσταση της τρίτης ερώτησης 
 

                               
 

Σχήμα3: ποιες δράσεις θα προτείνατε για την επόμενη σχολική χρονιά 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

626 

Η τρίτη και τελευταία ερώτηση αφορούσε τα ενδιαφέροντα του παιδιού και τι άλλο θα 

πρότειναν στο σχολείο ως δράση για την επόμενη σχολική χρονιά. Η πλειοψηφία των απαντήσεων 

αφορούσε την επίσκεψη σε μουσεία (οι 18 στους 25) και συγκεκριμένα τα μουσεία, της 

Ακρόπολης, των Συναισθημάτων και των Ψευδαισθήσεων. Αρκετοί σημείωσαν εκδρομή στο 

Πλανητάριο. Επίσης, πρότειναν να γίνουν και άλλες παρόμοιες δράσεις, να γίνουν μαθήματα 

ρομποτικής,  πειράματα χημείας, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική και κατασκευές, αγγειοπλαστική, 

μαθήματα για το διάστημα και τους αριθμούς. ακόμη, ένας γονέας πρότεινε να παραγραμματισθεί   

μονοήμερη εκδρομή σε κοντινούς προορισμούς, που να περιέχει επίσκεψη και ξενάγηση σε 

αρχαιολογικούς χώρους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

3. Συμπεράσματα 

Στη συγκεκριμένη εργασία, από τη μια μέσω της παρατήρησης των αντιδράσεων των νηπίων, 

σε γνωστικό επίπεδο υλοποιήθηκε  επιτυχώς μια διαθεματική προσέγγιση της έννοιας του 

Δωδεκάθεου. Τα νήπια ήρθαν σε επαφή ποικιλοτρόπως με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, 

γνώρισαν την ζωή και τις διάφορες πτυχές της καθημερινότητας των αρχαίων Ελλήνων, αφού ήταν 

άμεσα συνυφασμένη με την λατρεία του Δωδεκάθεου. Επιπρόσθετα, δόθηκε η δυνατότητα να 

επιτευχθούν επιμέρους στόχοι από τα γνωστικά πεδία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα από δραστηριότητες 

διαφορετικών γνωστικών πεδίων και την επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης. Με αυτόν τον 

τρόπο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το Μουσείο, γνώρισαν και εκτίμησαν τον πλούτο και την 

προσφορά του στην διάδοση της γνώσης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.  

Ειδικότερα, όσον αφορά την ποσοτική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι μετά το τέλος του 

προγράμματος  με προτροπή των μαθητών, οι οικογένειες παρουσίασαν θετική στάση απέναντι 

στην μουσειακή αγωγή  καθώς η πλειοψηφία τους, δηλαδή οι 15 από τις 25 επισκέφτηκαν 

τουλάχιστον ένα μουσείο και πρότειναν στο σχολείο μουσειακές δράσεις με βάση τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών τους για το τρέχον σχολικό έτος 2018-19. Επομένως, από την εφαρμογή των 

θεματικών προσεγγίσεων και στόχων της συγκεκριμένης εργασίας, διαπιστώνουμε ότι ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες στην προσέγγιση της γνώσης, αφού θα 

παροτρύνει τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικές δραστηριότητες. Άρα το νηπιαγωγείο 

σε συνεργασία με την οικογένεια θα μπορούσε να δημιουργήσει μελλοντικούς πολίτες με βαθιά 

γνώση του ελληνικού πολιτισμού και της παράδοσης.  

Συμπερασματικά, έχει ερευνητικό ενδιαφέρον το κατά πόσο τελικά το σχολείο και ιδιαίτερα 

το νηπιαγωγείο μπορεί μέσα από δραστηριότητες και προγράμματα να βοηθήσει στη διάπλαση της 

προσωπικότητας ατόμων με πολιτιστική και ιστορική συνείδηση. Ξεκινώντας, λοιπόν, από τη 

νηπιακή ηλικία και συνεχίζοντας στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης, ερευνητικό ενδιαφέρον 

προκαλεί κατά πόσο η συνέχιση της πολιτιστικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης των μαθητών, θα 

οδηγήσει στη διάπλαση προσωπικοτήτων με εντόνους κοινωνικούς , πολιτικούς και πνευματικούς 

προβληματισμούς.  
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Περίληψη  

Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στα δικαιώματα που έχει κάθε πολίτης της ΕΈ. Αυτά 

αφορούν τη χρησιμοποίηση αγαθών, υπηρεσιών και δυνατοτήτων που προσφέρουν τα κράτη μέλη 

στην εσωτερική αγορά, δηλώνοντας την οικονομική ελευθερία που υπάρχει. Αυτή σε συνδυασμό 

με την πολιτική ελευθερία δημιουργούν το ολοκλήρωμα πολλών ετών που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή 

Οικοδόμηση. Όσο αφορά το σχεδιασμό του κειμένου διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις 7 θεματικές 

ενότητες του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εάν ένα κράτος μέλος παραβιάζει τα 

θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, τότε εκείνοι μπορούν να απευθυνθούν στα εθνικά δικαστήρια, 

είτε να πάνε στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο, καταθέτοντας τις καταγγελίες τους ή στη 
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χειρότερη περίπτωση αναλαμβάνει δράση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όμως, οποιος και αν 

προστατεύει τα δικαιώματά μας και κυρίως όσοι και αν είναι εκείνοι, αρχικά πρέπει να ξέρουμε 

ποια είναι αυτά ώστε να είμαστε σε θέση να τα υπερασπιστούμε. Στόχος λοιπόν του δημοσιεύματος 

είναι να γνωστοποιήσει στους αναγνώστες ποια είναι αυτά τα δικαιώματα έτσι ώστε να συμβάλει 

στην προστασία τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: Δικαιώματα ανθρώπου, ΕΕ, Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

προστασία δικαιωμάτων 

1. Εισαγωγή 

Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στα δικαιώματα που έχει κάθε πολίτης της ΕΈ. Πιο 

συγκεκριμένα αυτά αφορούν στη χρησιμοποίηση των αγαθών, των υπηρεσιών και των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν τα κράτη μέλη στην εσωτερική αγορά, δηλώνοντας την οικονομική 

ελευθερία που υπάρχει. Αυτή, σε συνδυασμό με την πολιτική ελευθερία, δημιουργούν το 

ολοκλήρωμα πολλών ετών που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση. Προκειμένου ένα άτομο να 

θεωρείται πολίτης της Ένωσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αποκτήσει, πέραν της 

εθνικής του ιθαγένειας, την ιθαγένεια της Ένωσης η οποία καταγράφεται στη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ  (Άρ. 17 ΣΕΚ). Με βάση αυτό αντιλαμβανόμαστε πως πρέπει το κράτος στο οποίο 

ανήκει να έχει ενταχθεί, ως μέλος, στην Ένωση. Εφόσον το πετύχει, υποχρεούται να σέβεται τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών του ειδάλλως ακολουθεί μία σειρά από συνέπειες όπως το να 

αποκλειστεί από την Ένωση (Άρ. 7 ΣΕΚ) (Μούσης, 2015:167-169). Να σημειώσουμε πως το 

Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία την αναστολή ορισμένων δικαιωμάτων τα 

οποία απορρέουν από την εφαρμογή της Συνθήκης ως προς το εν λόγω κράτος μέλος. Αυτές οι 

θεμελιώδεις ελευθερίες στηρίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (Άρ. I-9) μέσα από το οποίο 

κατοχυρώνονται και θέτεται η δημοκρατία ως θεμελιώδη αρχή της Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα 

μέσα σε αυτό υπάρχουν τρία βάθρα τα οποία στηρίζουν και οργανώνουν την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση. Σε αυτά περιλαμβάνεται «Ο Χάρτης Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων» (παρ. 1) ο οποίος προτάθηκε στις 03/06/1999 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Κολονίας. Επίσης, ανήκει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Άνθρωπου (παρ. 2 και 3) η 

οποία υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4/11/1950 (Μούσης, 2015: 170). Να σημειώσουμε πως η ΕΣΔΑ 

υπήρξε η βασική πηγη έμπνευσης του Χάρτη. Τέλος, υπάρχουν οι κοινές συνταγματικές 

παραδόσεις των κρατών μελών (παρ. 3) που συνίσταται για 1η φορά στη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

(άρθρο ΣΤ παρ. 2) και επαναλαμβάνονται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Οι συνταγματικές 

παραδόσεις των κρατών έχουν συμπληρωματική λειτουργία καθώς χρησιμοποιούνται σε 

περιπτώσεις όπου Χάρτης και Σύμβαση καταλείπουν αμφιβολίες ως προς την παρεχόμενη 

προστασία είτε προσφέρουν προστασία υπολειπόμενη της συνισταμένης τους. Εκτός αυτών, όπως 

θα δούμε στη συνέχεια, υπάρχουν και άλλα μέρη του Συντάγματος στα οποία περιλαμβάνονται οι 

διατάξεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση (Παπαδημητρίου, 2006:42-44) με 

αποτέλεσμα η προστασία τους να γίνεται πιο ισχυρή. Αυτές οι διατάξεις εγγυώνται τις βασικές 

οικονομικές ελευθερίες (ελευθερίες διακίνησης προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και 

κεφαλαίων) (άρθρα III-133 ως III-160), την απασχόληση (άρθρα III-203), την κοινωνική πολιτική 

(άρθρα III-209 ως III-219), την προστασία των καταναλωτών (άρθρο III-235), τη δημόσια υγεία 

(άρθρο III-278) (Παπαδημητρίου, 2006:46-47). 

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Δικαιώματα πολιτών της ΕΕ 

Τα δικαιώματα που έχει κάθε πολίτης της ΕΕ είναι πολλά. Από αυτά, υψηλή θέση κατέχει το 

δικαίωμα να ταξιδεύει ελεύθερα σε όλα τα κράτη μέλη της και να διαμένει εκεί για όσο χρονικό 
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διάστημα θελήσει (Άρ. 18 Συνθήκης ΕΚ). Να σημειώσουμε πως αυτό το δικαίωμα δεν υπήρχε τη 

δεκαετία του ’50. Στα δικαιώματα σημαντικό ρόλο έχει και η Συμφωνία του Σένγκεν στην οποία 

συμμετέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας , αλλά συν 

τη Νορβηγία και  την Ισλανδία. Η Συμφωνία  του Σένγκεν (υπογραφή στις 19/06/1990) αφορά τη 

ζώνη Σένγκεν (Europa, 2009) και στόχο έχει την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά 

σύνορα, την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τους υπηκόους των κρατών που 

υπέγραψαν τη Συμφωνία καθώς και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία προκειμένου να 

εμποδιστούν οι παράνομες επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το «Σύστημα 

Πληροφοριών Σένγκεν». Αυτό είναι ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων που περιέχει τα εντάλματα 

έρευνας που προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τις οδηγίες ως προς τη μεταχείριση 

των καταζητούμενων ατόμων (hellenicpolice, χ.χ.). 

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να αποφασίσει να ταξιδέψει είναι πολλοί. Ένας από 

τους πιο συνήθεις είναι για αναψυχή, πηγαίνοντας και θαυμάζοντας τα αξιοθέατα του επιθυμητού 

του προορισμού. Όσο αφορά τα ταξίδια, προς διευκόλυνσή του, στα λιμάνια και στα αεροδρόμια 

υπάρχουν ειδικοί διάδρομοι για τους υπηκόους της ΕΕ έτσι ώστε να μειώσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο γίνεται την ταλαιπωρία που θα έπρεπε να υποστούν σε περίπτωση συμφόρησης. 

Σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια, κάθε πολίτης της Ένωσης προστατεύεται με κοινοτική οδηγία  

για την κακή διαχείριση ή την κακή οργάνωση των διακοπών του από τους οργανωτές 

περιηγήσεων.  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης, οι πολίτες έχουν 

επίσης δικαίωμα να αγοράζουν αγαθά χωρίς να πληρώνουν τελωνειακούς δασμούς ή επιπλέον 

φόρους κατά την επάνοδο στη χώρα τους. Σημαντικό ρόλο στις αγορές τους έχει το γεγονός ότι από 

όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης οι ευρωεπιταγές γίνονται δεκτές.  

Εκτός όμως της ξεκούρασης και αναψυχής, σημαντικό ρόλο έχει και ο επαγγελματικός 

τομέας με απεριόριστο συνάλλαγμα. Ό,τι ειπώθηκε προ ολίγου για τις αγορές σε ένα κράτος μέλος 

της Ένωσης από έναν πολίτη της και την μεταβίβασή τους στην πατρίδα του, το ίδιο ισχύει και για 

τους έμπορους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η ευχέρεια της αγοράς προϊόντων από οποιοδήποτε 

κράτος μέλος και η αντίστοιχη πώλησή τους χωρίς δασμούς ή ποσοτικούς περιορισμούς στη χώρα 

προέλευσής του ή και οπουδήποτε αλλού (Μούσης, 2015: 170). 

Σε περίπτωση που κατά την ξενάγησή ή την επίσκεψη του για επαγγελματικούς λόγους ο 

πολίτης χάσει την αστυνομική του ταυτότητα ή του έχει κλαπεί, έχει το δικαίωμα να του χορηγηθεί 

προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (Απόφαση 96/409, ΕΕ L168, 06.07.1996) το οποίο αντικαθιστά το 

γνήσιο μέχρις ότου εκδοθεί το νέο (διπλωματική και προξενική προστασία).  

Όπως έχει γίνει έως τώρα αντιληπτό, οι πολίτες της ΕΕ έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα, με 

ίδιους όρους, με τους υπηκόους οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ένωσης. Με γνώμονα αυτό, οι 

διοικητικές ή δικαστικές αρχές καλούνται να μεταχειρίζονται δίκαια και ισότιμα όλους τους πολίτες 

της Ένωσης ανεξαρτήτως αν εκείνοι κατάγονται από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται εκείνη 

τη στιγμή.  

Πηγαίνοντας στον ιατρικό τομέα, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος που συμβαίνει σε 

έναν πολίτη σε ένα κράτος μέλος, εκείνος το μόνο που έχει να κάνει είναι να επιδείξει το έγγραφο 

Ε111 προκειμένου να καλύπτεται ασφαλιστικά.  

Ένα ακόμη δικαίωμά του είναι εκείνο του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και 

ευρωπαϊκές  εκλογές (Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Οδηγία 93/109, ΕΕ L329, 

30.12.1993) στο κράτος μέλος της κατοικίας του, βασιζόμενο στις αρχές της ισότητας και της μη 

εφαρμογής διακρίσεων (Άρ. 19 ΣΕΚ). Αυτό αυτόματα δηλώνει ότι μπορεί να συμμετάσχουν και 

άτομα των οποίων η ιθαγένεια είναι από άλλο κράτος μέλος (Μούσης, 2015:168-173). 
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2.2. Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

Από τα τρία βάθρα τα οποία στηρίζουν και οργανώνουν την προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων στην Ένωση θα δώσουμε ιδιαίτερη  έμφαση στο πρώτο, δηλαδή στο Χάρτη.    Ο 

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ως κορμός του ενωσιακού συστήματος, έχει δεσμευτική 

ισχύ για την προστασία των δικαιωμάτων λόγω της ενσωμάτωσής του στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. 

Εκπονήθηκε από την ομώνυμη Συνέλευση (3 και 4 Ιουνίου του 1999: Σύνοδο Κορυφής της 

Κολωνίας) και με αυτόν διαμορφώθηκε ένα νέο πρότυπο για την κατάταξη των δικαιωμάτων με 7 

θεματικές ενότητες (Μούσης, 2015:169). Αυτές είναι η αξιοπρέπεια (άρθρα 1-5), η ελευθερία 

(άρθρα 6-19), η ισότητα (άρθρα 20-26), η αλληλεγγύη (άρθρα 27-38), η δημοκρατία (άρθρα 39-46), 

η δικαιοσύνη (άρθρα 47-50) (Παπαδημητρίου, 2006:44, 48) και οι γενικές διατάξεις που διέπουν 

την ερμηνεία και την εφαρμογή του Χάρτη (άρθρα 51-54) (Europa 2012). Κάθε μία από αυτές τις 

ενότητες περιλαμβάνει μία γκάμα άρθρων τα οποία διαθέτουν συγκεκριμένες οδηγίες.  

Αξιοπρέπεια 

Στην ενότητα της αξιοπρέπειας μοιράζονται τα άρθρα 1-5 τα οποία είναι 

Άρθρο 1: Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

Άρθρο 2: Δικαίωμα στη ζωή 

Άρθρο 3: Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου 

Άρθρο 4: Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή 

μεταχείρισης 

Άρθρο 5: Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας 

Ελευθερίες 

Στην ενότητα των ελευθεριών έχουμε τα άρθρα 6-19 τα οποία περιλαμβάνουν 

Άρθρο 6: Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια 

Άρθρο 7: Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 

Άρθρο 8: Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Άρθρο 9: Δικαίωμα γάμου και δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας 

Άρθρο 10: Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 

Άρθρο 11: Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 

Άρθρο 12: Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι 

Άρθρο 13: Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης 

Άρθρο 14: Δικαίωμα εκπαίδευσης 

Άρθρο 15: Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία 

Άρθρο 16: Επιχειρηματική ελευθερία 

Άρθρο 17: Δικαίωμα ιδιοκτησίας 

Άρθρο 18: Δικαίωμα ασύλου 

Άρθρο 19: Προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης 

Ισότητα 

Στην ισότητα υπάρχουν τα άρθρα 20-26 που είναι τα κάτωθεν: 

Άρθρο 20: Ισότητα έναντι του νόμου 

Άρθρο 21: Απαγόρευση διακρίσεων 

Άρθρο 22: Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία 

Άρθρο 23: Ισότητα γυναικών και ανδρών 

Άρθρο 24: Δικαιώματα του παιδιού 

Άρθρο 25: Δικαιώματα των ηλικιωμένων 

Άρθρο 26: Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες 
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Αλληλεγγύη 

Στον τομέα της αλληλεγγύης περιλαμβάνονται τα άρθρα 27-38 τα οποία είναι τα εξής: 

Άρθρο 27: Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της 

επιχείρησης 

Άρθρο 28: Δικαίωμα διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων 

Άρθρο 29: Δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας 

Άρθρο 30: Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης 

Άρθρο 31: Δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας 

Άρθρο 32: Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία 

Άρθρο 33: Οικογενειακή ζωή και επαγγελματική ζωή 

Άρθρο 34: Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή 

Άρθρο 35: Προστασία της υγείας 

Άρθρο 36: Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος 

Άρθρο 37: Προστασία του περιβάλλοντος 

Άρθρο 38: Προστασία του καταναλωτή 

Δικαιώματα των πολιτών 

Στα δικαιώματα των πολιτών έχουμε τα άρθρα 39-46 τα οποία, ονομαστικά, παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

Άρθρο 39: Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 

Άρθρο 40: Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές 

Άρθρο 41: Δικαίωμα χρηστής διοίκησης 

Άρθρο 42: Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα 

Άρθρο 43: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

Άρθρο 44: Δικαίωμα αναφοράς 

Άρθρο 45: Ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής 

Άρθρο 46: Διπλωματική και προξενική προστασία 

Δικαιοσύνη 

Στην κατηγορία της δικαιοσύνης τα άρθρα αριθμούνται από 47-50 και συγκεκριμένα είναι:  

Άρθρο 47: Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου 

Άρθρο 48: Τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα της υπεράσπισης 

Άρθρο 49: Αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών 

Άρθρο 50: Δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές 

για την ίδια αξιόποινη πράξη 

Γενικές διατάξεις που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του Χάρτη 

Στις γενικές διατάξεις που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του Χάρτη, 

περιλαμβάνονται τα άρθρα 51-54 τα οποία είναι: 

Άρθρο 51: Πεδίο εφαρμογής 

Άρθρο 52: Εμβέλεια και ερμηνεία των δικαιωμάτων και των αρχών 

Άρθρο 53: Επίπεδο προστασίας 

Άρθρο 54: Απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος 

2.2 Η προστασία των δικαιωμάτων τω πολιτών της ΕΕ 

Η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, ξεκινά από τη γνώση τους. Οι πολίτες πρέπει να 

γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για να μπορούν να αμύνονται, όταν ένα κράτος μέλος δεν τα 

σέβεται.  Ωστόσο, παρατηρείται μία αδιαφορία από τους πολίτες προς εκείνα και αυτό διότι 
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παρουσιάζεται ως δικαιολογία το «δημοκρατικό έλλειμμα» με την έννοια ότι οι αποφάσεις 

παίρνονται μακριά από τον πολίτη. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί καθώς οι αποφάσεις 

παίρνονται μέσω της συνεργασίας Συμβουλίου και Κοινοβουλίου όπου το μεν πρώτο 

αντιπροσωπεύει τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις των χωρών της Ένωσης και το δε 

δεύτερο αντιπροσωπεύει άμεσα τους πολίτες της Ένωσης.  

Όπως και να έχει, αν οι πολίτες της ΕΕ καταλάβουν πως παραβιάζονται τα δικαιώματά τους, 

ένα από τα όργανα στα οποία μπορούν να απευθυνθούν είναι τα εθνικά δικαστήρια. Επίσης, έχουν 

την επιλογή της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου (Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζει τον 

διαμεσολαβητή στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν, Άρ. 21 και 195 ΣΕΚ) στα οποία μπορούν να 

καταθέσουν τις καταγγελίες τους (Άρ. 21 και 194 ΣΕΚ) ή στη χειρότερη περίπτωση αναλαμβάνει 

δράση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. (Μούσης, 2015:173-175) 

5. Συμπεράσματα 

Τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, αφορούν τη χρησιμοποίηση των αγαθών, των 

υπηρεσιών και των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα κράτη μέλη στην εσωτερική αγορά, 

δηλώνοντας την οικονομική ελευθερία που υπάρχει. Αυτή, σε συνδυασμό με την πολιτική 

ελευθερία δημιουργούν το ολοκλήρωμα πολλών ετών που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση. 

Στήριγμα των δικαιωμάτων είναι τα τρία βάθρα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος τα οποία έχουν 

θεσπιστεί με γνώμονα την προστασία τους. Πιο συγκεκριμένα εκείνα είναι  α) ο Χάρτης των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (παρ. 1), β) η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Άνθρωπου (παρ. 2 

και 3) και οι κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών (παρ. 3). Από αυτά τα 

σημαντικότερα είναι ο Χάρτης και η Σύμβαση ενώ οι κοινές συνταγματικές παραδόσεις των 

κρατών μελών συνήθως έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Εάν ένα κράτος μέλος παραβιάζει τα 

θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, τότε εκείνοι μπορούν να απευθυνθούν στα εθνικά δικαστήρια, 

είτε να πάνε στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο, καταθέτοντας τις καταγγελίες τους (Άρ. 21 και 

194 ΣΕΚ) ή στη χειρότερη περίπτωση αναλαμβάνει δράση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ένα είναι 

όμως το μόνο σίγουρο. Όποιος και αν προστατεύει τα δικαιώματά μας και κυρίως όσοι και αν είναι 

εκείνοι, πρώτα από όλα πρέπει να γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι ποια είναι αυτά ώστε να είμαστε σε 

θέση να τα υπερασπιστούμε και στο τέλος,με ψηλά το κεφάλι να χαμογελάμε. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διαθεματική προσέγγιση της Νεοελληνικής 

Γλώσσας και  ΚΠΑ της Γ Γυμνασίου με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 

αποδοχής της διαφορετικότητας αλλά και τον μετασχηματισμό στερεοτυπικών αντιλήψεων. 

Κινείται στο πλαίσιο των θεωριών του Dewey και του Mezirow για τη Βιωματική και τη 

Μετασχηματίζουσα Μάθηση αντίστοιχα. Αξιοποιώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, έχουν 

σχεδιαστεί ανάλογες δραστηριότητες (προσομοίωση, παιχνίδι ρόλων,συγκρουσιακή ιδεοθύελλα, 

δραματοποίηση και μυθοπλασία/δημιουργική γραφή). Χωρίζεται σε δύο φάσεις: 1.εξέταση μορφών 

διαφορετικότητας και 2.απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, πρόβλεψη για δοκιμή νέων ρόλων, 

επανένταξη κάτω από νέες πια προοπτικές. Η εργασία αποτελεί πρόταση και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματά της είναι η συμβολή στην απόρριψη των διακρίσεων  και η αλλαγή στάσεων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαφορετικότητα, Ανθρώπινα Δικαιώματα, μετασχηματισμός 

1. Εισαγωγή 

Ένα ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία είναι η αποδοχή της 

διαφορετικότητας και η ανάγκη για  συνειδητοποίηση της αξίας του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Η εκπαίδευση έχει αναμφισβήτητα τη δύναμη να διαμορφώσει συνθήκες  που να επιτρέπουν 

μια τέτοια εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο, κύτταρο ζωντανό, που διαπλάθει νέους 

ανθρώπους μπορεί και οφείλει να  ευαισθητοποιήσει  τους  μαθητές –Έλληνες και αλλοδαπούς- σε 

θέματα  απόρριψης της ξενοφοβίας και του ρατσισμού αλλά και αναγνώρισης της σημασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Προκύπτει αναμφίβολα ένα μεγάλο ερώτημα για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε 

να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η παρούσα εργασία υποστηρίζει ότι μέσα από τα γνωστικά 

αντκείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της ΚΠΑ, με τη διαθεματική προσέγγιση των ενοτήτων 

ενοτήτων 3 της Νεοελληνικής Γλώσσας (Είμαστε όλοι ίδιοι-είμαστε όλοι διαφορετικοί) και 12.3, 

12.5 και 14.3 (Ατομικά, Κοινωνικά, Ανθρώπινα Δικαιώματα αντίστοιχα) της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής της Γ’ Γυμνασίου είναι δυνατό να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος. 

Με την παρούσα εργασία ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, ως φορέας πολιτισμικής παρέμβασης 

(Καλοκύρη, 2015), με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης (Mezirow, 

2007) και  της Βιωματικής Μάθησης του Dewey μπορεί να συνεισφέρει στη διόρθωση αρκετών 

στρεβλώσεων της εποχής μας. Επιδιώκεται μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες που έχουν 

σχεδιαστεί οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί να διαπαιδαγωγήσουν μελλοντικούς ευσυνείδητους και 

αλληλέγγυους πολίτες, με πλήρη κατανόηση των προβλημάτων των συνανθρώπων τους.  

Το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας βασίζεται στη βιωματική και 

μετασχηματίζουσα μάθηση, μέσω διαθεματικής προσέγγισης. Η θεωρία της βιωματικής μάθησης 

mailto:lyyyyy@yahoo.gr
mailto:prinaridimitra@yahoo.gr
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του Dewey  συνοψίζεται στο learning by doing (μάθηση μέσω της πράξης).‘Μόνο ό,τι δέχτηκες με 

την ψυχή σου, μόνο αυτό μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και στον χαρακτήρα σου’, 

(Dewey,1933) και αυτό είναι μια αλήθεια που επιβεβαιώνεται καθημερινά στη διδακτική πράξη. 

Με τη βιωματική μάθηση, οι μαθητές επιλύουν προβλήματα, τα αναλύουν και τα κατανοούν 

μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα. Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο εμψυχωτή συντονίζει τη 

διαδικασία της μάθησης και βοηθά κάθε παιδί να αναπτύξει τις ικανότητές του. Η παρέμβασή του 

μέσα από τη βιωματική μάθηση στοχεύει στην ολόπλευρη καλλιέργεια του ατόμου, στην ολότητά 

του, δηλαδή στον γνωστικό, συναισθηματικό αλλά και κοινωνικό του κόσμο. 

Ως εργαλεία της βιωματικής μάθησης αξιοποιούνται δραστηριότητες όπως: παιχνίδι ρόλων, 

θεατρικό παιχνίδι, μάθηση μέσα από τη χρήση αντικειμένων, επισκέψεις, μέθοδος project, 

εικαστική δημιουργία, τεχνικές λόγου (ημερολόγιο, δημιουργική γραφή). Ως αποτέλεσμα των 

παραπάνω έχουμε την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών εφόσον υπάρχουν δραστηριότητες για 

κάθε μαθησιακό στυλ. Κατ’ επέκταση η βιωματική μάθηση αποτελεί ταυτόχρονα ένα σημαντικό 

εργαλείο της  διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, για την επιτυχία 

μιας τέτοιας παρέμβασης αποτελεί ο αναστοχασμός, ο οποίος συνδέεται με τη μετασχηματίζουσα 

μάθηση του Mezirow (2007). Οι μαθητές εφόσον αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους 

να μαθαίνουν, αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή τους και  άρα μπορούν να δράσουν προς την 

κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής. (Mezirow, 1991). 

