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Μεταξάς Δ. Α.-Ι., Ομότ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ 

Μητροπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Μουζάκη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. 

Μπερερής Πέτρος, Σύμβουλος επί τιμή του Π. Ι. τ. Διευθυντής Σπουδών, ΥΠΠΕΘ 

Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. 

Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ξενάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

Οικονομάκου Μαριάνθη, Διδάσκουσα Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Οικονομίδης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Παναγιωτοπούλου Αλεξάντρα, Επιστημονικά Υπεύθυνη εκπαίδευσης Κοινωνικού Πολύκεντρου, 

ΑΔΕΔΥ 

Πανούσης Γιάννης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ, πρ. Υπουργός 

Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Δ/ντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου 

Παπαιωάννου Απόστολος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

Παπαπέτρου Σάββας, Λέκτορας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Παπαχρήστου Κώστας, Συντονιστής Ε.Ε.,  τ. Διευθυντής Σπουδών ΥΠΠΕΘ 

Παπούλας Ανδρέας, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Δ/νση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης  

Ράπτης Αριστοτέλης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών  
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Ράπτης Νικόλαος, Προϊστάμενος Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε.Δωδεκανήσου, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου 

Ρογδάκη Αγάθη, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Ροδοσθένους Ειρήνη, Επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων, Γραμματέας Επιστημ. Ομίλου Κύπρου 

Ρουμπής Νικόλαος, Καθηγητής Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

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  
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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 

 Καινοτόμα προγράμματα,  νέες τεχνολογίες 

 Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας 

 Γενική παιδεία, διαθεματικότητα και εξειδικευμένη κατάρτιση 

 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 



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

20 

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  
 

 



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

21 

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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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
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Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 
 

Κώστας Α. Λάβδας,  

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διευθυντής του Τομέα Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Διεθνών, 

Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

Οι κατεξοχήν επιδραστικές σχολές σκέψης στις διεθνείς σχέσεις τείνουν σήμερα να 

υποβαθμίζουν τη σημασία και τις δυνατότητες επιλογών του πεδίου της εξωτερικής πολιτικής. Σε 

μεγάλο βαθμό, τόσο οι νεορεαλιστικές όσο και οι φιλελεύθερες θεσμικές προσεγγίσεις που 

κυριαρχούν στις διεθνείς σχέσεις, παρά τις σημαντικές διαφορές τους, τείνουν να υιοθετούν την 

οπτική γωνία του διεθνούς συστήματος (και των διεθνών θεσμών), εις βάρος της αναλυτικής 

βαρύτητας της εξωτερικής πολιτικής των επιμέρους μονάδων του. Υπό αυτό το πρίσμα, 

«επιτυχημένη» εξωτερική πολιτική είναι αυτή που αναγνωρίζει ορθά και έγκαιρα τα ερεθίσματα 

και τα σήματα που έρχονται από το διεθνές σύστημα. Αλλά εάν το κρίσιμο ζήτημα είναι μόνον η 

σχέση του κράτους με το διεθνές σύστημα και τους διεθνείς θεσμούς, η εσωτερική πολιτική, η 

κοινή γνώμη, οι ομάδες συμφερόντων, η κοινωνία πολιτών, τα ΜΜΕ, όλα αυτά καθίστανται 

στοιχεία δυνητικής παραμόρφωσης της ορθής κρίσης της εξωτερικής πολιτικής, στοιχεία που, σε 

τελική ανάλυση, υποτίθεται ότι μάλλον αποπροσανατολίζουν τους υπεύθυνους για την λήψη 

αποφάσεων. Τι ρόλο επιφυλάσσει μια τέτοια προσέγγιση στην κοινωνία και τις ποικίλες ανησυχίες, 

μέριμνες και συμφέροντα που αναπτύσσονται σε αυτή; 

Η διεπιστημονικότητα στην προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής μπορεί (α) να εμπλουτίσει 

με τρόπο καθοριστικό την ανάλυση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της ενώ παράλληλα (β) να 

υποβοηθήσει μια προσεκτική και λελογισμένη επανασύνδεση του εσωτερικού δήμου με την  

εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική παύει να είναι πολιτική (policy) όχι όταν 

υπερκαθορίζεται εσωτερικά, αλλά – αντίθετα – όταν παύει να αποτελεί μια (αναμφίβολα πολύ 

ιδιαίτερη) περίπτωση δημόσιας πολιτικής (public policy). Όταν δηλαδή παύει να υπόκειται 

(προφανώς με τις ιδιαιτερότητες της) στο πλέγμα δομικών επιδράσεων, στρατηγικών στοχεύσεων, 

πολιτισμικών συμβάσεων και πολιτικής λογοδοσίας που αναφέρονται κατ’ αρχήν σε κάθε πεδίο 

δημόσιας πολιτικής. Όταν γίνεται ένα σύστημα σχετικά ορθολογικών αντιδράσεων σε διεθνή 

σήματα. Τότε η επίκληση της κατ’ευφημισμό «εξωτερικής νομιμοποίησης» της εξωτερικής 

πολιτικής αποτελεί απλώς σύμπτωμα της ανάγκης δικαιολόγησης της ευθυγράμμισης της με την 

μηχανική προσαρμογή στα εξωτερικά ερεθίσματα ή απλώς με τα κελεύσματα των κατά περίπτωση 

ισχυρών.  

Σε πρακτικό – όχι επιστημολογικό – επίπεδο, ίσως η βασική διέξοδος στο ζήτημα του τι 

καθορίζει μια «ορθή» επιλογή σε σχέση με τις αντιλήψεις και προσεγγίσεις περί «εθνικού 

συμφέροντος» είναι η σχετική βαρύτητα των εσωτερικών συναινέσεων και η ισορροπία μεταξύ 

εσωτερικών συναινέσεων και εξωτερικών αποτελεσμάτων, μεταξύ εσωτερικής νομιμοποίησης και 

εξωτερικής αποτελεσματικότητας. Όταν απουσιάζουν οι θεσμικές, στρατηγικές αλλά και 

πολιτισμικές παράμετροι που ευνοούν τις διαδικασίες συναινετικής λήψης αποφάσεων σε 

σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τότε η αποτίμηση και η αξιολόγηση μιας απόφασης 

εξωτερικής πολιτικής κινδυνεύει να εγκλωβιστεί μεταξύ ενός αδιέξοδου διδακτισμού περί 

εσωτερικού δημοκρατικού ελλείματος νομιμοποίησης και μιας εξίσου προβληματικής 

επικέντρωσης στην ανταπόκριση σε εξωτερικά σήματα ως δήθεν «Λυδία λίθο» της επιτυχίας για 

κάτι που όμως είναι, στην πραγματικότητα, μια εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση αναζήτησης 

επιλογών σε εξειδικευμένα ζητήματα δημόσιας πολιτικής.  

Αλλά η εξωτερική πολιτική δεν αφορά μόνον τη συμβολή στη σταθερότητα (ή την αστάθεια) 

του περιβάλλοντος – αφορά και το κρίσιμο πεδίο σχέσεων και τριβών μεταξύ κράτους και 

κοινωνίας.  Εάν μπορεί να συνδυάζεται με ένα σχετικά σταθερό υπόβαθρο συναίνεσης, η ελευθερία 

ελιγμών στην εξωτερική πολιτική αποκτά την πραγματική σημασία της, αναφορικά τόσο με τη 
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νομιμοποίηση των συγκεκριμένων επιλογών όσο και με τις πιθανότητες περισσότερο 

μακροπρόθεσμης επιβίωσης τους ως λύσεων βιώσιμης συνύπαρξης σε ένα σταθερό περιβάλλον. 

Συνειδητά αποφεύγω την έννοια του λαϊκισμού, η οποία έχει καταστεί έννοια-λάστιχο σε 

σύγχρονες συζητήσεις. Εάν, όμως, επρόκειτο να ενδώσω, θα έλεγα ότι η εξωτερική πολιτική στις 

σημερινές, ιδιαίτερα σύνθετες συνθήκες, οφείλει να αναπτύξει ικανότητες πλοήγησης ανάμεσα στο 

δυνητικό λαϊκισμό της μονοσήμαντα εσωτερικής νομιμοποίησης και την άκριτη και άβουλη 

εξάρτηση από τα σήματα ή την ισχύ των παραμέτρων του περιβάλλοντος.    

 

 

THE NEED FOR A PRAXEOLOGICAL APPROACH ON EDUCATION 
 

Prof. Dr. Jobst Solvejg,  

University Bergen / Norway  

 

Although the meaning of the term education is used quite diverse, one thing is missing in all 

this diversity: the acknowledgment of wholeness of human being and its dialectical relation to the 

world in its social, natural, cultural, economic, etc. dimensions. The paper argues for a holistic and 

collective approach to educational theory and practice. On the basis of classical (sth. forgotten) 

pedagogical, psychological and sociological approaches on awareness and practice and with 

reference to contemporary social changes and challenges a praxeological term of education is 

developed and presented.  

 

 

STAGING TERROR: THEATRE PRODUCTIONS AS INTERDISCIPLINARY 

CHALLENGE.  
 

Prof. Dr. Sabine Coelsch-Foisner 

Professor of English Literature and Cultural Theory University of Salzburg 

 

By focusing on recent theatre and opera productions foregrounding conflict, terror and 

violence, I shall explore strategies of raising awareness, engaging with audiences and creating 

intercultural experience. My central argument is that, in order to understand theatre’s power and 

emotional appeal on audiences, its cultural responsibility and memorial strength, we need to explore 

productions rather than plays. This is, of necessity, an interdisciplinary venture, as my study of 

recent theatre and opera productions will show, taking into account creative decisions as well as 

practical constraints such as budgets, venues and social issues. 

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
 

Κοτρόγιαννος Δημήτριος,  

Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Διευθυντής Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

 

Το ζήτημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και των προσφύγων αποτελεί μια 

από τις βασικότερες προτεραιότητες για τους μηχανισμούς του κράτους πρόνοιας. Η ανάπτυξη ενός 

πλαισίου που θα εγγυάται όχι μόνο την βασική εξυπηρέτηση των πρωταρχικών αναγκών αλλά πολύ 

περισσότερο την ομαλή ένταξη στους κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς που δημιουργήσει 

όρους και προϋποθέσεις ευημερίας, είναι περισσότερο από επιτακτική σε χώρες όπως η Ελλάδα 
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όπου χιλιάδες πρόσφυγες βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών 

και των προσφύγων όμως δεν είναι ένα μονοδιάστατο ζήτημα που αντιμετωπίζεται με 

συγκεκριμένη επιστημονική σκοπιά. Η πραγματική ενσωμάτωση για να επιτευχθεί απαιτεί 

πολυπρισματική αντιμετώπιση, ήτοι διεπιστημονικότητα, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 

διακριτά επίπεδα. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν τόσο στο εκπαιδευτικό επίπεδο και σε εκείνο της 

κατάρτισης όσο και σε επίπεδα συμβουλευτικής για την αγορά εργασίας, ψυχολογικής στήριξης ή 

ακόμα και νομικής υποστήριξης. Ταυτόχρονα, η εμπέδωση της διαπολιτισμικότητας, του σεβασμού 

της διαφορετικότητας και των θεμελιωδών ανθρώπινων αξιών πρέπει να διέπει όλη την διαδικασία 

και τις επιμέρους παρεμβατικές δράσεις ώστε η ενσωμάτωση να είναι πραγματική και διττή, τόσο 

από τα πάνω (top-down) όσο κυρίως από τα κάτω (bottom-up). Ειδικά η δεύτερη είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική καθώς περιλαμβάνει τον χαρακτήρα της αποδοχής της ενσωμάτωσης από την ίδια την 

κοινωνία και τους ανεπίσημους θεσμούς της. Η καλλιέργεια μιας τέτοιας κουλτούρας 

ενσωμάτωσης απαιτεί την ύπαρξη της διεπιστημονικότητας ώστε να στεφθεί από επιτυχία 

σεβόμενη τις ανθρωπιστικές αξίες και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.  

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΑΔΙΚΟΥΣ 

ΣΤΟΥΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. 
 

Ράπτης Αριστοτέλης,  

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Είναι γνωστό ότι οι δυαδικοί υπολογιστές βασίστηκαν και αναπτύχθηκαν πάνω στην άλγεβρα 

του Boole. Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος ιδρυτής της λογικής ως επίσημης επιστημολογίας. Στην 

πραγματικότητα, ο Boole δέχθηκε ρητά την αριστοτελική λογική ως «συλλογή επιστημονικών 

αληθειών» και θεωρούσε τον εαυτό του ως συνεχιστή της Λογικής του Αριστοτέλη, ο οποίος 

παρήγαγε τις αρχές της λογικής βασισμένος στη δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

Στα ενδιαφέροντα του Boole ήταν και προσπάθειά του να λύσει το μεταγλωσσικό πρόβλημα 

σε σχέση με τα μαθηματικά. Στο πλαίσιο αυτό διαπίστωσε πως αν ένα γεγονός πολλαπλασιαστεί με 

τον εαυτό του πολλές φορές, παράγει το ίδιο το γεγονός. Τότε παρατήρησε ότι από τα ψηφία του 

δεκαδικού συστήματος που έχουν αυτή την ιδιότητα είναι το 0 και το 1. Δημιούργησε έτσι το 

δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Αυτό ταίριαξε και με μία από τις λογικές αρχές του Αριστοτέλη, 

σύμφωνα με την οποία μια απλή πρόταση μπορεί να είναι ή ψευδής, αλλά δεν μπορεί να είναι 

συγχρόνως και τα δύο. Έτσι δημιουργήθηκε η άλγεβρα του Boole, πάνω στην οποία στηρίχθηκε 

και αναπτύχθηκε η επιστήμη των δυαδικών υπολογιστών. 

Τριακόσια χρόνια πριν από τον Αριστοτέλη, ο Ηράκλειτος, ο σκοτεινός φιλόσοφος, δήλωνε 

ότι, λόγω της συνεχούς «ροής» και μεταβλητότητας των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν ένα γεγονός 

να είναι ίσο με τον εαυτό του. Δεν μπορούμε να μπούμε στον ίδιο ποταμό, ούτε να αγγίξoυμε την 

ίδια θνητή ουσία δυο φορές. Επίσης, είμαστε και δεν είμαστε συγχρόνως, άρα το γεγονός και το 

αντίθετό του συνυπάρχουν και δεν είναι διαζευκτικά αντίθετα.  Έπρεπε να περάσουν 10 αιώνες για 

να επαληθευθούν τα λεγόμενα του Ηράκλειτου από την κβαντική φυσική. Για παράδειγμα, το 

ηλεκτρόνιο είναι και δεν είναι ενέργεια, είναι και δεν είναι ύλη.  

Πάνω στις θεωρίες της κβαντικής φυσικής κτίζεται σήμερα ο κβαντικός υπολογιστής, ο 

οποίος θα ανταποκρίνεται περισσότερο στην πολυπλοκότητα, την απροσδιοριστία, τη διεμπλοκή 

και τα παράδοξα των φαινομένων της νέας μας «πραγματικότητας».  Αν αυτό καταστεί εφικτό, 

αναμένεται να προκαλέσει μία ακόμη επανάσταση στον τρόπο που σκεφτόμαστε και σχετιζόμαστε, 

στην τεχνολογία, στην επιστήμη, στην ίδια την εκπαίδευση.  

Με την παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν οι προαναφερθείσες εξελίξεις και θα 

συζητηθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό.    
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Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ 
 

Παπούλας Ανδρεας,  

Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 

Κυριάκου Νάνσια,  

Ειδική Επιστήμονας Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΣΕΠ Πανεπιστήμιο Frederick 

 

Η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης Ανώτερης Εκπαίδευσης η ταυτόχρονη διευρυνση 

της προσβασιμότητας σε αυτή οδήγησαν στην δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών. Τα 

προγράμματα αυτά είναι κυρίως καινοτόμα και κάποιοι θεωρούν ότι έχουν έντονο το στοιχείο της . 

Σε αυτό συμβάλλουν και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. (π.χ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με περισσότερες απο 5 κατευθύνσεις) 

Παράλληλα όμως, όσο βελτιωνέται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης τόσο αναγκαία 

έιναι η διεπιστημονικότητα και η συνεργασία διαφόρων γνωστικών πεδίων. Η γνώση, η τεχνολογία, 

η έρευνα έχουν φτασει σε πολυ ψηλά επίπεδα που δυσκολα φαίνονται τα όρια των διαφόρων 

γνωστικών πεδίων. (π.χ. Πτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας, πόσα διαφορετικά γνωστικά 

ανατικείμενα συνυπάρχουν) 

Υπάρχει διελκυστίνδα μεταξυ Διεπιστημονικόκητας και Εξιδείκευσης; Ή αρμονικής 

σύξευξης; 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι πρόγραμμα εξειδίκευσης η διεπιστημονικό? Στην Ιατρική, η 

ειδικότητα Ορθοπεδική, η προσθετική άκρων είναι εξειδίκευση ή διεπιστημονικότητα; 

Στην εισήγηση μας θα γίνει ανάλυση και επεξήγηση εκπαιδευτικών συστημάτων Ανώτερης 

Εκπαίδευσης Ευρωπαικών Κρατών, όπου θα φανει η επικρατούσα τάση και προσανατολισμός.  

Μέσα απο παραδείγματα θα δώσουμε τη δική μας θέση ότι διελκυστίνδα μεταξύ 

διεπιστημονικότητας και εξειδίκευσης στην Ανώτερη Εκπαίδευση δεν υφίσταται 

 

 

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ 
 

Πανούσης Γιάννης,  

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ, πρ. Υπουργός 

 

Όπως ο επιστημονικός μονισμός και η εξατομικευμένη ειδίκευση συνιστούν παλαιά 

παραδείγματα, έτσι και η λαθεμένη εξωτερική διασύνδεση της διεπιστημονικότητας και η ατελής 

εσωτερική διασύνδεση της διακλαδικότητας αντί να οδηγήσουν σε unified sciences, μπορεί να μας 

'προσφέρουν μεταλλαγμένα προϊόντα γνώσεων, εν είδει ψευδο-προφητειών. 

 

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΔΙΕΡΩΤΗΜΑ 
 

Μεταξάς Δ. Α.-Ι 

Ομ.Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ 

 

Τι σχέση μπορεί να έχει μια τέτοια γνωστική προσέγγιση των πραγμάτων με τη Δημοκρατία; 

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως συμπολιτειακή προοπτική πόσο εξαρτάται άραγε από μια 

εκπαιδευτική επιλογή που θα υιοθετούσε μια τέτοια προσέγγιση; 

Είναι η διεπιστημονικότητα ένα πολιτικό διακύβευμα;  
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EUROPAS WERTE IM SPIEGEL DER FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 

Prof. Dr. Seukwa Louis Henri 
University (HAW) Hamburg, Germany 

 
Der Vortrag nimmt sich vor die aktuelle Flüchtlingspolitik Europas und Deutschlands zu 

analysieren. Dabei wird die der Steuerung von Fluchtmigration zugrunde 
liegende Logik sowie die dadurch entstandenen Widersprüche gar Konflikte zwischen der 

staatlichen Bekennung zu selbstformulierten Grundwerten, wie der Universalität der 
Menschenrechte, der Demokratie und dem konkreten Umgang mit der durch Migration 
gewachsenen Vielfalt und Differenz, ins Zentrum der Analyse gerückt. 

 

 

TECHNIKEN UND VERFAHREN DER WISSENSANEIGNUNG: BILDUNG 
UND WERKPÄDAGOGIK 

 

Prof. Dr. Braches-Chyrek Rita  
University of Bamberg, Germany 

 
Die vielfältigen konzeptionellen Ansätze und praktischen Bemühungen, Arbeiten und Lernen 

im Kontext von allgemeiner und beruflicher Bildung miteinander zu verbinden zeigt, dass sich 
Bildungsverläufe und damit einhergehend soziale Platzierungen noch im späten Jugendalter 
verändern lassen. Es soll diskutiert werden inwiefern das Zusammenwirken einzelner 
Wissensgebiete (bspw. materialisierte Handlungen, handelndes Lernen mit allen Sinnen) in der 
Werkpädagogik eine nachhaltige Bedeutung für die weiteren Bildungskarrieren von jungen 
Menschen entfalten können.  

 
 

PERCHING BIRDS OR SCATTERED STREAMS: UNDERSTANDING HOW 
TRUST AFFECTS CIVIC ENGAGEMENT AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

IN CONTEMPORARY CHINA 
 

Dr. Liu Ye  
King’s College London 

 
This presentation explores how interpersonal and institutional trust affects the nature and 

characteristics of civic engagement among university students in contemporary China. I draw upon 
empirical evidence from in-depth individual interviews involving 68 students from birth cohorts 
between 1993 and 1999. My findings do not support consistent relationship between levels of social 
trust and levels of civic participation, or between social trust and associational membership. Social 
and interpersonal trust amongst students seems to be quite low. The organisations they associate 
with are either top-down through the Communist Party, which is ideologically narrow and therefore 
does not promote trust; or they are kinship/family/place of origin based in which case they are also 
more about bonding than bridging. I argue that the hybrid of neoliberal individualism and 
Confucianism seems to be the perfect match to reconcile the absence of civic traditions and to 
validate civic consciousness among university students. 
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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, MIXED METHODS ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Παπαδάκης Νίκος,  
Καθηγητής & Διευθυντής Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης Αν. Διευθυντής Κέντρου Ερευνών & Μελετών του Παν/ μίου 
Κρήτης (ΚΕΜΕ-Π.Κ.) 

 
Η εισήγηση εστιάζει στην αξιοποίηση των mixed methods (πρωτογενής ποσοτική και 

ποιοτική έρευνα) και συνακόλουθα της τριγωνοποιημένης μεθοδολογικής στρατηγικής στον 
Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη (ΚΑ 4523- 
http://mpaecrete.soc.uoc.gr ). Πρόκειται για ερευνητικό έργο μεγάλης κλίμακος, που αποτελεί 
συνέργεια Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης (διάρκεια Απρίλης 2016- Μάρτης 
2022). Στην εισήγηση παρουσιάζονται τα συστατικά στοιχεία του έργου, τα βασικά μεθοδολογικά 
χαρακτηριστικά του και τα κύρια ευρήματα αναφορικά με την αγορά εργασίας στην Κρήτη.   

 

 

MONITORING VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) 
GOVERNANCE ARRANGEMENTS IN TRANSITION AND DEVELOPING 

COUNTRIES: THE CASE OF ETF PARTNER COUNTRIES (2012–2017) 
 

Arribas J. Manuel Galvin  
ETF Specialist in VET & Skills Governance & Lifelong Learning 

   
The European Training Foundation (ETF) works with transition and developing countries 

harnessing the potential of their human capital through the reform of education, training, and labor 
market systems, in the context of EU external relations policies. The main focus is Vocational 
Education and Training (VET) in 29 partner countries (PCs) 

As evidence and experience shows, transition and developing countries are quite 
heterogeneous and in many occasions there is a big diversity between them (e.g. economic 
differences, historical background, age structure of the populations, internal trade structure (etc.). At 
the same time, transition countries have some similar patterns such as high weight of informal 
sector in their economies, lowest levels of productivity and competitiveness indexes, leadership 
gaps on the institutional set-ups and weak role and ,sometimes, recognition on the of civil society 
and social partner actors (etc.).     

In this context, good multilevel governance approaches to VET and Skills policies is a key 
operational thematic issue that ETF is working at international and PCs levels since eight years ago. 
Among other developments, the ETF has recently published a Cross-Country Analytical Report for 
monitoring how good multilevel governance in (VET) is influencing policy reforms (2012–2017) in 
23 partner countries. The information and analysis presented in such report rolls-out from a 
methodology – analytical framework/data collection tool (DCT) – developed by the ETF for a 
baseline inventory of VET governance arrangements in the partner countries (PCs).  

From 2012 to 2017, the four regions and 23 partner countries experimented with minor and, in 
some cases, major shifts in the distribution of responsibilities from central to vertical and horizontal 
levels (subsidiarity principle). Partner countries have understood and acknowledged that the VET 
good multilevel governance approach is an effective way to support the reform and steering of VET 
policies and systems 

On the vertical level, further progress has yet to be demonstrated in the strengthening of the 
role of regional and local actors (with some exceptions such as Ukraine, Kazakhstan, Tunisia, 

http://mpaecrete.soc.uoc.gr/
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Morocco, Armenia). VET school autonomy is still to be discussed in many partner countries. The 
role to play by so-called VET Centres of Excellence in PCs (e.g. Moldova, Albania, Morocco, 
Armenia, and Azerbaijan) is a clear driver for steering such policy dialogue on modernizing 
network of VET institutions for further implementation. 

On the horizontal level, fair progress can be highlighted in terms of an increased, recognised 
and more effective and institutional role of national social partners in VET policy formulation (e.g. 
Morocco, Kazakhstan, Georgia, Turkey, Ukraine, etc.). Most of the partner countries already have a 
joint vision in place (around 80% of partner countries hold medium to high shaped vision in VET).  

Fair progress has been recorded in policy leadership and coordination on general planning and 
management in most PCs. However, in some PCs there is still a need to on inter-ministerial 
cooperation practices and outcomes. 

The governance of VET financing is still characterised by highly centralised approaches and 
fragmented management practices in many PCs. Most VET funds come from public revenues, with 
little room for financial (or curricular) autonomy of VET providers (with exceptions). Transparency 
and accountability are also key issues at stake. 

In summary, supporting the review of institutional arrangements (emerging new forms of 
political and technical bodies for improving policy coordination and systemic change) and set ups 
(e.g. VET Centers of Excellence and Innovation balancing regional and sectoral governance 
deployed by public and private actors) will be key issues for further work with ETF PCs.   

Furthermore, social dialogue in VET & Skills (settings and capacities) for better performance 
of the social partners and other VET stakeholders at all levels, further development of public & 
private partnerships to implement dualization of VET systems, reviewing VET financing policies, 
and addressing the increased autonomous role to be played by VET schools are core areas for 
supporting VET reforms in partner countries based on approaching VET good multilevel 
governance in the years to come. 

 
 

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Νικολάου Σουζάννα-Μαρία 
Αναπλ. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 

Περίληψη 

Στην πλουραλιστική κοινωνία της γνώσης ο μορφωμένος άνθρωπος οφείλει να συνδυάσει την 
ιδιότητα του διανοούμενου με την εξειδικευμένη γνώση και αυτήν του διεκπεραιωτή της γνώσης, η 
οποία χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της κοινωνίας. Η 
εξειδίκευση, η κατάτμηση της γνώσης σε γνώσεις και περαιτέρω σε γνωστικές πληροφορίες 
προϋποθέτει την ικανότητα συνδυασμού τους· αυτή τούτη η ικανότητα αποτελεί μια μετάβαση από 
το στάδιο της «επίλυσης του προβλήματος» στο στάδιο της μεθόδου «καθορισμού του 
προβλήματος». Υπό αυτήν την προοπτική η διεπιστημονικότητα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και 
στην εκπαίδευση αναφέρεται και περιγράφει τη διασύνδεση των γνώσεων διαφορετικών 
επιστημονικών κλάδων, πεδίων ή ακαδημαϊκών σχολών σκέψης για την κατανόηση και επίλυση 
διαφόρων ζητημάτων. Για να καταστήσουμε τη γνώση παραγωγική πρέπει να μάθουμε να 
συνδέουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η γνώση χρηστική και δεν 
παραμένει απλή πληροφορία. Ωστόσο δημιουργείται ένας προβληματισμός ως προς τη σύνδεση της 
διεπιστημονικότητας με νέες μορφές ακαδημαϊκής γνώσης που προσαρμόζονται στην οικονομία 
της σύγχρονης αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρούμε να απαντήσουμε σε δύο βασικά ζητήματα: 
α). Μπορεί η διεπιστημονική προσέγγιση να υπερβεί τα προβλήματα που δημιούργησε η 
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κατάτμηση της γνώσης σε τομείς εξειδίκευσης? β). Ποια η σημασία και η χρησιμότητα της 
διεπιστημονικότητας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την έρευνα? 