Είναι γνωστό ότι τα γλωσσικά μαθήματα θίγουν ζητήματα με ευρύτερο κοινωνικό και 

πολιτικό προβληματισμό, κινητοποιούν την σκέψη των μαθητών και τους δίνουν ισχυρό κίνητρο 

για την κατανόηση και παραγωγή λόγου με σκοπό τη συνειδητοποίηση και τη διαμόρφωση θέσης 

σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Βλ. Οδηγίες Διδασκαλίας ΝΕΓ. Το  ΔΕΠΠΣ για τη Νεοελληνική 

Γλώσσα στο Γυμνάσιο συγκεκριμένα  ορίζει ότι  οι διαθεματικές προσεγγίσεις αφορούν την 

οριζόντια συνεκτικότητα των επιμέρους θεματικών κλάδων,διασφαλίζουν την ενοποίηση των 

γνωστικών αντικειμένων στο επίπεδο της σχολικής τάξης και γίνονται με ατομικές ή ομαδικές 

ερευνητικές εργασίες των μαθητών. Η παρούσα εργασία είναι απολύτως σύμφωνη με τα παραπάνω 

καθώς στοχεύει : 

Οι απόψεις του Mezirow για τη μετασχηματίζουσα μάθηση (Mezirow, 1991) βασίστηκαν σε 

μελέτες οι οποίες έγιναν σε ενήλικες και αφορούν σε αλλαγή νοηματικών σχημάτων (πεποιθήσεων, 

συναισθημάτων, στάσεων, αξιακών κρίσεων) ή νοητικών συνόλων (προδιαθέσεων με τις οποίες το 

άτομο ερμηνεύει τον κόσμο) που διαμορφώθηκαν ήδη από την παιδική ηλικία τους (Mezirow, 

1991). Ωστόσο, για τη διδακτική αυτή παρέμβαση θεωρείται μεγάλη πρόκληση η αλλαγή  τέτοιων 

στάσεων και προδιαθέσεων –που είναι πια κοινά αποδεκτό ότι υπάρχουν- από την εφηβική ακόμη 

ηλικία, προτού ακόμη αυτές παγιωθούν (Κόκκος, 2017). Οι προοπτικές των ανήλικων 

εκπαιδευομένων είναι ευκολότερο να μεταβληθούν μέσα από τον προβληματισμό -ή ενδεχομένως 

ένα ‘σοκ’- και τον καθοδηγούμενο διάλογο που θα οδηγήσει στον κριτικό στοχασμό (Κόκκος, 

2010, Brookfield, 2012, Λιντζέρης, 2007). Η θεωρία αυτή αποτελεί ένα σπουδαίο εφόδιο στα χέρια 

των εκπαιδευτικών που εργάζονται τόσο για την άτυπη εκπαίδευση, όσο και για την τυπική 

προκειμένου να  διαμορφώσουν σχέδια δράσης για υιοθέτηση νέων πια στάσεων  των μαθητών 

τους (Mezirow και συν.,1990). 

Ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να γίνουν αλλαγές σε δομές σε επίπεδο γνωστικό, 

συναισθηματικό και επιθυμητικό (Mezirow και συν.,1990) είναι η αξιοποίηση διαφορετικών 

μορφών τέχνης. Έτσι, ενεργοποιούνται ταυτόχρονα τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου (το αριστερό 

που σχετίζεται με την εκλογίκευση και το δεξιό που ευνοεί την έκφραση συναισθημάτων) και να 

αλληλοσυμπληρώνονται (Watzlawick,1986). Στην παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια οι 

μαθητές όχι απλά να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης (προσεκτικά επιλεγμένες φωτογραφίες) αλλά 

κυρίως  να παράγουν τα δικά τους έργα ως παραδοτέα σε κάποιες από τις δραστηριότητες. Η 

εκπαίδευση άλλωστε πρέπει να ενδυναμώνει τους μαθητές νοητικά αλλά και συναισθηματικά, 

βοηθώντας  να αναπτύσσεται ισόρροπα η φαντασία, θεμελιώδες στοιχείο της διεργασίας της 

μάθησης (Dewey, 1934). 
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Ο όρος «διαθεματικότητα», σημαίνει, εξάλλου, την αντιμετώπιση της γνώσης ως ενιαίας 

ολότητας (Ματσαγγούρας, 2002). Ως διαθεματική προσέγγιση ορίζεται η πολύπλευρη διερεύνηση 

και μελέτη ενός θέματος που άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων. Η οργάνωση της σχολικής 

γνώσης γίνεται διαμέσου θεμάτων και όχι διακριτών μαθημάτων, δηλαδή με οριζόντια διασύνδεση 

και εργασίες. Πέρα από την ειδική γνώση, καλό είναι να αντιληφθεί ο μαθητής τη «συνομιλία» των 

επιστημών και τη συμβολή τους σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Στη διδακτική αυτή 

παρέμβαση, οι δραστηριότητες έχουν οργανωθεί έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να αντιμετωπίσουν τα 

κοινά θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, 

συνειδητοποιώντας τον άρρηκτο δεσμό ανάμεσα σε πολλά μαθήματα του ωρολόγιου 

προγράμματός τους. Επίσης, μέσω της διαθεματικότητας, το εργαστήριο αυτό στοχεύει 

στην καλλιέργεια όλων των ειδών γραμματισμού (σχολικός, λειτουργικός, κριτικός, ψηφιακός). 

Είναι γνωστό ότι τα γλωσσικά μαθήματα θίγουν ζητήματα με ευρύτερο κοινωνικό και 

πολιτικό προβληματισμό, κινητοποιούν την σκέψη των μαθητών και τους δίνουν ισχυρό κίνητρο 

για την κατανόηση και παραγωγή λόγου με σκοπό τη συνειδητοποίηση και τη διαμόρφωση θέσης 

σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Βλ. Οδηγίες Διδασκαλίας ΝΕΓ. Το  ΔΕΠΠΣ για τη Νεοελληνική 

Γλώσσα στο Γυμνάσιο συγκεκριμένα ορίζει ότι  οι διαθεματικές προσεγγίσεις αφορούν την 

οριζόντια συνεκτικότητα των επιμέρους θεματικών κλάδων,διασφαλίζουν την ενοποίηση των 

γνωστικών αντικειμένων στο επίπεδο της σχολικής τάξης και γίνονται με ατομικές ή ομαδικές 

ερευνητικές εργασίες των μαθητών. Η παρούσα εργασία είναι απολύτως σύμφωνη με τα παραπάνω 

καθώς στοχεύει : 

• να  συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική 

ζωή ώστε είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου να μετέχουν στα κοινά  ως ελεύθεροι 

δημοκρατικοί πολίτες με κριτική και υπεύθυνη στάση για  τα ζητήματα της   εθνικής 

τους καθώς και της παγκόσμιας κοινότητας. 

• με την κατάκτηση της γλώσσας να εξελιχθούν σε άτομα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, 

αυτοπεποίθηση και δημιουργική σκέψη. 

• να κατανοήσουν ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου δεν 

περιορίζεται μόνο στο μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά εκτείνεται σε όλα τα 

μαθήματα και σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της σχολικής και εξωσχολικής 

ζωής.  

• να ασκηθούν στο να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν με επιτυχία το ανάλογο επίπεδο λόγου 

σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. 

• να εκτιμήσουν την αξία του διαλόγου και να ασκηθούν στο είδος αυτό του λόγου –βασικού 

στοιχείου του δημοκρατικού πολιτεύματος-, καθώς και στην κριτική αντιμετώπιση 

διαφορετικών απόψεων. 

• να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους με τη συστηματικότερη χρήση των λεξικών 

• να μπορούν να συγκεντρώνουν στοιχεία και πληροφορίες από διάφορες πηγές (γραπτές ή 

προφορικές), να τις επεξεργάζονται και τέλος να συνθέτουν μια εργασία στην οποία να 

εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις δικές τους απόψεις και ιδέες. 

Ειδικότερα, λοιπόν, οι μαθητές αναμένεται να κατανοήσουν τις αξίες της ενότητας 3 του 

σχολικού εγχειριδίου ‘Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί’. Στην ενότητα αυτή τίθενται 

ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων λόγω φύλου, φυλής, κοινωνικής τάξης και άλλων 

χαρακτηριστικών. Σημαντικό είναι να συναισθανθούν τους ανθρώπους που βιώνουν τα 

αποτελέσματα των ανισοτήτων παράγοντας γραπτό αλλά και προφορικό λόγο, ενώ ταυτόχρονα θα 

συνεξετάζονται τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα του κεφαλαίου, δηλαδή ο ευθύς και πλάγιος 

λόγος και οι ερωτηματικές προτάσεις. 

Από  την άλλη, η έννοιες της πολιτότητας και του ανήκειν στην κοινωνία  στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση, διαμορφώνεται κυρίως μέσα από το μάθημα της “Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής”. 

 Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ., για τη διδασκαλία της ΚΠΑ, η διαθεματική προσέγγιση 
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δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, μια 

ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης, που του επιτρέπει να διαμορφώνει προσωπική άποψη 

για θέματα των επιστημών τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και με ζητήματα της 

καθημερινής ζωής, ώστε ο μαθητής να διαμορφώσει τη δική του κοσμοθεωρία, τη δική του άποψη 

για τον κόσμο. Ως προς την ΚΠΑ, στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από το γραμματισμό του 

ενεργού και   υπεύθυνου πολίτη και ο κοινωνικός και πολιτικός γραμματισμός που προωθεί εκτός 

από τις γνώσεις, την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, πληροφόρησης, κριτικής ανάλυσης, 

μελέτης και επίλυσης προβλημάτων. Ειδικότερα, με τη διδασκαλία των συγκεκριμένων ενοτήτων 

του μαθήματος της ΚΠΑ (12,3 12,5 14,3), επιδιώκεται οι μαθητές: 

• να αποκτήσουν αξίες, στάσεις και δεξιότητες για αποτελεσματική επικοινωνία και 

συνεργασία και για προσωπική και κοινωνική ανέλιξη. 

• να καλλιεργήσουν το σεβασμό προς την ετερότητα και να αναπτύξουν πρακτικές αποδοχής 

της διαφορετικότητας. 

• να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των μελών 

της ομάδας, ανεξάρτητα από κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις.  

• να ενθαρρύνονται για να θέτουν ερωτήματα και να βρίσκουν λύσεις σε κοινωνικά και 

πολιτικά προβλήματα. (Σωτηρίου κ.α.2016) 

Ως προς  τις δεξιότητες, οι μαθητές αναμένεται να αναπτύξουν κριτική σκέψη στην 

αντιμετώπιση ανισοτήτων, να ενισχύσουν την αφαιρετική αλλά και  τη συνθετική τους ικανότητα 

και να επιλύσουν προβλήματα με φαντασία και δημιουργικότητα αλλά και να συνεργαστούν 

αρμονικά σε ομάδες: 

Όσον αφορά τις στάσεις, προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να: καλλιεργήσουν την 

ενσυναίσθηση, να μετασχηματίσουν τυχόν προηγούμενες στερεοτυπικές αντιλήψεις με αποτέλεσμα 

πια την εκδήλωση σεβασμού και την έμπρακτη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω διαρκούν 45’ και δίνονται στους μαθητές 

σε φύλλο εργασίας . Προτείνεται να αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνεχόμενου διώρου, έτσι ώστε 

στη δεύτερη διδακτική ώρα να γίνει διδασκαλία της θεωρίας. Για την υλοποίηση αυτού του 

εργαστηρίου, θα ήταν χρήσιμο οι συνεργαζόμενοι καθηγητές να έχουν ζητήσει μια διευκόλυνση 

στο πρόγραμμα για την ταυτόχρονη παρουσία τους στο τμήμα. Το παρόν εργαστήριο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας, με βασική προϋπόθεση ότι θα υπάρχει δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν φορητοί υπολογιστές ή tablets (ένα ανά ομάδα). Επίσης, προτείνεται ο χωρισμός 

των μαθητών σε 5 ομάδες των 5 ατόμων, αλλά αυτό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τον 

αριθμό των μαθητών του τμήματος. Για εξοικονόμηση χρόνου,  η διαδικασία μπορεί να έχει γίνει 

και από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Σημειώνεται ότι ο εκάστοτε διδάσκων μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις, ακολουθώντας τις 

αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (ανίχνευση ιδιαίτερων κλίσεων  και  αδυναμιών του 

τμήματος του).  

Οι  δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω και είναι κοινές για όλες τις ομάδες (το 

φύλλο εργασίας υπάρχει  στο παράρτημα) είναι σχεδιασμένες με βάση τις αναλυτικές οδηγίες για 

το μάθημα της ΝΕΓ και της ΚΠΑ αλλά και τα αντίστοιχα ΔΕΠΠΣ για το Γυμνάσιο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι  στην ενότητα 3 «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί», 

τίθενται ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων λόγω φύλου, φυλής, κοινωνικής τάξης και άλλων 

κοινωνικών χαρακτηριστικών, κάτι το οποίο εξυπηρετεί απόλυτα τους στόχους της παρούσας 

παρέμβασης καθώς και  τη συνεξέταση με τις ενότητες της ΚΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Α ΦΑΣΗ (Διερεύνηση) 
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Α. Παιχνίδι γνωριμίας 

Στο παιχνίδι γνωριμίας, με διάρκεια 10’  οι συμμετέχοντες  κάθονται όλοι σε κύκλο. Αφού 

αναφέρουν τον αγαπημένο τους προορισμό πετώντας μια μπάλα ο ένας στον άλλο, λέγοντας τη 

φράση ‘ Θα έφτιαχνα τη βαλίτσα μου για… γιατί……………….’, τους δίνεται  ένας κλήρος ο 

οποίος έχει το όνομα μιας ηπείρου. Οι 5 ομάδες έχουν τα ονόματα 5 ηπείρων. Σε 5 από τους 25 

κλήρους , εκτός από την ένδειξη της ηπείρου, υπάρχει και  ένα όνομα και  δίπλα αναγράφεται ένα 

κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ο κλήρος τους υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να το 

αποκαλύψουν. Τα 5 αυτά παιδιά είναι οι μυστικοί ταξιδιώτες της επόμενης δραστηριότητας. 

Β.Δραστηριότητα 1 – Ποιος είμαι; 

Η δραστηριότητα αυτή διαρκεί 5’. Σε κάθε βαλίτσα που υπάρχει τοποθετημένη στο κέντρο 

του χώρου της κάθε ομάδας υπάρχει κρυμμένη μια ταυτότητα. Όποιος  την ανακαλύψει πρώτος,  

πρέπει να ανακοινώσει δυνατά  το όνομα που αναγράφεται στην ταυτότητα.  Τα μέλη της ομάδας 

θα διαπιστώσουν ότι κάποιος ανάμεσά τους είναι ο ταξιδιώτης που αναζητούν. Μέσα από τον 

αιφνιδιασμό, προκαλείται, δηλαδή, ένα μικρό σοκ, απαραίτητο στάδιο για τον μετέπειτα 

μετασχηματισμό των αρχικών ιδεών. Το σοκ δεν συνίσταται μόνο στην ανακάλυψη του 

μυστηριώδους ταξιδιώτη αλλά και στην προσωπική του ιστορία που κρύβει προβλήματα. Έχοντας  

πια μπροστά τους  τον μυστηριώδη ταξιδιώτη ,  του  θέτουν  ευθείες ερωτήσεις  μερικής άγνοιας με 

θέμα την καταγωγή , την ηλικία και το επάγγελμά τους   και  οφείλουν να καταγράψουν  τις 

απαντήσεις που δώσει. Τους ζητείται να εντοπίσουν το είδος των ερωτήσεων και να σχηματίσουν 

μία ακόμη, που να ανήκει στο άλλο είδος (ολικής άγνοιας). Έπειτα, αφού πάρουν  απαντήσεις από 

τον ταξιδιώτη , πρέπει  να συνεργαστούν ανά ομάδα φτιάχνοντας  ένα κείμενο που θα διαβάσουν  

μετά στην ολομέλεια, δίνοντας πληροφορίες  για τη ζωή του κάθε ταξιδιώτη. Μπορούν να 

αξιοποιήσουν  τα ρήματα που τους  δίνονται διευκολυνθούν  στη μετατροπή του ευθύ σε πλάγιο 

λόγο.  

Με αυτή την άσκηση, γίνεται εμπέδωση της ύλης της 3ης ενότητας  (βλ. ΔΕΠΠΣ ) Ο μαθητής 

καλείται να διακρίνει τις ευθείες από τις πλάγιες ερωτήσεις και να εξοικειωθεί με τα είδη τους, να 

συνειδητοποιήσει τις πραγματολογικές χρήσεις των ευθειών ερωτήσεων και να γίνει σαφής η 

διαφορά ανάμεσα σε ευθείες πλάγιες ερωτήσεις. Επίσης, να αντιληφθεί ότι οι πλάγιες ερωτήσεις 

ανήκουν στο ευρύτερο κειμενικό πλαίσιο του πλάγιου λόγου, όπως αυτός χρησιμοποιείται σε 

αφηγήσεις, αναφορές , κ.λπ.  Έτσι εμπεδώνεται  ο ευθύς και πλάγιος λόγος  με τη μετατροπή  του  

ευθύ σε πλάγιο λόγο, και το αντίστροφο, κάνοντας τις απαιτούμενες αλλαγές στη μορφή των 

προτάσεων. Από την άλλη, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ της ΚΠΑ, οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται 

για να θέτουν ερωτήματα στα μέλη της ομάδας με στόχο την αλληλεπίδραση και την εξοικείωση 

μεταξύ των ατόμων και την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας.   

Γ.Δραστηριότητα 2- Γιατί αυτός και όχι εγώ; 

Η δραστηριότητα αυτή έχει διάρκεια 5’. Ο ταξιδιώτης  της κάθε ομάδας ασκούσε ή ασκεί 

ακόμη ένα επάγγελμα. Πίσω από την ταυτότητά του υπάρχει ένας αυθαίρετος χαρακτηρισμός 

γυναικείο/ανδρικό. Κάθε ομάδα πρέπει να συνεδριάσει και να βρει επιχειρήματα που να 

καταρρίπτουν αυτό τον χαρακτηρισμό. Η ομάδα με τα περισσότερα επιχειρήματα κατά της αρχικής 

θέσης, κερδίζει.  

Η δραστηριότητα αυτή  ακολουθεί την οδηγία του ΔΕΠΠΣ της Νεοελληνικής Γλώσσας για 

εξάσκηση στην αντιλογία και την χρήση κατάλληλων επιχειρημάτων. Για την ΚΠΑ, βασικός 

στόχος της δραστηριότητας είναι να αποδομηθούν τα έμφυλα στερεότυπα που σχετίζονται με την 

επιλογή επαγγέλματος, μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Παράλληλα, οι 

μαθητές και οι μαθήτριες ευαισθητοποιούνται στον τρόπο με τον οποίο ο παράγοντας φύλο 

επηρεάζει την επαγγελματική μας ζωή, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν επαγγελματικές και 

προσωπικές επιλογές, απαλλαγμένες από τους στερεοτυπικούς περιορισμούς του φύλου τους 

(ΙΕΠ,«Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Έμφυλα Στερεότυπα - Ασκήσεις Ευαισθητοποίησης», 

2018).  Τέλος, μαθαίνουν να συζητούν, να δέχονται τις διαφορετικές απόψεις, να εκφράζουν τις 

δικές τους και να τις υποστηρίζουν με επιχειρήματα.  
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Δ.Δραστηριότητα 3 – Είναι δικαίωμά μου                                     

Η δραστηριότητα έχει διάρκεια 5’. Οι ομάδες καλούνται να συμμετέχουν  σε ένα ψηφιακό  

κουίζ. Τους δίνονται εικόνες και θα πρέπει να τις αντιστοιχίσουν με το πρόβλημα που απεικονίζεται 

και με τον κάθε ταξιδιώτη που το αντιμετωπίζει.  

Συνδέεται άμεσα με το μάθημα της ΚΠΑ και πιο συγκεκριμένα με τη σύμβαση των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - ενότητα 12,3 (ατομικά δικαιώματα), 12,5 (κοινωνικά δικαιώματα) και 

14,3 (ανθρώπινα δικαιώματα)-. Όπως προκύπτει από την ύλη των παραπάνω ενοτήτων, οι μαθητές 

προσεγγίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ομάδας, ανεξάρτητα από κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Ακόμη, είναι σε θέση να γνωρίσουν τη διάκριση 

των δικαιωμάτων και το περιεχόμενό τους. 

Επίσης,  στο φύλλο εργασίας , στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης,  δίνεται  ένας  

λεξιλογικός πίνακας με  τη σημασία κάποιων  άγνωστων  για τους μαθητές ίσως λέξεων. Ο πίνακας 

αυτός περιλαμβάνει λεξιλόγιο της ενότητας 3 της ΝΕΓ.   

Ε.Δραστηριότητα 4 - Χωρίς αυτό δεν μπορώ   

Αυτή η δραστηριότητα έχει διάρκεια 10’ και παιγνιώδη μορφή. Οι εμψυχωτές αυτού του 

εργαστηρίου θα βγάλουν μέσα από τη βαλίτσα της κάθε ομάδας ένα  αντικείμενο. Θα ζητήσουν 

από κάθε ομάδα να το μαντέψει και  μετά την αποκάλυψή του, θα πρέπει  η κάθε ομάδα να φτιάξει  

μια σύντομη ιστορία (5 περίπου σειρών) στην οποία θα διηγείται  τη σχέση του με τον ιδιοκτήτη 

του. Χρειάζεται ταχύτητα και φαντασία. Αυτή η  ιστορία, θα πρέπει να διαβαστεί  στην ολομέλεια. 

Οι μαθητές ασκούνται στην παραγωγή γραπτού λόγου και έτσι γίνεται  διαθεματική σύνδεση και με 

το μάθημα της Λογοτεχνίας, στο οποίο βάσει των οδηγιών διδασκαλίας η δημιουργική γραφή είναι 

και μία από τις μορφές αξιολόγησης του μαθήματος. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές 

λειτουργούν στα πλαίσια της ομάδας και έχουν την αίσθηση του “εμείς”. Έχουν έναν κοινό στόχο 

και καλούνται να τον φέρουν εις πέρας μέσα από την ομαδοσυνεργατική εργασία, κάτι που 

προωθείται και από τις οδηγίες για τη διδασκαλία της ΚΠΑ. 

Β ΦΑΣΗ (μετασχηματισμός) 

ΣΤ. Δραστηριότητα 5-  Τι θα γίνει μετά;     

Στην δραστηριότητα  διάρκειας 5’, η κάθε  ομάδα πρέπει συνεργαστεί  για να παρουσιάσει  

την εξέλιξη της ζωής του ταξιδιώτη της με έναν καλλιτεχνικό τρόπο (με ένα τραγούδι, ένα 

σκετσάκι, μια ζωγραφιά, ένα ποίημα, κλπ). Σε αυτή τη δραστηριότητα, πρέπει να διαφαίνεται ότι 

έχει λύσει τα προβλήματα που τον απασχολούσαν μέχρι τώρα. 

Σύμφωνα με την ΚΠΑ, η δραστηριότητα αυτή εμπλέκει τους μαθητές με καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες και βιωματικές δράσεις που τους βοηθούν στην κατανόηση του γνωστικού 

αντικειμένου αλλά και των ιδεών που προωθούνται. Ακόμη, οι μαθητές αναπτύσσουν την 

ενσυναίσθησή τους και  συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα του κάθε 

ταξιδιώτη, βάσει των γνώσεων που έχουν ήδη αποκτήσει. 

Η δραστηριότητα αυτή, θεωρείται, πολύ σημαντική καθώς αποτελεί το στάδιο 

αναπλαισίωσης που είναι η καρδιά της μετασχηματίζουσας αλλά και της βιωματικής μάθησης όπως 

και η συνειδητή επιλογή να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της παρουσίασης του προσδοκωμένου 

ανάμεσα σε  διαφορετικά είδη τέχνης ανάλογα με τις κλίσεις της κάθε ομάδας. Η τέχνη, όπως έχει 

προαναφερθεί, βοηθά τους μαθητές να αξιοποιούν ισόρροπα το σώμα και τη φαντασία τους και να 

εμπεδώνουν τη νέα γνώση, ενσωματώνοντας παλαιότερες εμπειρίες ή μετασχηματίζοντας 

παλαιότερες απόψεις. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Ο συνδυασμός των μεθόδων της βιωματικής και μετασχηματίζουσας μάθησης ενεργοποίησε 

και ενθουσίασε κατά την υλοποίηση του εργαστηρίου τα ενήλικα μέλη των ομάδων κάθως 

συμμετείχαν με τις αισθήσεις τους συνέδεσαν τις εμπειρίες  τους με τα συναισθήματα, τις 

προηγούμενες γνώσεις και τις κοινωνικές συνθήκες αλλά και διασκέδασαν, ξεδίπλωσαν την 
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φαντασία τους και διερεύνησαν τις δικές τους διαφορετικές δυνατότητες, μέσα σε ομαδικό πνεύμα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από τις δραστηριότητες, εμπέδωσαν τα κονωνικά προβλήματα και 

την συνεχή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπαίνοντας στη θέση κάποιου άλλου, 

αναπαριστώντας πραγματικές καταστάσεις. Επίσης προέβησαν σε οργάνωση των πληροφοριών και 

χρησιμοποίησαν το κατάλληλο λεξιλόγιο  ώστε να καταφέρουν να λάβουν αποφάσεις και να 

επιλύσουν προβλήματα. 

3. Συμπεράσματα 

Το 1934 ο John Dewey προέτρεπε το σχολείο να συνδεθεί με τη ζωή. Αυτή η προτροπή και οι 

σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες οδήγησαν στο παρόν βιωματικό εργαστήριο.Με γνώμονα τις 

επιταγές της κοινωνίας, τις ανάγκες των μαθητών αλλά και τις αγωνίες των εκπαιδευτικών, το 

παρόν εργαστήριο για τη Γ Γυμνασίου δημιουργήθηκε για να  ευαισθητοποιήσει, να προβληματίσει 

και να αλλάξει τις υπάρχουσες στερεοτυπικές αντιλήψεις τους, ενώ ταυτόχρονα να  τους 

εξοικειώσει με την ύλη της Νεοελληνικής Γλώσσας και ΚΠΑ. 

Οι ενήλικες - και ως επί το πλείστον εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο εργαστήριο- 

αναγνώρισαν ότι η παρέμβαση αυτή μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί στην τάξη κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους αφού στοχεύει στην αλλαγή στάσεων, ενσωματώνοντας, ωστόσο τη διδακτέα ύλη 

και εξοικονομώντας στους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς χρόνο. 

Θεωρείται βέβαιο ότι το γνωστικό αντικείμενο θα εμπεδωθεί ευκολότερα μέσα από 

βιωματικές δράσεις καθώς οι μαθητές θα αντιληφθούν ότι  τόσο τα  γλωσσικά  όσο και τα 

κοινωνικά θέματα δεν είναι αποκομμένα από τον πραγματικό κόσμο, αυτόν που οι ίδιοι 

αισθάνονται και στον οποίον αποκτούν εμπειρίες.Το γεγονός ότι  οι μαθητές εμπλέκονται  οι ίδιοι 

σε δραστηριότητες για την  κατασκευή και απόκτηση νέων γνώσεων, ανακαλώντας ταυτόχρονα 

παλαιότερες λειτουργεί θετικά γιατί εκτός από το γεγονός ότι συμμετέχουν ενεργά, με το σώμα και 

τις αισθήσεις, ενισχύεται η μνήμη και η γνωστική  τους ανάπτυξη. Επιπλέον, γίνονται οι 

απαραίτητες συνδέσεις με την εμπειρία, τα συναισθήματα και τις προηγούμενες γνώσεις, με 

αποτέλεσμα να αναπτύσσονται ταυτόχρονα και ισόρροπα πολλά εργαλεία επικοινωνίας. Οι μαθητές 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, παίρνουν ρίσκα και νιώθουν αυτόνομοι. Κυρίως, όμως, μια 

παρέμβαση που βασίζεται στο learning by doing αναπτύσσεται η  φαντασία και η δημιουργικότητα. 

Άρα, ακόμη και μέσα στο συχνά ασφυκτικό πλαίσιο της κάλυψης της ύλης, με την επιλογή 

των κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων, με το πείσμα του κάθε εκπαιδευτικού να προσφέρει 

στους μαθητές του δυνατότητες να ανακαλύπτουν τον κόσμο, με το όνειρο ο κόσμος αυτός να είναι 

καλύτερος για τα παιδιά, η σχολική αίθουσα μπορεί να μετατραπεί σε ένα εργαστήριο έμπνευσης 

που θα λαμβάνουν χώρα ‘πειράματα’ για ένα καλύτερο αύριο. 
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Περίληψη 

Τα συστήματα εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας, λόγω της εύκολης 
προσβασιμότητας και εκμάθησής τους από το χρήστη, μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικά 
χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είναι φυσικοί ομιλητές της ίδιας 
γλώσσας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το ρόλο, που είναι δυνατό να 
διαδραματίσουν τέτοιας μορφής συστήματα στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως 
ξένης γλώσσας. Κατ’ αρχάς  επιχειρείται η θεωρητική τεκμηρίωση της συμβολής των συστημάτων 
εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα στη 
διδασκαλία ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Εν συνεχεία θα σκιαγραφηθεί η πορεία της 
διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας με τη χρήση συστημάτων εναλλακτικής 
και επαυξητικής επικοινωνίας  ακολουθώντας τα στάδια κατάκτησης μιας γλώσσας (βασική 
επικοινωνία, προχωρημένη επικοινωνία, ανάγνωση και γραφή). Απώτερος στόχος της 
προτεινόμενης προσέγγισης είναι η ομαλή ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην τοπική 
κοινωνία. 

 
Λέξεις κλειδιά: εναλλακτική / επαυξητική επικοινωνία, δεύτερη/ ξένη γλώσσα 

1. Εισαγωγή 

Το άτομο, που καλείται να μάθει μια δεύτερη/ ξένη γλώσσα διαφέρει ριζικά από το φυσικό 
ομιλητή, που μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα στην προσχολική ηλικία, σε ό,τι αφορά τόσο τα 
χαρακτηριστικά τους ως «μαθητές» αλλά και τα περιβάλλοντα, στα οποία τελείται η εκμάθηση της 
γλώσσας. Είναι αισθητές οι διαφορές ανάμεσα σε ένα μικρό παιδί, που μαθαίνει/ κατακτά τη 
μητρική του γλώσσα, ένα παιδί, που μαθαίνει μια δεύτερη/ ξένη γλώσσα στο σχολείο, ένα νέο 
άτομο που σπουδάζει τη δεύτερη/ ξένη γλώσσα (πχ φοιτητές Ξένων Φιλολογιών) σε εκπαιδευτικό 
ίδρυμα της χώρας του και ένα μετανάστη ή πρόσφυγα, γεγονός που καθιστά την εκμάθηση 
δεύτερης/ ξένης γλώσσας πολυπαραγοντική και σύνθετη διαδικασία.  Τα άτομα που μαθαίνουν τη 
δεύτερη/ ξένη γλώσσα- ανεξάρτητα από την ηλικία τους- έχουν ήδη κατακτήσει μία γλώσσα (τη 
μητρική ή L1) γεγονός που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να αποτελεί πλεονέκτημα, ωστόσο συχνά 
οδηγεί τους ομιλητές σε λανθασμένες υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της δεύτερης 
γλώσσας (Lightbrown, Spada, 2013). Επιπλέον οι νεαροί ομιλητές δεν διαθέτουν την γνωστική 
ωριμότητα και τη μεταγνωστική ικανότητα των ενηλίκων, που τους επιτρέπουν να λύνουν 
επικοινωνιακά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με τη γλώσσα (Mitchell, Myles, Marsden, 2013). 
Και στις δύο περιπτώσεις, όσον αφορά τα πρώτα στάδια της κατάκτησης μία περίοδος σιωπής. Όσο 
διαρκεί αυτή η περίοδος οι ομιλητές δεν παράγουν λόγο, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε θέση 
να ακούσουν και να κατανοήσουν το συνομιλητή τους, αλλά και όταν σπανιότερα παράγουν λόγο, 
χρησιμοποιούν συνήθως στερεοτυπικές φράσεις ή ελλιπείς δομές ( Βαρλόκωστα, Τριανταφυλλίδου, 
2003).  

Για τους προαναφερθέντες λόγους στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με εναλλακτικές 
μεθόδους και συστήματα επικοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα παραπάνω να 
συμβάλουν στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Στην πρώτη ενότητα θα 
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αποσαφηνιστούν οι όροι «δεύτερη» και «ξένη» γλώσσα, θα αναφερθούν οι διαφορές στη 
διαδικασία κατάκτησης σε σχέση με τη μητρική και θα εστιάσουμε στη σημασία κατάκτησης της 
δεύτερης γλώσσας. Στη δεύτερη ενότητα θα γίνει αναφορά στους ορισμούς της «εναλλακτικής» και 
της «επαυξητικής» επικοινωνίας, καθώς και ξεχωριστή αναφορά σε συγκεκριμένα συστήματα. 
Τέλος η Τρίτη ενότητα θα ακολουθήσει την πορεία διδασκαλίας και τις μεθόδους, που 
χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες 
πρόσφυγες και μετανάστες.  Η παρούσα εισήγηση διακρίνει τη διδασκαλία σε τρία στάδια : βασική 
επικοινωνία, προχωρημένη επικοινωνία και βασική ανάγνωση και γραφή και χρησιμοποιεί τις εξής 
μεθόδους : Picture Exchange Communication System, Task Based Learning, Presentation- Practice- 
Production και Content Language Intergrade Learning. 

2. Κυρίως μέρος 

Οι ορισμοί «δεύτερη» και «ξένη» γλώσσα. 

Σε κάθε προσπάθειά μας να ορίσουμε τη δεύτερη ή την ξένη γλώσσα θα προκύπτει η 
αναγκαιότητα αυτός ο ορισμός να γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν τους όρους «δεύτερη» (L2), «ξένη» 
αλλά και «μητρική» (L1) χωρίς να  απομονώνουμε κάποιον από τους τρεις αλλά κρατώντας τους σε 
μια διαρκή σύγκριση και αντιπαράθεση. 

Ως ξένη γλώσσα ορίζουμε αυτή, που δεν χρησιμοποιείται ευρέως στο άμεσο κοινωνικό 
περιβάλλον των ομιλητών, αλλά μαθαίνεται για μελλοντικούς σκοπούς. Η διδασκαλίας της ξεκινάει 
πάντα μετά την ολοκλήρωση της κατάκτησης της μητρικής γλώσσας και τελείται σε οργανωμένο 
διδακτικό πλαίσιο με συγκεκριμένη μεθοδολογία, αναλυτικό πρόγραμμα χωρίς ωστόσο να 
απαιτείται επαφή με φυσικούς ομιλητές της συγκεκριμένης γλώσσας (Χατζηδάκη, 2014). Η ξένη 
γλώσσα δεν επιτελεί κάποιο ρόλο στην επικοινωνία του ατόμου με το περιβάλλον του, κάτι που 
συνεπάγεται και έλλειψη σαφών κινήτρων εκμάθησης (Δραγώνα, Φραγκουδάκη, Σκούρτου, 2001). 
Η εκμάθηση ξένης γλώσσας δεν συνιστά διγλωσσία (Bilingualism) παρά μόνο στην  περίπτωση 
που το άτομο βρεθεί μόνιμα σε περιβάλλον που η συγκεκριμένη γλώσσα είναι κυρίαρχη. Σε αυτό 
το σημείο μιλάμε πλέον για δεύτερη γλώσσα (Ortega, 2009). 

Ως Δεύτερη (L2) ορίζουμε την κοινωνικά κυρίαρχη γλώσσα, η γνώση της οποίας είναι 
απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών, για τα μέλη μειονοτικών ομάδων, που μιλούν άλλη 
γλώσσα ως μητρική. Η δεύτερη γλώσσα διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο, τόσο κοινωνικό όσο 
και θεσμικό μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, γεγονός που καθιστά την εκμάθησή της 
απαραίτητη για την ένταξη ενός ατόμου σε αυτό το πλαίσιο και την αλληλεπίδρασή του με τα 
υπόλοιπα μέλη (Χατζηδάκη, 2014). Για την κατάκτησή της απαιτείται όχι μόνο διδασκαλία αλλά 
και επαφή με φυσικούς ομιλητές της συγκεκριμένης γλώσσας, σε πραγματικές επικοινωνιακές 
συνθήκες. Σκοπός της διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας είναι η κάλυψη άμεσων αναγκών (Baker, 
2001). Το πρώτο ζητούμενο στη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας L2 είναι η ανάπτυξη, από πλευράς 
του μαθητή, επικοινωνιακής ικανότητας στο βαθμό, που θα καθίσταται δυνατό να ανταπεξέρχεται 
σε διαφορετικές περιστάσεις καθημερινής επικοινωνίας. 

Ο Littlewood ορίζει τους τρόπους προσέγγισης της διδασκαλίας της L2 ως εξής: 

• Προσαρμογή τεχνικών που βοηθούν στη σύνδεση γλωσσικών τύπων με τις αντίστοιχες 
λειτουργικές και κοινωνικές σημασίες 

•  Έκθεση του μαθητή σε επικοινωνιακές περιστάσεις, ώστε να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα, 
για να ικανοποιήσει άμεσες επικοινωνιακές ανάγκες 

• Ενίσχυση του μαθητή, ώστε να χρησιμοποιεί τη γλώσσα, ως εργαλείο σε κοινωνικές 
συνδιαλλαγές  (Κατσιμαλή : 2007). 

Ορισμός της Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας. 

Οι δύο αυτές έννοιες Εναλλακτική (Αlternative) και Επαυξητική (Augmentative) 
αποτελούσαν αρχικά ένα ενιαίο πεδίο ορισμού, που περιλάμβανε τρόπους υποστήριξης 
αποκλειστικά ατόμων, που αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Το αρχικό αυτό 
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ενιαίο σύστημα αποτελούσε μια κλινικών και εκπαιδευτικών στρατηγικών, η οποία είχε ως στόχο 
την υποβοήθηση ή την αντικατάσταση της φυσικής ομιλίας ή και της γραφής (Lloyd, Fuller, 
Addison, 1997, στο Schlosser, Seafood, 2006). Σταδιακά ο ορισμός αυτός αντικαταστάθηκε από 
την American Speech – Language Hearing Association, η οποία όρισε την Εναλλακτική 
Επαυξητική  Επικοινωνία ως μια διαδικασία μελέτης των δυσκολιών και των περιορισμών που 
έχουν τα άτομα με δυσκολίες επικοινωνίας. Το στοιχείο όμως που οδήγησε στο διαχωρισμό των 
δύο εννοιών ήταν η κατανόηση. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο βαθμό συνειδητότητας, που 
έχουν οι ενέργειες των ατόμων προκειμένου να ξεπεράσουν τις συγκεκριμένες δυσκολίες και 
περιορισμούς (Fosset, Miranda, 2007). Ανάλογα λοιπόν με το βαθμό κατανόησης και το μέγεθος 
των επικοινωνιακών αναγκών οδηγηθήκαμε στους εξής ορισμούς: 

• Ως Επαυξητική Επικοινωνία ορίζουμε τον τρόπο επικοινωνίας ενός ατόμου, που δεν  
κατέχει ευδιάκριτη ομιλία, ώστε να γίνεται κατανοητό από το περιβάλλον του. 

• Με τον όρο Εναλλακτική Επικοινωνία  αναφερόμαστε στο σύνολο των μεθόδων, που 
στοχεύουν στην εξ ολοκλήρου αντικατάσταση της ομιλίας (ASHA, 2005). 

 Οι όροι Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία (Augmentative and Alternative 
Communication) περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και συστημάτων επικοινωνίας, που 
βασίζονται στην ορθή διάκριση και αξιολόγηση των επικοινωνιακών αναγκών του ατόμου. Η 
διαδικασία της αξιολόγησης εστιάζει στις αισθήσεις, τη νοητική κατάσταση/ ικανότητες, τις 
γνωστικές ικανότητες, τις κοινωνικές ικανότητες και τις κινητικές ικανότητες του ατόμου. Έτσι 
διακρίνουμε δύο ήδη συστημάτων: 

• Υποβοηθούμενη Επικοινωνία (Aided Communication): 
 Χαμηλής τεχνολογίας (PECS, Κάρτες) 
 Μεσαίας τεχνολογίας (απαιτείται πηγή ενέργειας) 
 Υψηλής τεχνολογίας (συσκευές, που παράγουν ομιλία) 

• Μη υποβοηθούμενη Επικοινωνία (Unaided Communication) 
Αντικατάσταση των εννοιών από αντίστοιχα σύμβολα, που δημιουργεί ο ίδιος ο χρήστης, 

όπως για παράδειγμα οργανωμένα συστήματα, όπως η Νοηματική Γλώσσα, αλλά και Κινήσεις του 
σώματος (Body Language) και Εκφράσεις του προσώπου. 

Απώτερος σκοπός της Εναλλακτικής – Επαυξητικής Επικοινωνίας (Augmentative and 
Alternative Communication) είναι να αποκτήσει ο χρήστης «επικοινωνιακή επάρκεια», δίνοντας 
έμφαση την καλλιέργεια της πρωτοβουλίας επικοινωνίας από την πλευρά του ατόμου, που 
διδάσκεται τη δεύτερη/ξένη γλώσσα. Κύριο κομμάτι των μεθόδων εκμάθησης των συστημάτων 
Εναλλακτικής- Επαυξητικής Επικοινωνίας, αποτελεί η καλλιέργεια πρωτοβουλίας της 
επικοινωνίας, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της αποτελεσματικότητας της ενίσχυσης λεκτικής 
επικοινωνίας στα άτομα που χρησιμοποιούν συστήματα αυτά. 

Για τους παραπάνω λόγους για τη διδασκαλία της L2 είναι πολύ σημαντική η ορθή χρήση της 
γλώσσας- στόχου και του κατάλληλου επιτονισμού ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίσιο. 

 Τα συστήματα Εναλλακτικής- Επαυξητικής Επικοινωνίας αξιοποιούν την εξωγλώσσα, τη 
μίμηση και τη θεατρικότητα προκειμένου να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες του χρήστη. 
Αξιοποιούν ακόμη το κίνητρο (motivation), τη ρουτίνα και τη συνεχή εναλλαγή δραστηριοτήτων 
για να ενισχύσουν την εκμάθηση της L2 (Κουρουπέτρογλου, Λιάλου, 2002). 

Τα στάδια εκμάθησης δεύτερης/ ξένης γλώσσας με τη χρήση συστημάτων Εναλλακτικής – 
Επαυξητικής Επικοινωνίας. 

Επισκόπηση Προγράμματος «Αγκαλιδέ». 
Το Αγκαλιδέ ως πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης 

γλώσσας σε ενήλικες  πρόσφυγες και μετανάστες, εντάσσεται στο πεδίο της μη τυπικής 
εκπαίδευσης. Υλοποιείται στις εγκαταστάσεις των Ιδρυμάτων Α&Μ Καλοκαιρινού με τη 
συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Οι ηλικίες των μαθητών κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είναι από 18- 50 ετών. Οι μαθητές είναι φυσικοί ομιλητές εννέα 
γλωσσών και διαλέκτων και ανήκουν σε πάνω από δέκα εθνότητες. Μέσος αριθμός μαθητών στην 
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τάξη είναι 14 άτομα ημερησίως. Σημαντικότερη πρόκληση του προγράμματος είναι ο ετερόκλητος 
χαρακτήρας του μαθητικού υλικού αλλά και οι συχνές μεταβολές στη σύσταση της ομάδας λόγω 
των συχνών εισροών και εκροών. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στη διαρκή αναζήτηση 
εργασίας και καλύτερου βιοτικού επιπέδου που οδηγεί συχνά πρόσφυγες και μετανάστες σε 
μετακινήσεις. Οι μεταβολές αυτές αποτελούν πρόκληση στη συστηματοποιημένη αξιολόγηση της 
εκπλήρωσης επιμέρους διδακτικών στόχων. 

Η επιλογή των μεθοδολογικών εργαλείων ανά στάδιο κατάκτησης της γλώσσας γίνεται με 
βάση τις ανάγκες κάθε σταδίου. Ωστόσο λόγω των προαναφερθέντων προκλήσεων και της 
παράλληλης ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Ματθαιουδάκη, 2013) οι πρακτικές που 
υιοθετούνται προκύπτουν ως αποτέλεσμα στρατηγικών αποφάσεων για τη σύνδεση διδακτικής 
θεωρίας και πράξης. Λόγω ότι η πλειονότητα των μαθητών δεν μιλά ελληνικά ή αγγλικά το 
πρόγραμμα  αξιοποιεί το μοντέλο του γλωσσικού εισαγόμενου (language input) και εξαγόμενου 
(output) (Αγαθοπούλου, 2012, Υψηλάντης & Μουτή, 2015). 
Βασική Επικοινωνία (Basic Communication). 

Για το στάδιο εκμάθησης της Βασικής Επικοινωνίας η παρούσα εργασία επιλέγει το σύστημα 
Επικοινωνίας μέσω της Ανταλλαγής Εικόνων – Picture Exchanging Communication System 
(PECS), ένα σύστημα υποβοηθούμενης επικοινωνίας, χαμηλής τεχνολογίας, με ελάχιστες 
απαιτούμενες δεξιότητες από την πλευρά του χρήστη, το οποίο επιτυγχάνει σε μεγάλο ποσοστό την 
καλλιέργεια πρωτοβουλίας για την επικοινωνία συνδέοντάς την με απτούς και κοινωνικούς 
ενισχυτές ανάλογα με την ηλικία, τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις του ατόμου (Bondy, Frost, 
1985). Το PECS περιλαμβάνει πρωτόκολλο έξι σταδίων, ξεκινώντας από τη δήλωση ενός 
επιθυμητού αντικειμένου και καταλήγοντας στο σχολιασμό, όσων βλέπει ή ακούει ο χρήστης 
(Pyramid Educational Consultants Hellas, 2017). 

 

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 Στάδιο 4 Στάδιο 5 Στάδιο 6 

Πώς 
επικοινωνώ; 

Απόσταση & 
Επιμονή 

Διάκριση 
εικόνων 

Δομή 
Πρότασης 

Απάντηση σε 
ερωτήσεις 

Σχολιασμός 

Οι μαθητές 
μαθαίνουν να 
ανταλλάσσουν 
μια εικόνα για 
κάποιο 
αντικείμενο ή 
δραστηριότητα 
που επιθυμούν 
πραγματικά 

Χρησιμοποιών
τας ακόμη 
μεμονωμένες 
εικόνες, οι 
μαθητές 
μαθαίνουν να 
γενικεύουν τη 
νέα τους 
δεξιότητα 
χρησιμοποιώντ
ας την σε 
διαφορετικά 
μέρη, με 
διαφορετικούς 
ανθρώπους και 
σε διάφορες 
αποστάσεις. 
Διδάσκονται 
επίσης να είναι 
πιο επίμονοι 
στην 
επικοινωνία 
τους. 
 

Οι μαθητές 
μαθαίνουν να 
επιλέγουν 
ανάμεσα σε δύο 
ή περισσότερες 
εικόνες για να 
ζητήσουν κάθε 
φορά κάποιο 
επιθυμητό 
αντικείμενο ή 
δραστηριότητα. 
Οι εικόνες 
τοποθετούνται 
μέσα σε ένα 
βιβλίο 
επικοινωνίας – 
ένα ντοσιέ με 
κρίκους και 
λωρίδες Velcro, 
όπου 
φυλάγονται οι 
εικόνες και 
αφαιρούνται 
εύκολα για 
επικοινωνία 

Οι μαθητές 
μαθαίνουν 
να δομούν 
απλές 
προτάσεις 
πάνω σε 
μια 
αποσπώμεν
η βάση 
χρησιμοποι
ώντας μια 
εικόνα 
«θέλω» 
μαζί με την 
εικόνα του 
αντικειμέν
ου που 
ζητούν. 

 

Οι μαθητές 
μαθαίνουν να 
χρησιμοποιού
ν το PECS 
για να 
απαντούν 
στην 
ερώτηση «Τι 
θέλεις;» 

Τώρα οι 
μαθητές 
διδάσκονται 
να κάνουν 
σχόλια όταν 
τους ρωτάνε 
πράγματα 
όπως «Τι 
βλέπεις;», 
«Τι ακούς;» 
και «Τι 
είναι 
αυτό;». 
Μαθαίνουν 
να 
συνθέτουν 
προτάσεις 
που 
αρχίζουν με 
τις λέξεις 
«Βλέπω», 
«Ακούω», 
«Νιώθω», 
«Είναι» 
κ.λπ 



Ι.Α.Κ.Ε. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

646 

 
(πηγή http://www.pecs-greece.com/pecs.php) 

 
Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέγεται λόγω του βασικού της σκοπού, που είναι η καλλιέργεια 

πρωτοβουλίας στην επικοινωνία. Το εν λόγω χαρακτηριστικό απαντά στο κοινωνικό και 
ψυχολογικό υπόβαθρο των ενήλικων προσφύγων και μεταναστών, που έχουν έρθει στη χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια ( Ben Farhat et al, 2018).  Τα υψηλά επίπεδα άγχους, που παρατηρούνται στις 
ομάδες των προσφύγων και των μεταναστών (Bjertrup et al., 2018), αποτελούν ανασταλτικό 
παράγοντα στην επικοινωνιακή  διαδικασία, κάτι που η μέθοδος PECS αντιμετωπίζει αφού στα 
πρώτα στάδια δεν απαιτείται λεκτική επικοινωνία από το μαθητή. Ενδεικτικά στα πρώτα μαθήματα 
οι ενήλικοι μαθητές κλήθηκαν μέσω ανταλλαγής εικόνων να ζητήσουν γραφική ύλη και άρα να 
ξεκινήσουν εκείνοι την επικοινωνία με τους διδάσκοντες. 

Προχωρημένη Επικοινωνία (Advanced Communication). 

Περνώντας στο στάδιο της προχωρημένης επικοινωνίας (Advanced Communication) 
αξιοποιούμε τη μέθοδο Δραστηριοκεντρικής Εκμάθησης- Task Based Learning (TBL). Η μέθοδος 
της Δραστηριοκεντρικής Εκμάθησης στηρίζεται στην εκμάθηση της γλώσσας μέσω της 
διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Δομική μονάδα της μεθόδου Task Based Learning είναι το 
«θέμα εργασίας» (task), το οποίο δημιουργεί στο χρήστη της L2 τα κίνητρα να ενεργοποιήσει το 
γλωσσικό του δυναμικό, επιτελώντας δραστηριότητες πραγματικής καθημερινότητας, με τέτοιο 
τρόπο ώστε να πετύχει συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους (Ellis, 2003). Προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, το «θέμα εργασίας» διακρίνεται σε τρία στάδια: 

• Pre task : Εισαγωγή στο θέμα της δραστηριότητας. Στο συγκεκριμένο στάδιο τον κύριο 
ρόλο διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες καταιγισμού ιδεών 
(brainstorming) αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και ενισχύει τη 
συμμετοχή τους. 

• Task cycle :Προγραμματισμός δραστηριότητας και αναφορά αποτελεσμάτων. Στο στάδιο 
αυτό το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο μαθητής- χρήστης L2, που καλείται – 
συνήθως στα πλαίσια ομαδικής εργασίας- να αξιοποιήσει τους γλωσσικούς του πόρους, με 
στόχο την ολοκλήρωση του «θέματος εργασίας». Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ο 
δάσκαλος καθοδηγεί τις ομάδες στην αναπροσαρμογή και συχνά στην αξιολόγηση του 
έργου τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία προωθεί την αυτενέργεια των χρηστών αλλά και 
μέσα από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, η οποία αποτελεί προσομοίωση της φυσικής 
επικοινωνίας. Με το τέλος του σταδίου αυτού κάθε ομάδα παρουσιάζει τα εξαγόμενα 
αποτελέσματα (Οικονόμου, 2010). 

• Language focus: Γλωσσική Ανάλυση και Εξάσκηση - Ανατροφοδότηση. Το στάδιο της 
γλωσσικής εστίασης δίνει έμφαση στη μορφή και τη χρήση της γλώσσας, με σκοπό να 
παγιώσουν οι μαθητές τη γνώση, που απέκτησαν στα προηγούμενα στάδια (Οικονόμου, 
2010). 

Συνολικά η μέθοδος Δραστηριοκεντρικής Εκμάθησης, δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο της 
γλώσσας, ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη γλώσσα- στόχο προκειμένου να 
ολοκληρώνουν σαν ομάδα έργα με νόημα. Στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθοδολογίας  σκοποί των 
δραστηριοτήτων είναι: οι λειτουργίες προσανατολισμού (εκμάθηση απαιτούμενου λεξιλογίου για 
την επιτέλεση της δραστηριότητας, πχ ψώνια στο σούπερ-μάρκετ), οργανωτικές λειτουργίες 
(επικοινωνία μεταξύ των μαθητών για ολοκλήρωση της δραστηριότητας), λειτουργίες 
προσαρμογής και λειτουργίες κινήτρων (Crookes, 1986 cited in Richards & Rogers, 2001, 225).  

 
Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος: 

Αριθμός 
μαθητών 

15 

Επίπεδο Ώρα Διάρκεια 

http://www.pecs-greece.com/pecs.php
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Άνδρες: 4 
Γυναίκες: 11 

Προχωρημένη Επικοινωνία 90’ 12 εβδομάδες 

Σκοπός: Κατάκτηση προχωρημένης επικοινωνίας (Advanced 
Communication) 

Στόχοι Εκμάθηση λεξιλογίου 
σχετικού με τον 
προσανατολισμό και την 
κίνηση στο χώρο 

Εξοικείωση με 
την ανάγνωση και 
τη χρήση χαρτών 
στην ελληνική. 
Εκμάθηση των 
δρόμων της πόλης 
του Ηρακλείου 

Να μπορούν οι 
μαθητές να 
δώσουν και να 
λάβουν οδηγίες 
προσανατολισμο
ύ. 
Να κινούνται με 
άνεση στην 
πόλη 

Στάδια 

 
Pre task: 
Παρουσίαση 
οδικού χάρτη. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Task cycle: 
ομαδική εργασία 
λήψης και 
παροχής οδηγιών. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Language focus: 
Λεξιλογικές 
ασκήσεις 

 
 

Διαδικασία 

 
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει 
στους μαθητές έναν οδικό 
χάρτη του Ηρακλείου και 
δίνει το απαραίτητο για την 
ενότητα λεξιλόγιο. 

 
 
 
 
 
 
 

Οι μαθητές χωρίζονται σε 
ομάδες και αφού επιλέξουν 
ένα σημείο έναρξης και ένα 
σημείο προορισμού 
χαράζουν τη διαδρομή από 
το ένα σημείο στο άλλο. 
Στη συνέχεια καθοδηγούν 
τα μέλη των υπόλοιπων 
ομάδων στο συγκεκριμένο 
σημείο. 

 
 
 

Οι μαθητές απαντούν σε 
ερωτήσεις σχετικές με το 
λεξιλόγιο που διδάχτηκαν.  

 

Δραστηριότητες 

 
Επεξεργασία 
οδικού χάρτη. 

 
Πρώτη επαφή με 
λεξιλόγιο 
προσανατολισμού
. 

 
Αναγνώριση 
περιοχής 
κατοικίας. 

 
Εύρεση σημείου 
εκκίνησης και 
σημείου 
προορισμού. 
Σχεδιασμός 
διαδρομής. 

 
Αναγνώριση των 
δρόμων της 
πόλης. 
 
 
 
Συμπλήρωση 
κενών 

Διδακτικά 

μέσα 
 
 

Οδικός χάρτης 
 

Χαρτί και 
μολύβι 

 
Φύλλο εργασίας 
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Βασική Ανάγνωση και Γραφή (Basic Reading & Writing Skills). 

Για τη διαδικασία εκμάθησης της βασικής ανάγνωσης και γραφής στη γλώσσα- στόχο 
προτείνεται η χρήση της μεθόδου Παρουσίασης Πρακτικής Παραγωγής (Presentation Practise 
Production),που εστιάζει στην εκμάθηση γραμματικής και λεξιλογίου . Η μέθοδος  Παρουσίασης 
Πρακτικής Παραγωγής διακρίνεται σε τρία στάδια, που προωθούν την ελευθερία του μαθητή. 

Στάδια PPP: 

• Presentation: Επιλογή κειμένου και παρουσίασή του από το διδάσκοντα. 
 Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας γραπτό κείμενο ή οπτικοακουστικό υλικό παρουσιάζει 

μια κατάσταση, από την οποία θα επιχειρήσει να εξάγει τις απαιτούμενες γλωσσικές φόρμες. 