 
Λέξεις κλειδιά: μετανεωτερική κοινωνία, εκπαίδευση, διεπιστημονικότητα, χαρακτηριστικά 

Η διεπιστημονικότητα ως πρόκληση στην εκπαίδευση 

Όταν ο Τ. Elliot (Χορικά από τον «Βράχο») αναρωτιόταν «που είναι όλη η σοφία που χάσαμε 
μέσα στη γνώση, που είναι όλη η γνώση που χάσαμε μέσα στην πληροφόρηση» σίγουρα δεν είχε 
στη σκέψη του την κεφαλαιοποίηση της γνώσης και δη της εξειδίκευσης στη μετανεωτερική εποχή. 
Ούτε, βέβαια, ότι οι γνώσεις θα είχαν διαφορετική τιμή στην αγοραπωλησία της αγοράς με την 
υπεροχή σε αξία των θετικών επιστημών έναντι των ανθρωπιστικών επιστημών, ούτε ότι οι 
πληροφορίες που κατακλύζουν τον άνθρωπο και καλείται να διαχειριστεί είναι τέτοιου απίστευτου  
όγκου.    

Είναι γεγονός ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται σε οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό και 
κοινωνικό επίπεδο και διαμορφώνουν τη μετάβαση από τη μια εποχή στην άλλη επιβάλλουν και 
αναδιαμόρφωση των στόχων της εκπαίδευσης.  

Η μετάβαση από τη νεωτερική στη μετανεωτερική εποχή επαναπροσδιόρισε τον στόχο σχετικά 
με τη λειτουργία της εκπαίδευσης ως μέσο κοινωνικής κινητικότητας μετατρέποντάς τη σε 
καταναλωτικό αγαθό που προσδίδει κύρος (Alexander, 2016: 558).  Η αυξανόμενη ανάγκη των 
βιομηχανικών κοινωνιών υπό την προοπτική της κοινωνικής και οικονομικής τους ανάπτυξης για 
εργαζόμενους κατάλληλα εκπαιδευμένους όλων των βαθμίδων της επαγγελματικής ιεραρχίας 
οδήγησε στην επέκταση του εκπαιδευτικού θεσμού. Η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό για την 
παραγωγή οδήγησε και σε αλλαγή των σκοπών και του περιεχομένου της εκπαίδευσης σε άμεση 
σύνδεση με τις ανάγκες της οικονομίας (Τζάνη, 2004: 135 κ.ε.). Ως εκ τούτου διαπιστώνεται μια 
αυξημένη πίεση στην εκπαίδευση να γίνει πιο παραγωγική σύμφωνα με την οικονομία της αγοράς 
(Καραποστόλης, 2011). Η κοινωνική αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αποτιμάται πλέον με 
όρους οικονομικούς που εν τέλει καθορίζουν και την κοινωνική θέση και το κοινωνικό κύρος. Ο 
στόχος της εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στη διαμόρφωση «καλών» πολιτών μέσω της 
λειτουργίας της για την επίτευξη της δημοκρατικής ισότητας αποτέλεσε πεδίο μελέτης και έρευνας 
των κοινωνιολόγων του 20ου αι. Η κοινωνιολογική έρευνα κατέληξε στη γενική διαπίστωση ότι η 
μάθηση επηρεάζεται όχι μόνο από ατομικούς αλλά και κοινωνικούς παράγοντες [κοινωνικό 
κεφάλαιο, πολιτισμικό κεφάλαιο αλλά και περιρρέουσα ατμόσφαιρα του σχολείου, αξιακό κλίμα 
(ηγεσία, ομάδα μαθητών, δυναμικότητα και αξίες των εκπαιδευτικών, συμπεριφορά των μαθητών)] 
(Alexander, 2016; Drucker, 2000; Τσαούσης, 2009 et al.).  

Στη μετανεωτερική εποχή που διανύουμε και υπό την προοπτική των αλλαγών που 
συνεπάγεται η επανάσταση κυρίως των νέων τεχνολογιών και της επικοινωνίας αλλά και οι νέες 
κοινωνικές συνθήκες, όπως η πολυπολιτισμικότητα, η οικοδόμηση νέων πολιτισμικών ταυτοτήτων, 
η αντίληψη του ατόμου καταναλωτή για την εκπαίδευση ως ατομική επιλογή- ο θεσμός της 
εκπαίδευσης χρήζει επαναπροσδιορισμού ως προς τους στόχους που θέτει. Η ταξική και 
πολιτιστική ανισότητα, το πρόβλημα της πολιτιστικής στέρησης  ή του πολιτιστικού ελλείμματος 
δεν αποτελούν το μείζον ζήτημα για τους κοινωνιολόγους. Η πολυπολιτισμικότητα είναι δεδομένη 
και απαιτείται η προσέγγισή της μέσω του πολιτισμικού πλουραλισμού1 που αντιμετωπίζει όλες τις 
κουλτούρες ως ισάξιες και χωρίς ιεράρχηση του πολιτισμού και των επιτευγμάτων του (Alexander, 
2016: 582). Και τούτο κυρίως, διότι δημιουργείται η ανάγκη προσαρμογής μπροστά στο φαινόμενο 
της αυξημένης ετερογένειας του πληθυσμού λόγω της μετανάστευσης. Επομένως, οι ραγδαίες 
αλλαγές και στην κουλτούρα που καθιστά παρωχημένη ακόμα και την ύπαρξη ενός γενικού κανόνα 
και η αδυναμία υποστήριξης ενός γενικού κανόνα, επειδή ακριβώς δεν είναι αντιπροσωπευτικός για 

                                                 
1 Πρβλ. R. Penman (2018), Πολιτισμικός Πλουραλισμός, Key Concepts in Intercultural Dialoque, No 15, Center for 

Intercultural Dialoque, (http://centerforinterculturaldialoque.gr) 
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όλες τις ομάδες που απαρτίζουν τα μέλη μιας κοινωνίας2, καθιστά αναγκαία την επαναξιολόγηση 
των στόχων της εκπαίδευσης. Και οφείλουμε να προτάξουμε την αναγκαιότητα της προσαρμογής 
στις νέες συνθήκες προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη προετοιμασία των νέων, για να γίνουν 
υπεύθυνοι, ενεργητικοί, δημοκρατικοί πολίτες και δημιουργικοί εργαζόμενοι, και όχι μόνο μέσω 
της εκπαίδευσης αλλά και άλλων θεσμών, όπως ΜΜΕ, πολιτικά κόμματα, κοινωνικά κινήματα. Οι 
εκπαιδευτικές τάσεις της εποχής μας που προσδιορίζουν και τις αλλαγές στους στόχους της 
εκπαίδευσης συνδέονται με την επίτευξη της κοινωνικής αποτελεσματικότητας (προετοιμασία 
μελλοντικών εργαζομένων) και τη δημοκρατική κοινωνική ισότητα (διαμόρφωση καλών πολιτών).  

Μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο κυριάρχησε ως ζήτημα η άμβλυνση της ανισότητας μεταξύ 
πλουσίων-φτωχών. Αντ΄ αυτού με τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών αυξήθηκε 
η ανισότητα τόσο στις τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες όσο και παγκόσμια. Και ενώ το διαδίκτυο 
θεωρήθηκε αρχικά ως μέσο υπέρβασης των ανισοτήτων μέσω της διευκόλυνσης πρόσβασης στη 
γνώση, η συγκέντρωση της τεχνολογικής καινοτομίας σε λίγες αλλά γιγάντιες εταιρείες 
τεχνολογικών υπηρεσιών, στις ΗΠΑ και στην Κίνα, δημιούργησε τεράστιες ανισότητες. Και με την 
τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που βασίζεται στην «ψηφιακή, στους αλγόριθμους, στο 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, στα Μεγάλα Δεδομένα, στην ανάλυσή τους σε πραγματικό χρόνο, και 
ενώνει όλες τις τεχνολογίες, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, γενετική, βιοτεχνολογία, μοριακή 
βιολογία, νανοτεχνολογία, τρισδιάστατη εκτύπωση» διαμορφώνονται πλέον δύο τελείως 
διαφορετικοί κόσμοι: ο κόσμος των λίγων που κατέχουν την προηγμένη τεχνολογική γνώση και ο 
κόσμος των πολλών, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τους λίγους, τη γνώση τους και τα εργαλεία 
που διαχειρίζονται (Αυγέρου, 2019). 

Η μετανεωτερική διαδικτυακή εποχή με κύριο χαρακτηριστικό τη διαδικτυακή επανάσταση 
στη διδασκαλία (βλ. MOOC’s massive open online courses, παροχή ανοικτών ακαδημαϊκών 
μαθημάτων μέσω διαδικτύου όχι μόνο στη Αμερική αλλά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, 
www.mooc-list.com, www.OpenupEd.eu) έχει προκαλέσει ποικίλους προβληματισμούς ως προς 
τον κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας αλλά και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ηθικών 
παραμέτρων και δικλείδων προστασίας του καταναλωτή (Burton Clark, 1998). Από τη μία πλευρά 
με τις νέες τεχνολογίες απελευθερώνεται ο δάσκαλος από τη διαδικασία διαρκούς επανάληψης για 
κάλυψη αδυναμιών και παρακολούθησης των μαθητών ως «φροντιστής». Η εκπαιδευτική 
πρόκληση σε σχέση με αυτόν τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζεται είναι αν οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν τώρα να τον διαθέσουν, για να επισημάνουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των 
μαθητών, να τους καθοδηγούν σε σχέση με αυτά, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να 
δημιουργούν τη νέα γνώση, να παραγάγουν επιτεύγματα, τα οποία αποτελούν τη «σοδειά της 
γνώσης»  (Drucker, 2000: 260-262). Φαίνεται, επίσης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να συμβάλλει 
θετικά ως προς τον στόχο της κοινωνικής κινητικότητας, να αυξάνονται οι ευκαιρίες για 
«μειονεκτούντα» οικονομικά και κοινωνικά άτομα με άμεσο επακόλουθο και τη βελτίωση της 
κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Ωστόσο εκφράζονται και προβληματισμοί, οι οποίοι 
αναφέρονται αφενός στην προοπτική της «αποθεσμοποίησης» της εκπαίδευσης με την κατάργηση 
των ορίων της τάξης και της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού μαθητών (που εμπεριέχει τη 
δυνατότητα ενεργοποίησης του μαθητευόμενου) και αφετέρου στην εξυπηρέτηση του στόχου της 
εκπαίδευσης να ενισχύσει τη δημοκρατική ισότητα και την ιδιότητα του πολίτη (Alexander, 2016: 
586; Pratt, 2000).  

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των φοιτούντων ως καταναλωτών της εκπαίδευσης αλλά και 
των αλλαγών που προκύπτουν σχετικά με τη συγκρότηση μιας νέας πολιτισμικής ταυτότητας εν 
όψει των μεγάλων μεταναστευτικών κινήσεων και αξιολογώντας τις εκπαιδευτικές εξελίξεις και 
τον συνεχή επιμερισμό της γνώσης ως αναγκαιότητα της απαιτούμενης εξειδίκευσης, μια σειρά 

                                                 
2 Πρβλ. D. D΄ Souza (1991), Travels with Rigoberta: Multiculturalism at Stanford, In Illiberal Education: The Politics of 

Race and Sex on Campus, ed. Dinesh  D’ Souza, 59-63, N. York: Free Press, p. 62, όπ. αν. στο: J. C. Alexander, Κ. Thompson & 

L.D. Edles (2016), Σύγχρονη Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Κουλτούρα και Κοινωνία σε μετάβαση, μτφρ. Κ. Περεζούς Μ. 

Χατζηκωνσταντίνου, επιστ. επιμ. Ν. Δεμερτζής, Αθήνα: Gutenberg, σ. 580: «Τα επίσημα κείμενα του κανόνα μιας γενιάς 

απαξιώνονται από την επόμενη».  
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σκέψεων εστιάζεται στη διακινδύνευση απώλειας εκπαιδευτικών αξιών που σχετίζονται με την 
προετοιμασία  των νέων ως υπεύθυνα, ισότιμα, ενεργητικά και δημιουργικά άτομα (Παπαγεωργίου, 
2014).  

Η εξειδίκευση και ο διαρκής επιμερισμός της γνώσης οδήγησε νομοτελειακά θα έλεγε κανείς 
στη διεπιστημονικότητα (Interdisciplinary) ως ανάγκη για να επιτευχθεί η συνεννόηση και η 
ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των γνωστικών πεδίων, προκειμένου να εξετάσουν από κοινού ίδια 
θέματα και να προοδεύσει η έρευνα. Η διεπιστημονική προσέγγιση των διακριτών γνωστικών 
αντικειμένων σημαίνει συσχετίσεις θεμάτων, εννοιών και διαδικασιών επιστημονικών κλάδων 
όμορων και μη, διάχυσης των περιεχομένων τους στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, δημιουργίας 
συμπράξεων μαθημάτων με απώτερο σκοπό τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης για την 
αξιοποίηση ζητημάτων που ενδιαφέρουν τους μαθητές αλλά και την κοινωνία (Ματσαγγούρας 
2002: 19-36). Η διεπιστημονική διερεύνηση ζητημάτων προϋποθέτει γνώσεις από διαφορετικούς 
επιστημονικούς χώρους.  

Επομένως, η διεπιστημονικότητα που αποσκοπεί στη διεύρυνση της γνώσης μπορεί να 
αντισταθμίσει και την πίεση που ασκείται στην εκπαίδευση να γίνει πιο παραγωγική, σύμφωνα με 
την οικονομία της αγοράς, αλλά και τη συρρίκνωση της αγοράς (Καραποστόλης, 2011: 193-209). 
Για να διευρυνθεί, όμως, η γνώση πρέπει να δοθούν στους μαθητές κίνητρα μάθησης και κυρίως να 
εγείρουμε το ενδιαφέρον για ό,τι διδάσκεται, προκειμένου να προκαλέσουμε και να διατηρήσουμε 
την προσοχή (Νικολάου, 2018: 89 κ.ε.; Καραποστόλης, 2011; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2012). Η 
πρόκληση του ενδιαφέροντος του μαθητή για τη γνώση σε επίπεδο θεωρητικό, βιωματικό και 
αισθητικό αλλά και η επέκταση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επίπεδο ενσυναίσθησης και 
κοινωνικοποίησης συνιστά ένα από τα πιο βασικά και αξιόλογα κίνητρα μάθησης (Herbart, 1964, 
1976; Dewey, 1982). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε να εγείρουμε και την επιθυμία του 
μαθητή να γνωρίσει το αντικείμενο της διδασκαλίας (Roth, 1975), αλλά και να εμπλακεί στη 
μαθησιακή διαδικασία (Jimerson, Campos & Greif 2003; Νικολάου 2018). Απομένει, λοιπόν, να 
δούμε πώς με τη διεπιστημονική διδασκαλία θα επιτύχουμε τη σχολική εμπλοκή, την επιμονή για 
να μάθουν, με απώτερο σκοπό τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.   

Η παραδοσιακή διάταξη των περιεχομένων μάθησης (γνώσεων) κατά επιστημονικές περιοχές 
και κλάδους, που προσφέρονταν στους μαθητές αποσπασματικά κατά τη διδασκαλία των επιμέρους 
κλάδων, στερούνταν ενιαιοποίησης της γνώσης. Η υπέρμετρη εξειδίκευση οδήγησε στη μείωση του 
ενδιαφέροντος, διότι το αντικείμενο της μάθησης ουσιαστικά απομονώνεται και από οποιαδήποτε 
σύνδεση με άλλα ενδιαφέροντα (Καραποστόλης, 2011). Σύμφωνα με τις θεωρίες μάθησης και 
συγκεκριμένα με τον εποικοδομισμό οι μαθητές εμπεδώνουν τη γνώση καλύτερα, όταν με 
κατάλληλες μεθόδους την κατασκευάζουν μόνοι τους αντί να τη λαμβάνουν απλώς από τους 
εκπαιδευτικούς που την κατέχουν. Τα περισσότερα μοντέλα εποικοδομισμού (κοινωνικός, κριτικός 
δημιουργικός) εστιάζουν στην επίλυση προβλημάτων συνδυάζοντας δεξιότητες από τα 
μαθηματικά, τις επιστήμες και τη γλώσσα και χρησιμοποιώντας μια διαθεματική / διεπιστημονική 
προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο η βάση των γνώσεων διαρκώς διευρύνεται και ενιαιοποιείται από 
την προσθήκη νέων δεδομένων στα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήματα  (Roblyer, 2008: 90-93).  

Υπό αυτές τις προοπτικές εκτεταμένες προσπάθειες διαπιστώνονται για την προώθηση της 
διεπιστημονικότητας στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την μελέτη των Jerry Jacobs and 
Scott Frickel  «Interdisciplinarity: A Critical Assessment», (Annual Review of Sociology 2009, 35, 
43–65) από το έτος 2002, έχουν προσφερθεί στις Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών και στις 
Κοινωνικές Επιστήμες υποτροφίες (Mellon Foundation) δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να 
"αποκτήσουν συστηματική κατάρτιση εκτός των δικών τους κλάδων " (Mellon Foundation 2008).  
Το έτος 2006 το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (National Science Foundation NSF) διέθεσε κεφάλαια 
για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης για πτυχιούχους  «Εκπαίδευση και Ερευνητική 
Πρακτική Άσκηση»/Integrative Graduate Education and Research Traineeship (IGERT) 
(http://www.igert.org). Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (Michigan) από το 2008 ανήγγειλε σχέδια, 
για να προσλάβει 100 επιστημονικά μέλη για πάνω από πέντε χρόνια "σε περιοχές που προωθούν 
διεπιστημονική διδασκαλία και έρευνα (University of Michigan 2008).  Μια πρόσφατη εθνική 
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έρευνα σε 1353 Κολλέγια και Σχολές Πανεπιστημίων διαπίστωσε ότι το 70% συμφώνησε (έντονα ή 
κάπως) με τη δήλωση ότι «η διεπιστημονική γνώση είναι καλύτερη από τη γνώση που αποκτήθηκε 
από έναν μεμονωμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό κλάδο» (N. Gross & S. Simmons, Personal 
communication, όπ. αν. Jacobs & Frickel, 2009: 46).  Η παρότρυνση για περισσότερη 
διεπιστημονικότητα, στην οποία συνηγορούσαν εκπρόσωποι ανθρωπιστικών, κοινωνικών και 
φυσικών επιστημών ενισχύθηκε και από επιστημονικές συζητήσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταθέτουν οι  Jacobs & Frickel (2009: 46-47) χαρτογραφώντας την 
εμφάνιση του όρου «διεπιστημονικότητα» στους τίτλους άρθρων των περιοδικών, διαπιστώθηκε 
ότι σχεδόν 8000 άρθρα έχουν δημοσιευθεί χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο. Βέβαια, όπως 
επισημαίνεται στην ίδια μελέτη, στη βιβλιογραφία εντοπίζει κανείς και μελέτες που εστιάζουν σε 
προβλήματα που ανακύπτουν από τις διεπιστημονικές ερευνητικές συνεργασίες3. Κρίνεται, όμως, 
σκόπιμο να επισημανθεί ότι η συνεργασία μεταξύ ερευνητών προϋποθέτει και ένα σύνολο 
κοινωνικών και όχι μόνο δεξιοτήτων, οπότε τα προβλήματα που προκύπτουν δεν ερμηνεύονται 
απλά και μόνο από την διεπιστημονική προσέγγιση ενός θέματος (Jacobs & Frickel,  2009). 

Στον χώρο της εκπαίδευσης η διαθεματικότητα ή /και η διεπιστημονικότητα ως μοντέλο 
προσέγγισης της γνώσης αποτελεί στοιχείο συζήτησης και επιστημονικού διαλόγου από τη 
δεκαετία του 1960. Ο στόχος είναι η γνώση που επιτυγχάνεται με την άμβλυνση των ορίων μεταξύ 
των επιστημονικών πεδίων προκειμένου να μελετηθεί και διερευνηθεί ένα ζήτημα που ενδιαφέρει  
και συνάδει με τις εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών με τρόπο σφαιρικό και ολιστικό 
(Κασσιμάτη, 2006: 96; Γαβαλάς, 2003: 20). Στις πλέον πρόσφατες έρευνες και μελέτες 
αναδεικνύεται ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής της διεπιστημονικότητας είναι θετικά για 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σύμφωνα με τους De Luca, Ogden & Pero (2015) τα ξεχωριστά 
μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών περιορίζουν τους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν σύμφωνα με 
τις νέες τάσεις της παιδαγωγικής που προωθούν τη διεπιστημονικότητα. Φαίνεται δε, σύμφωνα με 
την έρευνα των Trent & Moran (2018), η διεπιστημονική προσέγγιση να είναι η καταλληλότερη 
μέθοδος για μια θετική διαδικασία πολυεπίπεδης βιωματικής μάθησης και για τους εκπαιδευτικούς 
και για τους μαθητές. Η εφαρμογή των διεπιστημονικών προσεγγίσεων στις πολιτικές επιστήμες 
στο σχολείο για την επίλυση σύγχρονων σύνθετων ζητημάτων πολιτικού περιεχομένου οδηγεί τους 
μαθητές, σύμφωνα με τους Ellet, Esperanza & Phan (2016) στην ανάπτυξη πολιτικής και κριτικής 
σκέψης. Μάλιστα στην έρευνά τους διαπιστώθηκε ότι η αξιοποίηση της διεπιστημονικής 
διερεύνησης στη μελέτη πολιτικών θεμάτων της κοινωνίας επέτυχε την ενεργητική επίλυση των 
προβληματισμών, αντί της παθητικής εξέτασής τους από τους μαθητές,  και την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης όχι μόνο με τη μελέτη ενός ζητήματος (γνώσεις, πληροφορίες, δεδομένα και 
μεθοδολογίες διαφόρων επιστημονικών κλάδων) αλλά και με τη διερεύνηση των απαραίτητων 
συνδέσεων μεταξύ τους. Κι άλλες έρευνες, σχετικά με  διαθεματική προσέγγιση θεμάτων 
κοινωνικής και πολιτικής προσφοράς του ατόμου, υποστηρίζουν ότι ενισχύεται η πολιτική εμπλοκή 
των μαθητών και μελλοντικών πολιτών. Στην έρευνα των DeJarnette & Sudeck (2016) 
διαπιστώθηκε ότι μετά την εφαρμογή διαθεματικών σχεδίων μάθησης ακόμα και ο εκπαιδευτικός 
έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα, που απαιτούν την κοινωνική εμπλοκή 
και ενεργό συμμετοχή για τη λήψη αποφάσεων. Η καινοτομία της διεπιστημονικότητας στην 
εκπαίδευση προϋποθέτει έναν νέο τρόπο σκέψης, όπου η εκπαίδευση αναπαριστά τον τρόπο με τον 
οποίο ο μαθητής μαθαίνει στην καθημερινότητά του. Η γνώση βιωματική, ο μαθητής που 
αυτενεργεί το επίκεντρο και ο εκπαιδευτικός στον ρόλο του επιβλέποντα, εμψυχωτή, συμβούλου 
και υποστηρικτή (Karppinen, Kallunki & Komulainen, 2017).  

                                                 
3 Σύμφωνα με τον R. Tabulawa (2017, Interdisciplinarity, neoliberalism and academic identities: Reflections on recent 

developments at the University of Botswana, In: Journal of Education 11-42), για παράδειγμα, η απόλυτη στροφή στη 

διεπιστημονικότητα δημιουργεί ζήτημα σχετικά με τον παραγκωνισμό των επιστημονικών κλάδων ως αυτούσιες μονάδες και 

δημιουργεί έναν προβληματισμό για την εφαρμογή της διεπιστημονικότητας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τους στόχους 

που έχει και όχι τόσο ως μια νέα πρόταση, για να αποκτήσουν οι μαθητές τη γνώση. 
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Σε εθνικό επίπεδο με τη σύνταξη του  ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων 
Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.), (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003) εισάγεται η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης4. 
Η καινοτόµος αυτή προσπάθεια, βασίζεται στη δόμηση του περιεχομένου των διδασκόμενων 
αυτοτελών µαθηµάτων «στη βάση µιας ισόρροπης οριζόντιας και κάθετης κατανοµής της 
διδασκόµενης ύλης» (Αλαχιώτης, 2003: 3). Ουσιαστικά, προωθείται η διασύνδεση γνωστικών 
αντικειμένων δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό με τα νέα βιβλία να προβαίνει σε 
προεκτάσεις του διδασκόμενου αντικειμένου, να αναλύει σφαιρικά τις βασικές έννοιες, να διερευνά 
ολιστικά διδακτικές προσεγγίσεις, ενισχύοντας τη γενική παιδεία και την αναβάθμιση της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Ο όρος «διεπιστημονικός», όταν αναφέρεται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και στην 
εκπαίδευση περιγράφει τη διασύνδεση των γνώσεων διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, πεδίων 
ή ακαδημαϊκών σχολών σκέψης για την κατανόηση και επίλυση διαφόρων ζητημάτων. Η 
διαθεματικότητα που προωθείται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και που αποσκοπεί στη 
συγκρότηση ενιαίων ανεξάρτητων διαθεματικών διδακτικών αντικειμένων και τη διδασκαλία τους 
παράλληλη ή διαδοχική στο πλαίσιο περισσότερων του ενός μαθημάτων και στη πραγματοποίηση 
διαθεματικών δράσεων και εργασιών (ΦΕΚ 303/2003,3738- 3740) συνδυάζει δύο ή και 
περισσότερους κλάδους επιστημονικής γνώσης σε μία δραστηριότητα, ό,τι ακριβώς ορίζει η 
διεπιστημονικότητα. Στην πραγματικότητα ο εκπαιδευτικός καλείται κατά τη διδασκαλία ενός 
μαθήματος να συνδυάσει γνώσεις από άλλα μαθήματα και γνωστικές περιοχές για την ολιστική 
θεώρηση του κόσμου και την κατανόηση της ενότητας της γνώσης, ενώ παράλληλα διατηρείται η 
διάκριση των μαθημάτων με διαφορετικό περιεχόμενο. 

 

Προβληματισμοί και προκλήσεις  

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των πολυεπίπεδων προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας 
μέσω μιας ολιστικής μελέτης και έρευνας προτείνεται η εφαρμογή της διεπιστημονικότητας για την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δεξιότητας για πολυ-πρισματική μάθηση και μόρφωση πέρα 
από τα αυστηρά όρια δομημένων επιστημονικών κλάδων. Εκ των ενόντων δημιουργούνται δύο 
βασικοί προβληματισμοί:  

Α. Μπορεί η διεπιστημονική προσέγγιση να υπερβεί τα προβλήματα που δημιούργησε  η  
κατάτμηση της γνώσης σε τομείς εξειδίκευσης ?   

Β. Ποια η σημασία και η χρησιμότητα της διεπιστημονικότητας στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση σύμφωνα με την έρευνα? 