• Practise: Εξάσκηση των μαθητών μέσω μεμονωμένων και στοχευμένων δραστηριοτήτων 
στο συγκεκριμένο κείμενο. 

Πρόκειται για μια ελεγχόμενη διαδικασία κατά την οποία η μαθητές καλούνται να πουν και 
να γράψουν σωστά τις δομές της γλώσσας- στόχου. 

• Production: Οι μαθητές παράγουν λόγο. 
Στο στάδιο αυτό και αφού οι μαθητές έχουν κατακτήσει τις δομές της γλώσσας- στόχου και 

έχουν καταφέρει να τη χρησιμοποιούν σε κλειστού τύπου ασκήσεις περνάνε πλέον στην ελεύθερη 
χρήση της (Kostoulas, 2012). Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς (Ματθαιουδάκη, 2015) και τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα της μεθόδου (Richards & Rogers, 2001, 246) αξιοποιούμε τη 
συγκεκριμένη μέθοδο διότι παρέχει στους μαθητές μια σταθερή δομή για την ενίσχυση της 
παραγωγής λόγου στη γλώσσα- στόχο. 

Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος. 
 

Αριθμός μαθητών 

15 

Επίπεδο Ώρα Διάρκεια 

Άνδρες 4 
Γυναίκες 11 

Βασική ανάγνωση & 
γραφή 

90’ 2 μέρες 

Σκοπός Εκμάθηση βασικής ανάγνωσης και γραφής. 
Διασκευή του ποιήματος του Δ. Σολωμού Ελεύθεροι 
Πολιορκημένοι. 

Στόχοι Να έλθουν σε επαφή 
οι μαθητές με ένα 
σημαντικό δείγμα 
νεοελληνικής 
λογοτεχνίας 

Να εξοικειωθούν 
με την ποιητική και 
μεταφορική χρήση 
της ελληνικής 
γλώσσας  

Να 
κατανοήσουν 
το ρόλο της 
ελληνικής 
γλώσσας σε μια 
συγκεκριμένη 
ιστορική και 
κοινωνική 
συγκυρία 
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Στάδια  

Presentation: 
Παρουσίαση του 
κειμένου 

 
Practise: 
Εξάσκηση στο 
κείμενο μέσω 
στοχευμένων 
δραστηριοτήτων 

 

 
 

Production: οι 
μαθητές παράγουν 
λόγο 

Διαδικασία 

Ο εκπαιδευτής 
παρουσιάζει το 
κείμενο. 

 
Οι μαθητές ελέγχουν 
την κατανόηση του 
κειμένου. 
Μαθαίνουν νέο 
λεξιλόγιο και 
γραμματικά 
φαινόμενα 

 
Οι μαθητές 
καλούνται να 
επιτελέσουν μια 
απλή δραστηριότητα 
παραγωγής λόγου 

Δραστηριότητες 

Ανάγνωση του 
κειμένου 
Εντοπισμός των 
ρημάτων και των 
ονομάτων. 
Βασική σύνταξη 
Υ-Ρ-Α 
Εκμάθηση της 
χρήσης του 
μεταφορικού 
λόγου. 

 
Σχηματισμός 
προτάσεων με 
μεταφορική 
σημασία 

Διδακτικά 

μέσα 
 
 
 
 
 

Πίνακας 
Φύλλο 
εργασίας 

 

Content Language Intergrade Learning (CLIL). 

Σε ένα τελικό στάδιο (χωρίς να αποκλείει την παράλληλη χρήση της με τις προαναφερθείσες 
μεθόδους) γίνεται χρήση της πιο απαιτητικής από τους μαθητές μεθόδου CLIL.  Πρόκειται για μια 
προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι μαθητές διδάσκονται την L2 παράλληλα με κάποιο άλλο 
γνωστικό αντικείμενο, όπως λογοτεχνία, γεωγραφία, φυσική κλπ. Η μέθοδος CLIL συνιστά έναν 
πιο «φυσικό» τρόπο έκθεσης των χρηστών σε μια L2 και τις λειτουργίες της συγκεκριμένης 
γλώσσας. Η έκθεση σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα και επικοινωνιακά περιβάλλοντα 
επιταχύνει το ρυθμό κατάκτησης της L2. 

 Ως εκπαιδευτική μέθοδος διπλής εστίασης (dual- focused teaching) αξιοποιείται τόσο για την 
εκμάθηση συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων όσο και για την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου. Η 
διπλή εστίαση συνίσταται στην ίδια τη φύση της γλώσσας (Eurydice, 2006). Η χρήση της προωθεί 
τη διδασκαλία τόσο των γραμματικών φαινομένων όσο και της φυσικής επικοινωνίας, 
αξιοποιώντας τις μεταγνωστικές ικανότητες των χρηστών (Marsh et al., 2005). Το Content 
Language Intergrade Learning, ως συνδυασμός εκπαιδευτικών στρατηγικών έχει πολλαπλούς 
στόχους  (Coyle, 2006) , που σχετίζονται με : 

• Το Περιεχόμενο (Content) 

• Την Επικοινωνία  (Communication) 

• Τη Γνώση (Cognition) 

• Τον Πολιτισμό (Culture) 

Η συγκεκριμένη μέθοδος ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα των μαθημάτων, που ενισχύει 
την ομαλότερη ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και παράλληλα 
ανταποκρίνεται στο προφίλ των ενήλικων μαθητών (πχ παγιωμένη μητρική γλώσσα, συνειδητή 
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία). Ως παράδειγμα αναφέρουμε την επίσκεψη των μαθητών 
του «Αγκαλιδέ» στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου έμαθαν για την ιστορία του νησιού 
κατακτώντας παράλληλα νέο λεξιλόγιο και είχαν την ευκαιρία αλληλεπίδρασης στην ελληνική.  

 

Αριθμός μαθητών 

15 

Επίπεδο Ώρα Διάρκεια 

Άνδρες 4 
Γυναίκες 11 

Προχωρημένη 
επικοινωνία 

90’ 90’ 
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Σκοπός Διδασκαλία της ελληνικής μέσω των αρχών της 
Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ιστορικό μουσείο Ηρακλείου 

Στόχοι Να γνωριστούν οι 
μαθητές με την 
κρητική ιστορία και 
την καθημερινή ζωή 

Να μάθουν για τη 
μουσουλμανική 
κοινότητα του 
νησιού 

Να στοχαστούν 
πάνω στις 
πολιτισμικές 
ομοιότητες και 
διαφορές ώστε 
να έχουν μια 
ολοκληρωμένη 
προοπτική 
ένταξης 

Στάδια  
Ξενάγηση στους 
χώρους του 
μουσείου. 
 
Ομαδική εργασία. 

Διαδικασία 
Οι μαθητές 
ξεναγήθηκαν στα 
ελληνικά με τη 
βοήθεια μεταφραστή 
όπου υπήρχε ανάγκη. 
Πληροφορήθηκαν 
για την ιστορία και 
την καθημερινή ζωή. 

Δραστηριότητες 
 

Διδακτικά 
μέσα 

 
Μουσειακά 
εκθέματα 

 
 
 

 

3. Συμπεράσματα 

 Η σχέση μεταξύ των μεθόδων και των σταδίων εκμάθησης είναι δυναμική και 
μεταβαλλόμενη. Μέσα από την εφαρμογή τους στα πλαίσια του προγράμματος «Αγκαλιδέ» τα 
μεθοδολογικά εργαλεία αλληλοκαλύπτονται και επαναλαμβάνονται μέχρι την επίτευξη των 
διδακτικών στόχων μέσω του μοντέλου της Επικοινωνιακής Προσέγγισης (E.Π.) ή Επικοινωνιακής 
Διδασκαλίας της Γλώσσας (Communicative Approach / Communicative Language Teaching). Η 
χρήση συστημάτων Εναλλακτικής – Επαυξητικής Επικοινωνίας δημιουργεί κίνητρα μάθησης και 
συμβάλει στην θετική ενίσχυση και ανατροφοδότηση του μαθητή και καθιστά την εκμάθηση της 
γλώσσας- στόχου μια ευχάριστη δραστηριότητα και ενισχύει την κριτική και μεταγνωστική 
ικανότητα. Ταυτόχρονα διαμορφώνουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον χαμηλού άγχους, που ευνοεί 
την όσο το δυνατόν συχνότερη χρήση της γλώσσας- στόχου, προάγει τη δημιουργικότητα και την 
αίσθηση της ομάδας, πετυχαίνοντας πολλαπλούς εκπαιδευτικούς στόχους. Τέλος ενισχύει τον 
κοινωνικό χαρακτήρα των μαθημάτων συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζωντανής μαθητικής 
κοινότητας ορατής στην τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση κοινωνικών και 
φυλετικών προκαταλήψεων. Εκτός όμως από τα οφέλη που προσφέρει στους μαθητές η χρήση 
αυτών των συστημάτων αποτελεί και ένα πολύτιμο εργαλείο και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, 
διευκολύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία. Η επέκταση του προγράμματος θα βοηθούσε στην 
εξαγωγή συστηματικών εκπαιδευτικών, γλωσσικών και κοινωνικών συμπερασμάτων για περαιτέρω 
ακαδημαϊκή έρευνα. 
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Περίληψη 

Ακόμα και στις προσεκτικά σχεδιασμένες και αυστηρά ελεγμένες καταστάσεις της ζωής μας, 
είναι πιθανόν να προκύψουν απρόβλεπτα δυσάρεστα γεγονότα και αποτυχίες. Για να τα 
αντιμετωπίσουμε, υποστηρίζεται από τον John Krumboltz, ότι πρέπει να αναπτύξουμε μία 
δεξιότητα ζωής που ονομάζεται «Ετοιμότητα στο τυχαίο». Ισχυρίζεται  ότι τα λάθη αυτά θα πρέπει 
να αξιοποιούνται ως εμπειρίες μάθησης και όχι αποτυχίας. Η αποτυχία είναι και αυτή ένα πολύτιμο 
μάθημα της ζωής. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να διερευνηθεί η ετοιμότητα στο τυχαίο των 
συμμετοχόντων από την ανάληψη νέων δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι δεν έχουν τις ικανότητες 
και δεν φοβούνται την αποτυχία. Επιδιώχθηκε μέσω του εργαστηρίου να ενθαρρυνθούν οι 
συμμετέχοντες να δραστηριοποιηθούν, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να εκμεταλλευτούν 
τυχαία γεγονότα μη φοβούμενοι να κάνουν λάθη, αξιοποιώντας τη Θεωρία του Τυχαίου. Η 
υλοποίηση του βιωματικού εργαστηρίου βασίστηκε στις αρχές του σχεδίου εργασίας (μέθοδος 
project), εφαρμογής μαθησιακής θεωρίας του «τυχαίου». Συμπεραίνεται ότι το εργαστήριο 
συνεισέφερε στην αλλαγή τρόπου σκέψης των συμμετεχόντων αναφορικά με την αξιοποίηση 
τυχαίων γεγονότων και αποτυχιών στο πλαίσιο ανάληψης νέων δραστηριοτήτων. Υπό αυτήν την 
έννοια, η αξιοποίηση της αποτυχίας ως δεξιότητα του 21ου αιώνα αποτελεί προστιθέμενη αξία 
στον μαθητή, φοιτητή και κάθε εργαζόμενο. 

 
Λέξεις κλειδιά: αποτυχία, ετοιμότητα στο τυχαίο, δεξιότητες 21ου αιώνα 
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1. Εισαγωγή 

Οι συνθήκες ζωής έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν και κάτω από τις νέες συνθήκες 

οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αστάθειας, η αγορά εργασίας δεν προσφέρει πλέον σταθερά 

σημεία επάνω στα οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους (Savickas, 

2013). Ο σύγχρονος εργαζόμενος καλείται να αναλάβει με υπευθυνότητα πρωτοβουλίες, και να 

δείξει μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη προκειμένου να αναπτύξει δεξιότητες, να κατευθύνει τη ζωή 

του και να διαχειριστεί με αποτελεσματικό τρόπο τη σταδιοδρομία του (Hall, 2004). 

Αναγνωρίζοντας την αστάθεια και την αυξημένη αβεβαιότητα στο εργασιακό περιβάλλον καθώς 

και τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις τα άτομα αναλαμβάνουν λοιπόν την ευθύνη διαχείρισης 

της σταδιοδρομίας τους, ταυτόχρονα, για την προσωπική τους πρόοδο και την εύρεση διεξόδων 

στις εσωτερικές τους ανησυχίες (Sullivan & Baruch, 2009). Έτσι, για να το καταφέρουν αυτό, οι 

ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ανακατασκευάζουν 

γνώσεις, να επαναπροσδιορίζουν δυνατότητες και να διευρύνουν τις ικανότητές τους με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να καθιστούν τον εαυτό τους πάντα χρήσιμο για την αγορά εργασίας (Cao, Hirchi & 

Deller, 2013).Υπάρχουν ποικίλες ομαδοποιήσεις για τις Δεξιότητες Ζωής στη βιβλιογραφία. 

Σύμφωνα με τους βασικούς στόχους του OECD (2015, 2016), οι δεξιότητες ζωής ομαδοποιούνται 

σε δύο κατηγορίες, τις Βασικές και τις Κοινωνικές. Συνολικά αυτές οι δεξιότητες πρέπει να 

αναδεικνύουν εκείνα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά σε κάθε έκφραση του ιδιωτικού και δημόσιου 

χώρου, με τα οποία οι αυριανοί πολίτες θα μπορούν να συνεργάζονται, να κρίνουν, να 

επικοινωνούν, να διαπραγματεύονται, να διαμεσολαβούν και να επηρεάζουν, να προβαίνουν στην 

επίλυση προβλημάτων και να παίρνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και παρεμβάσεις σε 

τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο πεδίο. Η αναγκαιότητα απόκτησης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων, των 

λεγόμενων βασικών δεξιοτήτων ή αλλιώς δεξιοτήτων ζωής προκύπτει από το γεγονός ότι αυτές 

προσφέρουν στο άτομο τη δυνατότητα να προσαρμοστεί ομαλότερα και με επιτυχία στην εργασία 

του, να μπορέσει να αλλάξει επαγγελματικό status, αν επιθυμεί ή να συνεχίσει τη μόρφωσή του. 

(Kοσοβίτσα κ.ά., 2009).  Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων 

που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και χρησιμοποιούνται 

για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της 

καθημερινότητας. Στην πράξη, χρησιμοποιούνται πολλές δεξιότητες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, 

για τη λήψη αποφάσεων επιστρατεύουμε την κριτική σκέψη, π.χ. «ποιες είναι οι επιλογές μου;», 

και την δεξιότητα της ετοιμότητας στο τυχαίο προκειμένου να έχουμε εναλλακτικές επιλογές και να 

είμαστε προετοιμασμένοι για τυχόν αποτυχία στην πρώτη μας επιλογή. Οι άνθρωποι χρειάζεται να 

ανακατασκευάζουν γνώσεις, να επαναπροσδιορίζουν δυνατότητες και να διευρύνουν τις 

ικανότητές-δεξιότητές τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθιστούν τον εαυτό τους πάντα χρήσιμο για 

την αγορά εργασίας (Σιδηροπούλου – Δημακάκου., 2003). 

Στα πλαίσια ανάπτυξης διαφόρων θεωριών, μέσω των οποίων γίνεται προσπάθεια ανάλυσης 

και αντιμετώπισης των συνεπειών της οικονομικής/κοινωνικής κρίσης στον τομέα της 

απασχόλησης, έχει διατυπωθεί η θεωρία του Τυχαίου (Krumboltz & Levin, 2004., Krumboltz, 

2009). Η θεωρία όμως αυτή μπορεί να βρεί έκφραση στην εκπαίδευση, αλλά και σε κάθε έκφανση 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Η «Ετοιμότητα στο τυχαίο», αναφέρεται στην δεξιότητα που έχουμε 

να εκμεταλλευόμαστε προς όφελός μας τα απρόοπτα συμβάντα στην σταδιοδρομίας μας. Καθώς η 

αστάθεια αποτελεί μια πραγματικότητα στις μέρες μας, η δεξιότητα αυτή μας βοηθάει να είμαστε 

ανοιχτοί στις νέες ευκαιρίες και αλλαγές στη ζωή μας, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία 

σε συνθήκες αβεβαιότητας. Η ευελιξία, η αισιοδοξία, η περιέργεια και η ανάληψη πρωτοβουλίας 

για να ξεκινήσει κανείς κάτι νέο χωρίς να φοβάται την αποτυχία είναι ορισμένα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν την παραπάνω δεξιότητα. «Αν δεν προσπαθήσεις, δεν γίνεται να επιτύχεις. Αν 

προσπαθήσεις, μπορεί να επιτύχεις ή να μην επιτύχεις. Εάν δεν επιτύχεις την πρώτη φορά, 

μαθαίνεις τι δεν λειτουργεί. Ό,τι μαθαίνεις σε καθιστά ικανό να προσπαθήσεις κάτι διαφορετικό 

την επόμενη». Στην ουσία, μας προτείνει να είμαστε «ανοιχτοί» και θετικοί απέναντι σε νέες 

καταστάσεις και σε απρόβλεπτα γεγονότα, καθώς αυτά μπορεί να μας βοηθήσουν, αν αξιοποιηθούν 
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σωστά, να βελτιώσουμε την επαγγελματική αλλά και την προσωπική μας ζωή. Τα μη 

προσχεδιασμένα (μη προγραμματισμένα) γεγονότα είναι ένα φυσιολογικό αλλά και απαραίτητο 

συστατικό της ζωής και της σταδιοδρομίας. Σύμφωνα με τη θεωρία του Τυχαίου (Krumboltz, 2009) 

υπάρχει μια σειρά μύθων, που έχουν διαμορφωθεί κατά καιρούς και αφορούν το σχεδιασμό 

επαγγελματικής ζωής και τους οποίους η προσέγγιση της αξιοποίησης των τυχαίων γεγονότων 

έρχεται να αντικρούσει, όπως: η τύχη δεν είναι σύμπτωση, προχώρησε μπροστά και ας κάνεις λάθη, 

προσπάθησε ακόμη κι αν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα, κλπ. Η ετοιμότητα στο «τυχαίο», η 

δεξιότητά μας να αναγνωρίζουμε, να δημιουργούμε, να αξιοποιούμε τις τυχαίες καταστάσεις και τα 

αποτελέσματά τους, είναι ένας τρόπος να διαχειρίζεται κανείς αποτελεσματικά όχι μόνο τα θετικά 

αλλά και τα αρνητικά απρόοπτα γεγονότα της ζωής του. Σημαντικά στοιχεία είναι να μάθουμε να 

αναγνωρίζουμε πιθανές ευκαιρίες, να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που μας εμποδίζουν να δράσουμε, 

να μη σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε και να μη φοβόμαστε τα λάθη και την αποτυχία. Η 

αξιοποίηση αυτών των αρχών μπορεί να οδηγήσει τα άτομα στην απόκτηση μιας σειράς 

δεξιοτήτων, οι οποίες τα βοηθούν να επωφελούνται από τις απρόοπτες καταστάσεις και να τις 

μετατρέπουν σε επαγγελματικές ευκαιρίες (Krumboltz, 2009. Shahnasarian, 2009). Η αποτυχία 

είναι και αυτή ένα πολύτιμο μάθημα της ζωής. Είναι επιλογή μας, αν θα την αφήσουμε να μας 

κυνηγάει σαν φάντασμα, ή αν θα την αποκωδικοποιήσουμε και θα την αξιοποιήσουμε για την 

βελτίωση και την καλυτέρευσή μας. Πώς μπορεί όμως κάποιος να αξιοποιήσει σωστά και ωφέλιμα 

μία αποτυχία; 

• Με το να σκεφτούμε όλες τις πιθανές αιτίες που μπορεί να μας οδήγησαν εκεί (άγχος, 

κούραση, έλλειψη ικανοποιητικής μελέτης, οικογενειακές υποχρεώσεις) και να 

προσπαθήσουμε την επόμενη φορά να τα καταπολεμήσουμε  πιο σωστά, με μία προσπάθεια 

περισσότερο οργανωμένη. 

• Με το να μην επιτρέπουμε στους άλλους και την κριτική τους να μας δηλητηριάζει ή να μας 

δημιουργεί ενοχές επειδή αποτύχαμε (π.χ. οι γονείς μας που μπορεί να μας πιέζουν διαρκώς 

για μία επερχόμενη επιτυχία ή φίλοι που μας αγχώνουν υπερβολικά). Ξεκαθαρίζουμε μέσα 

μας ότι θέλουμε να πετύχουμε για εμάς και όχι για να ικανοποιήσουμε κάποιον άλλον. 

• Με το να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε την αποτυχία ως την απόλυτη ντροπή και να 

την αγαπήσουμε ακόμα και αυτή. Η αποτυχία δεν σημαίνει πως κάποιος δεν είναι ικανός, 

σημαίνει πως προσπάθησε και το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν έχει έρθει ακόμα. Η αποτυχία 

αν κάποιος τη διαχειριστεί σωστά, έχει άπειρα οφέλη να προσφέρει στον άνθρωπο. 

Για κάποια άτομα, ο φόβος της αποτυχίας είναι ο κύριος ρυθμιστής της ζωής και των 

επιλογών τους. Φόβος πως δεν είναι επαρκείς, αρεστοί, πως δεν θα τα καταφέρουν. Η συστηματική 

αποφυγή των ομορφότερών τους ονείρων και των πιο λαμπρών τους σχεδίων και φιλοδοξιών τους 

καθηλώνει στην αίθουσα αναμονής της ζωής, χάνοντας το τρένο που θα τους οδηγούσε εκεί που 

τόσο πολύ επιθυμούν. Στην πιθανή ερώτηση, «μα γιατί να χρειάζεται κανείς να αντιμετωπίσει και 

να αξιοποιήσει αποτυχίες στην διαδρομή του», θα απαντούσαμε με τα λόγια της διεθνούς φήμης 

τραγουδίστριας της όπερας Beverly Sills «Δεν υπάρχει συντομότερος δρόμος για οποιοδήποτε 

προορισμό που αξίζει να κατακτηθεί». 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να διερευνηθεί η ετοιμότητα στο τυχαίο των συμμετοχόντων 

από την ανάληψη νέων δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι δεν έχουν τις ικανότητες και δεν 

φοβούνται την αποτυχία. Επιμέρους στόχοι ήταν: η καταγραφή των προτιμήσεων-δραστηριοτήτων 

των συμμετεχόντων, του πρώτου βήματος για την επίτευξη των προτιμήσεων-δραστηριοτήτων  

καθώς και η καταγραφή των ατόμων με τους οποίους θα συζητούσαν οι συμμετέχοντες την 

πρόθεσή τους να αναλάβουν μια νέα δραστηριότητα. Επιδιώχθηκε μέσω του εργαστηρίου να 
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ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να δραστηριοποιηθούν, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να 

εκμεταλλευτούν τυχαία γεγονότα μη φοβούμενοι να κάνουν λάθη, αξιοποιώντας τη Θεωρία του 

Τυχαίου. 

 Οι συμμετέχοντες ήταν ενήλικες στην πλειοψηφία τους και ασκούσαν εκπαιδευτικά 

επαγγέλματα, ενώ υπήρχε ισόρροπη εκπροσώπηση των δυο φύλων. 

Χρησιμοποιήθηκε  η άσκηση «Βρες καινούργια πράγματα να κάνεις και μην φοβάσαι την 

αποτυχία» (Krumboltz, 2004). Τονίσθηκε στους συμμετέχοντες, ότι δεν υπάρχουν σωστές και 

λάθος απαντήσεις και ότι το εργαστήριο στόχευε στην αυτοαξιολόγηση του εαυτού τους στην 

ετοιμότητα στο τυχαίο. 

Η υλοποίηση βασίστηκε στις αρχές του σχεδίου εργασίας (μέθοδος project). Διανεμήθηκε σε 

κάθε ένα μέλος το φύλλο εργασίας. Περιείχε τις εξής ερωτήσεις: 

• Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που θα σου άρεσαν, άσχετα με τις ικανότητες σου; 

• Κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου ελεύθερα για ένα λεπτό. Σκέψου μια δραστηριότητα που 

αγαπάς αληθινά. Ποια θα ήταν; 

• Κανένας δεν γεννιέται επιτυχημένος. Η επιτυχία μαθαίνεται σταδιακά, ένα βήμα τη φορά. Αν 

ήθελες πραγματικά να ξεκινήσεις μία δραστηριότητα, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα 

έκανες; Θα ήσουν πρόθυμος/πρόθυμη να προσπαθήσεις, αρχίζοντας με αυτό το πρώτο βήμα; 

• Πότε θα άρχιζες το πρώτο βήμα. 

• Αν συζητήσεις με κάποιον άλλο για την πρόθεση σου να αναλάβεις μία δραστηριότητα, 

συνήθως αυξάνεται η πιθανότητα να την αναλάβεις. Εσύ με ποιον θα μοιραζόσουν την 

πρόθεσή σου να κάνεις το πρώτο βήμα; 

Αφού δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος οι συμμετέχοντες κατέγραψαν τις θέσεις τους στις 

παραπάνω ερωτήσεις. Στη συνέχεια ζητήθηκε όποιος επιθυμούσε να μοιραστεί τις απόψεις του σε 

επίπεδο υποομάδων και ομάδας συμμετεχόντων και να διατυπώσει αντίστοιχα συναισθήματα που 

ένιωσε από την άσκηση. Τέλος δόθηκε χρόνος για ερωτήσεις και περαιτέρω προβληματισμούς. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας προσεγγίστηκε περιγραφικά. Σύμφωνα με την περιγραφική 

προσέγγιση στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο 

αναφορικά με το ερώτημα : Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που θα σου άρεσαν, άσχετα με τις 

ικανότητες σου; 
 

Πίνακας 1. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που θα σου άρεσαν, άσχετα με τις ικανότητες σου; 

 

Μεταβλητές  f  % 

Μουσική 3 12 

Φωτό 2 8 

Άθληση 5 20 

Χορός 8 32 

Σπουδές 3 12 

Ζωγραφική 5 20 

Σύνολο 25 100 
 

Από τον πίνακα 1 φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες επέλεξαν το χορό, ως πρώτη δραστηριότητα 

8 άτομα (32%), ακολούθως την άθληση  και την ζωγραφική, 5 άτομα (20%) για την κάθε 

δραστηριότητα. Στη τρίτη θέση ιεραρχικά τους άρεσαν η μουσική και οι σπουδές, 3 άτομα (12%). 
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Μόλις 2 συμμετέχοντες (8%) την φωτογραφία ως δραστηριότητα, που θα τους άρεσε να 

ασχοληθούν, παρόλο που θεωρούν ότι δεν έχουν τις σχετικές ικανότητες. 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο 

αναφορικά με το ερώτημα: Κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου ελεύθερα για ένα λεπτό. Σκέψου μια 

δραστηριότητα που αγαπάς αληθινά. Ποια θα ήταν; 
 

Πίνακας 2. Κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου ελεύθερα για ένα λεπτό. Σκέψου μια δραστηριότητα που αγαπάς αληθινά. 

Ποια θα ήταν; 

 

Μεταβλητές  f % 

Αισθητική 2 8 

Χορός 8 32 

Άθληση 7 28 

Μουσική 5 20 

Φύση 1 4 

Ζωγραφική 2 8 

Σύνολο 25 100 
 

Από τον πίνακα 2 όπου παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των  

προτιμήσεων φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες επέλεξαν το χορό, ως την περισσότερο αγαπημένη  

δραστηριότητα, 8 άτομα (32%), ακολούθως την άθληση, 7 άτομα (28%). Στη τρίτη θέση 

προτίμησαν  τη μουσική, 5 άτομα (20%).  Προτελευταίες στις προτιμήσεις ήρθαν δύο κατηγορίες. 

Η μία ήταν η αισθητική, 2 άτομα (8%) και  η ζωγραφική 2 άτομα (8%). Μόλις 1 άτομο (4%) 

επέλεξε τη φύση ως αγαπημένη δραστηριότητα. 
 

Πίνακας 3. Αν ήθελες πραγματικά να ξεκινήσεις μία δραστηριότητα, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα έκανες; 

 

Μεταβλητές  f % 

Μαθήματα 10 40 

Προπόνηση 6 24 

Επιμονή 3 12 

Συζήτηση 1 4 

Πληροφορίες 5 20 

Σύνολο 25 100 
 

Από τον πίνακα 3 φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες επέλεξαν ως πρώτο βήμα για να ξεκινήσουν 

μια δραστηριότητα  τα μαθήματα, 10  άτομα (40%), ακολούθως την προπόνηση, 6 άτομα (24%). 