 
Α. Αποτελεί κοινή θέση ότι η κατάτμηση της γνώσης σε τομείς εξειδίκευσης έδωσε τεράστιες 

δυνατότητες σε όλους τους κλάδους ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Επειδή όμως η γνώση 
δεν παράγεται φθηνά, δεδομένου ότι σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες ένα ποσοστό του ΑΕΠ 
απορροφάται στην τυπική εκπαίδευση και επειδή η γνώση αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για 
οποιαδήποτε χώρα δεδομένου ότι το κέρδος που αποκομίζει από τις γνώσεις αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα ανταγωνιστικότητας, είναι γεγονός ότι η παραγωγικότητα της γνώσης σε μια χώρα 
παίζει ουσιαστικό ρόλο για την κοινωνική και οικονομική της επιτυχία. Η παραγωγικότητα της 
γνώσης, όμως,  χρειάζεται και αύξηση της απόδοσης του ήδη γνωστού. Αυτό σημαίνει ότι 
απαιτείται μια ικανότητα συνδυασμού των γνώσεων που διαθέτουμε, μια εφαρμογή και 
δραστηριοποίηση των γνώσεων που κατέχουμε. Η εξειδίκευση των γνώσεων που διαθέτουμε 
χρήζει μιας μεθοδολογίας, μιας εκγύμνασης του νου τέτοιας που να μας επιτρέπει να μετατρέψουμε 
τη δυνατότητα σε έμπρακτη απόδοση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνεται η γνώση χρηστική και δεν 

                                                 
4Σύμφωνα με τον Αλαχιώτη (2003) ο όρος «διαθεματικότητα» υπερβαίνει και υπερκαλύπτει τον όρο «διεπιστημονικότητα» 

με την έννοια ότι, όταν εξετάζεται ένα θέμα διεπιστημονικά απαιτεί τη συμβολή διαφόρων επιστημών, ενώ με τη διαθεματικότητα 

απαιτείται διασύνδεση, δηλαδή οργάνωση της διδακτέας ύλης κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η επεξεργασία του θέματος από 

πολλές οπτικές γωνίες και να αναδεικνύεται η σχέση του με την πραγματικότητα με προεκτάσεις όχι μόνο στο επίπεδο των 

επιστημών, της τέχνης και της τεχνολογίας αλλά και στη υιοθέτηση δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών για την πραγματική ζωή.    
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παραμένει απλή πληροφορία. Επομένως, για να καταστήσουμε τη γνώση παραγωγική πρέπει να 
μάθουμε να συνδέουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις. Αυτή η ικανότητα συνδυασμού των γνώσεων 
μπορεί να καλλιεργηθεί στο σχολείο, να γίνει αντικείμενο μάθησης, ώστε να συμβάλλει στην 
αύξηση της απόδοσης της προϋπάρχουσας γνώσης που κατέχει το άτομο. Είναι ένα πλεονέκτημα 
να μπορεί κανείς να εκμεταλλεύεται την υπάρχουσα γνώση. Η ικανότητα συνδυασμού των 
εξειδικευμένων γνώσεων αποτελεί μια μετάβαση από το στάδιο της  «επίλυσης του προβλήματος» 
στο στάδιο της μεθόδου «καθορισμού του προβλήματος». Πρώτο βήμα του σταδίου τούτου 
αποτελεί η συστηματική ανάλυση της γνώσης και των γνωστικών πληροφοριών που απαιτούνται 
για να λυθεί ένα ζήτημα και στη συνέχεια η οργάνωση σε πεδία δράσης της συστηματικής 
αντιμετώπισης του  προβλήματος (μεθοδολογία έρευνας) (Drucker, 2000: 233-249). Αυτή η 
πρακτική έχει ένα τεράστιο όφελος για την εκπαίδευση ως θεσμό, διότι καθιστά αναγκαίο και για 
τον εκπαιδευτικό να εστιάσει και να προκαλέσει τις ικανότητες των μαθητών αντί να αναλώνεται 
στην επισήμανση και θεραπεία των αδυναμιών τους δίνοντας προτεραιότητα μόνο στη δημιουργία 
αξιοπρεπών μετριοτήτων. «Ο καλύτερος ορισμός της διδασκαλίας και του δασκάλου είναι ότι 
ανακαλύπτει τις ικανότητες του μαθητή και τις επικεντρώνει στην επιτυχία» (Άγιος Αυγουστίνος της 
Ιππώνος 354-430, στο: Drucker, 2000: 260). 

Στην κοινωνία της γνώσης τα διαπιστευτήρια, τα πτυχία, τα διπλώματα αποτελούν το 
διαβατήριο για μια θέση στην αγορά εργασίας, σε θέσεις εργασίας που απαιτούν γνώση (εργασίες 
της γνώσης, κατά Drucker,2000: 264). Kαι επειδή η κοινωνία εξελίσσεται και αλλάζει στο πλαίσιο 
των νέων επικοινωνιών και της τεχνολογίας, πρέπει οι εργάτες υπηρεσιών να γνωρίζουν κάτι 
περισσότερο, να είναι δηλαδή εργάτες της γνώσης. Τούτο προϋποθέτει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα 
στην εκπαίδευση, και κυρίως περισσότερα εφόδια ως προς τη γνώση, με την προσφορά πρόσθετης 
πιο προχωρημένης γνώσης, προκειμένου τα άτομα να ανταποκριθούν στις εργασίες της γνώσης. Το 
άτομο αποκτά κεντρική θέση στην κοινωνία της γνώσης, επειδή η γνώση «δεν είναι απρόσωπη, 
όπως το χρήμα. Η γνώση δεν βρίσκεται σε ένα βιβλίο, σε μια βάση δεδομένων, σε ένα λογισμικό. 
Αυτά περιέχουν πληροφορίες. Η γνώση βρίσκεται πάντα σε ένα άτομο. Τη μεταφέρει ένα πρόσωπο. 
Την παράγει, την αυξάνει ή τη βελτιώνει ένα πρόσωπο» (Drucker, 2000: 270). Κι αυτό το πρόσωπο 
είναι ο μορφωμένος άνθρωπος, το «κοινωνικό αρχέτυπο» που ενσωματώνει τον πολιτισμό, τις 
αξίες, τις πεποιθήσεις, τις δεσμεύσεις της κοινωνίας, αλλά και που αντιμετωπίζει διαρκώς, νέες 
προκλήσεις και αναλαμβάνει νέες, ο εκπρόσωπος της κοινωνίας της μετανεωτερικότητας σε μια 
κοινωνία που διαρκώς αλλάζει. Ποια είναι, όμως, τα χαρακτηριστικά του μορφωμένου ανθρώπου5;  

Στον διάλογο που διεξάγεται κυρίως στην Αμερική τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζουν δύο 
τάσεις: αυτή των μηδενιστών, μεταμαρξιστών και γενικώς αντι- τοποθετήσεων που πρεσβεύουν ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει κάτι σαν τον μορφωμένο άνθρωπο και αυτή των ανθρωπιστών που 
αντίκεινται γενικά στο σημερινό σύστημα και την προτεραιότητα που δίνεται στις θετικές 
επιστήμες τονίζοντας την αναγκαιότητα της επιστροφής στον 19ο αι. στις ελευθέριες τέχνες και 
τους μεγάλους κλασσικούς για τη διαμόρφωση του μορφωμένου ανθρώπου. Κατά τον Drucker, 
καμιά από τις δύο παραπάνω θέσεις δεν προσδιορίζει την καθολικότητα του μορφωμένου 
ανθρώπου στην κοινωνία της γνώσης. Ο μορφωμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος της γνώσης πρέπει να 
είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση «να την καθιστά ικανή να επηρεάζει το παρόν […] και να 
διαμορφώνει το μέλλον» (2000: 272-273). Η παιδεία, ένα πρόγραμμα ελευθέριων τεχνών για τα 
παιδιά, η πρόσβαση στη Μεγάλη Παράδοση είναι σαφώς πολύ σημαντικά στοιχεία της 
εκπαίδευσης. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι νέοι που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σήμερα 
ενσωματώνονται σε μια κοινωνία διαφορετική με διαφορετικές απαιτήσεις. Όλο και πιο συχνά 
αντιμετωπίζουμε την επίμονη κριτική και διαμαρτυρία των νέων πως όσα διδάσκονται δεν έχουν 
σχέση με την πραγματικότητα. Ο μορφωμένος άνθρωπος της μετανεωτερικότητας θα πρέπει στα 

                                                 
5 Σκόπιμο να επισημανθεί ότι δεν γίνεται εδώ αναφορά στον διανοούμενο με τη σημασία και τη διάσταση που έχει ο όρος τα 

τελευταία χρόνια. Ο όρος «διανοούμενος» είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυσυζητημένος στον επιστημονικό διάλογο αξιόλογων 

κοινωνικών στοχαστών και κοινωνιολόγων εξαιτίας της αδυναμίας πλήρους και ουσιαστικής οριοθέτησης. Πρβλ. Ε. Said (1999), 

Διανοούμενοι και εξουσία, μτφρ. Γ. Παπαδημητρίου, Αθήνα: Scripta; Κ. Καστοριάδης (1999), Ο θρυμματισμένος κόσμος, Αθήνα: 

Υψιλον; J. Benda (1998), Η προδοσία των διανοουμένων, μτφρ. Η. Νικολούδης, Αθήνα: ΡΟΕΣ κ.ά.   



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

37 

πλαίσια της ετερογένειας του πληθυσμού που έχει προκύψει από τις μεγάλες μετακινήσεις 
ανθρώπων να είναι σε θέση να αποδεχτεί και να εκτιμήσει τις παραδόσεις και άλλων πολιτισμών 
(κινεζικός, αραβικός, ιουδαιοχριστιανικός κ.ά.) ως ισάξιας σημασίας με τον δυτικό πολιτισμό.  Στο 
πλαίσιο του πολιτισμικού πλουραλισμού να υπερασπίζεται πρακτικές κοινωνικών, πολιτικών και 
νομικών θεσμών της κοινωνίας, οι οποίες αποδέχονται την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα, 
το σεβασμό της ετερότητας και του Άλλου προασπίζοντας την κοινωνική συνοχή (Penman, 2018). 
Αυτό σημαίνει πως η εκπαίδευση λειτουργεί κατά τρόπο, ώστε τα παιδιά να έχουν μια πολιτισμική 
ταυτότητα που συμπεριλαμβάνει πολιτισμικά στοιχεία της κοινωνίας τους και ταυτόχρονα 
παραμένουν μέρος. 

Σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία, στην πλουραλιστική κοινωνία της γνώσης ο 
μορφωμένος άνθρωπος οφείλει να συνδυάσει την ιδιότητα του διανοούμενου με την εξειδικευμένη 
γνώση (λέξεις, ιδέες) και την ιδιότητα του διεκπεραιωτή που χρησιμοποιεί τη γνώση ως εργαλείο, 
για να εξυπηρετήσει σκοπούς της κοινωνίας. Άρα ο μορφωμένος πρέπει να έχει αναπτύξει την 
ικανότητα να κατανοεί τις διάφορες γνώσεις, τι πραγματεύονται και ποια είναι τα κεντρικά 
στοιχεία, διότι κάθε τι εξειδικευμένο μας παραπέμπει σε κάτι πιο γενικό, εμπεριέχεται σε μια άλλη 
ειδικότητα που εμπεριέχει μιαν άλλη αλήθεια κ.ο.κ. Άρα, λοιπόν, όσο περισσότερο εξειδικευμένοι 
γινόμαστε τόσο περισσότερο αναγκαία είναι η κατανόηση μέσω του συνδυασμού των γνώσεων.  

 
Β. Οι περισσότερες έρευνες που διερευνούν τη διεπιστημονικότητα ως μια νέα πρόταση στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα αποδεικνύουν τη χρησιμότητά της, τονίζοντας στοιχεία και 
στρατηγικές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα (περισσότερος διδακτικός χρόνος 
για την υλοποίηση των διαθεματικών δραστηριοτήτων, καλύτερη προετοιμασία εκπαιδευτικών 
κ.ά.) (Fitchett & Heafner, 2017; DeJarnette & Sudeck,2016; Vazquez-Alonso & Manassero-Mas, 
2017; DeLuca, Ogden & Pero, 2015; Ellett, Εsperanza & Phan, 2016). Η διεπιστημονικότητα στην 
εκπαίδευση απαιτεί έναν νέο τρόπο προσέγγισης της γνώσης, όπου ο μαθητής ασκεί τον κυρίαρχο 
ρόλο. Είναι γεγονός ότι η παραδοσιακή μορφή της εκπαίδευσης που έχει τη λειτουργία μιας 
κάθετης διαδικασίας με τη μεταλαμπάδευση των γνώσεων του εκπαιδευτικού προς τον μαθητή 
κρίνεται ξεπερασμένη. Όπως επίσης καθίσταται σαφές πως η πιο επιτυχημένη μάθηση συμβαίνει 
στις ομάδες συνεργασίας και ότι η βιωματική μάθηση στην καθημερινότητα με την υποστήριξη και 
εποπτεία του εκπαιδευτικού αφυπνίζει το ενδιαφέρον και προκαλεί την αυτενέργεια του μαθητή 
(Karppinen, Kallunki & Komulainen, 2017). Σε μια τέτοια σχέση διαντίδρασης οι μαθητές 
εξασκούνται σταδιακά στην κριτική αποτίμηση των πληροφοριών και των δεδομένων του 
ζητήματος που διερευνούν, προτού να καταλήξουν σε συμπεράσματα ή προτάσεις για την επίλυσή 
του (Cleovoulou, 2018). Εξάλλου η έρευνα αποδεικνύει ότι η εμπλοκή των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών σε διαδικασίες πολυεπίπεδης βιωματικής μάθησης με διεπιστημονικές και 
διαθεματικές προσεγγίσεις ενισχύουν την κοινωνική και πολιτική εμπλοκή των μαθητών και 
αναπτύσσουν δεξιότητες σύνδεσης ενός ζητήματος με ποικίλους παράγοντες (κοινωνικούς, 
πολιτικούς, οικονομικούς κ.ά.) επιτυγχάνοντας και την καλύτερη κατανόηση του θέματος (Trent & 
Moran, 2018; DeJarnette & Sudeck, 2016). Στις ομάδες συνεργασίας απελευθερώνεται και 
εξελίσσεται η αυτενέργεια των μαθητών, και η δημιουργικότητά τους, καλλιεργείται η δεξιότητα να 
παρατηρούν, να ακούν, να ερμηνεύουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και να βρίσκουν 
πολλαπλές απαντήσεις σε μια ερώτηση. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η ικανότητα της 
κριτικής αξιολόγησης των δεδομένων και ως διαδικασία αποτελεί ακόμα σήμερα ένα ζητούμενο 
της ελληνικής εκπαίδευσης. 

Η προώθηση διερεύνησης πολυεπίπεδων γνωστικών ζητημάτων και προβληματισμών της 
σύγχρονης κοινωνίας μέσω της ολιστικής διεπιστημονικής μελέτης και ερμηνείας τους προέκυψε 
ως λύση στα προβλήματα που δημιούργησε η αλματώδης πρόοδος της επιστημονικής γνώσης και η 
εξειδίκευση των επιστημονικών πεδίων. Η μονοδιάστατη μελέτη και έρευνα, η πρακτική των 
διακριτών και αυτοτελώς διδασκομένων μαθημάτων δημιούργησε προβλήματα, όπως το μειωμένο 
ενδιαφέρον των μαθητών που προκαλείται από την αδυναμία τους να συνδέσουν τις γνώσεις των 
διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων μεταξύ τους ή με την καθημερινότητά τους. Στη σύγχρονη 
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παιδαγωγική που προωθείται η μαθητοκεντρική, διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, η 
συνεργασία κατά τη διδασκαλία και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία η διεπιστημονικότητα 
αποκτά μεγάλη σημασία: επειδή αντιμετωπίζει ολιστικά και σφαιρικά σύνθετα προβλήματα, 
εμβαθύνει και εμπλουτίζει τη μαθησιακή εμπειρία, προκαλεί ταυτόχρονα την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των παιδιών αλλά και την απόκτηση της δεξιότητας πολύ-πρισματικής μάθησης 
και ολόπλευρης μόρφωσης έξω από τα αυστηρά όρια κάθε γνωστικού αντικειμένου. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Η ΔΙΕ ΚΑΙ Η ΔΙΑ –ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ: ΟΙ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Ζούκης Νίκος 

Εκπαιδευτικός – Ερευνητής 

 

Περίληψη 

Βασικός σκοπός του άρθρου είναι να δείξει πως κινούμαστε προς μια νέα εποχή συνάντησης, 

γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των επιστημών. Χρειάζεται  να διευκολύνουμε, να 

εξελίξουμε και να εμβαθύνουμε αυτό τον διάλογο για να παράγουμε νέες έννοιες, μεθόδους, 

θεωρίες και πρακτικές που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά ουσιώδη, 

πολύπλοκα προβλήματα. Σ’ αυτή την προοπτική αναγκαία είναι και η διεύρυνση - υπέρβαση των 

αρχών της κλασικής λογικής. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διε και  δια –επιστημονικότητα, αρχές κλασικής λογικής, πολυπλοκότητα, 

πρόκληση, αλήθεια, γλώσσα , ταυτότητα. 

1. Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των επιστημών και των συναφών κλάδων τους συντελέστηκε στην βάση μιας 

θεμελιώδους αντίληψης για την κατάλληλη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων που κυριάρχησε από 

την βιομηχανική επανάσταση και μετά. Σύμφωνα μ’ αυτήν την αντίληψη για να λύσουμε 

αποτελεσματικά ένα πρόβλημα χρειάζεται να το «τεμαχίσουμε» σε μικρότερα τμήματα. Στην 

συνακόλουθη αναλυτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ενσωματώθηκαν και εφαρμόστηκαν, μ’ 

έναν σχεδόν δογματικό τρόπο, οι τρεις αρχές της λογικής του Αριστοτέλη και αναπτύχθηκαν 

κάθετα εξειδικεύσεις σε όλους τους τομείς του επιστητού. Συντελέστηκε, ακόμη, και ένας 

απαραβίαστος, μέχρι σήμερα, διαχωρισμός μεταξύ ανθρωπιστικών -κοινωνικών  από τη μία πλευρά 

και   θετικών επιστημών από την άλλη. Είναι γεγονός πως η κάθετη αυτή ανάπτυξη των επιστημών 

συνέβαλε τα μέγιστα στην επίλυση ποικίλων προβλημάτων και στην διαμόρφωση ενός πολιτισμού 

που βελτίωσε αισθητά την καθημερινότητα των ανθρώπων και  αύξησε το μέσο όρο ζωής τους. 

Ωστόσο, είναι επίσης γεγονός πως δημιούργησε και νέα προβλήματα.  
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Σήμερα γίνεται σταδιακά παραδεκτό ότι τα κυριότερα και ουσιώδη προβλήματα (ενεργειακό, 

περιβαλλοντικό, κλιματικής αλλαγής, εργασίας, οικονομίας, ανάπτυξης, ανεργίας, φτωχοποίησης, 

μεταναστευτικό  κ.λπ.) είναι πολύπλοκα, δηλαδή έχουν πολλές διαστάσεις που είναι αδιαχώριστες 

μεταξύ τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο πρακτικές  εφαρμογής της αναλυτικής μεθόδου και  «τεμαχισμού» 

των παραπάνω προβλημάτων σε επιμέρους τμήματα καθώς και η ανάθεσή τους για επίλυση μόνο 

 σε ειδικούς φαντάζουν μυωπικές και αναποτελεσματικές. 

Υπό το πρίσμα της παραπάνω συνειδητοποίησης νέες διε και δια επιστημονικές έννοιες και 

πρακτικές αναδύονται  ως αναγκαιότητα από τα νέα δεδομένα και μέσα απ’ αυτές προκύπτει η 

ανάγκη διεύρυνσης – υπέρβασης των αρχών της κλασικής λογικής. Τι είναι όμως η 

διεπιστημονικότητα και τι  η δια-επιστημονικότητα  ως έννοιες και πρακτικές; Ποιες γνωστικές και 

εκπαιδευτικές προκλήσεις συνεπάγονται; Οι αρχές της κλασικής λογικής είναι κατάλληλες για 

αντικείμενα και υποκείμενα ή χρειάζεται να διευρυνθούν και σε ποια κατεύθυνση; Πώς μπορούμε 

να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας που κρύβεται 

μέσα μας, στην γλώσσα και στην δόμηση της ταυτότητάς μας; 

Στην βάση των παραπάνω παραδοχών και των συναφών ερωτημάτων, εστιάζουμε στην 

αποσαφήνιση των διε και δια επιστημονικών εννοιών και πρακτικών, στις γνωστικές και 

εκπαιδευτικές προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας και στην αναγκαιότητα διάκρισης και 

υπέρβασης των τριών αρχών της κλασικής λογικής, μέσα από «οικεία» παραδείγματα στις 

περιπτώσεις της γλώσσας και της ταυτότητας. 

1.1. Αποσαφήνιση εννοιών 

Στις νέες συνθήκες που πλέον διαμορφώνονται εκκίνησαν στον διεθνή χώρο προσπάθειες 

συνάντησης και συνεργασίας  μεταξύ των επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό εμφανίστηκαν δύο βασικές 

έννοιες και πρακτικές. Πρόκειται για την έννοια της διεπιστημονικότητας (interdisciplinary) και 

την έννοια της  δια-επιστημονικότητας ή εγκάρσιας διεπιστημονικότητας (transdisciplinary). 

Η έννοια της διεπιστημονικότητας (interdisciplinary) αναφέρεται και αφορά στην διαδικασία 

εκείνη, σύμφωνα με την οποία η κάθε επιστήμη ξεχωριστά παρέχει τις έννοιες, τις θεωρίες και τα 

μεθοδολογικά της εργαλεία, προκειμένου να θεαθούν σφαιρικά και να κατανοηθούν σε βάθος 

πολύπλοκες καταστάσεις και προβλήματα. Στην διαδικασία αυτή οι επιμέρους επιστήμες δεν 

απεμπολούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και διατηρούν τα όρια τους (Ζούκης, 2007). 

Η έννοια της δια-επιστημονικότητας ή εγκάρσιας διεπιστημονικότητας (transdisciplinary) 

αναφέρεται και αφορά στην διαδικασία εκείνη, σύμφωνα με την οποία  επιλέγεται μια κατάσταση 

προς κατανόηση και αντιμετώπιση ή ένα πρόβλημα προς επίλυση. Οι συμμετέχοντες, συνήθως 

ομάδες με διεπιστημονική σύνθεση, καλούνται να επιλέξουν έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογικά 

εργαλεία από οποιοδήποτε επιστήμη ή  επιστημονικό κλάδο  ή ακόμη να τα αναμείξουν κατάλληλα 

και παράλληλα να αξιοποιήσουν την «υποκειμενική» γνώση  και τις βιωμένες εμπειρίες, 

συμπεριλαμβανομένων της διαίσθησης και της φαντασίας τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

την κατάσταση ή να επιλύσουν το πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνουν νέες έννοιες, 

θεωρίες και μεθοδολογικά εργαλεία παράγοντας και νέα γνώση(Ζούκης 2007). 

Οι όροι δια-επιστημονικότητα (transdisciplinary) και διεπιστημονικότητα (interdisciplinary) 

λειτουργούν συμπληρωματικά. Η διεπιστημονικότητα είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας που 

ολοκληρώνεται με την δια-επιστημονικότητα με την οποία οδηγούμαστε στην αντιμετώπιση των 

καταστάσεων και την επίλυση προβλημάτων που αυτές θέτουν με την παραγωγή νέων 

επιστημονικών «εργαλείων». Στο σημείο αυτό χρειάζεται να τονιστεί ότι  η δια-επιστημονικότητα ή 

η εγκάρσια διεπιστημονικότητα δεν επιδιώκει να εξαλείψει ή να αποκτήσει μια κυριότητα έναντι 

όλων των επιστημών ή επιστημονικών κλάδων,  αλλά αντίθετα να συμβάλλει στο «άνοιγμά» τους 

έτσι ώστε να αναζητήσουν κοινούς τόπους εξακτινώνοντας  περαιτέρω τα όρια τους(Ζούκης 2007). 
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2.1. Γνωστικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις 

Όλες οι παραπάνω προσπάθειες βρίσκονται σήμερα σ’ ένα αρχικό στάδιο και κρίνεται 

απαραίτητο να συνεχιστούν, να ενταθούν και να εξελιχθούν. Οι γνωστικές προκλήσεις που 

ανοίγονται είναι ιδιαίτερα σημαντικές και για το λόγο αυτό πρωτίστως, ως άτομα ο καθένας μας, 

χρειάζεται: α) να κατανοήσουμε σε βάθος τις νέες έννοιες της διεπιστημονικότητας 

(interdisciplinary) και της  δια-επιστημονικότητας ή εγκάρσιας διεπιστημονικότητας 

(transdisciplinary). β) να δοκιμάσουμε την λειτουργία των διαδικασιών που ακολουθούνται στην 

πράξη αντιμετωπίζοντας καθημερινά πολύπλοκα προβλήματα και γ) να παραμείνουμε ανοικτοί σε 

ό,τι νέο και διαφορετικό μας προσφέρουν στην επίλυση προβλημάτων και στις νέες δυνατότητες 

που ανοίγονται μπροστά μας για την ολιστική αντιμετώπιση των κυριοτέρων και ουσιωδών 

προβλημάτων της εποχής μας. 

Στην εκπαίδευση οι προκλήσεις είναι ανάλογες. Στον χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

είναι απαραίτητο α) να διευκολυνθεί, να εξελιχθεί και να ενταθεί ο διάλογος μεταξύ των 

επιστημών. β) να κατανοηθούν σε βάθος οι παραπάνω έννοιες και διαδικασίες ώστε να 

αντιμετωπίσουμε τις όποιες στρεβλώσεις (Ζούκης, 2008) και να παραχθούν νέες έννοιες, θεωρίες 

και μεθοδολογικά εργαλεία και γ) να επανοργανωθούν  τα προγράμματα σπουδών όλων των 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα για να εξασφαλιστούν γόνιμοι 

συνδυασμοί κάθετης και οριζόντιας ανάπτυξης και λειτουργίας των γνωστικών αντικειμένων 

(Ζούκης κ. ά. 2005)  Στο χώρο της βασικής εκπαίδευσης οφείλουμε μετά από συστηματική έρευνα 

και εφαρμογές να τροποποιήσουμε τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες 

ενσωματώνοντας σ’ αυτά τις αρχές της διε και δια επιστημονικότητας με την κατάλληλη 

εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κινούμενοι σ’ αυτή την 

κατεύθυνση δύναται να συναντηθούμε και να πραγματώσουμε την παρακάτω θέση του .J.  Dewey : 

«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 συγκεκριμένη και ενεργητική σχέση με αυτόν τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του 

είναι φυσικά ενιαίες. Η σύνδεση των σπουδών δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα. Ο δάσκαλος δεν θα 

είναι υποχρεωμένος να προσφεύγει σε κάθε είδους τεχνάσματα και να συνυφαίνει λίγη αριθμητική με 

το μάθημα της ιστορίας. Συνδέστε το σχολείο με τη ζωή και όλες οι σπουδές θα συνδεθούν 

αναγκαστικά» (Dewey, 1990, p.91). 

2.2. Οι περιπτώσεις της γλώσσας και της ταυτότητας 

Προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος τις νέες οριζόντιες διαδικασίες που αναδύονται και 

εξελίσσονται στο χώρο των επιστημών και ταυτόχρονα να αντιληφθούμε τις αγκυλώσεις που 

δημιουργούν σ’ αυτή την προοπτική οι τρεις αρχές της λογικής του Αριστοτέλη, χρειαζόμαστε 

«οικεία» παραδείγματα. «Οικεία» με την έννοια ότι βρίσκονται μέσα στην ίδια την γλώσσα και την 

συγκρότηση της ταυτότητας μας και επομένως δύναται να προσληφθούν και να κατανοηθούν, 

σχετικά εύκολα, με προσωπικό αναστοχασμό. 

Σε ό,τι αφορά στην γλώσσα την δυνατότητα αυτή μας την παρέχει μια απλή πρόταση: Η 

Κρήτη είναι όμορφη. 
Εάν εξετάσουμε τους όρους της πρότασης αυτής από την πλευρά της γραμματικής, θα 

συναντηθούμε με την αλήθεια της γραμματικής. Δηλαδή, το Η είναι άρθρο, η Κρήτη είναι 

ουσιαστικό, το είναι είναι ρήμα και το όμορφη είναι επίθετο. Από την άλλη πλευρά, εάν 

εξετάσουμε τους ίδιους όρους από την πλευρά του συντακτικού, θα συναντηθούμε και θα 

συμφωνήσουμε με την αλήθεια του συντακτικού. Δηλαδή, το Η είναι προσδιορισμός, η Κρήτη 

είναι υποκείμενο, το είναι συνδετικό ρήμα και το όμορφη είναι κατηγορούμενο. 
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Σχήμα 1 

Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα η γραμματική ή το συντακτικό κατέχει την αλήθεια και 

ποια είναι ή τι είδους είναι η αλήθεια αυτή; Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα χρειαστεί να 

ανατρέξουμε στις βασικές αρχές της  λογικής. Υπό το πρίσμα των βασικών αρχών της κλασικής 

λογικής (σχημ.2),  οι οποίες μας υποβάλλουν και επιβάλλουν μια εξειδικευμένη ή αλλιώς 

τεμαχισμένη προσέγγιση – εξέταση, δεν θα δυσκολευτούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι τόσο η 

γραμματική όσο και το συντακτικό κατέχουν την δική τους αλήθεια.  Αυτή η έννοια της αλήθειας 

νοείται ως συμφωνία της κρίσης – γνώσης με το αντικείμενό της, είναι με άλλα λόγια η 

αντικειμενική αλήθεια.. Στον πρόσφατο Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία αναλύσαμε τις έννοιες της 

αλήθειας ως συμφωνίας της κρίσης – γνώσης με το αντικείμενό της, της αλήθειας ως συνεννόησης 

και την έννοια της αλήθειας ως αποκάλυψης.(Ζούκης, 2016 & Ζούκης 2017) 
 

 
Σχήμα 2. 

 

Σε –ό,τι αφορά στην περίπτωση της ταυτότητας (σχ. 3)με ανάλογο τρόπο είναι σχετικά 

εύκολο να αντιληφθούμε ότι εάν ίσχυαν σε ανθρώπινα υποκείμενα  οι τρεις αρχές της λογικής του 

Η αρχή της ταυτότητας 

Το Α είναι Α βεβαιώνει ότι το όμοιο είναι αδύνατο να 

υπάρχει και να μην υπάρχει ταυτόχρονα και υπό την ίδια 

σχέση. 

Η αρχή της μη αντίφασης 

Το Α δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα Β και μη Β 

Η αρχή της μη αντίφασης βεβαιώνει ότι ο ίδιος 

χαρακτήρας είναι αδύνατο να ανήκει και να μην ανήκει 

ταυτόχρονα και υπό την ίδια σχέση στο ίδιο υποκείμενο 

Η αρχή του αποκλειόμενου τρίτου 

Το Α είναι Β ή μη Β βεβαιώνει ότι ανάμεσα σε δύο 

αντιθετικές προτάσεις μόνο η μία μπορεί να θεωρηθεί 

αληθής 
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Αριστοτέλη τότε θα οδηγούμαστε σε παράλογες παραδοχές. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος θα είχε μόνο 

μία ταυτότητα είτε τοπική, είτε εθνική, είτε υπερεθνική, είτε πλανητική και σε καμία περίπτωση 

δεν θα μπορούσε να συνδυάσει τουλάχιστον δύο ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια οδηγούμαστε σε 

παράδοξα του τύπου π.χ.  εάν ένας κρητικός επιλέξει την τοπική του ταυτότητα δεν μπορεί να είναι 

ταυτόχρονα ούτε Έλληνας, ούτε Ευρωπαίος ούτε κάτοικος του πλανήτη γη. 
 

 
Σχήμα 3 

 

Όπως γίνεται εμφανές από τα δύο παραπάνω παραδείγματα η αλήθεια ως συμφωνία της 

κρίσης – γνώσης με το αντικείμενο της θέτει σε πρώτη προτεραιότητα το Εγώ, γεννά σκληρούς 

ανταγωνισμούς και δυϊσμούς. Οι δυϊσμοί αυτοί εμφανίστηκαν σε κάθε τομέα του επιστητού και 

διαχύθηκαν παντού. Στην φιλοσοφία εκφράστηκε ως δυϊσμός του πνεύματος από την μια πλευρά 

και της ύλης από την άλλη. Στο χώρο των επιστημών εμφανίστηκε ως δυϊσμός μεταξύ 

ανθρωπιστικών / κοινωνικών επιστημών από την μία πλευρά και θετικών επιστημών από την άλλη. 

Ωστόσο, το όλο ζήτημα μπορεί να θεαθεί και μ’ έναν άλλο ριζικότερο τρόπο. (σχημ. 4) Να 

αντιληφθούμε, δηλαδή, πως το Η λειτουργεί ταυτόχρονα και ως άρθρο και ως προσδιορισμός. Η 

λέξη Κρήτη λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ουσιαστικό και ως υποκείμενο. Η λέξη είναι, λειτουργεί 

ταυτόχρονα ως ρήμα και ως συνδετικό ρήμα και η λέξη όμορφη λειτουργεί ταυτόχρονα ως επίθετο 

και ως κατηγορούμενο. Να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε, δηλαδή, την αδιαίρετη φύση, την 

επαλληλία και την συμπληρωματικότητά τους στην λειτουργία του λόγου.  Η αναστοχαστική 

μετακίνησή μας από μια ακινητοποιημένη θέση σε μια θέση κίνησης και λειτουργίας, μας οδηγεί σε 

μια νέα βαθύτερη κατανόηση και αποδοχή της πολυπλοκότητας. Λειτουργώντας, επίσης, με 

αναλογική σκέψη δεν θα δυσκολευτούμε να αντιληφθούμε ότι εδώ βρίσκει λύση και το  αδιέξοδο 

της κβαντικής φυσικής, η οποία με την σειρά της έχει αναδείξει την ανάγκη να αντιληφθούμε την 

κίνηση του φωτός με δύο μορφές συγχρόνως και ως σωματίδιο και ως κύμα, καθώς και άλλα 

τωρινά αδιέξοδα στο πλαίσιο όλων των επιστημών. Εάν δε στην λειτουργία του λόγου 

εφαρμόσουμε την ολο-γραφική/σκοπική/νομική αρχή που εισήγαγε ο θεωρητικός της 

πολυπλοκότητας Edgar Morin, θα κατανοήσουμε βαθύτερα την συμπληρωματικότητα των μερών 

της γραμματικής και του συντακτικού με βάση το σκοπό της χρήσης του λόγου. Η 

ολο(γραφική/σκοπική/νομική) αρχή καταδεικνύει τη φυσική πραγματικότητα ενός εντυπωσιακού 

τρόπου οργάνωσης, κατά τον οποίο το όλον υπάρχει στο μέρος που υπάρχει μέσα στο όλον, και 

κατά τον οποίο το μέρος είναι ικανό να αναπαράγει, μέσες άκρες το όλον. Πρόκειται για την 

έγγραφη (έγγραμμα) του όλου (ολόγραμμα) σε καθένα από τα μέρη του που, παρ’ όλα αυτά, 

διατηρούν τη μοναδικότητά τους. Η ολογραφική οργάνωση χαρακτηρίζεται από ένα πλούσιο 

συνδυασμό δυνατοτήτων: α) Τα μέρη μπορούν να είναι μοναδικά ή πρωτότυπα, διαθέτοντας 

συγχρόνως γενικούς και γενεσιουργούς χαρακτήρες της οργάνωσης του όλου, β) τα μέρη 

απολαμβάνουν σχετική αυτονομία, γ) μπορούν να εγκαθιδρύουν επικοινωνία μεταξύ τους και να 

πραγματοποιούν οργανωτικές ανταλλαγές και δ) μπορούν πιθανά να είναι ικανά να αναπαράγουν 

το όλον.  Επίσης τρεις τρόποι απορρέουν από την ίδια αρχή και αφορούν: 1. Ολογραφικός τρόπος: 
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το όλον είναι κατά κάποιο τρόπο εγγεγραμμένο στο μέρος που ανήκει στο όλον. 2. Ολοσκοπικός 

τρόπος: πραγματοποιεί τη σφαιρική αναπαράσταση ενός φαινομένου ή μιας κατάστασης 3. 

Ολονομικός τρόπος: το όλον κυβερνά τις μερικές/τοπικές δραστηριότητες που το κυβερνούν. 

 

  
Σχήμα 4 

 

Έτσι, όταν σκοπός μας είναι η περιγραφή κυριαρχούν τα επίθετα, οι επιθετικοί προσδιορισμοί 

και η παρατακτική σύνδεση και όλα τα άλλα μέρη του λόγου  υποτάσσονται και εναρμονίζονται 

λειτουργικά προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός μας. Αντίστοιχα, συμβαίνει το ίδιο με κυριαρχία 

των ρημάτων, επιρρημάτων και χρονικών προσδιορισμών , όταν σκοπός μας είναι η αφήγηση. 

Ακόμη μπορούμε να κατανοήσουμε την λειτουργία του λόγου των θετικών επιστημών 

(φυσική/μαθηματικά), όπου προβλέπονται αυστηρές διαδικασίες, καθώς κυριαρχεί το ρήμα με όλες 

τις εκφάνσεις των εγκλίσεων του (προστακτική/υποτακτική/οριστική). 

Πρόκειται, λοιπόν, για μια άλλη έννοια της αλήθειας που συνιστά αποκάλυψη και αναφέρεται 

στο Εμείς, στην από κοινού συλλειτουργία και συμπληρωματικότητα στην βάση επίτευξης ενός 

σκοπού. Αποδοχή, δηλαδή, της αλήθειας ως δείξιμο των όντων (γραμματική/συντακτικό) καθ’ 

αυτά. Αλήθεια που επιτρέπει να ιδωθούν τα όντα βγάζοντας τα από την κρυπτότητά τους 

αποκαλύπτοντας τα, που επεξεργάστηκε, ήδη από το 1927, ο Martin Heidegger στο έργο του  Είναι 

και Χρόνος. Η αλήθεια επισημαίνει ο Heidegger δεν έχει διόλου την δομή μιας συμφωνίας 

ανάμεσα στην γνώση και το αντικείμενο με το νόημα της εξομοίωσης ενός υποκειμένου με ένα 

άλλο αντικείμενο, αλλά η αλήθεια της απόφανσης πρέπει να εννοηθεί ως αποκαλυπτικότητα 

(Heidegger,1978:342). Για να στοιχειοθετήσει την θέση του αυτή επικαλείται και ερμηνεύει ένα 

χωρίο του Ηράκλειτου σχετικά με τον λόγο, στο οποίο διαφαίνεται το φαινόμενο της αλήθειας με 

το νόημα της ακρυπτότητας και του αποκαλύπτεσθαι: 

«Στον λόγο και σ’ αυτόν που τον μιλά και τον κατανοεί, αντιπαραβάλλονται οι ασύνετοι. Ο 

λόγος είναι «φράζων όκως έχει»: λέει κατά ποιόν τρόπο είναι τα όντα. Αντίθετα στους ασύνετους 

λανθάνει, παραμένουν κρυμμένα όσα κάνουν, επιλανθάνονται, λησμονούν, δηλαδή γι’ αυτούς τα όντα 

καταποντίζονται ξανά μες στην κρυπτότητά. Στον λόγο, ιδιάζει λοιπόν η ακρυπτότητα, η αλήθεια» 

(Heidegger, 1978:343). 

Αλλά τι γίνεται με τις αρχές της παραδοσιακής λογικής και την έννοια της αντικειμενικής 

αλήθειας; Ο Heidegger είναι ιδιαίτερα σαφής σ’ αυτό το ερώτημα. Θεμέλιο της παραδοσιακής 

λογικής είναι μια οντολογία των παρευρισκόμενων όντων. Στον Heidegger η έννοια της 

παρεύρεσης και κατά συνέπεια των παραβρισκόμενων όντων  σχετίζεται με  κάθε τι ανάρμοστο με 

το ανθρώπινο Ον.  Επομένως η παραδοσιακή λογική αφορά στις σχέσεις του ανθρώπου με τα 

αντικείμενα του περιβάλλοντος του και όχι στην σχέση μεταξύ υποκειμένων και για το λόγο αυτό 

όσες βελτιώσεις ή επεκτάσεις  και αν της γίνουν δεν θα γίνει πιο  εύκαμπτη  (Heidegger,  1978.σ. 

217). Μας υπενθυμίζει επίσης ότι οι Έλληνες είχαν αντιληφθεί ότι ο λόγος δύναται να αποκαλύπτει 

ή να αποκρύβει και ακόμη πως  ο Αριστοτέλης δεν υπερασπίστηκε την θέση ότι ο αρχέγονος 
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«τόπος» της αλήθειας είναι η κρίση. Αντίθετα η πιο αρχέγονη αλήθεια είναι ο «τόπος» της 

απόφανσης και η οντολογική συνθήκη της δυνατότητας να είναι οι αποφάνσεις αληθινές ή 

λαθεμένες, δηλαδή αποκαλυπτικές ή επικαλυπτικές  (Heidegger,  1978.σ. 351). 

Από τις παραπάνω θέσεις γίνεται αντιληπτό ότι απαιτείται διάκριση μεταξύ της αλήθειας ως 

αποκάλυψης, που αφορά σε μια λογική που εμπεριέχει την αντίφαση και ισχύει για τον άνθρωπο 

(υποκείμενο) στην σχέση του με τον εαυτό του και άλλους ανθρώπους (υποκείμενα) και της 

αλήθειας ως συμφωνίας της κρίσης (γνώσης) με το αντικείμενό της, που εμπεριέχει όλες τις αρχές 

της κλασικής λογικής και ισχύει στις σχέσεις του ανθρώπου με τα αντικείμενα του περιβάλλοντος 

του. Η κατανόηση αυτής της διάκρισης έχει ουσιαστικές και εκτεταμένες συνέπειες για την 

ανθρώπινη συνειδητότητα την επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις στις σημερινές πλανητικές 

συνθήκες.  Ένα πρώτο απλό, αλλά ουσιαστικό παράδειγμα σχετίζεται με την δυνατότητα, μέσω της 

αποδοχής της αντίφασης, να κατανοηθεί η αυτονόητη και αυταπόδεικτη αλήθεια ότι ο κάθε 

άνθρωπος έχει ταυτόχρονα τρεις τουλάχιστον ταυτότητες μία τοπική, μία εθνική και μία γήινη ή 

οικουμενική ή  πλανητική.  Ο καθένας ζει σε μια τοπική κοινότητα, ανήκει ταυτόχρονα σε μια 

εθνική οντότητα, και ίσως σε μια  υπερεθνική και τελικά είμαστε όλοι κάτοικοι του πλανήτη, 

συνδυάζοντας ταυτόχρονα τρεις, τέσσερις ή και περισσότερες ταυτότητες συγκλίνοντας σε  μια 

κοινή γήινη ταυτότητα που αποτελεί και τον αθέατο, μέχρι στιγμής, δεσμό που συνέχει και ενώνει 

όλα τα ανθρώπινα υποκείμενα. Η διάκριση αυτή μας βοηθά, επίσης, να κατανοήσουμε και πλείστες 

άλλες αντιφάσεις που έχουν δημιουργήσει μέχρι τώρα πλήθος επικίνδυνων στρεβλώσεων με 

κορυφαία την σύλληψη των ανθρώπινων υποκειμένων ως αντικειμένων, στο πλαίσιο της 

αντικειμενικής αλήθειας. Στην ουσία πρόκειται για μια πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπινου 

υποκειμένου από το καθεστώς της αντικειμενικής αλήθειας του Εγώ που παγώνει τα πάντα σε 

αντικείμενα. Ωστόσο, η σύλληψη και η διαχείρισή αυτής της διάκρισης δεν είναι εύκολη υπόθεση 

και απαιτεί ριζικό αναστοχασμό από κάθε ανθρώπινο υποκείμενο. 

3.Συμπεράσματα - Επίλογος  

Κινούμαστε προς μια νέα εποχή συνάντησης, γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των 

επιστημών. Η διαδικασία αυτή φωτίζει με νέους τρόπους πολλές, μέχρι σήμερα, αυτονόητες 

παραδοχές μας. Οφείλουμε τόσο ως άτομα όσο και ως κοινωνίες να παραμείνουμε ανοικτοί σε ό,τι 

διαφορετικό και νέο παράγεται απ’ αυτή την δημιουργική συνάντηση. Χρειάζεται ακόμη, να 

διευκολύνουμε, να εξελίξουμε και να εμβαθύνουμε αυτό τον διάλογο για να παράγουμε νέες 

έννοιες, μεθόδους, θεωρίες και πρακτικές που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά 

ουσιώδη, πολύπλοκα προβλήματα. 
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Η ΔΙΕ ΚΑΙ Η ΔΙΑ –ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ. 
 

Ζούκης Νίκος 

Εκπαιδευτικός – Ερευνητής 

Περίληψη 

Βασικός σκοπός του άρθρου είναι να δείξει πως η γόνιμη και δημιουργική συνάντηση των 

επιστημών μας παρέχει νέα «εργαλεία» θέασης και κατανόησης της ιστορίας του ανθρώπου. 

Εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική που  οφείλουμε τόσο ως άτομα όσο και ως κοινωνίες να 

αξιοποιήσουμε. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διε και δια –επιστημονικότητα, φυσικά, τεχνικά, ανθρωπιστικά, κοινωνικά 

συστήματα, ανθρώπινο ον, εξέλιξη, γίγνεσθαι,  πλανητικό σύστημα, ολιστική προσέγγιση, θεωρία 

του χάους, ιστορικότητα και ιστορία, πλανητική πρόκληση. 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση διαρθρώνεται σε τρεις άξονες. Στον πρώτο άξονα εξετάζονται οι 

συνέπειες της σχέσης του ανθρώπου με το χώρο και τον χρόνο από την ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνικής και της τεχνολογίας και παράλληλα εντοπίζονται οι προκλήσεις που συνεπάγεται αυτή η 

εξέλιξη  για την ιστορία του ανθρώπου. Στον δεύτερο άξονα αναλύονται οι έννοιες  της 

διεπιστημονικότητας (interdisciplinary) και  της  δια-επιστημονικότητας ή εγκάρσιας 

διεπιστημονικότητας (transdisciplinary), οι οποίες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της θεωρίας του 
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χάους. Ακολούθως, στον ίδιο άξονα, παρουσιάζονται οι νέες έννοιες και οι μέθοδοι που εισάγει η 

θεωρία του χάους τόσο στα φυσικά και τεχνικά όσο και στα ανθρωπιστικά - κοινωνικά συστήματα 

Τέλος, στον  τρίτο άξονα, παρουσιάζεται συνοπτικά η διευρυμένη θεωρία του χάους και αναλύεται 

η συμβολή και η σημασία της στην θέαση και κατανόηση της  ιστορίας του ανθρώπου. 

2. Η διάρρηξη της σχέσης μας με τον χώρο και το χρόνο και οι προκλήσεις που συνεπάγονται 

για την κατανόηση της ιστορίας 

Οι τεχνολογίες που ως ανθρωπότητα έχουμε αναπτύξει έχουν συμβάλει στην διαμόρφωση 

μιας νέας για την ανθρώπινη συνείδηση κατάστασης. Πληροφορίες, εικόνες και συμβάντα 

μεταδίδονται πλέον με ασύλληπτη, σε σχέση με άλλες εποχές,  ταχύτητα. Οι αποστάσεις στην 

συνείδησή μας εκμηδενίζονται με αποτέλεσμα  σιγά -σιγά και ανεπαίσθητα να τροποποιείται  η 

σχέση μας με το χρόνο και το χώρο.  Σταδιακά συνειδητοποιούμε ότι όλοι οι άνθρωποι παρά τις 

όποιες διαφορές μας (γλώσσα, χρώμα, εθνότητα) διαβιούμε στον ίδιο πλανήτη, έχουμε τις ίδιες 

ανάγκες και αντιμετωπίζουμε κοινά ουσιώδη, πολύπλοκα προβλήματα (ενεργειακό, 

περιβαλλοντικό, οικονομίας, ανάπτυξης, ανεργίας,  μετανάστευσης   κ.λπ.) που απαιτούν  ριζικά 

διαφορετικούς  τρόπους αντιμετώπισης. 

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή θα μας πείσει, ότι κάθε φορά που η ανθρωπότητα 

διαρρηγνύει τις υφιστάμενες σχέσεις της με το χώρο και τον χρόνο, νέες θεωρίες αναδύονται 

επιδιώκοντας να απαντήσουν πειστικότερα στις υπάρχουσες πραγματικότητες και να εξασφαλίσουν 

ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον. 

Όλα τα σημάδια φανερώνουν ότι κινούμαστε προς την δημιουργία ενός νέου  πολιτισμού. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέλλον, αλλά μια σειρά πιθανών μελλόντων ανάμεσα στα 

οποία πρέπει να διαλέξουμε. Χρέος μας είναι να επιλέξουμε το πιο αισιόδοξο σενάριο που 

εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της ανθρώπινης ζωής και του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό αναγκαία 

κρίνεται και μια νέα θέαση της ιστορίας, του ανθρώπου, αυτή την φορά, που θα μας βοηθήσει να 

έρθουμε σε κριτική αντιπαράθεση με το παρελθόν, να το κατανοήσουμε σε βάθος και να 

εγκαθιδρύσουμε μια νέα σχέση μαζί του, η οποία θα μας επιτρέψει να οδηγηθούμε σ’ ένα νέο 

επίπεδο ωριμότητας και ανάπτυξης. 

Στον  επιστημονικό χώρο σταδιακά συνειδητοποιείται το γεγονός ότι προβλήματα στα 

συστήματα διάφορων επιστημών παρουσιάζουν εκπληκτικές ομοιότητες: από τη χημεία, τη 

βιολογία, την ιατρική, την κοινωνιολογία, την οικονομία, την ιστορία μέχρι τη γνωσιοθεωρία και τη 

φιλοσοφία. Η συνειδητοποίηση αυτή, διαμορφώνει μια ευδιάκριτη τάση για την ανάπτυξη μιας 

Γενικής Συστημικής Θεωρίας (General System Theory, GST) η οποία γεννά ελπίδες και 

προσδοκίες για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μαθησιακά επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτής της 

γενικής θεωρίας περί συστημάτων, οι ερευνητικές προσπάθειες δεν επικεντρώνονται στο 

διαχωρισμό και στη διαίρεση μεταξύ των επιστημών και των συναφών κλάδων τους, αλλά στη 

συνεργασία, στη δημιουργία συνδετικών κρίκων από και προς τους συγγενικούς κλάδους ώστε να 

εναρμονιστούν οι προσπάθειες και να εξευρεθούν λύσεις σε προβλήματα που υπερβαίνουν τα όρια 

μιας μόνο επιστήμης 

Στο πλαίσιο αυτό εμφανίστηκαν δύο βασικές έννοιες και πρακτικές. Πρόκειται για την έννοια 

της διεπιστημονικότητας (interdisciplinary) και την έννοια της  δια-επιστημονικότητας ή εγκάρσιας 

διεπιστημονικότητας (transdisciplinary). 

Η έννοια της διεπιστημονικότητας (interdisciplinary) αναφέρεται και αφορά στην διαδικασία 

εκείνη, σύμφωνα με την οποία η κάθε επιστήμη ξεχωριστά παρέχει τις έννοιες, τις θεωρίες και τα 

μεθοδολογικά της εργαλεία, προκειμένου να θεαθούν σφαιρικά και να κατανοηθούν σε βάθος 

πολύπλοκες καταστάσεις και προβλήματα. Στην διαδικασία αυτή οι επιμέρους επιστήμες δεν 

απεμπολούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και διατηρούν τα όρια τους (Ζούκης 2007).  

Η έννοια της δια-επιστημονικότητας ή εγκάρσιας διεπιστημονικότητας (transdisciplinary) 

αναφέρεται και αφορά στην διαδικασία εκείνη, σύμφωνα με την οποία  επιλέγεται μια κατάσταση 

προς κατανόηση και αντιμετώπιση ή ένα πρόβλημα προς επίλυση. Οι συμμετέχοντες, συνήθως 
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ομάδες με διεπιστημονική σύνθεση, καλούνται να επιλέξουν έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογικά 

εργαλεία από οποιοδήποτε επιστήμη ή  επιστημονικό κλάδο  ή ακόμη να τα αναμείξουν  

κατάλληλα και παράλληλα να αξιοποιήσουν την «υποκειμενική» γνώση  και τις βιωμένες 

εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων της διαίσθησης και της φαντασίας τους, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση ή να επιλύσουν το πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνουν  

νέες έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογικά εργαλεία παράγοντας ταυτόχρονα νέα γνώση. (Ζούκης, 

2007) 

Οι όροι δια-επιστημονικότητα (transdisciplinary) και διεπιστημονικότητα (interdisciplinary) 

λειτουργούν συμπληρωματικά. Η διεπιστημονικότητα είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας που 

ολοκληρώνεται με την δια-επιστημονικότητα με την οποία οδηγούμαστε στην αντιμετώπιση των 

καταστάσεων και την επίλυση προβλημάτων που αυτές θέτουν με την παραγωγή νέων 

επιστημονικών «εργαλείων». Στο σημείο αυτό χρειάζεται να τονιστεί ότι  η δια-επιστημονικότητα ή 

η εγκάρσια διεπιστημονικότητα δεν επιδιώκει να εξαλείψει ή να αποκτήσει μια κυριότητα έναντι 

όλων των επιστημών ή επιστημονικών κλάδων,  αλλά αντίθετα να συμβάλλει στο «άνοιγμά» τους 

έτσι ώστε να αναζητήσουν κοινούς τόπους εξακτινώνοντας  περαιτέρω τα όρια τους (Ζούκης 

2007). 

2.1 Η πρόκληση των προκλήσεων 

Ωστόσο, από τα πρώτα μόλις βήματα της προσπάθειας αυτής, αναδεικνύεται ένα πρόβλημα 

που φαντάζει ανυπέρβλητο, καθώς μια θεμελιώδης συστημική αρχή επιβάλλει την ανάλυση του 

κάθε συστήματος σε στενή σχέση και αντιπαράθεση με το εκάστοτε περιβάλλον του. Ο Wilke 

παρατηρεί σχετικά πως: «Η νεότερη συστημική θεωρία είναι μια θεωρία των σχέσεων ανάμεσα στο 

σύστημα και το περιβάλλον με την έννοια ότι θέλει να ξεπεράσει την παραδοσιακή αναλυτική 

απομόνωση των επί μέρους συστημάτων και επιδιώκει να συλλάβει τα συστήματα πάντοτε και μόνο 

σε συσχετισμό προς το εκάστοτε περιβάλλον τους» (Willke, 1996) 

Η συστημική σκέψη μας οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάγκη να κατανοήσουμε ότι όλοι οι 

άνθρωποι ζουν και λειτουργούν σ’ ένα υπερσύστημα το οποίο υποδιαιρείται σε μικρότερα 

υποσυστήματα τα οποία βρίσκονται σε μια επάλληλη σχέση μεταξύ τους. Σύμφωνα  με την αρχή 

της επαλληλίας, που προέρχεται από την κβαντική φυσική, δύο ή περισσότερα κύματα μπορούν να 

διαδοθούν στον ίδιο χώρο ανεμπόδιστα χωρίς φαινομενικά να επηρεάζει το ένα το άλλο, αλλά 

ωστόσο διατηρούν μια αδιαχώριστη σχέση μεταξύ τους. 