Στη τρίτη θέση επέλεξαν τη συλλογή πληροφοριών, 5 άτομα (20%). Στη συνέχεια επέλεξαν την 

επιμονή 3 συμμετέχοντες (12%). Τελευταία επιλογή του πρώτου βήματος που θα έκαναν οι 

συμμετέχοντες ήταν η συζήτηση, μόλις 1 άτομο (4%). 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο εργαστήριο αναφορικά 

με το ερώτημα, Πότε θα άρχιζες το πρώτο βήμα; 
 

Πίνακας 4. Πότε θα άρχιζες το πρώτο βήμα; 

 

 Μεταβλητές f % 

Σήμερα 14 56 

Αύριο 8 32 

Άλλο 3 12 

Σύνολο 25 100 
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Από τον πίνακα 4 προκύπτει ότι  από τους συμμετέχοντες  τα 14 άτομα (56%) επέλεξαν 

σήμερα, να ξεκινήσουν το πρώτο βήμα για να κάνουν μία δραστηριότητα. Ακολούθως το αύριο, 8 

άτομα (32%) επέλεξαν ότι πρέπει να ξεκινήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα. Στην τρίτη θέση 

δήλωσαν την ένδειξη άλλο (κάποια άλλη χρονική στιγμή), 3 άτομα (12%). 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο εργαστήριο αναφορικά 

με το ερώτημα: Εσύ με ποιον θα μοιραζόσουν την πρόθεσή σου να κάνεις το πρώτο βήμα; 
 

Πίνακας 5. Εσύ με ποιον θα μοιραζόσουν την πρόθεσή σου να κάνεις το πρώτο βήμα; 

 

Μεταβλητές  f % 

Φίλος 5 20 

Κοντινό 

πρόσωπο 2 8 

Οικογένεια 12 48 

Μόνη / ος 2 8 

Συνάδελφος 4 16 

Σύνολο 25 100 
 

Από τον πίνακα 5 φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες επέλεξαν κυρίως την οικογένεια να 

μοιραστούν την πρόθεσή τους να κάνουν το πρώτο βήμα 12 άτομα (48%). 5 άτομα (20%) επέλεξαν 

να μοιραστούν την πρόθεση τους με κάποιο φίλο τους. Στην τρίτη θέση 4 από τους συμμετέχοντες 

(16%) επέλεξαν τους συναδέλφους. Τέλος, μόλις 2 άτομα (8%) προτίμησαν  ένα κοντινό πρόσωπο 

να μοιραστούν την πρόθεσή τους να κάνουν το πρώτο βήμα. Ομοίως 2 άτομα (8%) επιθυμούν να 

μην μοιραστούν την πρόθεσή τους να κάνουν το πρώτο βήμα για να ξεκινήσουν μια καινούργια 

δραστηριότητα. 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι οι συμμετέχοντες επέλεξαν στη 

πλειοψηφία τους, ως δραστηριότητα που θα τους  άρεσε, άσχετα με τις ικανότητες τους, το χορό. 

Στο ερώτημα: Κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου ελεύθερα για ένα λεπτό. Σκέψου μια δραστηριότητα 

που αγαπάς αληθινά. Ποια θα ήταν;, επέλεξαν στην πλειοψηφία τους πάλι το χορό. Αντίθετα, στα 

δύο παραπάνω ερωτήματα το χαμηλότερο ποσοστό συγκέντρωσαν η φωτογραφία και η φύση 

αντίστοιχα. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες το πρώτο βήμα που θα έκαναν ήταν τα μαθήματα και 

θα ξεκινούσαν την προσπάθεια τους άμεσα. Ενώ θα μοιραζόνταν  την πρόθεσή τους να κάνουν το 

πρώτο βήμα με την οικογένειά τους. 

Από την συζήτηση που ακολούθησε, μετά την καταγραφή των θέσεων τους, διαπιστώθηκε 

ότι κατά γενική ομολογία, οι συμμετέχοντες φαίνεται να τροποποιούν τη στάση τους αναφορικά με 

την ανάληψη νέων δραστηριοτήτων ενδιαφέροντός τους που θεωρούν ότι δεν διαθέτουν τις 

απαιτούμενες ικανότητες, στην παρούσα φάση. Επίσης διαπιστώθηκε ότι ήταν διατεθιμένοι να 

προχωρήσουν αναλαμβάνοντας το ρίσκο και ενδεχόμενης αποτυχίας στη νέα τους προσπάθεια. 

Στο πλαίσιο ανταλλαγών και απόψεων επισημάνθηκαν στους συμμετέχοντες ορισμένες καλές 

πρακτικές αξιοποίησης της αποτυχίας στην προσπάθειά τους να αναλάβουν κάτι νέο. 

• Αποδεχτείτε το γεγονός ότι δεν υπάρχει αθλητισμός χωρίς αποτυχίες  και χρησιμοποιήστε 

τις ήττες ως ευκαιρίες, προκειμένου να μάθετε από αυτές. 

• Μην αποφεύγετε την ευθύνη των λαθών ή αποτυχιών σας, ωστόσο, μη μένετε στην 

απογοήτευση. 

• Μετατρέψτε στο μυαλό σας το άσχημο αποτέλεσμα από απειλή σε πρόκληση. 

• Εκμεταλλευτείτε τη συγκεκριμένη αποτυχημένη στιγμή και μάθετε όσα περισσότερα 

μπορείτε. 
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• Κάντε ανατροφοδότηση μετά το πέρας του χαμένου αγώνα, βρείτε τι έφταιξε και 

επαναπροσδιορίστε τους στόχους της επόμενης ημέρας. 

• Προσπαθήστε ξανά, αλλάζοντας αυτά που θεωρείτε ότι έγιναν λάθος 

• Επιμείνετε στη θετική σκέψη ότι μπορείτε να επανακάμψετε παρά την όποια δυσκολία και 

συνεχίστε να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Συμπεραίνεται ότι το εργαστήριο συνεισέφερε στην αλλαγή τρόπου σκέψης των 

συμμετεχόντων αναφορικά με την αξιοποίηση τυχαίων γεγονότων και αποτυχιών στο πλαίσιο 

ανάληψης νέων δραστηριοτήτων. Υπό αυτήν την έννοια, η αξιοποίηση της αποτυχίας ως δεξιότητα 

του 21ου αιώνα αποτελεί προστιθέμενη αξία στον μαθητή, φοιτητή και κάθε εργαζόμενο. 
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Περίληψη 

Το εργαστήριο έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο την έννοια της Διακαλλιτεχνικότητας 
(Interarticity), των Πολυγραμματισμών και της Κριτικής Παιδαγωγικής (multiliteracy) και στοχεύει 
στην ανάπτυξη του προβληματισμού πάνω σε κοινωνικά ζητήματα καθώς και στην καλλιέργεια  
δημιουργικότητας. Με έναυσμα το ποίημα της Maya Angelou «Still I rise» («Μα εγώ σηκώνομαι») 
διαμορφώνεται το κατάλληλο διακαλλιτεχνικό-ομαδικό πλαίσιο (interartistic teaming context) για 
την ιδεολογική πραγμάτευση της έννοιας του Kαταπιεσμένου καθώς και της δημιουργικής 
έκφρασης κριτικού στοχασμού μέσω λέξεων και εικαστικών έργων. Οι βιωματικές δραστηριότητες 
που περιλαμβάνει έχουν διττή λειτουργικότητα. Αφενός προσομοιώνουν με δραστηριότητες 
σχολικής τάξης με συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες κι αφετέρου, οι εμψυχώτριες λαμβάνουν το 
ρόλο εκπαιδευτριών ενηλίκων παρουσιάζοντας σε ένα δεύτερο επίπεδο το θεωρητικό υπόβαθρο, τη 
στόχευση, καθώς και τη λειτουργικότητα της κάθε δραστηριότητας. Το εργαστήριο ολοκληρώνεται 
με Aναστοχασμό σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης του διακαλλιτεχνικού εργαστηρίου στο 
σχολικό πλαίσιο. 

 
Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτική της Λογοτεχνίας, Εκπαίδευση με τις Τέχνες, Κριτική Παιδαγωγική, 

Δημιουργικότητα, Αφροαμερικανική Ποίηση 

1. Εισαγωγή 

Η διεπιστημονικότητα-η θέαση της γνώσης ως ενιαίας και η προσέγγιση του κάθε γνωστικού 
αντικειμένου από διαφορετικές επιστημονικές οπτικές -αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη 
διδασκαλία και τη μάθηση στην εποχή της Μετανεωτερικότητας (Frodeman et.al. 2010). Η 
σύγχρονη κοινωνία, πολύπλοκη, πολυπολιτισμική και απαιτητική επιτάσσει νέες αναγνώσεις που 
να προάγουν την πολλαπλή θέαση και την ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης. Η πολλαπλή αυτή 
προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την καλλιέργεια της υποκειμενικότητας του μαθητή στη 
σύγχρονη εκπαίδευση, καθώς ο τελευταίος θα κληθεί να διαχειριστεί ένα ασαφές μέλλον και να 
αξιοποιήσει γνώσεις ή δεξιότητες σε εντελώς διαφοροποιημένα πλαίσια από αυτά, στα οποία 
πραγματοποιήθηκε η αρχική διδασκαλία. O παιδαγωγός Freire στο έργο του επισημαίνει, όπως 
αναφέρεται στους Atkinson και Dash, τον κίνδυνο της αναπαραγωγής και της στατικότητας που 
συνδέεται με την ανάγκη ασφάλειας των εκπαιδευτικών και την αδυναμία τους να διαισθανθούν τις 
μελλοντικές ανάγκες. Η διαιώνιση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος δεν ανταποκρίνεται 
δυναμικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εργασιακές αναγκες και στα μεταβαλλόμενα κοινωνικά 
πλαίσια (Atkinson – Dash 2005: 5). Στο μεταμοντέρνο κόσμο, η έννοια της αλλαγής και της 
ρευστότητας αποτελούν βασικές δομικές έννοιες, καθώς η παγκοσμιοποίηση και τα νέα πλαίσια 
εργασίας απαιτούν νέες πρακτικές γραμματισμού 
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Ο Luke επισημαίνei ότι οι έννοιες της παιδικότητας, της εφηβείας και της εγγραμματοσύνης 
έχουν μεταβληθεί κατά έναν θεμελειώδη τρόπο. Οι δεξιότητες, δηλαδή, γραμματισμού που ήταν 
επαρκείς στο παραδοσιακό σχολείο, δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις 
ανάγκες προσαρμογής στα μεταβαλλόμενα πλαίσια (Luke, 2000). Στο σύγχρονο σχολείο, η 
γνωστική ευελιξία και η πολλαπλότητα των αναγνώσεων αποτελούν αιτούμενο δεδομένου ότι στο 
γνωστικό πεδίο της γλώσσας και της λογοτεχνίας, εγγράμματος θεωρείται όχι αυτός που γνωρίζει 
τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής αλλά αυτός που είναι σε θέση να προσλαμβάνει 
κριτικά κάθε είδους κείμενο (Μultimodality) και να προβαίνει σε πολλαπλές αναγνώσεις (Kress 
and van Leeuwen, 1996). 

Παράλληλα, θεωρητική βάση του σχεδιασμού αποτελεί η προσέγγιση της Κριτικής 
Παιδαγωγικής. Η θεωρία αυτή δεν εστιάζει μόνο στην προσωπική ανάπτυξη αλλά παράλληλα 
αναδεικνύει τη σημασία της απελευθέρωσης του υποκειμένου από τους αλλοτριωτικούς 
μηχανισμούς της ομογενοποίησης και προβάλλει την ανάγκη αντίστασης προς τις καταπιεστικές 
κοινωνικές συνθήκες (McLaren and Farahmandpur, 2005). Στόχος είναι μέσα από την 
πολλαπλότητα των οπτικών αναπαράστασης, η απόκτηση ενσυναισθηματικής στάσης απέναντι στα 
προβλήματα και αντίστασης στη διαιώνισή τους (Bateson, 1994). H απόκτηση γνώσης του κόσμου 
και η συνειδητότητα επιτυγχάνονται μόνο μέσω της διαλογικότητας ανθρώπων, κειμένων και 
πραγματικότητας, μέσα σε ένα πλαίσιο βιωματικής διερεύνησης και αναζήτησης (Friere, 2000). 

Το εργαστήριο αυτό συνενώνοντας διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια, της 
Διεπιστημονικότητας, των Πολυγραμματισμών, της Κριτικής Παιδαγωγικής με την αξιοποίηση του 
διαλογικού – διακαλλιτεχνικού συγκείμενου, στοχεύει στην καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης και 
στην κοινωνική αλλαγή (Greene, 1995). Μέσα από την ολιστική θέαση και τη διεπιστημονική 
προσέγγιση,  τίθενται σε αμφισβήτηση τα κυρίαρχα κλειστά μοντέλα ερμηνείας του παρόντος και ο 
μαθητής καθίσταται κριτικά εγγράμματος, ικανός να αναγνωρίζει τα λανθάνοντα ιδεολογικά 
μηνύματα (Βάος, 2015). O συμμετέχων/ουσα προσκαλείται να σταθεί κριτικά μέσα στον κόσμο, ως 
σκεπτόμενο υποκείμενο, που προσλαμβάνει, στοχάζεται, δημιουργεί, αναδημιουργεί (Biesta, 2017). 

2. Χαρακτηριστικά του εργαστηρίου 

 2.1. Στοιχεία εφαρμογής 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και αποτελεί μία προσομοίωση εργαστηρίου που δύναται να πραγματοποιηθεί στη 
σχολική τάξη με δομημένες δραστηριότητες για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας με αξιοποίηση των 
Τεχνών. Εδράζεται στην ιδέα της διασημειωτικής σχέσης της Λογοτεχνίας με τις άλλες Τέχνες, η 
οποία σχέση στο επίπεδο εφαρμογής του διδακτικού πλαισίου πραγματώνεται μέσα από την 
αξιοποίηση των Τεχνών στην πολλαπλή αναπαράσταση της ιδέας. Η διδακτική αυτή προσέγγιση 
απευθύνεται και στον συναισθηματικό κόσμο του μαθητή, αξιοποιεί τα προσωπικά του βιώματα, 
αναδεικνύει την προσωπική πρόσληψη, απευθυνόμενη στην πολλαπλή νοημοσύνη και στις 
ιδιαίτερες κλίσεις του κάθε μαθητή (Αγγελιδάκη, 2018). Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, σε επίπεδο 
πρόσληψης, το κοινωνικό πρόβλημα της καταπίεσης των μαύρων γυναικών καταδεικνύεται μέσα 
από την ανάγνωση του ποιήματος της Maya Angelou «Still I rise», την προβολή του αποσπάσματος 
της ταινίας Black Venus, την επιλογή μουσικών ακουσμάτων της jazz και blues μουσικής, την 
προβολή και τον σχολιασμό φωτογραφιών. Σε επίπεδο δημιουργίας, οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν 
τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έργα με μεικτά υλικά (κολάζ, ξυλομπογιές, παστέλ, κηρομπογιές, 
εφημερίδες). Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες/ουσες «συνομιλούν» λεκτικά με το ποίημα μέσω 
ασκήσεων δημιουργικής γραφής. 

Οι δραστηριότητες είναι δομημένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προάγουν τη βιωματική 
πρόσληψη, ενεργοποιούν το συναίσθημα και πυροδοτούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Η 
πολλαπλότητα των δράσεων παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες/ουσες να 
αισθητοποιήσουν τον προβληματισμό τους, αξιοποιώντας το είδος της νοημοσύνης που οι ίδιοι 
διαθέτουν. 
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Απαραίτητο τεχνικό χαρακτηριστικό της αίθουσας διεξαγωγής του εργαστηρίου αποτελεί η 
ύπαρξη προβολέα διαφανειών. 

2.2. Στόχοι- επιδιώξεις 

Στόχοι του εργαστηρίου είναι οι εκπαιδευτικοί: 

• να εφοδιαστούν με τα εννοιολογικά και διδακτικά εργαλεία σχετικά με την 
Διακαλλιτεχνικότητα 

• να βιώσουν το παράδειγμα της μεταστροφής της διδασκαλίας του λογοτεχνικού κειμένου 
από την μοναδική ερμηνεία στην Ενεργητική Ανάγνωση και την κατασκευή της γνώσης 

• να αντιληφθούν τον ρόλο της Συνομιλίας των Τεχνών ως μέσου ενεργοποίησης της 
Πολλαπλής Νοημοσύνης 

• να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των αισθητικών κειμένων ως κειμένων 
καταγγελτικών για τις κοινωνικές ανισότητες 

• να κατανοήσουν τη διευρυμένη έννοια της «Κειμενικότητας» που περιλαμβάνει, όχι μόνο 
τα λεκτικά κείμενα αλλά και τα εικαστικά, τα μουσικά, τα κινηματογραφικά κ.τ.λ.  

• να αποκτήσουν δεξιότητες ανάγνωσης και άλλων Κωδίκων – Γλωσσών της Τέχνης 

• να συνειδητοποιήσουν βιωματικά τη λειτουργικότητα της τοποθέτησης του λογοτεχνικού 
κειμένου εντός του Διακαλλιτεχνικού Πλαισίου  

• να συνειδητοποιήσουν ότι η πολυτροπικότητα των κειμένων συνεπάγεται την ανάγκη 
καλλιέργειας νέων γραμματισμών 

2.3. Μεθοδολογία της διδασκαλίας 

Το εργαστήριο αποτελείται από τρεις φάσεις: 
Α. την φάση της πρόσληψης που αποτελείται από την τοποθέτηση του λογοτεχνικού κειμένου 

στο κοινωνικό - πολιτισμικό πλαίσιο της δημιουργίας του - η ιδιαιτερότητα του βίου της Maya 
Angelou και το πρόβλημα της κοινωνικής καταπίεσης των μαύρων γυναικών. Η παρουσίαση του 
διδακτικού αντικειμένου στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλου συγκινησιακού κλίματος υποδοχής 
του γνωστικού υλικού, μέσω της δημιουργίας διακαλλιτεχνικού πλαισίου. Η παρουσίαση γίνεται με 
αξιοποίηση - καλλιτεχνικών και πολυτροπικών κειμένων (κινηματογράφος – μουσική – 
φωτογραφίες – ντοκιμαντέρ).  

Β. τη φάση της δημιουργίας (αισθητοποίηση με λεκτικό και εικαστικό κείμενο της 
υποκειμενικής πρόσληψης και σύνδεση του εαυτού με τον κόσμο). Στο πλαίσιο αυτό, το 
εργαστήριο περιλαμβάνει οργανωμένες δράσεις δημιουργίας εικαστικών έργων και δημιουργικής 
γραφής και τέλος πραγματοποιείται αναστοχασμός και διατύπωση συμπερασμάτων σε διάλογο με 
τα έργα που δημιουργήθηκαν.  

Γ. τη φάση του αναστοχασμού: Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με αναστοχαστικό 
προβληματισμό σε σχέση με τα κείμενα που δημιουργήθηκαν. 

3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων εργαστηρίου 

3.1. 1η δραστηριότητα: Γνωριμία – Διερεύνηση σύστασης ομάδας – Διερεύνηση 

διαμορφωμένων πεποιθήσεων 

Το εργαστήριο ξεκινάει με τη γνωριμία της ομάδας και των εμψυχωτριών. Κάθε 
συμμετέχων/ουσα καλείται να αυτοπαρουσιαστεί στην ολομέλεια (όνομα, σχολείο που υπηρετεί, 
ειδικότητα, προσδοκίες από το εργαστήριο) και να αναφέρει τον λόγο για τον οποίο επέλεξε το 
εργαστήριο, καθώς και το είδος των προσδοκιών του από αυτό. Στη συνέχεια, οι εμψυχώτριες 
ενημερώνουν την ομάδα σχετικά με τη μορφή που θα λάβει το εργαστήριο. Το εργαστήριο θα 
πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα. Στο α΄ επίπεδο οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν μέρος σε μια 
προσομοίωση διδασκαλίας του λογοτεχνικού κειμένου στη σχολική τάξη και σε ένα β΄ επίπεδο, 
υπάρχουν παρεμβολές της εμψυχώτριας μεταξύ των δραστηριοτήτων, ώστε να καταστεί κατανοητή 
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η φιλοσοφία και η μεθοδολογία κατασκευής του διακαλλιτεχνικού πλαισίου. Για το σκοπό αυτό 
δίνονται επεξηγήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τη λειτουργικότητά τους. Μετά την 
ενημέρωση ακολουθεί η παρουσίαση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο 
(χρώματα, κηρομπογιές, ξυλομπογιές, παστέλ, περιοδικά και εφημερίδες για κολάζ). Η 
δραστηριοτητα της γνωριμίας έχει διάρκεια δέκα (10) λεπτών. 

3.2. 2η Δραστηριότητα: Δημιουργία συνθηκών πρόσληψης του ποιήματος (διακαλλιτεχνικό 

πλαίσιο). 

Η εισηγήτρια, με ειδίκευση στην Αμερικανική Λογοτεχνία παρουσιάζει τη ζωή και το έργο 
της Maya Angelou, καθώς και τη σημασία των κοινωνικών μηνυμάτων που φέρουν τα ποιήματά 
της: για την γενναιότητα και ανθεκτικότητα των Αφροαμερικανίδων ανά τους αιώνες, τους αγώνες 
που χρειάστηκε να δώσουν αλλά και την κοινωνική ανισότητα και αδικία που τις βασανίζουν 
ακόμα. Προβάλλονται εικόνες από τη ζωή της και από το έργο της, ενώ παράλληλα τοποθετούνται 
στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής. Οι παρουσιάσεις είναι σύντομες στοχεύουν στην 
δημιουργία έντονης συναισθηματικής φόρτισης και έχουν διάρκεια δέκα (10) λεπτών. 

3.3 3η Δραστηριότητα: προβολή ταινίας 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται απόσπασμα από την ταινία Black Venus (Abdellatif Kechiche, 
2010). Το απόσπασμα που παρουσιάζεται είναι αυτό της έκθεσης του γυναικείου σώματος – 
πράγματος και της πρόσληψής του ως ζώου από το κοινό. Από τους συμμετέχοντες/ουσες 
τονίστηκε η έντονη αίσθηση της αντικειμενοποίησης της μαύρης γυναίκας. 

 

 
 

Εικόνα 1. Black Venus 

 

Στην επόμενη φάση, προβάλλεται η ανάγνωση του ποιήματος από την ίδια την Maya 
Angelou «Still I rise». Παράλληλα, η εμψυχώτρια αναγιγνώσκει, μεταφράζοντας το ποίημα στην 
ελληνική γλώσσα. https://www.youtube.com/watch?v=qviM_GnJbOM&t=26s 

 
 

Εικόνα 2. Maya Angelou 
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3.5. 4η Δραστηριότητα: Δημιουργικότητα εικαστικών κειμένων 

Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να αποδώσουν εικαστικά το συναίσθημα που βίωσαν είτε 

αρνητικό είτε θετικό. Μέλημα των εμψυχωτριών είναι οι συμμετέχοντες/ουσες να μείνουν εντός 

της διαδικασίας πρόσληψης του ποιήματος, ώστε η συγκινησιακή φόρτιση και το αίσθημα 

αντίδρασης προς την κοινωνική αδικία να μετουσιωθεί σε αισθητική έκφραση. H κοινωνική 

καταγγελία και η δύναμη της ατομικής αντίστασης που εμπεριέχει το ποίημα μπορούν να 

αισθητοποιηθούν μέσω των δημιουργημάτων. Το καλλιτεχνικό έργο με αυτόν τον τρόπο 

διαμεσολαβεί ανάμεσα στον εξωτερικό κόσμο και στον κόσμο των συναισθημάτων του 

υποκειμένου. Η αισθητική δημιουργία αναπαριστά, δηλαδή, τον κλυδωνισμό που δέχτηκε το 

υποκείμενο από το προβαλλόμενο ερέθισμα. Μια οδηγία, που παρέχεται με στόχο την 

ενεργοποίηση και την εξωτερίκευση, είναι η αντιστοίχιση των χρωμάτων με το συναισθηματικό 

φορτίο που φέρουν οι συμμετέχοντες/ουσες π.χ. έντονα χαρούμενα χρώματα για την ελπίδα και 

ανάταση κ.τ.λ. και σκοτεινά για τα δυσάρεστα συναισθήματα (λύπη- θυμός– πόνος). Η κατασκευή 

κολάζ δύναται να περιλαμβάνει αποκόμματα περιοδικών ή εφημερίδων, χρώματα, εικόνες, λεκτικό 

κείμενο. Το κολάζ μπορεί να συνεισφέρει στην ενεργοποίηση της αισθητικής έκφρασης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εικαστικής δημιουργίας έχει επιλεγεί μουσική jazz και blues, η 

οποία σχετίζεται με τις συνθήκες δουλείας στην Αμερική. Όσοι συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει 

τη δραστηριότητα δημιουργίας εικαστικών κειμένων, δύνανται να περιγράψουν τα συναισθήματα 

που δημιούργησαν το έργο πίσω από την εικόνα, να δημιουργήσουν δηλαδή ένα λεκτικό κείμενο 

που να συνομιλεί με το εικαστικό. Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δύναται να 

διαρκέσει τριάντα (30) λεπτά. 

3.5. Δραστηριότητα 5η: Δημιουργία λεκτικών κειμένων 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνομιλήσουν μέσω 

της δημιουργίας λεκτικού κειμένου (δημιουργική γραφή) με το ποίημα της Maya Angelou. 

Διανέμονται στους συμμετέχοντες/ουσες αποκόμματα με στροφές του ποιήματος. Οι εκπαιδευτικοί 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν όποια στροφή οι ίδιοι επιθυμούν. Το παραγόμενο κείμενο 

ενδέχεται να είναι ποιητικό, πεζό ή φιλοσοφικός στοχασμός. Το στάδιο της λεκτικής δημιουργίας, 

αν και αντίστοιχα σημαντικό, είναι συντομότερο, καθώς δεν απαιτεί τον έλεγχο των υλικών και 

δύναται να εκταθεί στα δεκα πέντε (15) λεπτά. 

3.6. Δραστηριότητα 6η: Συνομιλία με τα εικαστικά κείμενα – Ανάγνωση λεκτικών κειμένων 

Στη δραστηριότητα αυτή οι εμψυχώτριες αναρτούν τα εικαστικά έργα των 

συμμετεχόντων/ουσών στον πίνακα ανακοινώσεων, ώστε να είναι ορατά από όλους. Ο κάθε 

συμμετέχοντας/ουσα καλείται να μιλήσει για κάθε έργο. Αρχικά, δίδεται η προτροπή να μιλήσει για 

το συναίσθημα που μεταδίδεται από το έργο και εν συνεχεία για το ιδεολογικό μήνυμα που θεωρεί 

ότι φέρει. Στο τέλος της δραστηριότητας, μιλάει ο ίδιος ο δημιουργός. Ο δημιουργός μπορεί να 

τοποθετηθεί σε σχέση με το συναίσθημα που δημιούργησε το έργο, τον προβληματισμό που το 

γέννησε, καθώς και τις ιδεολογικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει. Μετά την ολοκλήρωση της  

συνομιλίας με τα εικαστικά έργα, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν αναγιγνώσκουν τα λεκτικά 

κείμενα. 

Η φάση αυτή του εργαστηρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αισθητοποιείται η 

πολλαπλότητα των προσλήψεων και της δημιουργίας. Η ενθάρρυνση και παραχώρηση χρόνου 

στον/ στην κάθε συμμετέχοντα/χουσα ενισχύει τη συνομιλία. Η διάρκεια μπορεί να εκταθεί στα 

είκοσι (20) λεπτά. 

3.7. Δραστηριότητα 7η : Αναστοχασμός συμμετεχόντων/ουσών 

Στην τελευταία δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες/ουσες τοποθετήθηκαν σχετικά με το βίωμα 

της συμμετοχής τους στο εργαστήριο και εξέφρασαν την άποψή τους αναφορικά με τη δυνατότητα 
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μεταφοράς του εργαστηρίου στη σχολική τάξη. Σύμφωνα με τις θέσεις τους, η δημιουργία 

διακαλλιτεχνικού εργαστηρίου λειτουργεί με τρόπο καινοτόμο και αποτελεσματικό, συνδέει τη 

σκέψη με το συναίσθημα και αποτελεί μια διδακτική και μαθησιακή επιλογή που θα διευρύνει τα 

όρια της παραδοσιακής τάξης. Οι συμμετέχοντες/ουσες αναφέρουν ότι αποκτούν κίνητρο εμπλοκής 

και παραμένουν ενεργοί καθ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Η προσέγγιση αυτή, 

τονίζουν, ενισχύει το ομαδικό πνεύμα και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ενσωμάτωσης για 

όλους/ες τους μαθητές/ριες καθώς αξιοποιεί τις ιδιαίτερες κλίσεις τους και απευθύνεται στα 

ενδιαφέροντά τους. 