 Ο κάθε άνθρωπος ανήκει ταυτόχρονα σε διάφορα υποσυστήματα τα οποία τον επηρεάζουν 

άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο. Η επιρροή ελαττώνεται όσο μεγαλώνει η απόσταση του κάθε 

υποσυστήματος αλλά δεν μηδενίζεται ολωσδιόλου, έστω και εάν αυτό εκ πρώτης όψεως είναι 

δύσκολο να κατανοηθεί και να γίνει εμφανές. Η συνήθης απεικόνιση συστημικών μοντέλων 

εξαντλείται σε  οπτικά διαγράμματα όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο μιας σειράς 

ομόκεντρων κύκλων, ο μεγαλύτερος των οποίων είναι το μακροσύστημα και στον ενδιάμεσο χώρο 

υπάρχουν μικροσυστήματα, μεσοσυστήματα και εξωσυστήματα. Ωστόσο, αυτή η οπτική 

απεικόνιση είναι ανεπαρκής διότι αδυνατεί να προσδιορίσει εναργέστερα την ταυτόχρονη 

επαλληλία παράλληλων συστημάτων και υποσυστημάτων. Ωστόσο, και η παραπάνω επισήμανση 

παραμένει ανεπαρκής, στο βαθμό που δεν επισημαίνει ότι τόσο το υπερσύστημα όσο και τα 

επιμέρους συστήματα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση που προκαλεί συνεχώς και αενάως αλλαγές 

που επιδρούν άλλοτε εμφανώς και άλλοτε ανεπαισθήτως στον τρόπο που άνθρωπος λαμβάνει 

αποφάσεις και εκδηλώνει συμπεριφορές, δημιουργώντας παράλληλα ποικιλόμορφες συγκρούσεις 

τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό του κόσμο. Η αλλαγή ενός στοιχείου, έστω και του 

πιο ασήμαντου, σ’ ένα σύστημα, επιφέρει μικρές και μεγάλες αλλαγές σε όλο το σύστημα. 

Η παραδοχή αυτή, από τη μια πλευρά δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στον προσδιορισμό 

των ορίων ενός συστήματος και επομένως καθιστά σχετικό οποιοδήποτε προσδιορισμό του όρου 

σύστημα, από την άλλη όμως πλευρά εγείρει αιτήματα για την αντιμετώπιση των κοινωνιών ως  

ένα ενιαίο «όλο» σε πλανητικό πλέον επίπεδο. Αιτήματα που αναδύουν και την κυρίαρχη 



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

54 

πρόκληση που αποτελεί και την «πρόκληση των προκλήσεων»  στο χώρο των επιστημών, οι οποίες 

χρειάζεται να συνεργαστούν για να διαμορφώσουν νέες έννοιες, θεωρίες και μεθόδους. 

2.2 Έννοιες και μέθοδοι που εισάγει η θεωρία του χάους  

Στο πλαίσιο αυτών των αιτημάτων στις αρχές της δεκαετίας του 1970 τόσο στον χώρο των 

θετικών όσο και στον χώρο των κοινωνικών επιστημών επιστήμονες, ερευνητές και διανοούμενοι 

ασχολήθηκαν επισταμένως με την κίνηση, εξέλιξη και αλλαγή φυσικών, τεχνικών  και κοινωνικών 

συστημάτων. Στο χώρο των θετικών επιστημών η ενασχόληση αυτή παρείχε τη δυνατότητα να 

γεννηθούν στην τοπολογία, κλάδος των μαθηματικών, νέες μεθοδολογίες όπως η τομή Poincarè και 

η μέθοδος της επανακανονικοποίησης. 

 Η τομή Poincarè επέτρεψε τον εντοπισμό, την απεικόνιση και την περιγραφή των λεγόμενων 

«παράξενων» ελκυστών, πρόκειται για κρυφές οργανωτικές δομές που έλκουν τα συστήματα σε 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις δημιουργώντας νέες δομές τάξης σ’ ένα περιβάλλον συνεχούς κίνησης 

και αλλαγής. Η βασική γεωμετρική ιδέα που επέτρεψε την τεχνική της τομής είναι σχετικά απλή. Η 

παρακολούθηση της πλήρους εξέλιξης των καταστάσεων και των κινήσεων σε κάθε σύστημα είναι 

πολύ δύσκολη έως και αδύνατη. Εάν όμως, αντί να παρακολουθούμε την πλήρη εξέλιξη των 

καταστάσεων και των κινήσεων των στοιχείων του συστήματος σκεφτούμε τοπολογικά και 

επιφέρουμε μια κάθετη τομή στο σύστημα, ώστε να αποτυπώνουμε κάθε φορά τα ίχνη των σημείων 

καθώς διαπερνούν την τομή που επιφέραμε, τότε μπορεί να απεικονιστεί ένα σχήμα που 

αποτυπώνει τη δομή του ελκυστή του συστήματος (Stewart,1998). 

Η μέθοδος της επανακανονικοποίησης επέτρεψε τον εντοπισμό, την απεικόνιση και την 

περιγραφή μορφοκλασματικών δομών, τα λεγόμενα fractals, πρόκειται για μικροσκοπικές δομές 

που διαθέτουν το χαρακτηριστικό της αυτό-ομοιότητας. Στην ουσία με την μέθοδο της 

επανακανονικοποίησης επιλέγουμε ολοένα και μικρότερα κομμάτια ενός σχήματος και τα 

μεγενθύνουμε στο πλήρες αρχικό μέγεθός τους. Διαδοχικές επαναλήψεις μεγεθύνσεων και 

σμικρύνσεων σε διαφορετικές κλίμακες επιτρέπουν τη θέαση πανομοιότυπων εικόνων σε όλες τις 

κλίμακες που συνιστά και το βασικό χαρακτηριστικό της αυτό-ομοιότητας(Stewart, 1998).  

Στην βάση των παραπάνω μεθόδων και εννοιών δομήθηκε και η θεωρία του χάους στα 

φυσικά και τεχνικά συστήματα, η οποία χαρακτηρίζεται ως η τρίτη επανάσταση του 20ου αιώνα 

(Gleik,1990). Σήμερα ο κοινά παραδεκτός επιστημονικός ορισμός του χάους είναι η εξαιρετικά 

ευαίσθητη εξάρτιση της κίνησης από τις αρχικές συνθήκες.   

Παράλληλα στον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών αναπτύχθηκαν, 

ανάμεσα σε άλλες, δύο σημαντικές ολιστικές θεωρίες. Πρόκειται: α) για τη θεωρία της 

πολυπλοκότητας του Edgar Morin, όπως αυτή έχει αποκρυσταλλωθεί στο έργο του  : Η μέθοδος: η 

γνώση της γνώσης, με πεδίο αναφοράς την κατανόηση των λειτουργιών και διεργασιών διαχείρισης 

πληροφοριών και κατάκτησης της γνώσης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και β) τη θεωρία κοινωνικής 

κυματικής αλλαγής του Alvin Toffler  όπως  αυτή έχει διατυπωθεί στα έργα του: Σοκ του 

μέλλοντος και Τρίτο κύμα, με πεδία αναφοράς τις διεργασίες λήψης αποφάσεων στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο και τις αντίστοιχες διεργασίες τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ιστορικό επίπεδο.  

Ο Edgar Morin ορίζει την πολυπλοκότητα ως αυτό που είναι πλεγμένο μαζί και κατά 

συνέπεια πολυπλοκότητα υπάρχει όταν διαφορετικά στοιχεία που απαρτίζουν ένα όλον είναι 

αδιαχώριστα. Αναπτύσσει επτά οργανωτικές αρχές για μια σκέψη που μπορεί να κατανοήσει και να 

αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα (διαλογική, ολογραμμική, συστημική, παλινδρομική, 

ανατροφοδότησης, αυτονομίας /εξάρτησης και επανεισαγωγής του γνωστικού υποκειμένου σε κάθε 

γνώση). Εισάγει τη μέθοδο προβολή ταύτιση και αναλογία, ορίζοντας την αναλογία ως γνώση του 

ομοιάζοντος από το ομοιάζον. Γνώση, δηλαδή, η οποία ανιχνεύει, χρησιμοποιεί και παράγει 

ομοιότητες, με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει την ταυτότητα των αντικειμένων ή φαινομένων 

που αντιλαμβάνεται ή συλλαμβάνει. Διακρίνει δε ανάμεσα σε άλλες την  οργανωτική ή λειτουργική 

αναλογία με εδραίωση ομολογιών μεταξύ ετερόκλητων οντοτήτων με ίδιους μηχανισμούς 

οργάνωσης. Εισάγει, επίσης, την έννοια και την ανάγκη δημιουργίας μιας «γενικής νοημοσύνης» 
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σε κάθε ανθρώπινο εγκέφαλο ενσωματώνοντας τέσσερις βασικές αρχές για μια σωστή γνώση, η 

οποία θα είναι ικανή να αναφερθεί στο πολύπλοκο και στο πλαίσιο, με πολυδιάστατο τρόπο και με 

σφαιρική αντίληψη για τα «πράγματα». Η «γενική νοημοσύνη» έχει, επίσης, ανάγκη από την 

πολύπλοκη επιστημολογία, η οποία δεν καταργεί, αλλά ενσωματώνει και υπερβαίνει την κλασική 

επιστημολογία και λογική, αποδέχοντας τις αρχές της επαλληλίας και  της αντίφασης. Αρχές, 

άλλωστε, που από πολύ καιρό πριν είχαν γίνει αποδεκτές στην κβαντική φυσική.  

Ο  Alvin Toffler  εισάγει έναν ορισμό της κατάστασης που του επιτρέπει να παρακολουθεί 

εξελικτικά τις αλλαγές στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας που κινείται σε γοργούς ρυθμούς, 

ήδη από την δεκαετία του 1970. Εντοπίζει με αξιοπρόσεκτη ευκρίνεια και διεισδυτικότητα την 

ποικιλομορφία τους (εύρος έκβασης της αλλαγής), την καινοτομία τους (βαθμός και νεότητα της 

αλλαγής) και την επιτάχυνσή τους (ρυθμός και ταχύτητα της αλλαγής).  Δέκα χρόνια αργότερα 

διατυπώνει τη θεωρία της κοινωνικής κυματικής αλλαγής εισάγοντας την μέθοδο   της κοινωνικής 

ανάλυσης κυμάτων. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι ο όρος «κύμα» χρησιμοποιείται καθαρά 

μεταφορικά με δύο διαστάσεις: η μία αναφέρεται στη σχεδόν ταυτόχρονη εκδήλωση αλλαγών σε 

διαφορετικά πεδία εννοώντας,  ότι κάθε φορά που παρατηρούνται αλλαγές σ’ ένα πεδίο μια σειρά 

απ’ άλλες αλλαγές περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές, εμφανίζονται σ’ όλα τα πεδία της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και λειτουργίας. Η άλλη εστιάζει στην αιτία των αλλαγών αυτών με 

την έννοια ότι αυτές είναι δημιουργήματα των επιλογών ατόμων και οργανωμένων ομάδων 

(ερευνητικά εργαστήρια, επιχειρηματίες, πολιτικά κόμματα, κ.λπ.) Οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις 

των αλλαγών,  στο πλαίσιο πάντα του κοινωνικού – ιστορικού γίγνεσθαι, διαμορφώνουν σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές της πορείας της ανθρωπότητας  ένα τεράστιο παλιρροιακό κύμα με 

μεγάλη σαρωτική δύναμη. Η μέθοδος αυτή εξετάζει την ιστορία ως μια αλληλοδιαδοχή «κυμάτων 

αλλαγής» και μελετά έως ποιο σημείο οδηγεί η κορυφή του κάθε «κύματος». Με τον τρόπο αυτό, η 

προσοχή μας δεν εστιάζεται στις συνέχειες της ιστορίας, όσο σημαντικές και εάν αυτές είναι, αλλά 

επάνω στις ασυνέχειες- τις διακοπές – τις καινοτομίες – στα σημεία καμπής.  

Ο  Toffler, αρχικά αναζητεί και εντοπίζει τα κοινά σημεία που έχουν όλοι οι πολιτισμοί. Το 

ενεργειακό σύστημα, οι μέθοδοι παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και τα συστήματα διανομής 

τους, οι κοινωνικοί θεσμοί, τα συστήματα επικοινωνίας, συστήματα πολιτικών θεσμών λήψης 

αποφάσεων και τα συστήματα προσωπικών σχέσεων υποκειμενικότητας και προσωπικότητας είναι 

μερικά απ’ αυτά. Στη συνέχεια οργανώνει τα παραπάνω κοινά στοιχεία σε σφαίρες επιρροής και 

συστηματικά αναζητά συσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις τόσο μέσα, όσο και ανάμεσα στις διάφορες 

αυτές σφαίρες. Σε κάθε σφαίρα υπάρχουν περίπλοκα εσωτερικά σχήματα, τα οποία συνδέονται 

πολύ στενά μεταξύ τους, όλα όμως είναι συνεχώς μεταβαλλόμενα, κυμαινόμενα, αναπτυσσόμενα. 

Παράλληλα, οι ίδιες σφαίρες αλλάζουν συνεχώς και εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο σύστημα 

αλληλεξάρτησης και αλληλοδιείσδυσης, έτσι η έμφαση δίδεται τόσο στη δομή όσο και στη 

διαδικασία. 

Τόσο η δομή όσο και η ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία με την οποία εξετάζει τις 

αλληλεπιδράσεις, τον οδηγούν στην διαπίστωση τριών κυμάτων πολιτισμού στον πλανήτη. Το  

πρώτο κύμα με την εμφάνιση της γεωργίας. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ανακάλυψε τα 

εργαλεία για να καλλιεργήσει τη γη, μια διαδικασία αυτό-οργάνωσης τέθηκε σε ισχύ 

διαμορφώνοντας αντίστοιχα όλες τις παραπάνω σφαίρες. Το δεύτερο με την εμφάνιση της 

βιομηχανικής επανάστασης. Πολλά μηνύματα πληροφορούσαν ότι το πρώτο κύμα πολιτισμού 

έφθινε και εξαντλούνταν, η ανακάλυψη όμως της μηχανής φαίνεται πως ήταν η νέα κρίσιμη 

επιλογή του συστήματος, μια νέα διαδικασία αυτό-οργάνωσης είχε ήδη ξεκινήσει που διαμόρφωσε 

τον πολιτισμό του δευτέρου κύματος. Το τρίτο κύμα με την  εμφάνιση της πληροφορικής. Η 

ανάδειξη της πληροφορίας ως κρίσιμης οικονομικής μονάδας, η οποία με μεθοδευμένη 

επεξεργασία οδηγεί στη γνώση αποτέλεσε τη νέα επιλογή του συστήματος ενώ παράλληλα μια νέα 

διεργασία  αυτό-οργάνωσης βρίσκεται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη συγκρουόμενη με τις δύο 

προηγούμενες. Για την ιδιαίτερα περίεργη αυτή τριχοτόμηση της ιστορίας, ο ίδιος θα τονίσει: 
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«Είναι εύκολο να υποδείξει κανείς ότι ο γεωργικός πολιτισμός 

αποτελέστηκε από πολλές διαφορετικές μορφές πολιτισμού και ότι η 

ίδια η βιομηχανική επανάσταση έχει περάσει από πολλά διαδοχικά 

στάδια ανάπτυξης. Θα μπορούσε κανείς να κατατμήσει το παρελθόν σε 

12 ή 38 ή 157 κομμάτια. Αλλά μ’ αυτό τον τρόπο θα χάναμε από τα 

μάτια μας τις μεγάλες ενότητες μέσα σ’ ένα χείμαρρο υποδιαιρέσεων». 

(Toffler, 1982) 

2.3 Η  διευρυμένη θεωρία του χάους και το φιλοσοφικό της υπόβαθρο.   

Πριν μια δεκαετία περίπου, μετά από μια μακρόχρονη, συστηματική και επίπονη μελέτη, 

δείξαμε με την μέθοδο προβολή – ταύτιση – αναλογία – ομολογία  ότι: α) η μέθοδος της 

επανακανονικοποίησης που επέτρεψε τον εντοπισμό, την απεικόνιση και την περιγραφή των 

fractals  δομών στα φυσικά και τεχνικά συστήματα, αναλογεί σε βαθμό εδραίωσης ομολογίας με τις 

μεθόδους αναλογιών που εισήγαγε ο  Edgar Morin. β) ο ορισμός της κατάστασης που εισήγαγε ο 

Alvin Toffler  σε συνδυασμό με την μέθοδο  της κοινωνικής ανάλυσης κυμάτων αναλογούν σε 

βαθμό εδραίωσης ομολογίας με τη μέθοδο της τομής  Poincarè που οδήγησε τους επιστήμονες στον 

εντοπισμό, την απεικόνιση και την περιγραφή της λειτουργίας των «παράξενων» ελκυστών  στα 

φυσικά και τεχνικά συστήματα. Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι και οι δύο παραπάνω διανοητές, 

ερευνητές και φιλόσοφοι δεν υποστηρίζουν ανοικτά ότι αντλούν αρχές, επιχειρήματα και πρακτικές 

από τη θεωρία του χάους. Η διασύνδεση των έργων τους με την θεωρία του χάους στα φυσικά και 

τεχνικά συστήματα αποτελεί προσωπικό μας έργο που επέτρεψε την διατύπωση της  διευρυμένης, 

πλέον, θεωρίας του χάους (Ζούκης  (2007). Διευρυμένης με την έννοια ότι α) ισχύει και βρίσκει 

εφαρμογή σ’ όλα τα συστήματα (φυσικά, τεχνικά και ανθρωπιστικά - κοινωνικά) μέσα από την 

υπέρβαση του δυϊσμού των θετικών και ανθρωπιστικών – κοινωνικών επιστημών αναδεικνύοντας 

την συμπληρωματικότητά τους και β) απαντά στα θεμελιώδη προβλήματα της Γενικής Θεωρίας 

Συστημάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των ορίων ενός συστήματος και της αντιμετώπισης των 

κοινωνιών ως ένα «όλο», καθώς μας παρέχει τη δυνατότητα να εκλάβουμε και να επεξεργαστούμε 

το «όλο» πλανητικά, αλλά και να κατανοήσουμε τους τρόπους που όλα τα επιμέρους 

υποσυστήματα συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται υπό την επίδραση των ελκυστών και των 

οργανωτικών αρχών που διαμορφώνουν. Η έννοια της οργανωτικής αρχής νοείται εδώ ως το 

ελάχιστο αθέατο στοιχείο που στην κίνησή του διαπερνά, συνέχει και αυτό-οργανώνει  τα 

«πράγματα» και που  μπορεί να περιγράψει τον μέγιστο αριθμό παρατηρήσιμων στοιχείων, γεγονός 

που απηχεί το πνεύμα όλης της ελληνοδυτικής επιστήμης μέχρι τις μέρες μας και που πρώτοι οι 

Μιλήσιοι στοχαστές στράφηκαν στην αναζήτηση του. 

Σε ό,τι αφορά την ιστορία, η διευρυμένη θεωρία του χάους συλλαμβάνει το ανθρώπινο Ον 

στο πρότυπο του Heidegger, ως μια αρχέγονη δηλαδή, σύνολη δομή σώματος, πνεύματος και 

ψυχής και όχι ως μια συρραφή κομματιών που το συνθέτουν. Η σύλληψη αυτή αποτελεί και την 

ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες  προκειμένου να ερμηνεύσει, με τον τρόπο αυτό, 

την ανθρώπινη ιστορία. Ο Heidegger συνέδεσε την φαινομενολογία με την οντολογία και ανέδειξε 

την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας θεμελιώδους Οντολογίας που θα επικεντρώνεται στο ανθρώπινο 

ον (Dasein) μέσω ενός ριζικού αναστοχασμού, ο οποίος θα το εκλαμβάνει ως μια αρχέγονα και 

αδιάκοπα σύνολη δομή και όχι ως μια συρραφή κομματιών που το συνθέτουν, ώστε να παραμένει 

ανοικτό το κεφαλαιώδες ερώτημα για το νόημα του Είναι του όντος γενικά. Η φαινομενολογία 

μετατρέπεται έτσι σε μια ερμηνευτική που στόχο έχει διαρκώς τη διασάφηση του Είναι του όντος 

μέσα στο χρόνο. Η οντολογία και η φαινομενολογία, για τον Heidegger, δεν είναι δύο διαφορετικοί 

φιλοσοφικοί κλάδοι ανάμεσα σε άλλους, αλλά χαρακτηρίζουν την ίδια τη φιλοσοφία αναφερόμενοι 

στο αντικείμενό της και στον τρόπο που το διαπραγματεύεται. «Η φιλοσοφία είναι καθολική 

φαινομενολογική Οντολογία κι έχει την αφετηρία της στην ερμηνευτική του Εδώνα-είναι (Dasein), η 

οποία ως Αναλυτική της ύπαρξης έχει δέσει εκεί την άκρη του οδηγητικού νήματος όλης της 
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φιλοσοφικής αναζήτησης, μια και η ύπαρξη αποτελεί το σημείο, απ’ όπου η αναζήτηση πηγάζει, και 

το σημείο όπου ξαναγυρνά» (Heidegger, 1978) 

Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή ο άνθρωπος στην αέναη πορεία της εξέλιξής του, 

αποκτώντας ισχυρά μέσα μέσω της συνεχούς έρευνας διαμορφώνει σε κάθε ιστορική εποχή 

ελκυστές και χωρίς να το καταλαβαίνει, παγιδευμένος στον ιστό σημασιών που έχει υφάνει και 

κληρονομεί  από την πολιτισμική κουλτούρα που μεταδίδεται αρχικά από την οικογένεια, κατόπιν 

από το σχολείο και στη συνέχεια από το πανεπιστήμιο,  επηρεάζεται έμμεσα απ’ αυτούς, 

οργανώνοντας αντίστοιχα όλες τις κοινωνικές δομές και τους τρόπους ζωής του. Πρόκειται καθαρά 

για μια διαδικασία αυτό-ρύθμισης και αυτό-θεσμισης όπως τη βρίσκουμε θεωρητικά 

επεξεργασμένη και στον Κορνήλιο Καστοριάδη, σύμφωνα με τον οποίο κάθε κοινωνία 

αυτοδημιουργείται, αυτοθεσμίζεται χωρίς να το ξέρει (Καστοριάδης, 1986):  Η σύλληψη και η 

ερμηνεία αυτή αποτελεί μια πάρα πολύ υψηλή θέαση της ανθρώπινης ιστορίας στον πλανήτη που 

ξεπερνά τα στενά όρια των εθνικών ιστοριών και θα λέγαμε ότι αποτελεί προϋπόθεση 

οποιασδήποτε  ιστοριογραφίας, καθώς συναντάται με την έννοια της ιστορικότητας που έχει 

επεξεργαστεί ο Martin Heidegger. Σύμφωνα με τον Heidegger Ο προσδιορισμός «ιστορικότητα» 

προηγείται αυτού που ονομάζουν «ιστορία».  Η ιστορικότητα αφορά την οντολογική σύσταση του 

«γίγνεσθαι» του ανθρώπινου όντος (Εδώνα-είναι, Dasein) σαν τέτοιου, μόνο ένεκα αυτού είναι 

μπορετή η «κοσμοιστορία». 

Κάθε ιδέα και κάθε θεωρία οφείλει να αποκτήσει φιλοσοφική μορφή γιατί μόνο έτσι δείχνει 

το πραγματικό της κοινωνικό υπόβαθρο και την κοσμοθεωρητική διάστασή της. Η διευρυμένη 

θεωρία του χάους δεν μπορεί παρά να εδράζεται στην αρχαία ελληνική διανόηση και ειδικότερα 

στην φιλοσοφία του Ηράκλειτου, άλλωστε οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που διέκριναν τις 

δημιουργικές πλευρές του χάους (Ησίοδος)  Ο Ηράκλειτος μέσα από τα αποσπάσματα «εδισησάμην 

εμεωυτόν», «τα πάντα ρει» «το αντίξουν συμφέρον και εκ των διαφερόντων καλλίστη αρμονία» και 

«όλα είναι ένα» μας προτρέπει σ’ ένα ριζικό αναστοχασμό για να συλλάβουμε την ενότητα του 

κόσμου, την διαρκή κίνηση των πραγμάτων μέσα σ’ αυτόν, να υπερβούμε τις αντιφάσεις καθώς 

από τα αντίθετα προκύπτει η καλύτερη αρμονία και να επωφεληθούμε απ’ αυτή την προσπάθεια 

αποκτώντας φρόνηση και σοφία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ο Nietzsche θα αποφανθεί για τον 

Ηράκλειτο: 

«… ο κόσμος έχει αιώνια την ανάγκη της αλήθειας κι επομένως έχει 

αιώνια την ανάγκη του Ηράκλειτου … η θεωρία του, του νόμου μέσα στο 

γίγνεσθαι και του παιχνιδιού μέσα στην αναγκαιότητα, πρέπει να το βλέπουν 

ανθρώπινα μάτια από τώρα ως την αιωνιότητα. Ο Ηράκλειτος ήταν εκείνος 

που σήκωσε την αυλαία αυτού του μεγαλειώδους θεάματος». (Nietzsche, 

2002) 

3. Συμπεράσματα – Επίλογος 

Αν και λόγω των περιορισμών του παρόντος άρθρου οι βασικές έννοιες και οι θέσεις των 

διανοητών που παρατέθηκαν παρουσιάστηκαν περιληπτικά και η διασύνδεσή τους με το όλο 

εγχείρημα ίσως φαντάζει προβληματική,  εντούτοις θεωρούμε πως γίνεται εμφανές πως διαθέτουμε 

πλέον νέα « επαναστατικά εργαλεία», με την έννοια ότι μας επιτρέπουν να εξετάζουμε διαχρονικά, 

πλανητικά και σε διαρκή κίνηση τα «πράγματα» για να κατανοήσουμε σε βάθος την ιστορία του 

ανθρώπου. Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος έγκειται ακριβώς στην εναρμονισμένη διασύνδεση 

πλήθους εννοιών και θέσεων προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο βασικός σκοπός του άρθρου, 

διαδικασία που αποτελεί, άλλωστε,  το κύριο χαρακτηριστικό της δια-επιστημονικής προσέγγισης. 

Ο Nietzsche σ’ ένα χωρίο του βιβλίου του Χαρούμενη Επιστήμη που τιτλοφορείται : «Η 

μελλοντική ανθρώπινη ιδιότητα», ασκεί κριτική στην ιστορική αίσθηση της εποχής του και 

προβλέπει πως σε μερικούς αιώνες αυτή η ιστορική αίσθηση μπορεί να γίνει, στο τέλος, ένα 

θαυμάσιο φυτό με ξεχωριστό άρωμα που θα μπορούσε να κάνει την γη μας πιο ευχάριστη για να 



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

58 

την κατοικεί κανείς. Αυτό δε, θα συμβεί όταν ο άνθρωπος καταφέρει να έχει μπροστά του και πίσω 

του ένα ορίζοντα χιλιετιών και  να συγκεντρώσει όλα αυτά μέσα στην ψυχή του για να 

διαμορφώσει ένα νέο ιστορικό αίσθημα που θα έχει αποτέλεσμα μια ευτυχία που ο άνθρωπος δεν 

γνώρισε μέχρι σήμερα. 