Παράλληλα, η διδασκαλία μέσω των Τεχνών «ανοίγει το μυαλό» προσδίδοντας νέες οπτικές, 

διέξοδο στη δημιουργικότητα καθώς και τη δυνατότητα της αυτό-έκφρασης και απελευθέρωσης 

των δημιουργικών δυνάμεων. Η πολυφωνική συνύπαρξη οδηγεί στη συνειδητοποίηση της 

πολλαπλής αναπαράστασης της ιδέας, γεγονός που προάγει τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό. 

Οι συμμετέχοντες επίσης οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία λειτούργησε εντός τους με 

ένα τρόπο υποσυνείδητο και ενορατικό. Η σκέψη συνδέεται εσωτερικά με το συναίσθημα και οι 

εσωτερικευμένες σκέψεις και πεποιθήσεις εκφράζονται με ένα τρόπο μοναδικό. Τα έργα 

λειτούργησαν αυτό-αποκαλυπτικά για τους ίδιους/ες, όπως χαρακτηριστικά δήλωσαν «μέσα από το 

έργο μου οι άλλοι μπόρεσαν να δουν τον εαυτό μου και τις σκέψεις μου, ακόμα και στοιχεία που η 

ίδια δεν είχα συνειδητοποιήσει». 

4. Αξιολόγηση εργαστηρίου 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, η ενεργοποίηση τους κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων, καθώς και ο αναστοχασμός τους στην τελευταία δραστηριότητα οδήγησε σε 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ενεπλάκησαν στη διαδικασία πρόσληψης των λογοτεχνικών κειμένων, 

ακόμα και όσοι θεωρούσαν ότι δεν ήταν σε θέση να δημιουργήσουν εικαστικά έργα. Το βιωματικό 

– διαλογικό πλαίσιο ενεθάρρυνε την έκφραση της προσωπικής θέσης, η Τέχνη με την ενυπάρχουσα 

μορφή της στην καθημερινή ζωή λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του προσωπικού 

βιώματος και της προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου. Κάποιοι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη 

παρακολουθήσει την ταινία Black Venus και κάποιοι άλλοι γνώριζαν για την ιστορία της jazz και 

blues και την σύνδεσή της με τις συνθήκες ζωής των Aφρο-αμερικανών σκλάβων και τις 

παραδόσεις τους. 

Η λειτουργικότητα του διακαλλιτεχνικού πλαισίου έγινε κατανοητή ως προς την 

ενσυναισθηματική προσέγγιση της γνώσης και της δημιουργίας. Η πολυμορφία που παρατηρήθηκε 

στα έργα των εκπαιδευτικών αποτέλεσε το πολυφωνικό – δημοκρατικό πλαίσιο αποδοχής και 

σεβασμού στην διαφορετική πρόσληψη και έκφραση και ταυτόχρονα διεύρυνε το προσωπικό πεδίο 

αναγνώρισης διασημειωτικών σχέσεων, ερμηνειών και ιδεολογικών αναφορών. 

Εν κατακλείδι, το διακαλλιτεχνικό πλαίσιο αποτελεί τον κατάλληλο «τόπο» για την ατομική 

πρόσληψη – συνομιλία με τα κείμενα και παράλληλα προάγει την αυτοέκφραση και την 

πολυφωνική δημιουργία. Η πρόσληψη και η δημιουργία πραγμάτωσαν αυτό που ο Derrida και οι 

άλλοι αποδομιστές όρισαν ως απελευθέρωση και ενδυνάμωση (liberation and empowerment) που 

επιτυγχάνεται με τη διεύρυνση των αναγνωστικών πρακτικών και συνδέεται με έννοιες της 

κοινωνικής αλλαγής, όπως «σεβασμός», «δικαιοσύνη», «ευθύνη». 
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Περίληψη 

Ο σύγχρονος χορός, σήμερα, αποτελεί μια μέθοδο θεραπείας, τη χοροθεραπεία, η οποία μέσω 

της κίνησης στοχεύει στην κοινωνική, συναισθηματική, διανοητική και σωματική ολοκλήρωση 

κάθε ατόμου. 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν βαθύτερα τον εαυτό τους 

βελτιώνοντας την αυτοεικόνα τους, με τη χρήση του σώματος. 

Η μεθοδολογία ανάλυσης και αξιολόγησης της κίνησης είναι η Laban, αναδεικνύοντας 

στοιχεία της ατομικής προσωπικότητας και των κοινωνικών συνδυαλλαγών μέσα από μια 

διαδικασία αυτό-πρόκλησης και αυτό-ανακάλυψης. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να ανακαλύψουν 

και να εμπλουτίσουν το κινησιακό τους λεξιλόγιο, εκφράζοντας με το σώμα συνειδητά και 

ασυνείδητα νοήματα των εμπειριών τους, να κατανοήσουν τους προσωπικούς τους περιορισμούς 

και να ενθαρυνθούν στην σωματική έκφραση των συναισθημάτων τους. 

Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του εργαστηρίου αναμένεται να αναδείξουν την 

σημαντικότητα της χοροθεραπείας, ως μεθόδου πρώιμης ψυχοκινητικής παρέμβασης για την 

προαγωγή της ψυχικής υγείας σε επίπεδο ατομικής ευεξίας και τον τρόπο του σχετίζεται με το 

κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Λέξεις κλειδιά: χορός, αυτοεικόνα, κίνηση, συναίσθημα, χοροθεραπεία 
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1. Εισαγωγή 

Μία από τις πλέον σύχρονες εφαρμογές της τέχνης στη θεραπεία είναι η χοροθεραπεία, η 

οποία μέσω του χορού επιδιώκει την μη λεκτική έκφραση βιωμάτων και έντονων συναισθημάτων. 

Ο όρος χοροθεραπεία (Dance Movement Therapy), όπως επικρατεί στα ελληνικά, αναφέρεται στη 

θεραπευτική χρήση της σωματικής κίνησης, η οποία στοχεύει στην κοινωνική, συναισθηματική, 

διανοητική και σωματική ολοκλήρωση κάθε ατόμου (What is Dance Movement Therapy, 2019). 

Η χρήση της χοροθεραπείας ως θεραπευτική προσέγγιση, φαίνεται να έχει αρκετά οφέλη για 

το άτομο, τα οποία συγκλίνουν με εκείνα της κλασσικής ψυχοθεραπείας παρότι επικεντρώνονται 

στη σωματική χοροκινητική έκφραση. Ανάμεσα στα οφέλη της μεθόδου, μεταξύ άλλων, 

συγκαταλλέγονται:  

• η ενίσχυση της αυτονομίας και της αυτογνωσίας, 

• η ενίσχυση της αυτοέκφρασης, 

• η ανάπτυξη νέων εργαλείων διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων είτε σκέψεων ή έντονων 

συναισθημάτων, 

• η βελτίωση της αυτοπεποίηθης, 

• η βελτίωση της αυτοεκτίμησης, 

• η βελτίωση της αυτοεικόνας, 

• η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μέσω της ανάπτυξης της εμπιστοσύνης και την 

αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων σε ένα ασφαλές και περιεκτικό 

περιβάλλον, 

• η ανακάλυψη νέων ατομικών εσωτερικών πόρων και δεξιοτήτων επικοινωνίας, 

• η βίωση της σύνδεσης μεταξύ δράσεων, συναισθημάτων και σκέψεων, που επιτρέπει στο 

άτομο να συγκρίνει την εσωτερική και εξωτερική του πραγματικότητα (Dance Movement 

Psychotherapy/Benefits of DMP, 2019). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χοροθεραπεία αποτελεί μια κατ’ εξοχήν ομαδική προσέγγιση, της 

οποίας η ομαλή λειτουργία απαρτίζεται από τέσσερα στάδια: (α) την ένταξη, (β) τη δημιουργία 

οικείων σχέσεων, (γ) τη διαφοροποίηση των μελών και (δ) τον αποχωρισμό ή αποχαιρετισμό 

(Νικολίτσα, 2018). Το γεγονός αυτό, επηρέασε σημαντικά την εφαρμογή της χοροθεραπείας αφού 

ασκείται αυστηρή κριτική σχετικά με τη χρήση των ομάδων, παρά τα πολλαπλά οφέλη της έως 

σήμερα. 

Όμως, η λειτουργία της ομάδας ως μέθοδος θεραπείας όπως και ο σύγχρονος χορός, δεν είναι 

κάτι νέο. Ξεκίνησε για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αίώνα, όπου χρησιμοποιήθηκε ως μέσο 

ενημέρωσης για θέματα υγείας, έκφρασης συναισθημάτων και διαμόρφωσης της κοινής γνώμης 

ενώ στην πορεία δέχθηκε επιρροές από την ψυχαναλυτική θεωρία, την ατομική ανάλυση και την 

πρωτοεμφανιζόμενη τεχνική του ψυχοδράματος. Οι επιρροές αυτές συνεχίστηκαν, κατά τη 

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, όπου οι ομάδες λειτούργησαν ως απάντηση στη μαζική 

κάλυψη αναγκών ενώ η ανάπτυξη νέων μορφών θεραπείας, όπως η Gestalt και η 

Προσωποκεντρική, βοήθησε στην δημιουργία νέων μορφών ομάδων συνάντησης (encounter group 

movement) (Τσέγκας, 2014). 

Την ίδια περίπου περίοδο, πρωτοεμφανίζεται ο σύγχρονος χορός, ο οποίος μέσα από την 

ελευθερία της κίνησης, εκφράζει την αντίδραση του απέναντι στα αυστηρά πρότυπα του κλασσικού 

μπαλέτου, την καινοτομία, την τάση της εποχής. Έτσι, μέσα από την εξέλιξη ενός ελεύθερου 

κινησιολογίου κατάφερε να δημιουργήσει νέα μέσα και τρόπους αφήγησης ενώ συνδέθηκε στενά 

με την εξέλιξη της κοινωνίας και τις πολιτικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές αλλαγές, 

δημιουργώντας μια νέα διάσταση μεταξύ τέχνης και ποιότητας ζωής (Σαρίδου, 2010). 

Η ανάπτυξη του σύγχρονου χορού και οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που ακολούθησαν, 

δημιούργησαν την ανάγκη για θεραπεία και αλληλεγγύη με τις πρώτες σχολές χοροθεραπείας να 

δημιουργούνται στην Αμερική τη δεκαετία του ’70 με τη βοήθεια της Αμερικανικής Ένωσης 
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Χοροθεραπευτών (ADTA). Στην Αγγλία, ο Rudolf Laban μελέτησε πρώτος τη θεραπευτική χρήση 

της κίνησης δημιουργώντας ένα σύστημα για την ανάλυση της, το LMA (Laban Movement 

Analysis), το οποίο βοηθά στην παρατήρηση, την καταγραφή και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων 

για την ψυχολογική και τη διανοητική κατάσταση του θεραπευόμενου. 

Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι η χοροθεραπεία αποτελεί μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση 

που χρησιμοποιεί τις διεργασίες της κίνησης του σώματος για την ανάδυση, αντίληψη και 

συνειδητοποίηση του ασυνείδητου υλικού του ατόμου καθώς και της κινησιακής ενσυναίσθησης 

για την ανάπτυξη του εαυτού (Νικολίτσα, 2018). Έτσι, το άτομο καταφέρνει να δομήσει μια υγιή 

προσωπικότητα, με επαρκείς μηχανισμούς άμυνας απέναντι σε καταστάσεις καθημερινής κρίσης. 

2. Μεθοδολογία ανάλυσης και αξιολόγησης της κίνησης LMA 

2.1 Μεθοδολογία 

Διεθνείς και εθνικές έρευνες για τα αποτελέσματα της χοροθεραπείας, με την μέθοδο 

ανάλυσης της κίνησης Laban, έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς, τις ευεργετικές επιδράσεις της. 

Συγκεκριμένα, ερευνητές εξέτασαν την επίπτωση των ballroom χορών στις κιναισθησιακές και στις 

γνωστικές λειτουργίες, σε δείγμα εικοσιτεσσάρων ερασιτεχνών ενήλικων χορευτών και σε 

αντίστοιχο δείγμα, αποτελούμενο από μη-χορευτές. Όπως έγινε γνωστό, οι ερασιτέχνες χορευτές 

παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στον τρόπο ζωής, την γνωστική απόδοση, τον χρόνο 

αντίδρασης, την ισορροπία και την απτική απόδοση αφού είχαν εκπαιδευτεί στην τέχνη του χορού 

και εντρυφήσει στις συνήθειες ενός επαγγελματία χορευτή σε αντίθεση με τους μη χορευτές, οι 

οποίοι δεν είχαν πρότερη επαφή με το χορό (Τσιρογιάννη, 2014). 

Επιπλέον, οι Ossanloo et al. (2012) διερεύνησαν τις επιπτώσεις στη σύσταση του σώματος 

γυναικών με καθιστική ζωή, ενός προγράμματος αερόβιου χορού 12 εβδομάδων, όπου από 100 

εθελόντριες επιλέχθηκαν οι 80 με τυχαία δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

έδειξαν ότι ο δείκτης μάζας σώματος και το σωματικό λίπος των αθλούμενων μειώθηκε αισθητά 

διευκολύνοντας τες στην καθημερινότητα τους. 

Άλλα διεθνή ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι υπάρχουν θετικές επιδράσεις στην ποιότητα 

ζωής, το άγχος και την κατάθλιψη όσο συμμετέχουν σε ομάδες χοροθεραπείας. Αναλυτικότερα, σε 

μια ομάδα ενήλικων ασθενών με καρκίνο, χρειάστηκαν λίγες μόλις συναντήσεις για να 

καταγραφούν αυξημένα επίπεδα χαλάρωσης, καλύτερη ποιότητα ζωής, μειωμένα επίπεδα άγχους 

και κατάθλιψης (Τσιρογιάννη, 2014). 

Σκοπός του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν και να 

εμπλουτίσουν το κινησιακό τους λεξιλόγιο, εκφράζοντας με το σώμα συνειδητά και ασυνείδητα 

νοήματα των εμπειριών τους, να κατανοήσουν τους προσωπικούς τους περιορισμούς και να 

ενθαρυνθούν στην σωματική έκφραση των συναισθημάτων τους. 

Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε το σύστημα Laban, ως μεθοδος παρατήρησης, ανάλυσης και 

αξιολόγησης της κίνησης, το οποίο δίνει ένα ολοκληρωμένο κινητικό προφίλ του θεραπευόμενου 

και πως αυτό συνδέεται με την προσωπικότητα, τον νοητικό και τον συναισθηματικό κόσμο του. 

Το συγκεκριμένο σύστημα βασίζεται στις δύο βασικές αρχές των Laban/Bartenieff, το σώμα 

(Body) και το σχήμα (Shape). Το σώμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται το άτομο με τον 

εαυτό του ενώ το σχήμα τον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους. 

Για την ανάλυση της κίνησης, υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στις οποίες δομείται η 

μεθοδολογία Laban: 

• το Σώμα: αναφέρεται στην παραδοχή για το πως σχετίζεται το σχήμα από την σύνδεση των 

οστών. Το σχήμα θα πρέπει να βοηθάει τη δίοδο της αναπνοής σε ολόκληρο τον κορμό του 

σώματος αντανακλώντας τις αλλαγές στη συνειδητότητα, το συναίσθημα και τις σκέψεις. 

• τις Προθέσεις: αναφέρονται στην πρόθεση που δηλώνουν οι κινήσεις. Οι προθέσεις του 

συναισθήματος συνδέονται με αισθήματα που αναδύονται από τον εσωτερικό και τον 

εξωτερικό κόσμο ενός ατόμου. Παραδείγματα των προθέσεων αυτών είναι η συγκίνηση 
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(εσωτερικός κόσμος), το αίσθημα (εξωτερικός κόσμος) και το συναίσθημα, το οποίο 

αναφέρεται στην αλληλεπίδραση αισθημάτων με άλλους ανθρώπους. 

• το Σχημα: επικεντρώνεται στο σχήμα του σώματος και πως αυτό επεκτείνεται ή 

συρρικνώνεται. Το σχήμα εκφράζεται με τρεις τρόπους: (α) μέσα από τη ροή του σχήματος, 

(β) με την κατευθυντική κίνηση και (γ) με τη διαμόρφωση του σχήματος του σώματος. 

• ο Χώρος: αποτελεί την κινησιόσφαιρα, δηλαδή, τη νοητή σφαίρα του ατόμου γύρω από το 

σώμα του. Ο χώρος αυτός ονομάζεται αλλιώς τρισδιάστατος προσωπικός χώρος και 

περιλαμβάνει τα χωρικά όρια που ορίζει το άνοιγμα των χεριών. Για την ανάλυση του 

χώρου εξετάζονται το βάρος (οι εναλλαγές της δύναμης στο σώμα), ο χρόνος (η εσωτερική 

στάση, επιβράδυνση ή επιτάχυνση της κίνησης) και ο σχηματισμός γεωμετρικών σχημάτων 

σε οριζόντιο, κατακόρυφο ή προσθοπίσθιο επίπεδο (Νικολίτσα, 2018). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανάλυση μιας ολοκληρωμένης κινησιακής ερμηνείας και την 

διεξαγωγή συμπερασμάτων επ’ αυτών απαιτείται η παρατήρηση: 

• της ολικής ή μερικής συμμετοχής των μερών του σώματος, 

• της συνοχής και της σύνδεσης νου και σώματος, 

• τις ασυνείδητες προθέσεις που εκδηλώνονται, 

• της αίσθησης του βάρους του σώματος και της ροής του σχήματος, 

• τις κινησιακές διατυπώσεις και την αίσθηση των επιλογών του, 

• του εύρους του προσωπικού του χώρου, 

• τις διαστάσεις που κινείται το άτομο (γνωστοποιώντας τη γνωστική διαδικασία του 

ατόμου), 

• του τρόπου κίνησης, 

• τους μέρους της εκκίνησης της κίνησης και τη συνδεσιμότητα αυτής με τα υπόλοιπα μέρη 

του σώματος (Moore, 2005). 

2.2 Περιγραφή δράσεων 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η χοροθεραπεία αποτελεί μια ομαδική μεθοδολογική 

προσέγγιση. Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της, κάθε ομάδα, πρέπει να ακολουθήσει 

ορισμένα στάδια. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

• την ένταξη στην ομάδα, 

• την δημιουργία οικείων σχέσεων, 

• την διαφοροποίηση των μελών και 

• τον αποχωρισμό ή αλλιώς αποχαιρετισμό (Νικολίτσα, 2018). 

Κάθε στάδιο περιλαμβάνει μια αλληλουχία ενεργειών και ταυτόχρονα συνδέεται στενά με το 

επόμενο. Για παράδειγμα, το στάδιο της ένταξης χαρακτηρίζεται από τη γνωριμία των μελών 

μεταξύ τους και τη θέσπιση κανόνων/ορίων μέσα στην ομάδα. Σε ομάδες χοροθεραπείας με μεγάλο 

αριθμό συναντήσεων ενδείκνυται η μετάβαση στο στάδιο της διαφοροποίησης, προκειμένου να 

αναπτυχθεί ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και κατανόησης μεταξύ των μελών, ενώ, σε ομάδες με 

μικρό αριθμό συναντήσεων ή κοινά χαρακτηριστικά, η δημιουργία οικείων σχέσεων κρίνεται 

απαραίτητη. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι δραστηριότητες συνοδεύονται από μουσική ενώ μετά το πέρας 

τους ακολουθεί συζήτηση. Όλες οι δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του 

εργαστηρίου, οι στόχοι, η χρονική διάρκεια και το στάδιο ανάπτυξης της ομάδας περιλαμβάνονται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 1: Δραστηριότητες Εργαστηρίου 

 

Α/Α Στάδιο Ομάδας 
Χρονική 

Διάρκεια 
Δραστηριότητα Στόχος 

     

1 Ένταξη στην ομάδα 5΄ Ρολόγια γνωριμίας Γνωριμία 

2 
Δημιουργία οικείων 

σχέσεων 
10΄ 

 

Ομαδικές ασκήσεις 

Ο ιδανικός εαυτός 

Ανάπτυξη συνεργασίας, 

σχέσεων σεβασμού και 

εμπιστοσύνης 

3 
Διαφοροποίηση των 

μελών 
30΄ 

 

Αυτοσχέδιος χορός 

 

Παρουσίαση συναισθημάτων 

με κινησιακό λεξιλόγιο 

4 Αποχωρισμός 10΄ 

Ομαδικός 

αυτοσχεδιασμός 

Μιλώ ανοικτά για τα 

συναισθήματα μου 

Απελευθέρωση 

έντασης/χαλάρωση 

Συζήτηση συναισθημάτων 

Αποφόρτιση 

Δραστηριότητα 1: Ρολόγια γνωριμίας 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συγκεντρωθούν σε κύκλο. Ο συντονιστής συστήνεται στα 

μέλη της ομάδας και στη συνέχεια ζητά από τα μέλη να κάνουν το ίδιο προσθέτωντας τους λόγους 

για τους οποίους επίλεξαν το συγκεκριμένο εργαστήριο (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003). 

Αφού ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος, οι συμμετέχοντες μεταφέρονται 3 βήματα δεξιά και 

ένα αριστερά και συστήνονται ξανά στην ομάδα, κάνοντας μια κίνηση. Κάθε μέλος, παράλληλα με 

την κίνηση που κάνει, επαναλαμβάνει το όνομα του, ενώ, αμέσως μετά τα υπόλοιπα μέλη 

μιμούνται την κίνηση του και επαναλαμβάνουν το όνομα του. Ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται 2 

φορές (Σαρίδου, 2010). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά που μιλούν τα μέλη ακολουθεί τη φορά του ρολογιού. 

Δραστηριότητα 2: Ομαδικές ασκήσεις 

Ο συντονιστής ζητά από τα μέλη της ομάδας να περπατήσουν κυκλικά, κινόντας υπό τις 

οδηγίες του τα χέρια και τα πόδια τους. Οι ασκήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στον κύκλο, 

αποτελούν ένα πολύ βασικό κινησιακό λεξιολόγιο για να ζεσταθούν τα άκρα των μελών και να 

αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί.  

Ενδεικτικά, επιλέγονται ασκήσεις χεριών, ώμων, πελμάτων, ποδιών και καθισμάτων, ώστε να 

ενεργοποιηθούν όλες οι μυικές ομάδες. 

Δραστηριότητα 3: Ο ιδανικός εαυτός 

Ο συντονιστής ζητά από τα μέλη τη ομάδας να βρουν ένα άνετο σημείο στο χώρο και να 

ξαπλώσουν σε θέση ομφαλικής ακτινοβολίας, δηλαδή όπως ο αστερίας. Στη θέση αυτή, τα μέλη, 

καλούνται να κλείσουν τα μάτια και να πάρουν βαθιές ανάσες, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

συντονιστή, χρησιμοποιώντας τη διαφραγματική αναπνοή. Η τεχνική της διαφραγματικής 

αναπνοής συνίσταται για τη χαλάρωση των συμμετεχόντων αφού με αυτόν τον τρόπο οξυγονώνεται 

καλύτερα ο εγκέφαλος (Θερμόπουλος, 2019).  

Αμέσως μετά, ακολουθείται η τεχνική της νοερής απεικόνισης ή αλλιώς καθοδηγούμενης 

ονειροπόλησης, ως εργαλείο αυτό-ανάπτυξης, όπου ο συντονιστής αφηγείται μια ιστορία με θετικές 

δηλώσεις και οπτικοποιήσεις στα μέλη. Τα μέλη, από τη μεριά τους, βιώνουν (νοερά) όσα ακούν με 

μια αίσθηση φυσικού ύπνου, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο του σώματος τους και τη δυνατότητα 
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να επανέλθουν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ή όταν εκείνα το κρίνουν απαραίτητο (Βαζαίου, 

Δρακοπούλου, Ευθυμίου, Ζορμπά & Χαρίλα, 2005). 

Δραστηριότητα 4: Αυτοσχέδιος χορός 

Σε εξέλιξη της προηγούμενης άσκησης, τα μέλη καλούνται να παρουσιάσουν στους 

υπόλοιπους μια σωματική αφήγηση όσων διαδραματίστηκαν στη φαντασία τους. Ουσιαστικά, στην 

αφήγηση αυτή, τα μέλη χορεύουν μαζί με την ιδανική αυτοεικόνα τους, συνομιλώντας μαζί της 

κινησιακά, δίδοντας στα υπόλοιπα μέλη πληροφορίες για τα συναισθήματα που βίωσαν στην νοερή 

απεικόνιση (Σαρίδου, 2010). 

Δραστηριότητα 5: Ομαδικός αυτοσχεδιασμός 

Για την αποφόρτιση των συναισθημάτων των μελών, ο συντονιστής ζητά να 

πραγματοποιήσουν έναν ομαδικό αυτοσχεδιασμό αποχαιρετισμού. Ο αυτοσχεδιασμός της 

παρούσας δραστηριότητας αποτελείται από το ελεύθερο κινησιακό λεξιλόγιο κάθε συμμετέχοντα, 

το οποίο εκφράζει τα συναισθήματα και τις συνηρμικές σκέψεις των συμμετεχόντων. 

Η δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση της έντασης και τη χαλάρωση 

των συμμετεχόντων. 

Δραστηριότητα 6: Μιλώ ανοικτά για τα συναισθήματα μου 

Η τελευταία δραστηριότητα αποτελεί μια εκτενή συζήτηση για τα συναισθήματα των μελών 

από την τελευταία δραστηριότητα αλλά και τη συνολική εμπειρία τους από το εργαστήριο. Ο 

συντονιστής, με τη χρήση ανοικτών ερωτήσεων, ρωτά τα μέλη για τα συναισθήματα τους, ακούει 

προσεκτικά τις απαντήσεις τους και ζητά διευκρινήσεις επ’ αυτών, όταν κρίενται απαραίτητο. 

3. Αξιολόγηση εργαστηρίου 

Η εργαστηριακή συνάντηση των μελών της ομάδας, στα πλαίσια του 5ου Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου του Ι.Α.Κ.Ε., ολοκληρώθηκε με επιτυχία, εκπληρώνοντας το σκοπό της. 

Αρχικά, οι εισηγητές του εργαστηρίου αποφάσισαν να αναλάβουν ρόλους συντονιστή και 

παρατηρητή αντίστοιχα, εξασφαλίζοντας έτσι την αντικειμενικότητα της παρούσας αξιολόγησης. 

Αναφορικά με τη στάση του συντονιστή, ο ίδιος φαίνεται να είχε: (α) παρακινητικό/ εμψυχωτικό 

ρόλο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την προθυμία των μελών να συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες, (β) κατευθυντικό/ συμβουλευτικό/ διδακτικό ρόλο, διατηρώντας μια 

βοηθητικότερη στάση στην ομάδα και (γ) μεσολαβητικό ρόλο, προκειμένου τα μέλη να 

αποφορτιστούν και αποχαιρετήσουν ομάλά την ομάδα. 

 Τα μέλη, από την άλλη, αφού ολοκλήραν μια σειρά από μικρές ασκήσεις ενεργοποίησης του 

σώματος τους, χαλάρωσαν από το στρες της καθημερινότητας, χόρεψαν εκφράζοντας 

συναισθήματα και βιώματα και έκλεισαν το εργαστήριο αποχαιρετώντας ο ένας τον άλλο. 

Αναλύοντας το σύνολο των κινησιακών ερμηνειών των μελών, παρατηρήθηκε σε όλα τα μέλη η 

σύνδεση του νου με το σώμα, η συμμετοχή όλων των μερών του σώματος στη χορευτική 

διαδικασία, η συνοχή των κινήσεων, οι εναλλαγές στο βάρος, η ροή κάθε σχήματος, οι διαστάσεις 

που κινείται το άτομο καθώς και το εύρος του διαθέσιμου προσωπικού και πραγματικού χώρου. 

Από το σύνολο των συμμετεχόντων του εργαστηρίου, όπου συμμετείχαν 13 γυναίκες και 1 

άνδρας, εκφράστηκαν τα κάτωθι: «Ένιωσα καλά», «Πέρασα πολύ όμορφα», «Σας ευχαριστώ. Δεν 

πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να εκτεθώ μπροστά σε αγνώστους», «Χαλάρωσα και το ευχαριστήθηκα 

πολύ. Νομίζω πως βρέθηκα λίγο πιο κοντά με τον εαυτό μου και είναι κάτι που το ήθελα πολύ». 