Υπ’ αυτή την οπτική υπάρχει ανάγκη να ενσκήψουμε σοβαρά στην ερμηνεία της ανθρώπινης 

ιστορίας του πλανήτη που κομίζει η διευρυμένη θεωρία τους χάους,  και να εξετάσουμε 

επισταμένως τις δυνατότητες που μας παρέχει στην προσπάθεια κατανόησης, ειρηνικής 

συνύπαρξης και συλλειτουργίας όλων των λαών του πλανήτη, σε ένα πλαίσιο  σύλληψης και 

πραγμάτωσης μιας ενότητας που διασφαλίζει και ευνοεί τη διαφορετικότητα, μια διαφορετικότητα 

που εγγράφεται μέσα στην ενότητα. Η παραπάνω προτροπή, δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση, 

ότι χρειάζεται να λησμονηθεί ως δια μαγείας το παρελθόν, αλλά το σημαντικό είναι κατά την 

άποψή μας, να ανοίξουμε ένα κριτικό διάλογο μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, ο οποίος 

θα διεξάγεται με αμοιβαίο σεβασμό, θα επιτρέπει τη συνύπαρξή τους στο παρόν και ταυτόχρονα θα 

δίνει ώθηση για νέα οράματα στο μέλλον. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, η διευρυμένη θεωρία τους 

χάους μας επιτρέπει να έρθουμε σε μια κριτική αντιπαράθεση με το παρελθόν, να το κατανοήσουμε 

βαθιά «εκ των έσω» επιτρέποντας τη συνύπαρξή του στο παρόν και να  εγκαθίδρυσουμε μια νέα 

σχέση μαζί του, η οποία δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις και διευκολύνει τη μετάβασή μας σε 

ένα νέο- μελλοντικό επίπεδο ωριμότητας και ανάπτυξης. 
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Περίληψη 

Στο προκείμενο άρθρο διερευνάται και πραγματεύεται με ενδελεχώς κριτικο-ερμηνευτικό 

τρόπο και μορφή η συμβολή του υπολογιστή στην ενεργοποίηση των κινήτρων μάθησης των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, επιχειρείται να αναδειχθεί ο βαθμός ή/και όχι 

της ανάπτυξης και βελτίωσης των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών αυτών, μέσα από την 

ενθυλάκωση και χρήση του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία και διδακτική πράξη. Όπως 

είναι γνωστό, άλλωστε, τα κίνητρα μάθησης συνυφαίνονται άρρηκτα και αναπόδραστα με την 

αυτοεπίγνωση, αυτοαποτελεσματικότητα, αυτοεκτίμηση, αυτοσυναίσθημα και αυτοεικόνα που 

έχουν για τον εαυτό τους τα άτομα/παιδιά αυτά. Προφανώς οι αναγνώστες και ακροατές του 

συγκεκριμένου πονήματος, είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν μέσα από τις εκτενείς και σχοινοτενείς 

επιστημονικά τεκμηριωμένες αναφορές και παραδοχές την ουσιαστική επικουρία του υπολογιστή 

στην ενεργοποίηση των κινήτρων μάθησης της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών. 

Λέξεις-κλειδιά: συναισθηματικές μεταβλητές, ενεργοποίηση κινήτρων, ενδιαφέρον, 

συμμετοχή στη διδασκαλία, βελτίωση μαθησιακών επιδόσεων 

1. Εισαγωγή 

Η χρήση του υπολογιστή για το σχεδιασμό και την εκπόνηση πολυαισθητηριακών 

περιβαλλόντων διδασκαλίας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνιστά τα τελευταία 

χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης μία αδήριτη πραγματικότητα. Συνεπώς, καθίσταται αντιληπτός ο 

πολυδιάστατος και πολύπτυχος ρόλος της συνεπικουρίας του υπολογιστή στην ενεργοποίηση των 

κινήτρων μάθησης και αύξησης των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Δεδομένων των συνθηκών, θεωρείται ότι το ενδιαφέρον, η 

αυτοαποτελεσματικότητα και τα κίνητρα των παιδιών αυτών για μάθηση, δύνανται να επιταθούν, 

να αυξηθούν και να βελτιωθούν μέσω της αξιοποίησης του υπολογιστή στις διεργασίες της 

εκπαιδευτικής πρακτικής. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι συναισθηματικοί παράγοντες (effective 

factors) όπως είναι τα κίνητρα μάθησης, είναι εξίσου εμπροσθοβαρείς με τους γνωστικούς στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Υπό το πνεύμα της προρρηθείσας αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί η ουσιαστική συνεισφορά 

των εφαρμογών και λειτουργιών της υπολογιστικής τεχνολογίας στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη 

προσφυών μεθόδων και στρατηγικών ενίσχυσης και ενεργοποίησης των κινήτρων των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της διδασκαλίας και μάθησής τους. Τα κίνητρα, οι 

αντιλήψεις, οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και η εν γένει εικόνα που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό 

τους, σχετίζονται με συναισθηματικές παραμέτρους. Σον αντίποδα, διαπιστώνεται ότι οι 

διαδικασίες που αφορούν τη σκέψη, τον κριτικό στοχασμό και την επίλυση προβλημάτων, 

συνυφαίνονται με τις γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών. Παρά ταύτα, δεν πρέπει 

να παραγνωρίζεται η σημασία και βαρύτητα των συναισθηματικών δεικτών στη διαδικασία 

μάθησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Keller, 1992: 45-62). Σίγουρα, 

υποστηρίζεται ότι οι συναισθηματικοί παράγοντες (στάσεις, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, κίνητρα, 

προσδοκίες, μαθησιακό στυλ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία των παιδιών αυτών 

mailto:novakos@sch.gr
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και, συγχρόνως, επενεργούν τελέσφορα στη βελτίωση των μαθησιακών τους επιδόσεων (Jones & 

Issroff, 2004: 395-408). 

Οι διάφορες παιδαγωγικές μεταβλητές όπως είναι η ικανότητα, η αυτονομία και η δυνατότητα 

των παιδιών να διδαχθούν και να εκπαιδευτούν –βάσει της θεωρίας των κινήτρων– διακριβώνεται 

ότι επηρεάζονται και ενεργοποιούνται απ’ τη χρήση του υπολογιστή στη μαθησιακή πράξη. 

Εντούτοις, αξίζει να αναφερθεί ότι η ενθυλάκωση του υπολογιστή ως επικουρικού γνωστικού 

εργαλείου στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφενός διευκολύνει τη 

διεξαγωγή της συμβατικής μεθόδου διδασκαλίας, αφετέρου, συντελεί στην ορατή αύξηση των 

κινήτρων μάθησης των παιδιών αυτών. Τα τελευταία χρόνια καταδεικνύεται ότι η υπολογιστική 

τεχνολογία έχει εγκιβωτιστεί πλήρως στον τομέα της ειδικής αγωγής και ότι αξιοποιείται ως 

εναλλακτικό και συμπληρωματικό διδακτικό μέσο αφύπνισης των κινήτρων μάθησης των παιδιών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επομένως, αναφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μέσω της χρήσης 

του υπολογιστή δύνανται να παιχνιδοποιήσουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας, καθιστώντας το 

ελκυστικότερο προς τους μαθητές αυτούς (Deterding et al., 2011). 

2. Εννοιολογήσεις και διασαφήσεις περί κινήτρων μάθησης μέσω της χρήσης του υπολογιστή 

στην εκπαιδευτική πράξη 

Οι μαθητές μέσα από την εισαγωγή και αξιοποίηση του υπολογιστή στη διδασκαλία, 

εξασκούνται στην οπτική νοημοσύνη (visual intelligence), ήτοι, στην εικονική αναπαράσταση και 

στις χωρικές δεξιότητες. Πέραν τούτων, είναι γνωστό ότι μυούνται μ’ έναν υπόρρητο τρόπο στον 

ψηφιακό αλφαβητισμό. Ο συνδυασμός της διττής κωδικοποίησης και παρουσίασης των 

πληροφοριών και γνώσεων προς τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια 

του συμβατικού τρόπου διδασκαλίας (Subrahmanyam et al., 2001: 7-30), πιθανόν να πυροδοτεί και 

να ενεργοποιεί τα κίνητρά τους για εκπαίδευση και βελτίωση των γνωστικών τους επιδόσεων. 

Εξάλλου, αναγνωρίζεται ότι η μνημονική πρόσληψη πληροφοριών και γνώσεων διαμέσου ενός 

ακουστικού εργαλείου και μέσου, επιτρέπει τη συγκράτηση ενός βραχέως μόνο όγκου τους για 

ελάχιστο χρονικό διάστημα. 

Εντούτοις, καθίσταται κατανοητό ότι η οπτικοποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων 

δύναται να συνδυαστεί αγαστά εκτός από το κείμενο και με την ηχητική παρουσίαση λεκτικών 

πληροφοριών (Kargopoulos et al., 2003: 415-430). Με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο οι Phipps et al. 

(2002) διατείνονται ότι η μη λεκτική επικοινωνία υπερτερεί της λεκτικής, καθότι συντελεί στην 

αναγνώριση, ανάκληση και επικοινωνία χωρικών σχέσεων και πληροφοριών. Η ενσωμάτωση του 

υπολογιστή στις διεργασίες της μαθησιακής διαδικασίας ενδείκνυται γιατί: α) μέσω της διπλής 

επεξεργασίας της παραδοτέας ύλης αμβλύνεται ο φόρτος της εργαζόμενης μνήμης και, ως εκ 

τούτου, των καταβαλλόμενων μαθησιακών εγχειρημάτων και ενεργημάτων των εκπαιδευόμενων, 

β) τα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης παρέχουν πολυποίκιλα και πολυμορφικά οπτικά ερεθίσματα, 

μέσω των οποίων ισχυροποιείται και αυξάνεται η διαδικασία κωδικοποίησης και επεξεργασίας των 

πληροφοριών, γ) διευκολύνει τη διαδικασία ανάκλησης και επαναχρησιμοποίησης της 

διδασκόμενης γνώσης (McDaniel et al., 2000: 492-502). 

Αναλυτικότερα, αξίζει να τονιστεί ότι η ενεργοποίηση και λειτουργία των κινήτρων μάθησης 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδακτική πράξη, δύναται να επιτευχθεί μέσα 

από την ενθυλάκωση του υπολογιστή λόγω: 

 της δυνατότητάς τους για περαιτέρω εξάσκηση, που οδηγεί στην αυτοματοποίηση της νέας 

γνώσης ή/και δεξιότητας και στην ολιστική κατάκτησή της, 

 παρέχει στους μαθητές αέναη ανατροφοδότηση και περισσότερες δυνατότητες εξάσκησης, 

ώστε να έχουν την ευκαιρία μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους να επιτύχουν την 

αφομοίωση της νέας γνώσης, 
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 οι πολλαπλές λειτουργίες και τα λογισμικά του υπολογιστή, προσαρμόζονται στις πρότερες 

γνώσεις – δεξιότητες και στους ρυθμούς εκπαίδευσης, διδασκαλίας και μάθησης των 

παιδιών αυτών,  

 οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα –μέσω του υπολογιστή– να εφαρμόζουν στην 

πράξη το υπό διδασκαλία νέο περιεχόμενο των διδακτικών αντικειμένων, γεγονός και 

πραγματικότητα, που δεν υφίσταται με το συμβατικό τρόπο και μέθοδο παράδοσης της νέας 

πληροφορίας και γνώσης, 

 η εσωτερική και εξωτερική ανατροφοδότηση που παρέχουν τα πολυμεσικά περιβάλλοντα 

του υπολογιστή, αφενός, αυξάνουν το βαθμό δυσχέρειας και το επίπεδο πρόκλησης του 

μαθησιακού έργου των παιδιών αυτών, αφετέρου, ενισχύουν και χαλυβδώνουν ακόμη 

περισσότερο τη γνωστική αυτοεπίγνωση, αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση και 

αυτοαποτελεσματικότητά τους, 

 η υπολογιστική τεχνολογία δεν διευκολύνει μόνο τη συνειδητή διαδικασία κατανόησης της 

νέας γνώσης, αλλά και του εμπλουτισμού της με ουσιαστικές και ρεαλιστικές πρακτικές 

εφαρμογής της, 

 η χρήση του υπολογιστή στη διδακτική πράξη κινητοποιεί και κινητροδοτεί ειδικά τους 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να ελέγχουν το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους 

δυνατοτήτων και επιδόσεων εν σχέσει με την υπό κατάκτηση νέα γνώση, 

 η ποικιλομορφία αξιοποίησης των εφαρμογών και λειτουργιών του υπολογιστή, επιτρέπει 

στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να έχουν ευρεία ευελιξία εφαρμογής της 

νέας γνώσης, να απομονώνουν και να μετέρχονται, επίσης, τα σημαντικά και ουσιαστικά 

δεδομένα της νέας γνώσης και να τη γενικεύουν σε περισσότερα του ενός μαθησιακά 

περιβάλλοντα (Gentile & Gentile, 2008: 127-141). 

Υπό την άποψη αυτή, θεωρείται ότι η εισαγωγή του υπολογιστή στη διδασκαλία ως 

συμπληρωματικού και επικουρικού νοητικού εργαλείου εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, επηρεάζει τη διαμόρφωση των κινήτρων τους αναφορικά με τους στόχους 

των επιδόσεών τους, συντείνει στη ρύθμιση της διδακτικής τους ετοιμότητας και ενισχύει τη 

διατήρηση της αποτελεσματικότητας της δράσης τους, σε συνθήκες και σε καταστάσεις 

μαθησιακών ματαιώσεων και απογοητεύσεων. Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί ότι βελτιώνουν 

την ανύπαρκτη παιδαγωγικο-γνωστική αυτορρύθμισή τους και την επιμονή τους εν σχέσει με την 

ευόδωση των στόχων τους, ενισχύουν τους μηχανισμούς της διδακτικής επανατροφοδότησης, 

αναπτύσσουν την υποτυπώδη αντιλαμβανόμενα σχολική τους ικανότητα και απόδοση και 

εξελίσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες (Hoza & Pelham, 1995: 23-35˙ Börger et al., 1999: 25-

33˙ Dunn & Shapiro, 1999: 327-344˙ Brim & Whitaker, 2000: 57-61). 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αποσαφηνιστεί και να νοηματοδοτηθεί ο όρος «ενδιαφέρον», που 

συνεπάγεται επαυξημένη συναισθηματική εμπλοκή, γνωστική λειτουργία και εστιασμένη προσοχή 

των διδασκόμενων στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου (Ainley et al., 2002: 545-561). Οι 

προρρηθείσες διαδικασίες φαντάζουν σχεδόν αβίαστες και εδαφικές, όταν υφίσταται υψηλό 

γνωστικό επίπεδο (background) και πολύπτυχες δεξιότητες στους μαθητές. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

άνωθεν αναφορές, καθίσταται αντιληπτό ότι ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για να αναζωπυρωθεί 

το γνωστικό ενδιαφέρον των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για μάθηση, αφού είναι 

γνωστό ότι τελούν υπό το καθεστώς ακραίων μαθησιακών καταστάσεων και νοητικών ελλείψεων 

και αδυναμιών (Hidi, 1990: 549-571). Υπό το φως της λογικής αυτής, δεν πρέπει να διαφεύγει της 

επιστημονικής προσοχής μας ο καίριος και μοναδικός ρόλος που διαδραματίζει ο υπολογιστής ως –

γνωστικός πόρος– στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών αυτών για μάθηση, καθότι 

δύνανται ανά πάσα στιγμή να επιλέγουν, να επεξεργάζονται και να μετέρχονται συγκεκριμένα είδη 

πληροφοριών, τα οποία συνάδουν περισσότερο με το μαθησιακό τους προφίλ και επίπεδο 

(Renninger et al., 2002: 467-491). 
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Δεδομένων των συνθηκών, αναφαίνεται ότι η ενθυλάκωση του υπολογιστή στη διδασκαλία 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δύναται να κινητοποιήσει το χαμηλό ή/και 

ανύπαρκτο ενδιαφέρον τους για μάθηση, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να μετέλθουν εκπαιδευτικό 

υλικό διανθισμένο και πλούσιο σε εικόνες και χρώματα (Durik & Harackiewicz, 2007: 597-610). 

Οι μαθητές που στερούνται και υπολείπονται ακαδημαϊκών κινήτρων, επομένως, αποκτούν μέσω 

της χρήσης του υπολογιστή ένα επιπλέον ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση των γνωστικών τους 

δυνατοτήτων κατά τη διάρκεια που λαμβάνει χώρα η διδακτική πράξη. Σίγουρα, καταδεικνύεται 

και αποδεικνύεται ότι ο υπολογιστής ως ένα συνεπικουρικό γνωστικό εργαλείο του μαθησιακού 

περιβάλλοντος των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συντελεί στην ανάταση της 

γνωστικής τους επίδοσης και στη θετική βελτίωση των συναισθημάτων τους που συνυφαίνονται με 

τα επίπεδα ενδιαφέροντός τους για μάθηση (Krapp, 2002: 383-409). 

3. Η ακατάλυτη επενέργεια της μεταβλητής του υπολογιστή στην κινητροδότηση του 

ενδιαφέροντος των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Σύμφωνα με την επιστημονική άποψη και γνώμη των Wigfield και Eccles (2000: 68-81), 

θεωρείται ύψιστης σημασίας διδακτικό ενέργημα η δημιουργία κινήτρων μάθησης στους 

εκπαιδευόμενους, μέσω της αξιοποίησης του υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία. Τούτων 

δοθέντων, υποστηρίζεται ότι η χρήση του υπολογιστή στη διδακτική πράξη, ενεργοποιεί τα κίνητρα 

των παιδιών για μάθηση και, επιπρόσθετα, επενεργεί εμπροσθοβαρώς και καταλυτικά στην 

ποιότητα και ένταση του καταβαλλόμενου εγχειρήματός τους, στον τρόπο επιλογής και εκπόνησης 

του μαθησιακού τους έργου και στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Παρά ταύτα, κρίνεται ότι η 

ένταξη του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνίσταται στην ενθάρρυνση των 

εκπαιδευτικών ώστε να υιοθετούν και να χρησιμοποιούν μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές μεθόδους, 

προσεγγίσεις και τακτικές στη διδασκαλία, στην εμπλοκή των μαθητών σε διερευνητικές, 

ανακαλυπτικές και σύνθετες δραστηριότητες και στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των κινήτρων 

τους εν σχέσει με το μαθησιακό έργο. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οφείλουν να μην αμελούν 

να μετέρχονται τον υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία, καθότι παρέχει ενδεδειγμένα 

συνεπικουρικό έργο στις διεργασίες της και επειδή οι μαθητές αντλούν και αποκομίζουν 

ικανοποίηση μέσω της χρήσης του (Vekiri, 2010: 941-950). 

Εν τοιαύτη περιπτώσει, είναι γνωστό ότι τα παιδιά με εκπαιδευτικές ανάγκες εκλαμβάνουν 

τον εγκιβωτισμό του υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία, ως δίαυλο αναζήτησης λυσιτελούς 

επίλυσης των σύνθετων και δυσχερών μαθησιακών τους προβλημάτων και ως μέσο επικοινωνίας 

με τους άλλους (συμμαθητές, εκπαιδευτικούς). Συνοπτικά, υποστηρίζεται ότι η συνεπικουρούμενη 

και διαμεσολαβημένη απ’ τον υπολογιστή διδασκαλία, συμβάλλει στην ενθάρρυνση της 

αλληλεπίδρασης και της ανατροφοδότησης (feedback) μεταξύ των παιδιών και στην ενεργοποίηση 

των κινήτρων τους για μάθηση. Πέραν των άλλων, διευκολύνει τη μεταξύ τους συνεργασία, 

προωθεί και ενισχύει την ενεργή μάθηση, την αυτενέργεια και τον αναστοχασμό, αξιοποιεί τα 

βιώματα και τα ατομικά τους ενδιαφέροντα και αναδεικνύει τις θετικές λειτουργίες των πρακτικών 

τεχνολογικών εφαρμογών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (Roberts et al., 1999). 

Αναφορικά με τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

παρατηρείται ότι η αξιοποίηση του υπολογιστή για αμιγώς εκπαιδευτική χρήση, παρουσιάζει 

ελάχιστο έως καθόλου ενδιαφέρον, επειδή προσφέρει λίγα μαθησιακά ερεθίσματα και προκλήσεις. 

Ειδικότερα, καταδεικνύεται ότι ο τρόπος και η μορφή αξιοποίησης των εξωσχολικών τεχνολογικών 

βιωμάτων, εμπειριών και δεξιοτήτων των μαθητών, προκαλεί γενικά προβληματισμούς και 

ανησυχίες, καθότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ακόμη και σήμερα κυριαρχεί η 

παραδοσιακή μέθοδος και μορφή διδασκαλίας. Στο πλαίσιο της προρρηθείσας συλλογιστικής, 

κρίνεται ότι η εξωσχολική ενασχόληση των παιδιών με τον υπολογιστή, συμπληρώνει τη νοητική 

τους εξέλιξη ως μια άτυπη επικουρική μορφή μάθησης, συντελεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη και 

απελευθέρωση των γνωστικών τους δεξιοτήτων και δυνάμεων και διαδραματίζει βαρύνοντα ρόλο 

στη διαμόρφωση και ενεργοποίηση των κινήτρων τους για μάθηση (Pedrό, 2007: 244-264). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα έως τώρα δεδομένα και ευρήματα, διαπιστώνεται ότι μέσω της 

χρήσης του υπολογιστή, εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι διδακτικο-μαθησιακές 

και γνωστικές ανάγκες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές αδυναμίες, –αφού έχουν την 

ελευθερία της δοκιμής, του πειράματος και της πλειομορφικής προσέγγισης του υπό διδασκαλία 

υλικού – στόχου–, ενώ παράλληλα επηρεάζονται και ενεργοποιούνται θετικά και ουσιαστικά τα 

μαθησιακά τους κίνητρα (Mumtaz, 2001: 347-362). Δεδομένων τούτων, επισημαίνεται ότι το 

συγκαιρινό εκπαιδευτικό σύστημα και σχολείο, έχει αποτύχει να εκμεταλλευτεί τις εξωσχολικές 

γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και να ενισχύσει το ενδιαφέρον 

τους για τελέσφορη και αποδοτική εκπαιδευτική χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας, μολονότι 

συνιστά μία καθημερινή δραστηριότητα και συνήθειά τους (Vekiri & Chronaki, 2008: 1392-1404). 

4. Η εργαλειακή αξιοποίηση του υπολογιστή ως μέσου δημιουργίας κινήτρων μάθησης των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ο υπολογιστής συνιστά ένα ψηφιακά δημοφιλή και ελκυστικό εργαλείο για τα παιδιά που 

εμφανίζουν συγκεκριμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πέραν των άλλων, είναι γνωστό σε 

όλους ότι η κύρια και βασική πληροφοριακή πηγή πρόσληψης και ανατροφοδότησης αυτής της 

ιδιαίτερης ομάδας παιδιών είναι τις περισσότερες φορές η οπτική. Εν προκειμένω, αναφαίνεται να 

είναι κοινότοπο ότι ο υπολογιστής συνιστά ίσως το μοναδικό διδακτικό εργαλείο που κινητοποιεί 

όλους τους μαθητές κατά τη διενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε μέσες άκρες, καθίσταται 

αντιληπτό ότι η χρήση του υπολογιστή παρέχει στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τη 

δυνατότητα της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια της διδακτικής τους ενασχόλησης και ρουτίνας 

και καθημερινής μαθησιακής τους εργασίας (Yelland, 2005: 201-232). 

Υπό την άποψη αυτή, αναγνωρίζεται ότι η αντικατάσταση του συμβατικού τρόπου και 

μεθόδου μάθησης από τον υπολογιστή, συνιστά μια πάγια τακτική που συχνά χρησιμοποιείται και 

ακολουθείται στην εκπαίδευση και ανατροφοδότηση των παιδιών αυτών. Αξιοπρόσεχτο παραμένει, 

εντούτοις, το γεγονός ότι οι διαδραστικές λειτουργίες και οπτικές αναπαραστάσεις του υπολογιστή, 

συνιστούν το πιο τελέσφορο και ουσιαστικό μέσο αξιοποίησής τους για τη διδασκαλία και 

εκπαίδευση αυτής της ιδιαίτερης ομάδας παιδιών. Με κάθε τρόπο, διαφαίνεται ότι η εισαγωγή και 

χρήση του υπολογιστή στη διαδικασία μάθησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

συνιστά μία παιδαγωγικο-διδακτική αλλαγή που μεταμορφώνει και εξελίσσει ολιστικά τον τρόπο 

και τη μορφή που τα συγκεκριμένα παιδιά αλληλεπιδρούν, προσλαμβάνουν, αναλύουν και 

μετέρχονται την πληροφορία και γνώση στην εκπαιδευτική πράξη (Durkin & Barber, 2002: 373-

392). 

 Ομολογουμένως, καθίσταται πασιφανές και κατάδηλο ότι η εισαγωγή και χρήση του 

υπολογιστή στην εκπαιδευτική πράξη, ενισχύει και διευκολύνει τα άτομα με μαθησιακά 

προβλήματα και ελλείψεις σε τρεις συγκεκριμένους τομείς: α) στην ορθή και πολύπτυχη γνωστική 

προετοιμασία τους αναφορικά με την πραγματικότητα και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν 

στην εκτός και πέρα του σχολείου ζωή τους, β) στην πρόσβασή τους σε πληροφορίες και γνώσεις 

που τους είναι άκρως απαραίτητες για τη βελτίωση και προαγωγή των ακαδημαϊκών τους 

επιδόσεων, όπως επίσης και για την απόκτηση νέων γνωστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, γ) 

στην επικοινωνία η οποία συνιστά ένα επιπρόσθετο μέσο γνωστικής προσέγγισης και παρέμβασης 

των παιδιών αυτών στο σχολικό περιβάλλον (Mεϊμάρης, 1997: 607˙ Mπάρδης, 1997: 740).  

Υπό την άποψη αυτή, υποστηρίζεται ότι η εισδοχή της υπολογιστικής τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα γόνιμο και 

εκλαϊκευμένο διδακτικό περιβάλλον για τα παιδιά αυτά, μέσα στο οποίο έχουν τη δυνατότητα και 

ευχέρεια να στοχαστούν και να επεξεργαστούν στη βάση του ατομικού τους μαθησιακού προφίλ 

και ρυθμού, σύνθετα, ακατάληπτα και περίπλοκα προς αυτά περιεχόμενα, έννοιες και νοήματα, που 

εμπεριέχονται στην ύλη των γνωστικών αντικείμενων. Επομένως, θεωρείται ότι με την αξιοποίηση 

του υπολογιστή, δύναται η προκείμενη ομάδα μαθητών να προβεί στην απρόσκοπτη επιτέλεση του 

μαθησιακού της έργου και να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους διευκόλυνσης και 
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λειτουργίας της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως διατείνονται, άλλωστε, μετ’ επιτάσεως οι 

Resnick και Ocko (1991), η υπολογιστική υποστήριξη δημιουργεί προσφυείς μαθησιακές συνθήκες 

ανάπτυξης νέων γνωστικών δεξιοτήτων, κινήτρων και ιδανικής και ευνοϊκής συμμετοχής των 

παιδιών αυτών στη μαθησιακή διαδικασία (Resnick, 1993: 64-71). 

Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνεται ότι η έλλογη, στοχαστική και ορθολογική εφαρμογή της 

υπολογιστικής υποστήριξης και παρέμβασης στη διδασκαλία αυτής της ιδιαίτερης ομάδας παιδιών, 

λειτουργεί ως ένα πανίσχυρο γνωστικό εργαλείο και μαθησιακό κίνητρο, που ενισχύει και 

συγχρόνως εμπλουτίζει τις διδακτικές και μεθοδολογικές ευκαιρίες και δυνατότητές τους για 

μάθηση. Συνεπώς, διακριβώνεται ότι η τελέσφορη ενσωμάτωση του υπολογιστή στην εκπαίδευση 

των παιδιών αυτών, συντείνει αφανώς στις διεργασίες της διδακτικής πράξης, έτσι ώστε να 

αποκτήσουν μια σχετική μαθησιακή ελευθερία και υπευθυνότητα κατά την επιτέλεση του 

εκπαιδευτικού τους έργου (Cook & Finlayson, 1999). Εν προκειμένω, δύναται να αναγνωρισθεί ότι 

ο τύπος της διδασκαλίας που μετέρχονται στο σύστημα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

συνιστά στην ουσία την κυριότερη παράμετρο απρόσκοπτης χρήσης του υπολογιστή για τη 

δημιουργία κινήτρων μάθησης των παιδιών αυτών (Bozic & Murdoch, 1996). 