Τα παραπάνω, δηλώνουν την επίτευξη του στόχου του εργαστηρίου και παράλληλα την 

ανάπτυξη θετικών αλληλεπιδράσεων τόσο ανάμεσα στα μέλη της ομάδας όσο και με τον 

συντονιστή, γεγονός που βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη της δυναμική της, αφού δεν υπήρχαν 
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εντάσεις ή άλλες επικριτικές στάσεις παρά μόνο φιλικό κλίμα, συνεργασία, καλή επικοινωνία, 

συναισθήματα κατανόησης και αποδοχής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρεμβάσεις του συντονιστή καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εργαστηρίου ήταν καθοριστικές αφού βοήθησαν, ενθάρρυναν και ενδυνάμωσαν τα μέλη της 

ομάδας να κατανοήσουν και να διαχειριστούν καλύτερα την εικόνα τους και τα συναισθήματα 

τους. 

Επομένως, είναι φανερό ότι τόσο η έκβαση, η συμμετοχή και ο σωστός συντονισμός όσο και 

η θετική ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες αποτελούν στοιχεία που επιβεβαιώνουν την 

επιτυχή διεξαγωγή του εργαστηρίου. 

4. Συζήτηση 

Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που δόθηκε από τα μέλη, το εργαστήριο πέτυχε το σκοπό 

του. Από τα πιο θετικά σημεία της συνάντησης ήταν το ευχάριστο κλίμα συνεργασίας μεταξύ των 

μελών της ομάδας και του συντονιστή, η χαλάρωση, η βίωση θετικών συναισθημάτων και η 

απόλαυση της διαδικασίας. Ο συντονιστής διαχειρίστηκε άψογα τη συζήτηση των μελών, 

φροντίζοντας πάντοτε να αποφορτίζει συναισθηματικά τα μέλη, τα οποία εξέφραζαν, λεκτικά και 

μη, διάφορα αισθήματα τους. 

Όμως, όπως είναι φυσικό, κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου υπήρχαν και ορισμένοι 

περιορισμοί. Ένας από τους βασικούς περιορισμούς του εργαστηρίου ήταν οι χωρικές συνθήκες. Η 

αίθουσα διεξαγωγής ήταν γεμάτη με τραπέζια και καρέκλες, γεγονός που περιόριζε αισθητά τις 

κινήσεις των μελών. Οι εισηγητές μετακίνησαν τα τραπέζια και τις καρέκλες αριστερά και δεξιά 

του χώρου δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο το απαιτούμενο χωρικό πλαίσιο για τη σωστή 

υλοποίηση του. 

Ένας άλλος περιορισμός, ήταν η συνεχής διέλευση παρατηρητών και το έντονο φως της 

αίθουσας, τα οποία εμπόδιζαν τη συγκέντρωση των μελών στην τρίτη δραστηριότητα, όπου 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της καθοδηγούμενης ονειροπόλησης. Για να αποφευχθούν οι 

αντιδράσεις των μελών, ο συντονιστής έδωσε ευγενικά την επιλογή στους εξωτερικούς 

παρατηρητές είτε να ενταχθούν στην ομάδα ή να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Έτσι, σταδιακά, 

οι εξωτερικοί παρατηρητές αποχώρησαν από την αίθουσα. 

Από την υλοποίηση και ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες αποκόμμισαν 

πολλά θετικά για τους ίδιους ενώ παράλληλα προβληματίστηκαν με την καθημερινότητα και τον 

εαυτό τους. Συγκεκριμένα, στην τελευταία δραστηριότητα, ένα από τα μέλη έβαλε τα κλάμματα και 

είπε: «Είχα πολύ καιρό να χαλαρώσω. Τρέχω όλη μέρα. Δεν βρίσκω χρόνο για εμένα». Ο 

συντονιστής χειρίστηκε την κατάσταση με ψυχραιμία, βοήθησε το μέλος να αποφορτιστεί και 

μίλησε με την ομάδα για την σημαντικότητα της φροντίδας του εαυτού μέσα από την προσωπική 

έκφραση των συναισθημάτων. 

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εθνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθιστούν σαφές 

ότι η θεραπευτική προσέγγιση μέσω του χορού ή αλλιώς χοροθεραπεία έχει εξαιρετικά οφέλη σε 

παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικο πληθυσμό. Επομένως, προτείνεται η εφαρμογή της χώρους 

δράσης των ατόμων αυτών, σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, κλινικές 

αλλά και μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. 
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Περίληψη 

Η Ηγεσία για τη Διδασκαλία (Instructional Leadership) αποτελεί μία από τις προσεγγίσεις 

ηγεσίας, η οποία επιδρά στα μαθησιακά αποτελέσματα. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση 

της σχέσης που έχουν οι πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή με τις πρακτικές διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω των δομικών μοντέλων εξισώσεων (Structural Equation 

Models). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν άμεση επίδραση των πρακτικών της Ηγεσίας για 

τη Διδασκαλία με τις πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και την επίδοση των μαθητών Στ’ 

τάξης Δημοτικού στα μαθηματικά. Επιπλέον, ανέδειξαν τη συμβολή παραγόντων του σχολικού 

συγκειμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα. Η σπουδαιότητα της έρευνας βασίζεται στο γεγονός 

ότι στο κυπριακό ερευνητικό πεδίο δεν έχουν υλοποιηθεί έρευνες που να συνδέουν τις πρακτικές 

ηγεσίας του διευθυντή, τις πρακτικές διδασκαλίας, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το σχολικό 

συγκείμενο και κατ’ επέκταση προέκυψαν καινούργια ερευνητικά και εισηγήσεις για ολόκληρο το 

εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. 

  

Λέξεις κλειδιά: Ηγεσία για τη Διδασκαλία, αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας, 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

1. Εισαγωγή  

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από μία προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων της 

εκπαίδευσης να προβαίνουν σε μεταρρυθμίσεις, με απώτερο σκοπό την αύξηση των μαθησιακών 

http://www.iatropedia.gr/
https://admo.org.uk/
https://adta.org/
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αποτελεσμάτων. Αρκετές προσεγγίσεις της ηγεσίας, όπως είναι η Ηγεσία για τη Διδασκαλία, αλλά 

και η Μετασχηματιστική Ηγεσία, φαίνεται να επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Ωστόσο, μέσα από διάφορες έρευνες τονίζεται η μεγαλύτερη επίδραση της Ηγεσίας 

για τη Διδασκαλία στα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι Robinson, Lloyd, Rowe (2008), 

χρησιμοποιώντας 22 έρευνες προς σύγκριση της επίδρασης της μετασχηματιστικής ηγεσίας και της 

Ηγεσίας για τη Διδασκαλία στα μαθησιακά αποτελέσματα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μέσος 

όρος επίδρασης της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία, τείνει να είναι τρεις με τέσσερις φορές 

μεγαλύτεροςαπό ότι στη Μετασχηματιστική Ηγεσία. 

 Οι επιτυχημένες πρακτικές που εφαρμόζει ο διευθυντής που εστιάζεται στην Ηγεσία για τη 

Διδασκαλία, οριοθετούν ένα ζωτικής σημασίας περιβάλλον μάθησης (Clark & Clark, 2003; Fullan, 

2000; Zmuda, Kuklis, & Kline, 2004). Η μάθηση των μαθητών αποτελεί τον κυριότερο στόχο του 

ηγέτη για τη διδασκαλία, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλες οι πρακτικές που υιοθετεί. Οι 

ερευνητές συμφωνούν στην άποψη, ότι η Ηγεσία για τη Διδασκαλία έχει τη μεγαλύτερη 

συνεισφορά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Hallinger & Heck, 2000; 

Lezotte,1994; Waters, Marzano, & McNulty, 2003).Η μάθηση των μαθητών θα ήταν σημαντικό να 

στηρίζεται στο κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον και οι διευθυντές να επικεντρώνονται στην 

ενδυνάμωση των μαθητών, ξεχωριστά και ειδικά, επιτυγχάνοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους. Ο διευθυντής που στηρίζεται στην Ηγεσία για τη Διδασκαλία μπορεί να βελτιώσει τις 

πρακτικές διδασκαλίας και τη μάθηση των μαθητών (Ingebrand, 2012). Η Ηγεσία για τη 

Διδασκαλία βελτιώνει τις πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και παρέχει σαφείς 

κατευθύνσεις για ολόκληρο το σχολείο, οδηγώντας εκπαιδευτικούς και μαθητέςστη βελτίωσητων 

μαθησιακών τους στόχων (Leithwood, Louis, Anderson & Walstrom, 2004). 

 Ο ηγέτης για τη διδασκαλία μπορεί να επιφέρει υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, όταν 

επιδρά θετικά στις πρακτικές διδασκαλίας που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη (Green, 

2010; Nolan & Hoover, 2008; Stronge, n.d.; Zepeda, 2012). Οι εκπαιδευτικοί επιτυγχάνουν υψηλά 

αποτελέσματα για τους μαθητές τους, όταν οι διδασκαλίες τους είναι κατάλληλα προετοιμασμένες 

και αποδίδουν τους στόχους που έθεσαν εξαρχής. Οι γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών, 

αλλά και οι πρακτικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούν στην τάξη, έχουν θετική επίδραση στην 

αποτελεσματικότητα τους (Orfanos, 2008). Ακόμη, γνωρίζουμε ότι οι μαθητές που διδάσκονταν 

από ποιοτικούς εκπαιδευτικούς είχα υψηλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής τους 

πορείας (Chetty et al., 2011). 

Ειδικότερα, η έρευνα εξέτασε: 

• Ποια από τις μεταβλητές της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός 

δείκτης στην επίδοση των μαθητών Στ’ τάξης Δημοτικού στα Μαθηματικά; 

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ των αποτελεσματικών πρακτικών διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών και της επίδοσης των μαθητών Στ’ τάξης Δημοτικού στα Μαθηματικά; 

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ των αποτελεσματικών πρακτικών διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών, του σχολικού συγκειμένου και της επίδοσης των μαθητών Στ’ τάξης 

Δημοτικού στα Μαθηματικά; 

Έρευνες τονίζουν την αποτελεσματικότητα της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία και των 

πρακτικών που εφαρμόζει ο διευθυντής (Quinn,2002; Wildy & Dimmock, 1993; Ovando & 

Ramirez, 2007; Bamburg & Andrews, 1990; Balci, 2007; Bulris, 2009). Όλες οι πιο πάνω έρευνες 

αναφέρουν τη σύνδεση της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα υψηλά 

μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν διαχρονικά την ανάγκη για τον εκάστοτε σχολικό 

οργανισμό.Κατ’ επέκταση, η συγκεκριμένη προσέγγιση ηγεσίας αναδεικνύει την αναγκαιότητα 

περαιτέρω μελέτης των συγκεκριμένων πρακτικών ηγεσίας (Jenkins, 2011). 
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2. Κυρίως μέρος  

2.1.Μεθοδολογία 

Η έρευνα βασίστηκε σε ποσοτική μέθοδο, χρησιμοποιώντας δύο ερωτηματολογία ένα για το 

διευθυντή και ένα για τους εκπαιδευτικούς της Στ’ τάξης. Παράλληλα, χορηγήθηκε ένα δοκίμιο 

μαθηματικών προς τους μαθητές της Στ’ τάξης των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου. 

 Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι διευθυντές των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων 

της Κύπρου των επαρχιών Αμμοχώστου, Λάρνακας και Λεμεσού (Ν=167). Ο πληθυσμός της 

έρευνας ορίστηκε με βάση τα στοιχεία που δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

της Κύπρου κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 81 

Διευθύντριες, οι 139 εκπαιδευτικοί της Στ’ τάξης και οι 1553 μαθητές Στ’ τάξης των δημόσιων 

δημοτικών σχολείων των τριών από τις πέντε επαρχίες της Κύπρου, της ελεύθερης επαρχίας 

Αμμοχώστου, Λάρνακας και Λεμεσού. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από την ίδια 

την ερευνήτρια, και το γεγονός αυτό, αποτέλεσε στοιχείο αύξησης της εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των αποτελεσμάτων, αλλά και μεγαλύτερης επιστροφής των ερωτηματολογίων.  

 Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα κατασκευάστηκαν από την 

ερευνήτρια μετά από μελέτη άλλων έγκυρων και αξιόπιστων ερευνητικών εργαλείων. Ειδικότερα, 

το ερωτηματολόγιο του διευθυντή χαρακτηριζόταν από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα, μέσα από 

τις ερωτήσεις για τις γενικές πληροφορίες του σχολείου, εξέταζε το συνολικό αριθμό των 

εκπαιδευτικών, των τμημάτων και των μαθητών στο σχολείο, το ποσοστό των άπορων και 

αλλόγλωσσων μαθητών και τους αριθμούς των τμημάτων και των μαθητών της Στ’ τάξης.Η 

δεύτερη ενότητα μελετούσε τις σχέσεις της Διευθύντριας με τους γονείς και τον επιθεωρητή και η 

τρίτη ενότητα, μετρούσε τις πληροφορίες για την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, τα χρόνια 

υπηρεσία του διευθυντή ως εκπαιδευτικού, ως βοηθού διευθυντή και ως διευθυντή.Το 

ερωτηματολόγιο του εκπαιδευτικού βασίστηκε στα ερωτηματολόγια Principal Instructional 

Management Rating Scale (PIMRS), Hallinger, 1984a, 1984b), Teacher Efficacy Scale (TES), (Hoy 

& Woolfolk, 1993) και Teacher Efficacy Scale (TES), (Gibson & Dembo, 1984). Περιελάβανε έξι 

ενότητες, οι οποίες εξέταζαν την αξιολόγηση της διδασκαλίας από τη Διευθύντρια, τον καθορισμό 

των διδακτικών στόχων, την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, τις πρακτικές διδασκαλίας 

των εκπαιδευτικών, το σχολικό συγκείμενο και τις προσωπικές πληροφορίες των εκπαιδευτικών. 

Τα πιο πάνω ερωτηματολόγια συγκρίθηκαν με τα μαθησιακά αποτελέσματα και ειδικότερα, με το 

δοκίμιο των Μαθηματικών (Δρ. Κυριακίδης, Λ), το οποίο χορηγήθηκε στους μαθητές της Στ’ τάξης 

δημόσιου Δημοτικού σχολείου, με σκοπό τη συλλογή των δεδομένων για την επίδοση των 

μαθητών. 

 Τα δύο ερευνητικά εργαλεία δόθηκαν για πιλοτική χορήγηση ενώ, στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος εσωτερικής αξιοπιστίας και εγκυρότητας–Διερευνητική παραγοντική 

ανάλυση (Factor analysis). Ο υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης Croanbach’s α, μέσω του 

οποίου εξετάστηκε η συνάφεια και η συνέπεια των ερωτηματολογίων στη βάση των δηλώσεων 

τους ανήλθε στο .92 για τις 48 δηλώσεις του ερωτηματολογίου του εκπαιδευτικού και στο .83 για 

τις 10 δηλώσεις του ερωτηματολογίου του διευθυντή. Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

επιβεβαιώθηκε με την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση-Confirmatory factor Analysis (CFA), η 

οποία εφαρμόστηκε μέσω της επαγωγικής στατιστικής και των δομικών μοντέλων εξισώσεων 

(SEM). 

2.2.Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση καταδεικνύουν ότι η Ηγεσία 

για τη Διδασκαλία επιδρά στις αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και στα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Η ανάλυση των δομικών μοντέλων εξισώσεων πραγματοποιήθηκε με 

βάση τα μετρικά μοντέλα (measurement models) και το δομικό μοντέλο (structural model). Τα 

μετρικά μοντέλα των πρακτικών ηγεσίας του διευθυντή, των αποτελεσματικών πρακτικών 
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διδασκαλίας και του σχολικού συγκειμένου παρουσίασαν απόλυτηπροσαρμογή με τα δεδομένα, 

έχοντας υψηλές τιμές σε όλες τις κατηγορίες των δεικτών προσαρμογής (απόλυτοι δείκτες 

προσαρμογής, δείκτες επαυξητικής προσαρμογής, δείκτες φειδωλότητας), (χ2/d.f.=< 3, RMSEA= < 

.08, CFI, GFI = < .01). Το διάστημα των φορτίσεων όλων των μετρικών μοντέλων παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι οι 

μεταβλητές χαρακτηρίζουν σε υψηλό βαθμό τα μετρικά μοντέλα, ενώ στην περίπτωση όπου οι 

φορτίσεις για συγκεκριμένες μεταβλητές εξηγούσαν ποσοστό της διακύμανσης μικρότερο από 1%, 

και κατά συνέπεια μείωναν τους δείκτες προσαρμογής των μετρικών μοντέλων, αφαιρέθηκαν από 

την ανάλυση του τελικού δομικού μοντέλου. 

 
Πίνακας 1 : Περίληψη των μετρικών μοντέλων για όλες τις λανθάνουσες μεταβλητές (εγκυρότητα, αξιοπιστία) 

 

 

Λανθάνουσα μεταβλητή 

Διάστημα 

φορτίσεων 

Συνολική τιμή 

αξιοπιστίας 

(C.R.) 

Μέση τιμή 

εξαγόμενης 

απόκλισης 

(AVE) 

Ηγεσία για τη Διδασκαλία      

     Αξιολόγηση διδασκαλίας 0.510-0.819 3.09 0.27 

     Καθορισμός διδακτικών στόχων 0.655-0.815 5.16 0.44 

     Προώθηση επαγγελματικής ανάπτυξης 0.601-0.792 3.73 0.30  

Αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας    

   Πρακτική 1-Πρακτική 17 0.341-0.605 1.98 0.21 

    

Σχολικό συγκείμενο                                  

    Σχέσεις Διευθύντριας-εμπλεκόμενους   

    φορείς                                                            

    Σχέσεις εκπαιδευτικών μεταξύ τους 

    Γενικές πληροφορίες σχολείου 

 

 

0.492-0.854 

 

0.355-0.624  

0.521-0.919 

 

3.12 

 

5.08 

3.19 

 

0.30 

 

0.23 

0.22 

 

Το τελικό δομικό μοντέλο βασίστηκε στη δομική εξίσωση Ηγεσία για τη Διδασκαλία– 

αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας – σχολικό συγκείμενο – επίδοση μαθητών Στ’ τάξης 

δημοτικού στα μαθηματικά.Η ανάλυση του δομικού μοντέλου πραγματοποιήθηκε μέσω των 

εναλλακτικών μοντέλων, ορίζοντας ένα αρχικό μοντέλο, το οποίο τροποποιήθηκε δημιουργώντας 

ένα εναλλακτικό μοντέλο. Το αρχικό μοντέλο μελέτησε τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις των 

τριών μεταβλητών της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία (αξιολόγηση της διδασκαλίας, καθορισμός 

διδακτικών στόχων, προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης), των αποτελεσματικών πρακτικών 

διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και της επίδοσης των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη το σχολικός 

συγκείμενο. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένα άλλο μοντέλο, στο οποίο διερευνήθηκαν οι πιο 

πάνω σχέσεις, χωρίς να συμπεριληφθούν οι δηλώσεις, οι οποίες έδειξαν μέσω της επιβεβαιωτικής 

παραγοντικής ανάλυσης ότι δεν χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πιο πάνω λανθάνουσες 

μεταβλητές. 

Όσον αφορά τις επιδόσεις των μαθητών στο δοκίμιο μαθητών Στ’ τάξης Δημοτικού ήταν 

υψηλές και αυτό αποδεικνύεται από τομέσο όρο των 1553 μαθητών, και ειδικότερα των 139 

τμημάτων της Στ’ τάξεων των τριών επαρχιών, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Λεμεσού ήταν 

18,04%. Ο γενικός μέσος όρος δείχνει υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών στο 

συγκεκριμένο δοκίμιο. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συμπεριλήφθηκαν στο τελικό δομικό 

μοντέλο. Μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα από το τελικό δομικό μοντέλο προέκυψε ότι ο 

ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης των πρακτικών της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία είναι η 

αξιολόγηση της διδασκαλίας. Ο διευθυντής μέσα από τις πρακτικές της αξιολόγησης της 
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διδασκαλίας που εφαρμόζει επιδρά θετικά και στατιστικά σημαντικά στις αποτελεσματικές 

πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών (.47), αλλά και στα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Επιπρόσθετα, οι αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα (.27). Όσον αφορά το σχολικό συγκείμενο, οι ισχυρότεροι συντελεστές 

πρόβλεψης είναι οι γενικές πληροφορίες του σχολείου (.11) και οι σχέσεις των εκπαιδευτικών 

μεταξύ τους (.56), οι οποίοι επιδρούν θετικά και στατιστικά σημαντικά στις πρακτικές διδασκαλίας 

των εκπαιδευτικών και στα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Συνεπώς, παρατηρείται ότι συγκεκριμένες πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή μπορούν να 

επηρεάσουν θετικά τις πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Ειδικότερα, οι πρακτικές της αξιολόγησης της διδασκαλίας, τις οποίες εφαρμόζει ο διευθυντής 

επιδρούν άμεσα και έμμεσα στην επίδοση των μαθητών της Στ’ τάξης Δημοτικού στα μαθηματικά 

είναι η διεξαγωγή άτυπων παρατηρήσεων στην τάξη σε τακτική βάση, ο εμπλουτισμός του υλικού 

του αναλυτικού προγράμματος με επιπρόσθετο υλικό, η επιβεβαίωση από το διευθυντή των 

προτεραιοτήτων των εκπαιδευτικών στην τάξη και η σύνδεσή τους με τους στόχους και την 

κατεύθυνση του σχολείου, η εξέταση των εργασιών των μαθητών όταν αξιολογεί την ποιότητα 

διδασκαλίας των εκπαιδευτικών έχει φόρτιση, η επισήμανση μέσω ανατροφοδότησης 

συγκεκριμένων δυνατών και αδύνατων σημείων των πρακτικών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, η 

παρακολούθηση του αναλυτικού προγράμματος των τάξεων, για να δει ότι καλύπτει τους υπό 

έμφαση στόχους του Υπουργείου Παιδείας καιΠολιτισμού και η αξιολόγηση των στόχων του 

σχολείου και η σύγκρισή τους με τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Επίσης, κάποιες από τις πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούνται 

καθημερινά στη σχολική τάξη παρατηρείται να επηρεάζουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Κατ’ επέκταση, έχουν άμεση επίδραση με τα μαθησιακά αποτελέσματα 

αν βασίζονται στη χρήση εναλλακτικών πρακτικών διδασκαλίας και αξιολόγησης, στη χρήση 

πληθώρας στρατηγικών αξιολόγησης, στην παροχή επιπλέον βοήθειας στους μαθητές, στη 

στρατηγική χρήση εργαλείων (μία από τις οχτώ πρακτικές διδασκαλίας των μαθηματικών) και στην 

ενημέρωση των γονιών για την επίδοση των μαθητών και παροχή εισηγήσεων για ασκήσεις που 

μπορούν να κάνουν με τα παιδιά τους για βελτίωση της επίδοσής τους. 

Ακόμη, όσον αφορά τις σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, μεταβλητή η οποία 

αποτέλεσε ένα από τους ισχυρότερους παράγοντες του σχολικού συγκειμένου που επιδρούν στις 

πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και στα μαθησιακά αποτελέσματα, οι κυριότερες 

ενέργειες των εκπαιδευτικών βασίζονται στη χρήση υλικού που παρουσίασε άλλος εκπαιδευτικός, 

μετά από συμμετοχή σε συγκεκριμένο συνέδριο, στην ανταλλαγή διδακτικού υλικού με άλλους 

εκπαιδευτικούς, στη συζήτηση με άλλους εκπαιδευτικούς για πειθαρχικά προβλήματα των 

μαθητών, στη διεξαγωγή υποδειγματικής διδασκαλίας σε άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου του 

και στη συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς για το σχεδιασμό διδασκαλιών. Όσον αφορά, τις 

γενικές πληροφορίες του σχολείου (αριθμός μαθητών, εκπαιδευτικών, τάξεων) που ανήκει στον 

παράγοντα του σχολικού συγκειμένου, φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στατιστικά σημαντικά 

στις πρακτικές διδασκαλίας και στα μαθησιακά αποτελέσματα.Το μέγεθος του σχολείου, δηλαδή, 

επηρεάζει τις πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

3. Συμπεράσματα 

Η Ηγεσία για τη Διδασκαλία μπορεί να διερευνηθεί μέσα από διάφορες μεταβλητές 

(Hallinger,1984a, 1984b). Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η μία 

από τις τρεις μεταβλητές της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία που ασκούν επίδραση στις 

αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και στα μαθησιακά αποτελέσματα, 

είναι η αξιολόγηση της διδασκαλίας από το διευθυντή. Το γεγονός, ότι η αξιολόγηση της 

διδασκαλίας, επιδρά στην αύξηση της επίδοσης των μαθητών στα Μαθηματικά, αποτελεί 

σημαντικό εύρημα της έρευνας. 
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Μέσω της παρούσας εισήγησης αναδεικνύεται ο πολυσήμαντος ρόλος του διευθυντή και η 

επίδραση που ασκεί μέσω συγκεκριμένων πρακτικών ηγεσίας στην επίδοση των μαθητών. Με 

βάση το συγκεντρωτικό σύστημα της Κύπρου και τις προσπάθειες αποκέντρωσης, τα ευρήματα της 

έρευνας, ενισχύουν την προσπάθεια αυτή, επισημαίνοντας το πολυσήμαντο ρόλο που ασκεί ο 

ηγέτης μιας σχολικής μονάδας. Συνεπώς, αποδεικνύεται μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, ότι 

ο διευθυντής, δεν ασκεί μόνο διοικητικά, εκτελεστικά και οργανωτικά καθήκοντα, αλλά και 

παιδαγωγικά. Μέσα από τη διευθυντική του θέση, μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο γενικά τη σχολική 

μονάδα σε βελτίωση και αποτελεσματικότητα, αλλά ειδικά τις πρακτικές διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών και την επίδοση των μαθητών. Κατ’ επέκταση των πιο πάνω, οι πρόσφατες 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έπονται, μπορούν να 

περιορίσουν τις πολλαπλές ευθύνες των Διευθυντριώνκαι να ενισχύσουν τον παιδαγωγικό τους 

ρόλο, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η πραγματική έννοια και ο σκοπός της ηγεσίας. Κατά τον Jenkins 

(2009), η Ηγεσία για τη Διδασκαλία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα αποτελεσματικά 

σχολεία. 

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί μέσω των πρακτικών διδασκαλίας τους μπορούν να 

επιδράσουν θετικά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που έρχονται σε 

άμεση επαφή με τους μαθητές και συνεπώς, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 

τους έχουν καθοριστικό ρόλο στην επίδοση των μαθητών. Οι πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή, οι 

πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και η επίδοση των μαθητών, φαίνεται ότι 

αλληλοεπιδρούν με το σχολικό συγκείμενο, αφού το επηρεάζουν θετικά. 

Τα γενικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν, μπορούν να αξιοποιηθούν ερευνητές, 

ακαδημαϊκούς, διευθυντές εκπαιδευτικούς και γενικότερα από φορείς της εκπαίδευσης. Κατ’ 

επέκταση, τα πορίσματα της έρευνας, δίνουν την ευκαιρία στους νεοεισερχόμενους διευθυντές, να 

γνωρίσουν αποτελεσματικές πρακτικές της ηγεσίας, και συγκεκριμένα της Ηγεσίας για τη 

Διδασκαλία. Μ’ αυτό τον τρόπο θα περιορίσουν την εφαρμογήπρακτικών ηγεσίας που ίσως να μην 

επιφέρουν σε τόσο μεγάλο βαθμό υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα. Παράλληλα, οι πιο έμπειροι 

διευθυντές, με περισσότερα χρόνια εμπειρίας στη διοίκηση ενός σχολικού οργανισμού, μπορούν 

μέσω της καλής οργάνωσης και σωστής λήψης απόφασης να εφαρμόσουν μεμονωμένα κάποιες από 

τις πρακτικές της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία, με στόχο την βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων της Στ’ τάξης. 

Επομένως, δίνεται το έναυσμα στους διευθυντές, να πληροφορηθούν για τις πρακτικές της 

Ηγεσίας για τη Διδασκαλία και τη χρησιμότητά τους στο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

οδηγώντας τους σε προσωπικό αναστοχασμό και αξιολογώντας τις πρακτικές ηγεσίας που 

χρησιμοποιούν συχνότερα οι ίδιοι στο σχολείο τους. Μπορούν, επίσης, γνωρίζοντας όλες τις 

πρακτικές της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία, να επιλέξουν συγκεκριμένες από τις πρακτικές και να τις 

εφαρμόσουν στη σχολική τους μονάδα, με την οριοθέτηση εξαρχής συγκεκριμένων σχολικών 

στόχων, αφού υπάρχει για πρώτη φορά η δυνατότητα καθορισμού των ετήσιων υπό-έμφαση 

στόχων του σχολείου από την ίδια τη σχολική μονάδα. 