Όπερ μεθερμηνευόμενο, καθίσταται αντιληπτό και κατανοητό ότι η αντιμετώπιση των 

χαμηλών ακαδημαϊκών δυσχερειών, της ανύπαρκτης αυτοεκτίμησης και αυτοαποτελεσματικότητας 

και της ματαίωσης που νιώθουν κατά τη συμμετοχή τους στα δρώμενα της μαθησιακής πράξης τα 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δύνανται να βελτιωθούν ορατά και απτά μέσω της 

εισαγωγής και αξιοποίησης του υπολογιστή στη διδασκαλία τους (Fowler, 1994: 1-16). Γι’ αυτό το 

λόγο, άλλωστε, καταφαίνεται απ’ τη μια η ανάγκη για επισταμένη και κατά περίπτωση (ad hoc) 

χρήση του υπολογιστή (Bender & Bender, 1996) στη διαδικασία μάθησης των παιδιών αυτών, απ’ 

την άλλη, αναδεικνύεται η θετική, καταλυτική και εμφανής επενέργεια της υπολογιστικής 

υποστήριξης και παρέμβασης προς τα άτομα που εμφανίζουν πολλαπλά εκπαιδευτικά ελλείμματα, 

εκδηλώνουν γνωστική παραίτηση και έχουν χαμηλό κίνητρο για μάθηση (Page, 2002: 389-409). 

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η υπολογιστική τεχνολογία θεωρείται πλέον ότι δύναται να χρησιμοποιηθεί ως παιδαγωγικο-

διδακτικό μέσο, ως εργαλείο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης της μαθησιακής διαδικασίας, ως 

μηχανισμός που λειτουργεί σαν προωθητικός εκτοξευτήρας κατάκτησης της γνώσης, ως φιλοσοφία 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ως μέσο για τη διευκόλυνση και προαγωγή της επάρκειας και 

κατάρτισης στο χώρο και στον τομέα της εκπαίδευσης. Μολαταύτα, πρέπει να πραγματευτούν και 

να μελετηθούν οι τρόποι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους οι νέες Τεχνολογίες της 

Πληροφορικής, συντελούν στην ουσιαστική και αποδοτική λειτουργία και αναβάθμιση της 

μαθησιακής διαδικασίας, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν και να ενταχθούν τελέσφορα στην 

Εκπαίδευση και δη στην Ειδική Αγωγή. Υπό το πρίσμα της λογικής αυτής, καθίσταται αντιληπτό 

ότι η αξία των τεχνολογικών μέσων δεν μετριέται και αποτιμάται από την ποσότητα και το πλήθος 

των πληροφοριών και γνώσεων που δύνανται να παρέχουν και να προσφέρουν στους 

εκπαιδευόμενους, αλλά από το πόσο ο αποδέκτης/παραλήπτης, που εν προκειμένω είναι τα άτομα 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν τη δυνατότητα και ικανότητα να αφομοιώνουν όλες αυτές 

τις γνώσεις, ούτως ώστε να μετασχηματίζουν και να βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και 

την εν γένει συμπεριφορά τους αναφορικά με τις αξίες, στάσεις, αντιλήψεις και ιδανικά της ζωής. 

Με λίγα λόγια, υπογραμμίζεται ότι η υπολογιστική τεχνολογία πρέπει να ενθυλακωθεί στην 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, για να διευκολύνει το μαθησιακό έργο των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα 

τους καταστήσουν ουσιαστικά ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας και κοινωνικής ζωής, όπως 

και τους υπόλοιπους συμπολίτες τους. Υπό την άποψη αυτή, καταδεικνύεται ότι ο υπολογιστής 

συνιστά ένα εναλλακτικό γνωστικό εργαλείο/αντικείμενο, μέσω του οποίου αποκτούν και 

προσλαμβάνουν οι συγκεκριμένοι μαθητές αξίες, στάσεις, αντιλήψεις και προοπτικές, καθώς 

πρόκειται για ένα ριζοσπαστικό και απαράμιλλο μέσο επικοινωνίας. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει τη σχέση της διεπιστημονικότητας με τη 

διδακτική των κοινωνικών επιστημών. Με αφετηρία την ιστορία των επιστημών, η έμφαση δίνεται 

στον ιστορικό τρόπο συγκρότησης των επιστημών και άρα στα ιστορικά διαμορφωμένα όρια τους. 

Στο ίδιο πλαίσιο, τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου έχουν ενσωματώσει την ιστορικότητα των 
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επιστημών που επιχειρούν να προσεγγίσουν. Η σχολική γνώση όπως και οι κοινωνικές επιστήμες 

δεν είναι αμετάβλητη, αν-ιστορική και περιχαρακωμένη. Η διεπιστημονικότητα αναδύεται ως 

ανάγκη από την ίδια την ιστορική συγκρότηση των επιστημών. Ωστόσο, η παρουσία της 

διεπιστημονικής προσέγγισης, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν μπορεί να θεωρείται 

αυτονόητη. Το ενδεχόμενο όφελος για την εκπαιδευτική πράξη προϋποθέτει σαφήνεια ως προς τους 

εκπαιδευτικούς στόχους. 

 

Λέξεις κλειδιά: διδακτική, κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονικότητα. 

1. Εισαγωγή 

Ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι να δώσει οριστικές απαντήσεις στο 

φαινομενικά απλό αλλά τελικά πολύπλοκο ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στη διεπιστημονικότητα 

και τη διδακτική των κοινωνικών επιστημών. Ο στόχος είναι περισσότερο να τεθούν εκείνα τα 

ερωτήματα που ανοίγουν τη συζήτηση στη κατεύθυνση του τρόπου που η διεπιστημονικότητα θα 

μπορούσε να επαναφέρει την ιστορικότητα των κοινωνικών επιστημών στο επίκεντρο της 

διδασκαλίας τους ή αντίστροφα η ιστορική προσέγγιση των επιστημών θα μπορούσε να επαναφέρει 

τη διεπιστημονικότητα στο επίκεντρο της εκπαίδευσης. 

Επομένως, ο βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι να «κερδίσει» η διδακτική των 

κοινωνικών επιστημών την απομάκρυνσή της από οποιαδήποτε αξίωση αντικειμενικής και 

ουδέτερης προσέγγισης της γνώσης. Ταυτόχρονα, σε αυτό το πλαίσιο της ιστορικής συγκρότησης 

και προσέγγισης των επιστημών, να διατηρήσει στο επίκεντρο της διδακτικής πράξης την αντίληψη 

μιας επιστήμης που δεν είναι στατική, αμετάβλητη και περιχαρακωμένη. 

Οι θεωρητικές αφετηρίες της εργασίας αφορούν τόσο στο πεδίο της ιστορίας των επιστημών 

όσο και στο πεδίο των θεωρητικών της νέας διδακτικής. Όπως αναλύεται παρακάτω, η συγκρότηση 

των κοινωνικών επιστημών σε αυτόνομα πεδία επιστημών δεν αποτελεί ιδιαιτερότητα των 

κοινωνικών επιστημών. Αποτελεί γνώρισμα όλων των επιστημών όπως η ίδια η ιστορία των 

επιστημών μπορεί να μας αποκαλύψει. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που συχνά συναντάμε να 

επικρατεί η αντίληψη μιας στατικής, αν-ιστορικής επιστήμης (σαν να ήταν πάντα εκεί, ή σαν να 

ήταν πάντα «έτσι» για να το πούμε κάπως απλουστευτικά). Επομένως, η όποια συζήτηση για τη δι-

επιστημονικότητα έχει ως προϋπόθεση και ως αφετηρία της την αναγνώριση της ιστορικότητάς 

τους, δηλαδή της προϋπάρχουσας διεπιστημονικής «φύσης» των επιστημών. Όπως αναλύεται 

παρακάτω αυτή η αποδοχή και η ανάδειξη της διεπιστημονικής αφετηρίας των επιστημών αφορά 

σε μια διαφορετική οπτική για την ίδια την έννοια της γνώσης. 

2. Διεπιστημονικότητα και Διδακτική 

2.1. Η συγκρότηση και τα «όρια» των επιστημών 

Στον χώρο της εκπαίδευσης οι επιστήμες εμφανίζονται αυτόνομες, και σαφώς διαχωρισμένες 

μεταξύ τους, συγκροτημένες σε σχολικά (διακριτά) γνωστικά αντικείμενα. Οι θετικές επιστήμες 

εμφανίζονται στο σχολικό χώρο ίσως περισσότερο «σαφείς» ως προς τα όριά τους και τις 

κατευθύνσεις τους σε σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες (για λόγους που ξεπερνούν την παρούσα 

ανάλυση). Ωστόσο, τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου απορρέουν από επιστήμες που 

διαμορφώθηκαν σταδιακά μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια. Όπως μπορεί 

πολύ εύστοχα να μας αναδείξει και να μας θυμίσει η ιστορία των επιστημών ακόμη και για τις 

θετικές επιστήμες οι οποίες εμφανίζονται με σαφήνεια περιεχομένου και σαφή επιστημονικά όρια, 

τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Για παράδειγμα, «η ιατρική και η φυσιολογία, όπως η μελέτη της 

θερμότητας και του μαγνητισμού, ήταν τμήματα της φυσικής. Τον 17ο αιώνα ο γιατρός και ο 

φυσικός ήταν το ίδιο πρόσωπο. Επιπλέον, μεγάλο μέρος αυτού που σήμερα καλούμε φυσική 

ονομαζόταν τον 18ο αιώνα mixed mathematics. Αυτά περιλάμβαναν την αστρονομία, την οπτική, 
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τη στατιστική, την υδραυλική, τη γεωγραφία, τη χρονομετρία, τη ναυσιπλοία […] η χημεία […] 

ασκούνταν ευρέως από γιατρούς» (Γκουνταρούλης, 1996, σ. 5-6). 

Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις επιστήμες του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Foucault (1989) 

η σταδιακή εμφάνιση των επιστημών του ανθρώπου συνδέεται με την εμφάνιση του νεότερου 

κράτους τον 19ο αιώνα. Η ανθρώπινη δηλαδή συμπεριφορά έρχεται στο επίκεντρο της μελέτης και 

συνοδεύεται από την ανάγκη να γίνει κατανοητή και ελέγξιμη μόνο με την εμφάνιση του νεότερου 

κράτους (Foucault, 1989). Στο ίδιο πλαίσιο, οι επιστήμες της ψυχολογίας, της ανθρωπολογίας και 

της κοινωνιολογίας γίνονται ανεξάρτητοι επιστημονικοί κλάδοι στα μέσα του 19ου και τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα. Για παράδειγμα, η ψυχολογία ήταν αρχικά μέρος της φιλοσοφίας. Κύριο 

χαρακτηριστικό όλων αυτών των επιστημών ήταν ο διαχωρισμός τους από τη βιολογία. Πιο 

συγκεκριμένα, «η εμφάνιση των κοινωνικών επιστημών ως ανεξάρτητων επιστημονικών κλάδων 

προέκυψε από τη συνειδητή απόρριψη του μοντέλου που θεωρούσε ότι οι μελέτες αυτές 

μπορούσαν να θεωρηθούν επιστημονικές μόνο μέσα από την υπαγωγή τους στη βιολογία και 

εντέλει στη φυσική και τη χημεία» (Bowler, Morus, 2012, σ. 281-282). 

Σταδιακά λοιπόν αυξάνεται ο ρόλος των ανθρωπιστικών επιστημών (της ψυχιατρικής, της 

παιδαγωγικής, της ψυχολογίας). Όπως εύστοχα ανέδειξε ο Foucault (1989), η ίδια η εκπαίδευση 

άλλωστε αποκτά σταδιακά τα βασικά της (νεωτερικά) χαρακτηριστικά που επιβιώνουν έως σήμερα. 

Η ιστορική συγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος στο χώρο και το χρόνο γίνεται κατά τον 

19ο αιώνα. Είναι η εποχή όπου διαμορφώνεται μια ολόκληρη αναλυτική παιδαγωγική, πολύ 

σχολαστική στη λεπτομέρεια η οποία «αποσυνθέτει ως στα απλούστερα στοιχεία της τη διδακτική 

ύλη, κλιμακώνει σε πυκνές διαβαθμίσεις κάθε φάση της προόδου» (Foucault, 1989, σ. 210). 

2.2. Σχολική γνώση και διαθεματικότητα: η νέα διδακτική 

Τα παραπάνω επιχειρούν να αναδείξουν συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμες 

αναδύονται και συγκροτούνται μέσα στον ιστορικό χρόνο αλλάζοντας τα όρια και τους 

προσανατολισμούς τους. Αρκεί στο σημείο αυτό να συγκρατήσουμε ότι η ιστορία των επιστημών 

μας δείχνει ότι η επιστήμη δεν είναι αμετάβλητη, ενιαία και αν-ιστορική. Στο ίδιο πλαίσιο, η 

συγκρότηση των σχολικών γνωστικών αντικειμένων (όσα δηλαδή διδάσκει το σχολείο ως διακριτά 

γνωστικά αντικείμενα) αλληλεπιδρά με την ιστορικότητα των επιστημών που επιχειρεί να 

προσεγγίσει δι-επιστημονικά. 

Προκειμένου όμως να έχουμε όφελος ως προς την ένταξη της έννοιας της 

διεπιστημονικότητας στο χώρο της διδακτικής ίσως χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε και να 

ξανασκεφτούμε τα «αυτονόητα» της εκπαίδευσης. Όπως θα αναδειχθεί παρακάτω, τα οφέλη μιας 

διεπιστημονικής προσέγγισής ξεκινούν στο βαθμό που αποκαλύπτουν την ιστορική συγκρότηση 

των γνωστικών αντικειμένων και επομένως άρουν την όποια αξίωση για μία αντίληψη της γνώσης 

ουδέτερης και αμετάβλητης. 

Το κύριο ερώτημα αφορά στο ποιά γνώση μεταδίδουμε ή θέλουμε να μεταδώσουμε, δηλαδή 

ποιός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται η γνώση, πώς αυτή συγκροτείται ως νόμιμη και 

αντικειμενική (Apple, 1986). Πράγματι, «το ποια είναι ή θα έπρεπε να είναι αυτή η γνώση κάθε 

άλλο παρά αυτονόητο είναι» (Κουζέλης, 2005, σ. 19). Με λίγα λόγια το ερώτημα ποιά θα πρέπει να 

είναι τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου δεν έχει καθόλου αυτονόητες απαντήσεις. 

Τα ερωτήματα που μας προσφέρουν οι κοινωνιολόγοι της κριτικής παιδαγωγικής έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το σημείο αυτό. Πρόκειται για ερωτήματα που τοποθετούνται στην 

έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφορούν στο ποιός διάλεξε τη συγκεκριμένη γνώση που 

μπαίνει στα σχολεία. Μερικά από τα ερωτήματα αυτά αφορούν στο «γιατί οργανώνεται και 

διδάσκεται με το συγκεκριμένο τρόπο σε τούτη τη συγκεκριμένη ομάδα;» «ποιά και ποιανού γνώση 

θεωρείται νομιμοποιημένη» «τίνος νοήματα συλλέγονται και διανέμονται μέσω του φανερού και 

κρυφού αναλυτικού προγράμματος στα σχολεία» καθώς «η γνώση που μπήκε στα σχολεία στο 

παρελθόν και μπαίνει και τώρα δεν είναι τυχαία […] αντιπροσωπεύει ιδιαίτερες απόψεις 

κανονικότητας και παρεκτροπής, καλού και κακού, για το τι πρέπει να κάνουν οι καλοί άνθρωποι» 
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(Apple, 1986, σ. 132). Η χρησιμότητα των ερωτημάτων αυτών έχει να κάνει κυρίως με την 

ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο κοινωνιολόγοι, ιστορικοί, ανθρωπολόγοι και άλλοι αναπτύσσουν 

τις θεωρίες τους και τις προσεγγίσεις τους (Apple, 2008) (Apple, 1986). 

Όλες οι παραπάνω θεωρήσεις εντάσσονται σε όσα συντελέστηκαν στις δεκαετίες του 1960 

και 1970 και επηρέασαν σημαντικά τους προσανατολισμούς της διδακτικής. Συγκεκριμένα, από τη 

δεκαετία του 1960 και έπειτα έχουμε μια στροφή σε μια νέα διδακτική επηρεασμένη κυρίως από τα 

έργα του Kuhn. Η επιστημολογική στροφή που μας προσέφερε με το έργο του έφερε στο 

προσκήνιο ερωτήματα που αφορούσαν στο αν μπορούμε πράγματι να συλλάβουμε την 

πραγματικότητα, να κατέχουμε την αλήθεια, αν υπάρχει αντικειμενικότητα, αν υπάρχει πράγματι 

γραμμική πρόοδος της επιστήμης. Ο ίδιος ο Kuhn περιέγραψε την απλή αλλαγή και όχι την πρόοδο 

στην επιστήμη (Kuhn, 1997). Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα διδακτική όφειλε να αναρωτηθεί αν μπορεί 

τελικά να συζητά για εσφαλμένες ή αναληθείς ιδέες των μαθητών (Κουζέλης, 2005). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, κοινωνιολόγοι της νέας διδακτικής (όπως για παράδειγμα 

ο Michael Young) διαπιστώνουν ότι τα αναλυτικά προγράμματα περιορίζονται και 

στεγανοποιούνται στα όρια των αυτόνομων γνωστικών αντικειμένων (φαινόμενο που το 

αποκαλούν «η τυραννία των αντικειμένων» – «the tyranny of subjects»). Στο πλαίσιο αυτό, δεν 

είναι εφικτή η διεπιστημονική εξέταση θεμάτων όπως η ανεργία, ο ρατσισμός, ή ο κοινωνικός 

αποκλεισμός. Η νέα διδακτική τότε προσανατολίζεται στην αντικατάσταση των «γνωστικών 

αντικειμένων» με «θεματικές ενότητες» (Κάτσικας, Θεριανός, 2005, σ. 39). 

Η νέα διδακτική επιχείρησε πράγματι να αναδείξει τη σημασία της δια-θεματικής 

διδασκαλίας στην προσπάθεια να συγκροτηθεί μια νέα διδακτική φιλική στις πρότερες γνώσεις των 

μαθητών. Μια μαθητοκεντρική δηλαδή προσέγγιση όπως συνηθίζουμε να περιγράφουμε σήμερα.  

Επομένως η διαθεματικότητα αποτελεί μια διδακτική πρόταση αρκετών δεκαετιών με κύριο 

στόχο να «μάθει ο μαθητής πώς να μαθαίνει» δηλαδή να ενταχθεί η εκπαίδευση σε ένα πλαίσιο 

διακλαδικής - διεπιστημονικής προσέγγισης θεμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδύεται η ανάγκη για 

εκπαιδευτικές αλλαγές οι οποίες να υπερβαίνουν το σχολείο των διαγωνισμάτων, των βαθμών και 

της μετρήσιμης αποτελεσματικότητας. Ουσιαστικά, «η επιλεκτική λειτουργία του σχολείου που 

υλοποιείται μέσα από τις εξετάσεις είναι αυτή που εμποδίζει ουσιαστικά την υπέρβαση του 

νοησιαρχικού χαρακτήρα της σχολικής γνώσης που παράγει την εκπαίδευση της αμάθειας» 

(Κάτσικας, Θεριανός, 2005, σ. 54). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω σημεία μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής: 

Μια δι-επιστημονική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου, του αναλυτικού 

προγράμματος και του σχολικού βιβλίου (δηλαδή της σχολικής γνώσης) προϋποθέτει και μια 

διαφορετική αντίληψη της έννοιας της γνώσης, όπως αποτυπώνεται στα παρακάτω τρία σημεία: 

  Η γνώση που μπαίνει στα σχολεία (η επίσημη γνώση) είναι μια επιλογή από ένα 

μεγαλύτερο σώμα γνώσεων (πολύ πλατύτερο). Τελικά, ένα μόνο μέρος από όλη τη 

διαθέσιμη κοινωνική και πολιτική γνώση μπαίνει στα σχολεία (Apple, 2008) (Apple, 1986). 

  Παρόλο που στα σχολικά βιβλία συχνά διαφαίνεται η αρνητική έννοια της 

σύγκρουσης/διαμάχης και η εμμονή στην ανάδειξη της συναίνεσης, η ιστορία του εργατικού 

ή του γυναικείου κινήματος αποτελούν ιστορικές και κοινωνικές εμπειρίες σύγκρουσης. 

Στην ιστορία της κοινωνικής ζωής συναντάμε τις πραγματικές αντιθέσεις της κοινωνικής 

ζωής: ταξική σύγκρουση, επιστημονική σύγκρουση και ούτω καθεξής (Apple, 1986). 

  Οι άνθρωποι δεν αποτελούν απλώς φορείς αξιών και θεσμών, αλλά είναι επίσης 

δημιουργοί, και έχουν ενεργό ρόλο στην αλλαγή των θεσμών (όπως για παράδειγμα 

αναδεικνύουν κεφάλαια της ιστορίας του εργατικού ή του γυναικείου κινήματος) καθώς και 

ενεργό ρόλο στην κατασκευή των εννοιών τις οποίες πραγματεύεται η εκπαίδευση (Apple, 

1986) (Apple, 2008). 
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2.3. Διδακτική των κοινωνικών επιστημών και σύγχρονα ερωτήματα 

Είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι οι επιστήμες προτού μπουν στα σχολεία έχουν 

ενσωματώσει όλες εκείνες τις ιστορικές και κοινωνικές διεργασίες που συνοδεύουν τη συγκρότηση 

τους σε επιστήμες. Σήμερα, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

συναντάμε μαθήματα στον τομέα των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών επιστημών τόσο στο 

Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αν η βασική αφετηρία στη διδασκαλία 

των κοινωνικών επιστημών ήταν η ίδια η έννοια της επιστήμης. Στην εκπαιδευτική πράξη αυτό 

συχνά δεν μοιάζει «αναγκαίο» στη διδασκαλία των θετικών επιστημών, ωστόσο, στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας κοινωνικών και πολιτικών επιστημών συχνά η αφετηρία της διδασκαλίας είναι η 

οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής και αναφοράς των επιστημών αυτών. Αν και οι λόγοι για τους 

οποίους συμβαίνει αυτό ξεπερνούν την παρούσα ανάλυση, χρειάζεται απλά να σημειωθεί ότι τα 

ερωτήματα αυτά μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα χρήσιμα και να συνοδεύσουν τη διδακτική πράξη 

από την αρχή. Γιατί μας χρειάζονται οι κοινωνικές επιστήμες, ποιά είναι η σχέση τους με τις άλλες 

επιστήμες, τί μας προσφέρουν, γιατί είναι σημαντικό να τις διδαχθούμε. 

Ο αντίλογος στα παραπάνω θα μπορούσε να είναι ότι τα ερωτήματα αυτά (στα σχολεία και 

στα Πανεπιστήμια) υποκρύπτουν μια ασάφεια και μια επιστημονικότητα η οποία βρίσκεται 

διαρκώς υπό αίρεση. Αυτό αποτελεί, ωστόσο, το πρώτο και πιο σημαντικό μάθημα. Η πρώτη 

ευκαιρία να αναπτυχθεί η έννοια της επιστήμης. Η ιστορική της συγκρότηση. Η λογική που 

κρύβεται πίσω από τον διαχωρισμό ανάμεσα στα επιστημονικά και τα μη επιστημονικά πράγματα. 

Σχεδόν ένα μάθημα ιστορίας των επιστημών άρα και ένα μάθημα αφορμή για την επαναπροσέγγιση 

της έννοιας της σχολικής γνώσης, ως γνώσης που δεν είναι ενιαία, αμετάβλητη, ανιστορική ή 

απολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο, η σχέση με τις άλλες επιστήμες οφείλει να είναι στο επίκεντρο της 

συζήτησης. Η γνώση αυτού του διαχωρισμού (η γνώση δηλαδή του πώς έγινε η κάθε επιστήμη) 

είναι και η κρίσιμη προϋπόθεση για να συγκροτηθεί η όποια συζήτηση για την δι-

επιστημονικότητα. 

Ωστόσο, η διεπιστημονικότητα δεν βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των επιστημών που 

διδάσκονται στα σχολεία. Όπως θα φανεί στο παράδειγμα που ακολουθεί, είναι συχνά εμφανής η 

δυσκολία να διατηρηθεί στην επιφάνεια και στο επίκεντρο της συζήτησης ο ιστορικός τρόπος με 

τον οποίο συγκροτήθηκαν οι επιστήμες σε αυτόνομα πεδία επιστημών. Η απροθυμία ή η δυσκολία 

είναι εδώ και πολλές δεκαετίες πολύ χαρακτηριστική όπως μας αποκαλύπτει και το παρακάτω 

απόσπασμα - παράθεμα. 

Πιο συγκεκριμένα, «το φθινόπωρο του 1980, στο Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης 

Ελλήνων Φυσικών στο Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης, ένας σχετικά νεαρός εισηγητής κάνει μια 

καινοτόμο για εκείνη την εποχή εισήγηση: στα Αναλυτικά αυτά Προγράμματα του μέλλοντος και 

στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία η Φυσική θα παρουσιάζεται μέσα στο εξελικτικό της πλαίσιο και 

όχι ακέραια έτοιμη και προφανώς σωστή. Η εκούσια ή ακούσια προσπάθεια κάθε μέχρι σήμερα 

σχολικού βιβλίου να αποκρύπτει την καταγωγή των επιστημονικών ιδεών αρκετά πια, ας είναι 

μέχρις εδώ. Η ιστορική εξέλιξη της φυσικής θα πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό κομμάτι στο 

σύνολο της διδασκαλίας. Μέσα σε αυτό η Φυσική θα πρέπει να πάψει να εμφανίζεται έτοιμη και 

εξοπλισμένη με τη δύναμη της τελειωμένης αλήθειας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να φωτίζεται η 

σχέση που είχε και εξακολουθεί να έχει η εξέλιξη της με την υπόλοιπη ανθρώπινη δραστηριότητα 

και κύρια με τη φιλοσοφία και με την παραγωγή» (Κασσέτας, 2005). 

Εκείνη την εποχή η Ένωση Ελλήνων Φυσικών πρότεινε τη συγκρότηση νέου Αναλυτικού 

Προγράμματος και τη συγγραφή των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων για την πρώτη και τη 

δευτέρα τάξη των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (ήταν η πρώτη φάση του εγχειρήματος η οποία 

διήρκεσε 12 χρόνια). Κατά τη πρώτη «πολυκλαδική» φάση, οι αντιδράσεις των διδασκόντων 

συναντήθηκαν στις επισημάνσεις «ότι τα βιβλία δεν έχουν κανένα επιστημονικό λάθος», ότι «αυτό 

είναι ιστορία, δεν είναι φυσική», ότι «δεν είχαν καμία οικειότητα με αυτά τα γνωστικά πεδία» 

(Κασσέτας, 2005). 
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Στο παραπάνω παράδειγμα είναι εμφανές ότι τα σχολικά βιβλία διατηρούν το κύρος της 

επιστημονικής, έγκυρης, νόμιμης γνώσης και ο διαχωρισμός ή διάκριση των επιστημών εδώ 

ακολουθεί την επιθυμία ή και προσπάθεια περιχαράκωσης των επιστημών. Σαφώς, σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο, τα περιθώρια ανάπτυξης ενός δι-επιστημονικού διαλόγου είναι λίγα. 