Επιπρόσθετα, τονίζεται η ανάγκη ανάληψης δράσεων σε σχέση με την εκπαιδευτική πολιτική. 

Είναι αξιοσημείωτο, ότι οι πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή καθορίζουν ουσιαστικά την όλη 

λειτουργία του σχολικού οργανισμού, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικού, όσο και σε επίπεδο μαθητή. 

Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ανάγκη για εφαρμογή μιας νέας πολιτικής. Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι με το δικαίωμα που δόθηκε στους σχολικούς οργανισμούς και αφορά τον 

καθορισμό των υπό-έμφαση στόχων από την ίδια τη σχολική μονάδα, πραγματοποιήθηκε το πρώτο 

βήμα αποκέντρωσης των σχολικών οργανισμών. Θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερες 

δικαιοδοσίες στις σχολικές μονάδες και ειδικότερα στις Διευθύντριες, ούτως ώστε να έχουν 

περισσότερο χρόνο να επισκέπτονται τις σχολικές αίθουσες, να παρακολουθούν και να αξιολογούν 

διδασκαλίες, γιατί είναι τα άτομα, τα οποία έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους εκπαιδευτικούς, 

γνωρίζουν τις αδυναμίες και τις ανάγκες των μαθητών και μπορούν να δώσουν κατευθυντήριες 

γραμμές στους εκπαιδευτικούς, με στόχο την βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
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Επίσης, οι διευθυντές δημόσιων δημοτικών σχολείων, διδάσκουν ένα ή περισσότερα κύρια ή 

δευτερεύοντα μαθήματα στη Στ’ τάξη και άρα, λοιπόν, μπορούν άμεσα να δουν τις αδυναμίες των 

μαθητών, να οργανώσουν κατάλληλες διδασκαλίες και πάνω από όλα να εφαρμόσουν κατάλληλες 

πρακτικές ηγεσίας, με εστίαση στην Ηγεσία για τη Διδασκαλία. Παράλληλα, αναδύεται η ανάγκη 

ενημέρωσης για την Ηγεσία για τη Διδασκαλία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο αποτελεί 

το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, μέσα από 

προϋπηρεσιακές καταρτίσεις και επιμορφώσεις. Θα μπορούσαν, λοιπόν, οι αρμόδιοι φορείς να 

δώσουν την ευκαιρία στους βοηθούς Διευθύντριες, ή και σε υφιστάμενες Διευθύντριες, να 

γνωρίζουν τις διάφορες πτυχές της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία, ούτως ώστε να μπορούν να 

επιλέξουν οι ίδιες συγκεκριμένες πρακτικές ηγεσίας.  

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιοι φορείς των πανεπιστημίων έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το 

επιθυμούν, να προετοιμάζουν τους φοιτητές που συμμετέχουν στα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά ή 

διδακτορικά προγράμματα, με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες της Ηγεσίας για τη 

Διδασκαλία. Μ’ αυτό τον τρόπο, οι μελλοντικές Διευθύντριες, θα γνωρίζουν συγκεκριμένες 

πρακτικές της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία, κάποιοι από αυτούς θα εμβαθύνουν στο θέμα αυτό μέσα 

από έρευνες και στη συνέχεια, θα τις εφαρμόζουν στους σχολικούς οργανισμού την κατάλληλη 

χρονική στιγμή, επιτυγχάνοντας υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Πρόσθετα, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε 

μελλοντική δημιουργία της Ακαδημίας Εκπαιδευτικής Ηγεσίας (Επιτροπή για τη Διαμόρφωση 

Νέου Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, 2014). 

Ειδικότερα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή διδασκαλίας για την κατάρτιση των στελεχών της 

εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της μάθησης. Εντούτοις, μέσα από την πρόσφατη 

δικαιοδοσία που παραχωρήθηκε στις σχολικές μονάδες να ορίζουν τους υπό - έμφαση στόχους της 

σχολικής χρονιάς, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

και να εφαρμοστούν στις σχολικές μονάδες. Μέσω αυτού συμπεραίνεται πως, έχει αρχίσει η 

αποκέντρωση της ευθύνης για λήψη αποφάσεων στα σχολεία. Η Διευθύντρια, θα μπορούσε να 

αξιοποιήσει συγκεκριμένες πρακτικές ηγεσίας, οι οποίες σε συνδυασμό με συγκεκριμένες 

πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών να οδηγήσουν στη βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων στα Μαθηματικά. 

Ακόμα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σχολείων – διευθυντών, βάση του οποίου 

να εντοπίζονται και μεταδίδονται οι καλές πρακτικές εκπαιδευτικής ηγεσίας, όπως οι πρακτικές της 

Ηγεσίας για τη Διδασκαλία που προέκυψαν μέσω των ευρημάτων της έρευνας και έδειξαν να 

βελτιώνουν να μαθησιακά αποτελέσματα. Η Ηγεσία για τη Διδασκαλία, αποτελεί μία από τις 

προσεγγίσεις της ηγεσίας, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με σκοπό τη βελτίωση των 

διδασκαλιών και γενικότερα, την παρεχόμενη εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η επίδραση που 

παρατηρήθηκε μεταξύ της αξιολόγησης της διδασκαλίας και των αποτελεσματικότερων πρακτικών 

διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, ήταν μεγαλύτερη από την τιμή που παρατηρήθηκε μεταξύ της 

αξιολόγησης της διδασκαλίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το γεγονός αυτό, μπορεί να 

οφείλεται και στην ανάγκη μελέτης άλλων μορφών ηγεσίας, όπως η Μετασχηματιστική Ηγεσία. 

Υπάρχει το ενδεχόμενο, να ασκούνται περαιτέρω επιδράσεις από άλλες μορφές ηγεσίας και όχι 

μόνο από την Ηγεσία για τη Διδασκαλία. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Day, Gu, & 

Sammons (2016), που υποστηρίζουν ότι οι Διευθύντριες χρησιμοποιούν σε διαφορετικές φάσεις και 

με διαφορετική συχνότητας και τις δύο μορφές ηγεσίας, την Ηγεσία για τη Διδασκαλία και τη 

Μετασχηματιστική Ηγεσία, προς βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Πρόσθετα, τονίζουν 

ότι απαιτείται να χρησιμοποιούνται μικτές μέθοδοι ηγεσίας και να μην παραμένουμε στα τυπικά 

μοντέλα ηγεσίας. 

Πρόσθετα, ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να μελετηθεί σε μελλοντικές έρευνες, είναι η 

συγκεκριμενοποίηση των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, σε σχέση με τα 

προσωπικά επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά και την επίδραση που έχουν στην επίδοση των 

μαθητών. Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε έμπειρους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν στην Στ’ τάξη 
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Δημοτικού, αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν καινοτόμες πρακτικές σε σχέση 

με το σχολικό συγκείμενο. Άρα, λοιπόν, θα ήταν χρήσιμο μια μελλοντική διερεύνηση του 

συγκεκριμένου θέματος, αν η αρχαιότητα του επαγγέλματος επηρεάζει την ανάληψη ευθυνών. 

Εν κατακλείδι, η Ηγεσία για τη Διδασκαλία, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη μαθησιακή 

διαδικασία, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τους διευθυντές και τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά και από τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης, ούτως ώστε να 

αυξήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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Abstract 

Politicians, mass media and cancer advocates frequently use war metaphors when 

approaching cancer issues. This paper reports on the political− and cultural history of cancer wars 

from the 1930s to the present. Aiming to examine the strategies of manipulation and their influence 

on society, we performed a review of the existing English literature, which was perused from a 

global and interdisciplinary perspective. Accordingly, we studied the communication(s) strategies 

since the declaration of war on cancer in 1971 by Nixon and its influence in Europe, without 

disregarding the related transformation of the social activism− and advocacy movement to a global 

lobby that goes now hand in hand with the industry. The highlighting of this interference and the 

critical analysis of the discourse on cancer constitute the main subject. Further, taking seriously into 

account various phenomena − multidimensional change of media, the tremendous rise of ‘Big Data’ 

initiatives and the potential abuse of science − we suggest the development of an interdisciplinary 

critical health literacy agenda in order to adequately communicate this exceptionally sensitive topic. 

 

Keywords: War on Cancer, Critical Health Literacy, Big Data, US Health social movements 

(HSMs) 

1. Introduction 

“The war on cancer is a dramatic rhetorical struggle as competing agents try to shape the 

language, beliefs, and experience of cancer” (Sulik, 2011). As the present essay does not approach 

the issue medically, but sociologically, let us define what after all ‘cancer’ is. James Ewing, one of 

the first academic pathologists in the United States, described cancer as a Public Health Problem. 

(Ewing, 1929). Faced with a problem, society reacts in different ways. There are groups who are 

concerned with finding answers, others who will apathetically observe it and a further group who 
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will be in a panic, as no medical diagnosis evokes such universal fear as the one with the word 

‘cancer’. Finally, the group that consists of politicians, NGOs and media will rationally deal with 

the problem; on the one hand to find solutions, on the other hand to use it for their own purposing. 

The decisive factor here is the use of language. “Language is a means we use to communicate 

feelings; we also reflect emotionally on the language we and others use” (Wilce, 2009). The media 

language used to inform the public about cancer is crucial. This is not an easy task regarding the 

abundant news we are daily ‘bombed’. Additionally, media reports underline certain cancers − 

according to their incidence in the general population − more than others. This view is encouraged 

by the dominant coverage for instance on breast cancer, which will also shape the content of this 

study. In order to explore the connection between the use of language and the sociopolitical and 

historical context in which they occur, we performed the methodology of critical discourse analysis, 

starting with cancer cultural history since the Second World War. 

2. Nazis’ ‘Preventive’ War on Cancer 

Adolf Hitler, Joseph Goebbels and the Reich Health Leader (Reichsgesundheitsführer) 

Leonardo Conti implemented the first well-organized public health policies aiming to control cancer 

in the early 1930s. Beside their racial hygiene approaches, the sterilization and the euthanasia of 

people with disabilities and many other atrocities, the Nazis declared cancer as ‘the number one 

enemy of the state’. The Nazi war on cancer focused mainly on prevention, improved diet and anti-

tobacco campaigns, rather than treatment. It is not by chance that “the first case-control study of 

smoking and lung cancer originated in Nazi Germany in 1939 and found that heavy smoking was 

strongly related to the risk of lung cancerˮ (Smith, 2004). 

Germany had also a strong tradition in the field of occupational (workplace) research in 

cancer and had passed protective legislation in the late nineteenth century. In 1926, it was the first 

nation to compensate uranium miners who developed lung cancer. Research on workplace 

carcinogens remained a central issue in Nazi cancer program and in 1938, several German scientific 

publications revealed strong evidence for the link between asbestos and mesothelioma. This led the 

Nazi government to recognize asbestos-induced mesothelioma and lung cancer as compensable 

occupational diseases in 1943. 

With the beginning of the War II, the need for a rapid build-up of the military industry shifted 

Nazi leaders’ attention away from the hazards of cancer and efforts to eliminate illness were 

replaced by efforts to eliminate sick workers, as was the practice at IG-Farben’s Auschwitz plant. 

The Nazis’ war on cancer was the most vigorous one until that time and some of its preventive 

measures, as the aggressive anti-smoking campaigns (‘hazard to the race’, ‘masturbation of the 

lungs’) in magazines like ‘Auf der Wacht’ (on watch) and ‘Reine Luft’ (pure air) may have 

contributed to the lower mortality from lung cancer among German women after the war. 

2.1. From Cold War Propaganda to the War on Terrorism 

After the victory of penicillin over the most important infectious diseases, during the cold 

war, cancer has become the dominant metaphor in anti-communist propaganda, terrorizing the 

masses with its creepy connotation. “Communism is like a malignant parasite that only feeds on 

disease tissue“, wrote 1946 George Kennan, American Diplomat in Moscow, in his influential 

telegram, setting the basis for the US’s aggressive containment policy against the Soviet Union 

(Leopold, 2009). 

In the aftermath of the Cold War, the media lost a dominant enemy image: Communism. 

Hence, they had to construct a new stereotype. Since September 11, 2001, the enemy has a new 

name: Terrorism. This ‘psychological warfare’ is paradoxically not only waged by the established 

media. The above-mentioned narrative is repeated even in professional journals, where the 

association of the disease with an existed threat is enhanced. To allege two examples: “Cancer is to 

the patient and their family what terrorism is to a free society, a deeply personal threat that must be 
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overcome,” [7] states The Oncologist. A further example was found in the Frontiers in Oncology. 

“We may one day safely drag out our patients’ war on their cancer – as we do in the war on 

terrorism: far into unforeseeable future, turning it into a well-tolerated, barely unnoticed chronic 

ill”. 

2.2. The US War On Cancer 

“Surely, the war against cancer has the support of 100% of the people. It is a war in which we 

lost 21 times more lives last year than we lost in Vietnam last year. A war we can win and put the 

entire human race in our debt.” Richard Nixon. 

The signing of the National Cancer Act of 1971 by President Nixon marks the start of the 

‘War On Cancer’, although the term war is not explicitly mentioned in the legislation. To the 

historical context: The US achievement of the first manned moon landing in 20 July 1969 generated 

enthusiasm in US society. On 9 December 1969, the Citizens’ Committee for the Conquest of 

Cancer, published full-page advertisements in The Washington Post and The New York Times 

entitled: Mr. Nixon: you can cure cancer. The advertisement envisaged ‘conquest of cancer by 

America’s 200th birthday,’ just 7 years later and quoted Dr. Sidney Farber, oncologist and past 

president of the American Cancer Society: “We are so close to a cure for cancer. We lack only the 

will and the kind of money and comprehensive planning that went into putting a man on the moon.” 

Further, the advertisement “compared the annual number of US cancer deaths with the number of 

US deaths in a real, contemporary war that had lost a great deal of public support” (Coleman, 2013). 

The lobbying was effective. With the assignment of the National Cancer Act on Dec. 23, 1971, a 

$1.6 billion federal crusade to find a cure for cancer began. 

The War narrative was continued by President Barack Obama. In July 2009 he described his 

mother’s battle with ovarian cancer; inter alia he stated: “Now is the time to commit ourselves to 

wage a war against cancer as aggressive as the war cancer wages against us” (Lennon, 2009). In one 

sentence the former US President − who 2016 drew loud criticism regarding his inconvertible 

initiative Cancer Moonshot − uses twice the phrase ‘against us’, which was already ‘rooted’ in the 

mind of almost every American citizen after 9/11. 

2.3. The Political and cultural history of the US cancer activism and advocacy movement 

The US war on cancer is closely connected to the human rights’ movement and social 

activism of the 1960s and 1970s. In the 1970s, many local grassroots organizations were founded, 

in order to support women with cancer − mainly ovarian and breast cancer. Influenced by a number 

of social, environmental-workplace, and rights-based movements, cancer advocacy became more 

and more action-oriented at the beginning of 1980s. 

By the 1990s, some changes in public policies enabled a ‘cultural shift’ from the feminists’ 

approaches into the current ‘pink ribbon culture’. The answer to this ‘pink hysteria’ came from 

Professor Barbara L. Ley and her work ‘From Pink to Green’ – a milestone in the filed ‘Sociology 

of Cancer’ that highlights the environmental causes of breast cancer, which are tremendously 

important and overshadowed by the pink culture. 

In September 1998 the historical march ‘The March: Coming Together to Conquer Cancer’ 

that was held in Washington, D.C. attracted 300,000 to 500,000 people who have demanded a 

national cancer research agenda from which all cancer patients will benefit. Moreover, they urged 

that all Americans should have access to quality cancer care, especially the medically underserved 

and minority populations. 

2.4. The pink ribbon culture 

Jacqueline Clark, Chair of the Sociology and Anthropology Department at Ripon College, 

does not confine herself only to a theoretical approach of the ‘pink ribbons culture’ – a term by 
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Gayle Sulik. Clark does not even hesitate to explicitly mention the co-operation partners by name. 

In her article How “Pink Ribbon Culture” Harms Breast Cancer Patients and Survivors the 

historical the Associate Professor of Sociology primarily highlights the historical background. 

The starting point was, according to Clark, when Zeneca Pharmaceuticals (now AstraZeneca) 

declared the month October “National Breast Cancer Awareness Month” by promoting 

mammography screenings and self-breast exams in 1985. Six years later, 1991, the Susan G. 

Komen Breast Cancer Foundation distributed at a New York City fundraising event the ubiquitous 

pink ribbons that activists pin since then onto their cause every October. 

“The following year, 1.5 million Estée Lauder cosmetic customers received the promotional 

reminder, along with an informational card about breast self-exams. The ʻawarenessʼ campaign also 

opened the floodgates for other companies to capitalize on the disease” (Clark, 2016). Clark lists 

following companies: Avon, New Balance, Yoplait, and KitchenAid. 

Among the sociocultural aspects of this phenomenon, Clark reminds us on two factors that are 

very important in a critical view: Firstly, the fact that these companies take the easy way out: Would 

they get the same way involved in those activities also for HIV/AIDS patients facing with stigma 

and discrimination? Secondly, she also criticizes the hidden hypocrisy. While over 40,000 women 

die from breast cancer each year in the United States,“breast cancer patients are expected to present 

a feminine self, and to also be positive and upbeat, despite the pain and suffering they endure as a 

result of being ill” (Clark, 2016). 

2.5. A new type of (s)hero : Angelina Jolie and the preventive breast amputation 

In order to reduce the risk of getting breast cancer, Hollywood Star Angelina Jolie wrote 2013 

an op-ed in The New York Times about her decision to have both of her breasts removed. Jolie had 

not yet been diagnosed with cancer. She (just) carried a genetic mutation in the BRCA1 gene that 

increased the risk to get cancer, as she had lost her mother, aunt, and grandmother to the disease. 

The superstar chose to undergo a preventative double mastectomy. Subsequently, she had her 

breasts cosmetically reconstructed. “After Jolie announced publicly her decision to have both of her 

breasts removed, cancer centers nationwide noticed a significant uptick in requests for double 

mastectomies. They began to call it the Angelina Jolie effect.” Among them were women who 

probably could not afford a cosmetic reconstruction, but ready to ‘sacrifice’ an important part of 

female body, inspired or influenced by their hero. 

Noticeably, through her writing, is how she attaches importance to familial values. Jolie lets 

her readers (mainly women she wants to give encouragement) feel her strong willing not to fail in 

her quad-role as a woman, professional actress, spouse, and mother. She seems to have – despite a 

potential illness – everything under control; appears calm and self-confident:  

“I passed those five days in a haze, attending my children’s soccer game, and working to stay 

calm and focused.” 

“I called my husband in France, who was on a plane within hours. The beautiful thing about 

such moments in life is that there is so much clarity. You know what you live for and what matters. 

It is polarizing, and it is peaceful.” 

“I feel feminine, and grounded in the choices I am making for myself and my family. I know 

my children will never have to say, Mom died of ovarian cancer.” 

2.6. The Masculine Survivorship Ideal as a response to the Feminine Survivorship 

Exempli gratia that embodies the masculine ethos and the image of victorious heroism: Lance 

Armstrong. Following the medial success story of cancer (s)hero, the champion cyclist was for a 

long time the masculine counterpart. Through the LIVESTRONG charity he founded, Armstrong 

disseminated highly valued in the American culture image: heroism, victory, sporting competition, 

individualism, and emotional suppression. (Sulik, 2011). 
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When Lance Armstrong, however, fell from grace after a doping scandal in 2012, he was 

stripped of the seven Tour de France titles he won from 1999 to 2005. By October of that year, he 

resigned as chairperson of the Lance Armstrong Foundation and from the board of directors a 

month later. Attempting to separate the LIVESTRONG brand from the person who later admitted 

doping in an interview with Oprah Winfrey, the foundation officially changed its name to the 

Livestrong Foundation in November 2012. Aside from the ‘Our Founder’ section, the once young, 

healthy, masculine and tough Armstrong has been almost completely erased from the 

LIVESTRONG website. Yet the perseverance, strength, and courage that form the organization’s 

culture remain: “We are charting a strong, independent course forward that is focused on helping 

people overcome financial, emotional and physical challenges related to cancer.” 

3. Conclusions 

‘War on cancer’ is a simplistic metaphor that has long outlived the cold war. Nevertheless, it 

is still nowadays used; even in regions that are affected by real wars, which raises ethical questions. 

The metaphor has not only been shaped by the media, but also by the US social activism- and 

advocacy movement, which admittedly contributed to the de-stigmatization of the disease, to the 

improvement of survivors’ social status and to the funding hike for cancer research and −care. 

Gradually, it had been nonetheless transformed and became a powerful lobby, influencing global 

health policies. 

Specifically, we must keep an eye on the global breast cancer lobby and its emotional 

awareness campaigns, which are sponsored by the pharmaceutical and cosmetics industries. At first 

view, their aim is to reduce the burden of the disease and to save human lives. With a critical view, 

most of them are co-responsible for the constant rise of breast cancer incidence due to 

overdiagnosis. 

Further, the communication strategies used by the coalition of the breast cancer advocacy and 

the pharmaceutical industry as well as the language of cancer used by politicians and media distract 

the masses from environmental and socioeconomic causes of cancer and drown the voices calling 

for a ban on carcinogenic chemicals (see ‘pinkwashing’). In this way, and despite the flow of 

billions of public money recourses into cancer research since the early 1970s, we deviate from the 

initial goals. This does not speak against the continuation of scientific research, which is still very 

crucial. 

However, we have arrived at a moment, where a complete rethinking is necessary – beginning 

from the terminology. Instead of the misused term, we suggest ‘global cancer strategy’. Considering 

similarly the uncontrollable expansion of the media, including the social networks and their 

tremendous power of disinformation and manipulation, we argue for more interdisciplinary efforts 

that will enhance critical health literacy. Simultaneously, we put the emphasis on the threats related 

to the Big Data initiatives. 

In November 2013, IBM announced the start of its cooperation with the Union for 

International Cancer Control (UICC) to “create the world’s largest and most comprehensive clinical 

dataset on cancer patients by building cancer registries in developing nations”. This strategic 

partnership between one of the biggest multinational information technology companies and the 

world’s largest alliance of cancer societies, patient advocacy groups, influential policymakers, 

researchers and cancer experts, marks the start of the modern global war on cancer. 

The question that arises in this context is the following: 

• Are citizens in a position to permit their personal medical history, diagnostic imaging and 

genetic data to be used, as BAYER proclaims, as ‘a key tool in the battle against cancer’, or 

do they consider that “Hiding within those mounds of data is knowledge that could change 

the life of a patient, or change the world”? 
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 

 

Ονομα Συγγραφέα  Σελίδα  
Bagatzounis Thanasis Dr. med. 681 
Kouvatsou Paraskevi 266 
Panagiotou Johanna, née Mamali 681 
Papazoglou Ioanna-Irini 403 
Αγγελάκη Ανθή 134 
Αγγελιδάκη Μαρία 659 
Ακριτίδου Παρασκευή 507 
Αλεφαντινού Μαρία 515 
Αλιγιζάκης Αγησίλαος Κ. 409 
Αναγνώστου Γαρύφαλλος 586 
Αναστασάκη Μ. Μαρία 211 
Αναστασάκη Μ. Μαρία 218 
Αντωνίου Θεόδωρος 652 
Αυγουστάτου Αντωνία 473 
Βαγιωνάκη Κυριακή 196 
Βαρβέρη Άννα - Νατάσα M.Ed. 415 
Βασιλογιαννάκη Μαρία 146 
Βε Αντριάνα 348 
Βογιατζάκη Ειρήνη 134 
Βουλγαρίδου Μαρία 340 
Βουλγαρίδου Μαρία 357 
Γαλάνης Βασίλειος 544 
Γαλάνης Βασίλειος 559 
Γιανναδάκη Σάντυ 226 
Γιανναράκη Άρτεμις 73 
Γιαχανατζή Ιωάννα 81 
Γρέντζελου Ευγενία 611 
Γωγάκη Ηλιάνα 569 
Γωγάκη Ηλιάννα 126 
Δαβίτη Μαρία 175 
Δεληγιάννη Ευφροσύνη - Εριέττα 370 
Ζαβιτσανάκης Παναγιώτης 611 

Ζουρνά Χριστίνα 297 
Ιωαννίδη Βασιλική 569 
Ιωάννου Χρήστος 611 
Καδιανάκη Μαρία 112 
Κάζη Μαριάντρη 673 
Καΐλα Μαρία 486 
Καπετανάκης Αντώνιος 426 
Καραβασίλης Ιωάννης Dr. 415 
Καρατόλιος Κωνσταντίνος 235 
Καρούντζου Γεωργία 139 
Καρούντζου Γεωργία 379 
Καρπουτζάκη Ζωή 666 
Κάτζη Χρυσάνθη 48 
Κατσιγιάννη Βικτωρία 486 
Κουκάκης Γιώργος 499 
Κουτούζης Εμμανουήλ 348 
Κουτρουμπάς Παύλος 524 
Κυριακάκη Γεωργία 619 
Κωνσταντινίδης Μαρίνος 593 
Κώτσης Kωνσταντίνος 370 
Λαζάρου Ιωάννα 634 
Λιναρδάκη Χριστίνα 241 
Μαγκαρδάς Απόστολος 252 
Μάγος Κυριάκος 23 
Μαλαμής Ηλίας 492 
Μαράκη Ελένη Π. 87 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα 273 
Μαρκάκη Αφροδίτη 307 
Μαρκάκη Στυλιανή 652 
Μαρκοδημητράκης Μιχαήλ- 
Χρυσοβαλάντης 

642 

Μαστοράκης Σωκράτης 146 
Ματζάνος Δημήτριος 23 
Μαυρίδης Συμεών 601 
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Μαυροθανάση Mαρία 533 
Μεραμβελιωτάκης Ηλίας 666 
Μίχα Αθανασία 432 
Μουλά Ευαγγελία 31 
Μουσικούδη Ιωάννα 387 
Μπαρμπουδάκη Ελένη 575 
Μπάρτζου Στυλιανή 440 
Μπίνος Πάρης Δρ SLT 98 
Μπογδάνου Δόμνα 313 
Μωυσή Χριστιάνα 40 
Νίκας Σταύρος 447 
Νικολάου Κωνσταντίνος 183 
Νικολέττα Ματσιμάνη 550 
Νιφόρου Αφροδίτη 153 
Νοβατσίδου Λουίζα 105 
Νταμάνη Αικατερίνη 479 
Οικονόμου Αναστασία 191 
Παπαβασιλείου Βασίλης 64 
Παπαβασιλείου Ιωάννα 297 
Παπαδακάκη Μαρία 175 
Παπαδακάκη Μαρία 196 
Παπαδακάκη Μαρία 201 
Παπαδανιήλ Μαρία 112 
Παπαδαρατσάκη Γεωργία 120 
Παπαδογιωργάκη Ευαγγελία 313 
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης 31 
Παπάζογλου Θεοδώρα 575 
Παπαθανασίου Μαρία 619 
Πατεράκη Άννα 652 
Πατρώνα Θεοδώρα 659 
Πέππα Ματίνα 331 
Περατικός Αντρέας 48 
Περδικάκη Ελένη 126 
Πετσιώτης Κωνσταντίνος 550 
Πλεύρη Μαρία 196 
Πρινάρη Δήμητρα 634 
Ρέντζη Αργυρώ 321 
Σάββας Σάρρας 357 
Σαμουράκης Γεώργιος 453 
Σάρρας Σάββας 340 
Σασσάνης Σπύρος 284 
Σεφεντίν Ερμιόνη- Νάντια 642 
Σιούλη-Κατάκη Ζωή 153 
Σκουλικάρη Ειρήνη SLT MSc 98 
Σπύρου Άγγελος 627 
Στεφάνου Πασχάλης 165 
Σφακιωτάκης Σταύρος 462 

Σωκράτης Μεταξάς 258 
Τζαμπερής Νεζάμ 55 
Τσιντώνη Τιτίκα – Κωνσταντίνα Ν. 395 
Φαρίδου Σμαράγδα Μ. 289 
Φωκά Ειρήνη 473 
Χαμάκος Γεώργιος 153 
Χαρτοφύλη Υπακοή – Νεκταρία 64 
Χλιαουτάκης Ιωάννης 201 
Χολέβα Μαρία- Κωνσταντίνα 370 
Χρυσοστόμου Χρυσόστομος 586 

 

 

    