Το παραπάνω παράδειγμα όμως μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε το κεντρικό σημείο 

της σύγχρονης συζήτησης, δηλαδή να ξαναγυρίσουμε στη βασική προϋπόθεση ύπαρξης της 

διεπιστημονικότητας στη διδακτική των (κοινωνικών) επιστημών. Οποιαδήποτε διάκριση των 

επιστημών (για να λειτουργήσει θετικά ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία) απαιτεί και 

προϋποθέτει την επεξεργασία και κατανόηση των ιστορικών συνδέσεων μεταξύ των επιστημονικών 

πεδίων και των γνωστικών αντικειμένων. Και όσο πιο διακριτά είναι τα επιστημονικά πεδία και τα 

γνωστικά αντικείμενα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για μια σφαιρική προσέγγιση των 

επιστημών και των αλληλοσυνδέσεών τους. Παράλληλα, αυξάνεται η ανάγκη να κατανοούν οι 

μαθητές ή οι φοιτητές τις συγκεκριμένες ιστορικές συνδέσεις σε διαχρονικό και συγχρονικό 

επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, η έμφαση στην ιστορικότητα των επιστημών, κυρίως αποσκοπεί να εστιάσει σε 

μια άλλη αντίληψη της γνώσης. Όσο και αν θεωρούμε ότι η διεπιστημονικότητα έχει εισαχθεί στα 

σχολεία (κυρίως μέσω του διαθεματικού της πλαισίου) και όσο και αν υπάρχουν πράγματι 

εκπαιδευτικοί που εστιάζουν στις δι-επιστημονικές προσεγγίσεις η έννοια της γνώσης αφενός 

παραμένει συχνά εγκλωβισμένη στην «αντικειμενικότητα» των επιστημών που την προσεγγίζουν 

αφετέρου δεν είναι συχνά σαφές γιατί χρειαζόμαστε μια δι-επιστημονική προσέγγιση στην 

διδακτική των κοινωνικών επιστημών. 

3. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα ανάλυση η διεπιστημονική προσέγγιση στη διδακτική των κοινωνικών 

επιστημών συνδέεται με την ίδια την ιστορία των επιστημών. Συγκεκριμένα ο διάλογος μεταξύ των 

επιστημών αναδεικνύει και επαναφέρει στο προσκήνιο την ιστορικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτής 

της ιστορικής συγκρότησης και προσέγγισης των επιστημών, η επιστήμη δεν είναι ενιαία, συνεχής, 

αμετάβλητη και περιχαρακωμένη. Κατ ’επέκταση η διεπιστημονικότητα τροφοδοτείται από και 

ταυτόχρονα επαναφέρει την ιστορικότητα των κοινωνικών επιστημών στο επίκεντρο της 

διδασκαλίας τους. Ο τρόπος που έγινε ο διαχωρισμός τους (η συγκρότηση σε επιστήμη) αποτελεί 

άλλωστε τη βασική προϋπόθεση προκειμένου να διαμορφωθεί η όποια συζήτηση για τη δι-

επιστημονικότητα. 

Ταυτόχρονα, η διδακτική των κοινωνικών επιστημών απομακρύνεται από οποιαδήποτε 

αξίωση αντικειμενικής και ουδέτερης προσέγγισης της γνώσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί 

να έχει τα οφέλη της διεπιστημονικής προσέγγισης στο βαθμό που τα γνωστικά αντικέιμενα του 

σχολείου (όσα το σχολείο διδάσκει) αποκαλύπτουν την ιστορική τους συγκρότηση και επομένως 

άρουν την όποια αξίωση για μία αντίληψη της γνώσης ενιαίας, ουδέτερης και αντικειμενικής. 

 Η διεπιστημονικότητα όπως εκφράζεται με τη δια-θεματικότητα στα σχολεία οφείλει να 

επανεξετάσει όλα όσα έχει κερδίσει από τη νέα διδακτική και να ξανασκεφτεί αν και γιατί η 

διεπιστημονικότητα έχει θέση στον χώρο της διδακτικής των κοινωνικών επιστημών και κυρίως 

ποιούς στόχους εξυπηρετεί. Ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η δυσκολία έχει να κάνει 

συχνά με τη σαφήνεια στη σχέση ανάμεσα στους στόχους της εκπαίδευσης και της διεπιστημονικής 

της προσέγγισης. Υπάρχει μια πραγματική δυσκολία στο να εισάγουμε τις διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις σε μια βαθμίδα εκπαίδευσης όπου το ζητούμενο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με 

«τον ιδιαίτερο λόγο των διαφορετικών επιστημονικών παραδειγμάτων» καθώς και να 

«εγκαταλείψουν την πρακτικοβιωματική στάση του απέναντι στο υπό εξέταση αντικείμενο, υπέρ 

μιας εγγύτερης στην επιστημονική του διερεύνηση» (Κουζέλης, 2005, σ. 41). 

Σαφώς τα παραπάνω ζητήματα ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της παρούσας ανάλυσης. 

Οφείλουμε ωστόσο να συγκρατήσουμε ότι η επιστήμη πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της 

εκπαίδευσης και η εκπαίδευση οφείλει να έχει ως απώτερο στόχο την κατάκτηση των 
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επιστημονικών εννοιών. Το ανοιχτό ερώτημα είναι πώς η διεπιστημονικότητα θα συμβάλλει σε 

αυτό. Και αυτό δεν έχει καθόλου αυτονόητες απαντήσεις. 
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Περίληψη 

 Με την εργασία μας, επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην εξελικτική κατανόηση των 
παραδοχών που σχετίζονται με τον τρόπο δημιουργίας της γνώσης μέσα στο εκάστοτε κοινωνικό 
συμφραζόμενο. Με βάση το πρίσμα αυτό διαπιστώνουμε βιβλιογραφικά ότι τον 20ο αιώνα 
εμφανίστηκαν αναρίθμητοι επιστημονικοί κλάδοι ο καθένας με τη δική του γλώσσα. Τελευταία 
όμως αναγνωρίζεται  ότι οι εξειδικευμένοι φακοί είναι πλέον ανεπαρκείς. Σταδιακά καταλύονται τα 
όρια ανάμεσα στα επιμέρους ερευνητικά πεδία και αναζητούνται διεπιστημονικές ενοποιητικές 
θεωρήσεις. Η γνωστική αυτή επανάσταση δεν κατόρθωσε  όμως να αναπτύξει κοινές έννοιες και 
αρχές. Ο προβληματισμός ώθησε τότε σε μία συνολική σύλληψη της ζωής και της γνώσης. 
Διατυπώθηκαν τότε ενοποιητικές μεταθεωρητικές έννοιες και αρχές. Η συστημική αυτή 
προσέγγιση αναγνωρίζει σήμερα ότι η διαδικασία της εποικοδόμησης της γνώσης από το 
υποκείμενο είναι «αυτοαναφερομένη διαδικασία», όπου γνωστικά σχήματα φέρονται στο 
προσκήνιο και διευθετούνται σε σχέση με το πόσο ταιριάζουν στην εμπειρία του ατόμου. 

 
Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονικότητα, γνωστική επανάσταση, μεταθεωρία, συστημική 

προσέγγιση 

1. Εισαγωγή 

Κάτω από τις κραυγαλέες εκδηλώσεις του Χάους και της παρακμής υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Μέσα στη γενικευμένη σύγχυση, την απαισιοδοξία, την 
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αμφισβήτησης για όλους και για όλα μπορεί κανείς να διακρίνει σημάδια ότι έχουν ήδη 
δρομολογηθεί οι διεργασίες που οδηγούν τον άνθρωπο σε μία υπέρβαση. Ενώ εξακολουθούμε να 
αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με τα μάτια του χθες που χάθηκε για πάντα, ενώ συνεχίζουμε να 
σκεφτόμαστε με στατικές αλήθειες, ενώ προσπαθούμε να βρούμε μεμονωμένες αιτίες για τα 
φαινόμενα, ενώ ψάχνουμε τις απριόρι προδιαγραφές, ενώ αναλύουμε με βασικές σχέσεις, όλο και 
πιο έντονα βιώνουμε την ανάγκη να αποκτήσουμε έναν καινούργιο τρόπο να σκεφτόμαστε. Το 
ζητούμενο είναι ένας τρόπος σκέψης που να ανταποκρίνεται στον πολύπλοκο κόσμο μας όπου όλα 
είναι αλληλένδετα και τίποτα δεν είναι αναλλοίωτο. Η θριαμβευτική πορεία της επιστήμης στον 
αιώνα μας δημιούργησε έναν κόσμο επιστημονικής φαντασίας, εισχώρησε βαθιά στις 
φυσικοχημικές βιολογικές και κοινωνικές δομές και άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας μία για 
πάντα (Bateson, (1972). 

Οι επιμέρους επιστημονικές ομάδες απέκτησαν η καθεμιά τη δική της γλώσσα και κάθε 
γλώσσα τις δικές τις διαλέκτους. Στην Ιατρική έχουμε ειδικότητες για κάθε κομματάκι του 
σώματος. Οι βασικοί κλάδοι της ψυχολογίας, μιας καινούργιας επιστήμης η οποία ούτε καν υπήρχε 
τον 19ο  αιώνα φτάνουν τους 100. Η συσσώρευση της γνώσης που επιτεύχθηκε σε αυτόν τον 
μοναδικό  20ο αιώνα ήταν επόμενο να προκαλέσει τον κατακερματισμό της. Η επιστήμη όμως και 
ολόκληρος ο κόσμος εξελίχθηκε  σε μία σύγχρονη Βαβέλ. Έχουμε τόσες πολλές επιμέρους γνώσεις 
για τα πάντα ώστε πια δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε σε καίρια και γενικά ερωτήματα που 
απαιτούν μία συνεκτική συμπύκνωση των όσων κατέχουμε.  Όπως είναι φυσικό άτομα και ομάδες 
με τη δική τους διάλεκτο η καθεμία δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Μπροστά όμως στις αλλαγές 
που έχουν συντελεστεί και στις άγνωστες προοπτικές εδραιώνεται η επίγνωση ότι οι μεμονωμένες 
αντιμετωπίσεις πολύπλοκων θεμάτων, οι υπεραπλουστεύσεις , όπως και οι υπεργενικεύσεις είναι 
πλέον εκτός τόπου και χρόνου. Η έκρηξη της γνώσης ανατρέποντας ισορροπίες σε όλα τα επίπεδα 
μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε άμεσα και βιωματικά ότι ο ίδιος ο άνθρωπος καθορίζει την 
πορεία, τον προορισμό και την μοίρα του. Χωρίς όμως ένα τρόπο σκέψης που να επιτρέπει να 
συνδέουμε και να συνθέτουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε μένουμε χωρίς κατευθυντήριες 
γραμμές. Έτσι παρότι συνεχίζονται οι εντυπωσιακές επιμέρους ανακαλύψεις η επιστημονική 
κοινότητα που έπαιξε κεντρικό ρόλο στις εκπληκτικές κατακτήσεις του ανθρώπου κάνει μία εξίσου 
σημαντική στροφή. 

2. Κυρίως μέρος  

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία εκ βάθρων μετατόπιση του εννοιολογικού 
φάσματος μέσα από το οποίο η επιστήμη αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Αναγνωρίζοντας ότι οι 
εξειδικευμένοι φακοί που εισχώρησαν στα άδυτα της ύλης και του πνεύματος είναι ανεπαρκείς 
αναζητά νέες προωθημένες προσεγγίσεις. 

Σε αυτή τη φάση το ζητούμενο φαίνεται να είναι η αναζήτηση του απαιτούμενου γνωστικού 
εξοπλισμού για την αντιμετώπιση ενός νέου κόσμου που αναπτύχθηκε χάρη στη δική μας σαρωτική 
επέλευση (Capra, 1982). 

Οι καινούργιες τάσεις έχουν στόχο την κατανόηση και την καταγραφή συμπλοκών οντοτήτων 
όπου πολλοί παράγοντες αλληλεπιδρούν σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης. Έχοντας πλέον αποδεχτεί 
ότι η πρόοδος θα συνεχίσει να συσσωρεύει γνώσεις και θα εξακολουθεί να δημιουργεί 
επιταχυνόμενες τεχνολογικές εξελίξεις που θα προωθούν όλο και περισσότερο πολυμορφικές και 
πολυφωνικές κοινωνίες είμαστε υποχρεωμένοι αναζητήσουμε νέους τρόπους προσβάσεων και 
γεφυρώσεων. Μόνο η αποδέσμευση από το ειδικό και το λεπτομερειακό μπορεί να μας επιτρέψει 
να διακρίνουμε την παγκοσμιότητα κάποιων κοινών νόμων που διέπουν ένα μεγάλο πλήθος 
φαινομένων. 

Αν και αυτή η νέα τάση της επιστήμης να ενοποιήσει φαινόμενα που μοιάζουν διαφορετικά 
μεταξύ τους δεν είναι καινούργια αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την επιβίωση. 
Ανταγωνιστικές αντιπαραθέσεις και αντιθετικές έννοιες αντίστοιχες κατηγορίες βαθιά ριζωμένες 
στα θεμέλια της δυτικής σκέψης και του δυτικού πολιτισμού καταργούνται σταδιακά και ξεπηδούν 
οι συνθετικές μη διαζευκτικές έννοιες όπως εγκέφαλος και νόηση ύλη και πνεύμα, φύση και 
άνθρωπος, σκέψη και συναίσθημα. Αυτές οι νέες τάσεις αποτυπώνονται σε πάμπολλες νέες 
περιεκτικές θεωρήσεις που ευδοκιμούν τις τελευταίες δεκαετίες. Οι τάσεις της επιστημονικής 
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σκέψης για σύνθεση και σύγκλιση εκφράζουν την καίρια και επιτακτική ανάγκη να ξεφύγουμε από 
την τυραννία των αποπροσανατολιστικών βιαστικών και γραμμικών συσχετίσεων των 
υποτιθέμενων αντιθετικών συσχετισμών σε όλα τα επίπεδα της ζωής (Srerry, 1993). 

Η σύγχρονη ερμηνεία της επιστημονικής προόδου ταυτίζεται πλέον με την οργάνωση της 
πληροφορίας του σπουδαιότερου αλλά και του πιο δυσεύρετο αγαθού. Βλέπει κανείς ότι η έμφαση 
μετακινείται όλο και περισσότερο από την παρατήρηση για την ταξινόμηση δεδομένων στη 
διερεύνηση της ίδιας της γνωστικής διαδικασίας.  Είναι σαν να αναγνωρίζουμε ότι δεν ωφελεί να 
προσπαθούμε να βάλουμε σε τάξη τα όσα γίνονται γύρω μας αν δεν λάβουμε υπόψη μας τις 
βασικές διαστάσεις της εσωτερικής οργάνωσης, αν δεν κατανοήσουμε πως ο ανθρώπινος νους 
επιλέγει, ενσωματώνει και συνθέτει τα ερεθίσματα που δέχεται. Η γνωστή η επανάσταση αποτελεί 
μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης επιστημονικής κοινότητας με δραστικές 
επενέργειες και επιρροές με ανυπολόγιστες μακροπρόθεσμες προεκτάσεις. Η δραστηριότητα που 
παρατηρείται στο καινούργιο αυτό πεδίο διεξάγεται με διεπιστημονική προσέγγιση.  Στα πλαίσια 
των νευροεπιστημών συναντιόνται και συγχωνεύονται κλάδοι που πιστεύαμε ότι ποτέ δεν θα 
γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσά τους. Αναπτύσσονται νέοι κλάδοι όπως η νευροψυχολογία, η 
ψυχοανοσοβιολογία και λοιπά. Σταδιακά ανακαλύπτονται συσχετίσεις που συνδέουν την 
πληροφορία με τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου ,του νευρικού συστήματος, του 
ανοσοβιολογικού, του ενδοκρινολογικού ακόμα και των κυττάρων. Στρέφοντας το ενδιαφέρον όλης 
της επιστημονικής κοινότητας προς την ίδια κατεύθυνση η γνωστική επανάσταση έδωσε την ελπίδα 
ότι κάποτε θα εξαφανιστούν τα όρια. Ότι θα δημιουργηθεί μία κοινή γλώσσα και θα προκύψει μία 
ενοποιημένη γνωστική επιστήμη. 

Παρόλα όμως ότι γνώσεις επιστήμης μας έδωσαν ανεκτίμητες πληροφορίες για τη νόηση δεν 
κατόρθωσαν να αναπτύξουν κοινές έννοιες και Αρχές που θα μπορούσαν να δώσουν συνολικές 
απαντήσεις στο πρόβλημα του τι είναι γνωστή και πως δημιουργείται. Εγκλωβισμένοι μέσα στον 
καθιερωμένο τρόπο σκέψης της παραδοσιακής επιστήμης χωρίς αναγωγή σε συνθετικές 
προσεγγίσεις η διεπιστημονική οδός οδήγησε σε περιορισμούς και συχνά σε αυθαίρετη επιλογή 
κάποιων παραγόντων. Η διεπιστημονική έρευνα διεύρυνε το οπτικό πεδίο παρατήρησης έφτιαξε 
μεγαλύτερες ενότητες αλλά δεν έσπασε το φράγμα (Kuhn, 2008). 

Ο  Βruner από τους πρωτεργάτες της γνωστικής  Επανάστασης στις πρώτες φάσεις της 
ανάπτυξης της πριν 30 χρόνια ο οποίος μετά γίνεται ένας από τους πιο απλό τους επικριτές της 
υποστηρίζει η επιδίωξη της γνωστικής επανάστασης ήταν να επανατοποθετήσει το νου μέσα στην 
ανθρωπιστική στιγμή (Guilar, 2009). Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον εκείνη η επανάσταση έχει 
πλέον λοξοδρομήσει προς θέματα που ελάχιστη σχέση έχουν με το αρχικό όραμα.  Από την 
ανάπτυξη σύμφωνα με όσα περιγράψαμε η γνωστική επανάσταση που ξεκίνησε με όραμα να 
προσφέρει στον άνθρωπο την κατανόηση του εσωτερικού του προγραμματισμού κατέληξε στην 
έκρηξη της πληροφορίας η οποία πολλαπλασίασε το πρόβλημα που αποπειράθηκε να λύσει. 
Γινόμαστε όλο και πιο παραγωγικοί  όμως όπως ο καλός καπετάνιος στο τρικοιμισμένο πέλαγος 
που παρόλο ότι ξέρει καλά τη δουλειά του έχει κουράγιο έχει όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα 
κινδυνεύει να χαθεί και αυτός και το πλοίο του. Χωρίς μία συνολική όψη των πραγμάτων με μία 
κοινή γλώσσα που να μας βοηθάει να βάζουμε σε τάξη τους εαυτούς μας και τον κόσμο γύρω μας η 
δημιουργική συμπόρευση γίνεται ολοένα και πιο προβληματική (Maturana, 1992). 

Υποστηρικτές ενός νέου κινήματος που ονομάστηκε «συστημική θεώρηση» με πρωτεργάτη 
τον  Von Bertalanffy  και αργότερα τον Trist και τον Karl Weick στρατεύτηκαν στην αναζήτηση 
ενός καινούργιου τρόπου σκέψης ο οποίος στόχευε σε μία συνολική σύλληψη της ζωής και της 
γνώσης. Παρακάμπτοντας τον λαβύρινθο των εξειδικευμένων γνώσεων παραμερίζοντας την ειδική 
ορολογία των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων από τους οποίους προέρχονταν οι επιστήμονες 
αυτοί επικεντρώθηκαν στη διατύπωση ενοποιητικών μετά θεωρητικών εννοιών και αρχών που 
όπως διακήρυξαν διέπουν όλων των ειδών τα συστήματα έμβια και μη von (Von Bertalanffy, 
L.1968). Με άλλα λόγια η συστημική σκέψη πρότεινε για την επιστήμη μία γλώσσα εσπεράντο. 
Υπήρξε η πιο συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πραγμάτωση της συναίνεσης στο χώρο της 
επιστήμης και παραμένει η πιο χειροπιαστή υπόσχεση για τη δημιουργία ενός καινούργιου τρόπου 
σκέψης που να διευκολύνει την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης πολυμορφίας και 
πολυφωνίας της σύγχρονης ζωής. Η επίτευξη της κατανόησης σύμπλοκων φαινομένων που 
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αποτελεί τον κεντρικό στόχο της συστημικής σκέψης απαιτεί τη διατήρηση των επιμέρους 
γνωστικών πεδίων και των αντίστοιχων εννοιολογικών τους δομών οι οποίες όμως θα πρέπει να 
ενταχθούν και να οργανωθούν στα πλαίσια ενός ενοποιητικού πλαισίου αναφοράς ώστε να είναι 
εφικτή μία συνεκτικότερη θέαση ολόκληρης της εικόνας. Η ολιστική αυτή προσέγγιση των 
φαινομένων διερευνά τη δυνατότητα να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στον παρατηρητή της 
συμπεριφοράς μεμονωμένων στοιχείων και στην εξέταση πολύπλοκων δομών που συγκροτούν 
εκατομμύρια από αυτά (Reeves, 1992). 

Η  συστημική θεώρηση αναπτύσσει συνθετικές συνοπτικές έννοιες-κλειδιά σε ανώτερο 
επίπεδο αφαίρεσης οι οποίες επιτρέπουν τη συνολική όψη των φαινομένων χωρίς να χάνεται η 
δυνατότητα του εστιασμού   σε επιμέρους περιγραφές επιμέρους λειτουργιών σε οποιαδήποτε φάση 
της διαδικασίας κρίνεται αυτό σκόπιμο. Ενώ η ξεχωριστοί επιστημονικοί κλάδοι και οι διάφορες 
θεωρίες μας δίνουν πληροφορίες για επιμέρους φαινόμενα η συστημική προσέγγιση δίνει τη 
δυνατότητα να εξεταστεί η εικόνα συνολικά. Έτσι παρακάμπτεται ο κατακερματισμός οι 
επιπτώσεις της εξειδίκευσης για το χάος που δημιουργείται από την υπερπληθώρα των 
πληροφοριών που συχνά μοιάζουν αντιφατικές. Καταργώντας τα σύνορα ανάμεσα στους 
διάφορους κλάδους και τις αντίστοιχες εννοιολογικές τους δομές η συστημική θεώρηση εξελίχθηκε 
σε μία συγκροτημένη επιστημολογία, τη γενική θεωρία των Συστημάτων. 

Το κυριότερο κατά τη γνώμη μας πλεονεκτήματα της συστημικής προσέγγισης είναι ότι ο 
ερευνητής που την υιοθετεί δεν καλείται να απορρίψει τις άλλες οπτικές αφού πρόκειται για έναν 
τρόπο του σκέπτεσθαι. 

Στόχο έχει ακριβώς την οργάνωση των επιμέρους πληροφοριών για τέτοιου είδους συνθετικές 
αντιλήψεις που διευρύνει το πεδίο των παρατηρήσεων και που μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε 
ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης. Η σύλληψη των δομικών και των δυναμικών στοιχείων μιας ολότητας 
απαιτεί την ανάπτυξη νέων αρχών οι οποίες αποτελούν επιστέγασμα αυτών που διατυπώνονται από 
τους επιμέρους κλάδους και θεωρήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συστημική 
αποκαλείται μεταθεωρία ενώ δηλαδή μας βοηθάει να δούμε την όλη κατάσταση δεν μας 
απαγορεύει να εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε μεμονωμένα στοιχεία του συνόλου και να τα 
εξετάσουμε με βάση οποία θεωρία κρίνουμε ότι μας είναι χρήσιμη. Επιπλέον η συστημική σκέψη 
προσφέρει μία άνευ προηγουμένου ευελιξία στο να υιοθετεί και να ενσωματώνει όχι μόνο επί 
μέρους έννοιες που προέρχονται από άλλα πεδία αλλά και ολόκληρες θεωρίες και εναλλακτικές 
μετά θεωρίες (Salam, 1991). 

Διευρύνοντας το οπτικό μας πεδίο έχουμε πια τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε τις 
αλληλεξαρτήσεις ή τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα στοιχεία της συνολικής κατάστασης. Η 
μετατόπιση του κέντρου βάρους από τις γραμμικές σχέσεις αυτό το αίτιο έχει αυτό το αποτέλεσμα 
στην ειδικότητά μας απαλλάσσει από την αποπροσανατολιστική αιτιοκρατική μέθοδο που λέει ότι 
αν ψάξουμε καλά θα βρούμε κρυμμένα κάτω από την ορατή εικόνα τα συγκεκριμένα αίτια. Θα 
δούμε να έρχεται στην επιφάνεια δηλαδή μία συγκεκριμένη αιτία που θα μας καθοδηγήσει πώς να 
ενεργήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι εγκαταλείπουμε τελείως τις γραμμικές  συσχετίσεις ότι 
θα αναστείλουμε την παλιά και γνώριμη τακτική μας και θα τη βάλουμε σε εφαρμογή όταν ο 
προβληματισμός είναι εντοπισμένος. 

Συχνά η συστημική προσέγγιση συγχέεται με την διεπιστημονική η οποία προβάλλεται ως 
λύση στο πρόβλημα της πολυπλοκότητας των φαινομένων που μελετούμε. Σύμφωνα με την 
διεπιστημονική προσέγγιση η συσχέτιση μερικών παραγόντων οι οποίοι προέρχονται από δύο ή 
περισσότερους επιστημονικούς κλάδους θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τα άλλα σχετιζόμενα 
φαινόμενα. 

Και αυτή όμως η πρακτική οδηγεί σε αδιέξοδο γιατί προσπαθεί να κατανοήσει μία ολότητα 
μία  σύμπλοκη δηλαδή ενότητα με αθροιστική προσέγγιση διατηρώντας επιπλέον τα αναπόφευκτα 
στεγανά που επιβάλλονται από τις ξεχωριστές αρχές των επιμέρους επιστημών. Χωρίς μία κοινή 
γλώσσα, χωρίς αναγωγή δηλαδή σε σύνθετες γνωστικές κατηγορίες σε ανώτερο επίπεδο η 
διεπιστημονική προσέγγιση αναγκάζεται να περιοριστεί σε αυθαίρετη επιλογή κάποιων 
παραγόντων. Με την πολυπαραγοντική η θεώρηση οι συνεργαζόμενοι επιστήμονες από 
διαφορετικούς κλάδους ενώ στην πραγματικότητα διαλέγουν τους παράγοντες που θα μελετήσουν 
και θα συσχετίσουν με βάση τις δικές τους προσωπικές εκτιμήσεις προτιμήσεις και ενδιαφέροντα 
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τις προβάλλουν συχνά ως τις πλέον σημαντικές πιστεύοντας ότι όντως αυτές είναι που καθορίζουν 
τη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος το οποίο μελετούν (Gardner 1985). 

Η  υπέρβαση που συντελείται στο χώρο της έρευνας της γνώσης για τη γνώση καταδεικνύει 
όλο και πιο επίμονα ότι οι διάφορες πλευρές των φαινομένων που παρατηρούμε δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά εναλλακτικοί τρόποι αντιλήψεις, ερμηνείας των ίδιων γεγονότων.  Αλλά ξέρουμε ότι 
αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικό αποτελεί μέρος της δραστηριότητας του εγκεφάλου 
μας.  Ότι, δηλαδή, το μυαλό μας είναι σε θέση να κατασκευάζει αναρίθμητα εννοιολογικά σύνολα 
σε σχέση με το ίδιο αντικείμενο. Οι ταξινομήσεις οι αποδείξεις πάνω στις οποίες βασίζονταν 
ολόκληρο το οικοδόμημα της παραδοσιακής επιστημονικής σκέψης χάνουν τότε την σπουδαιότητά 
τους. 

3. Συμπεράσματα 

Η κονστρουκτιβιστή αντίληψη σήμερα εξελίσσεται σε μία νέα επιστημολογία που πρεσβεύει 
ότι τα διάφορα συστήματα περιγραφής και κατανόησης των φαινομένων συνιστούν εναλλακτικούς 
τρόπους πρόσβασης στα ίδια δεδομένα έτσι η υποκειμενικότητα από αντιεπιστημονική θέση 
ανάγεται σε κεντρικό εργαλείο της επιστημονικής έρευνας η παραδοχή ότι τα φαινόμενα έξω από 
μας επηρεάζονται από μας μετατόπιση του κέντρου βάρους από τον παρατηρητή στη σχέση του 
παρατηρούμενο με τον παρατηρητή εφόσον δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το μέσα από το έξω 
είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουμε τον παρατηρητή στις εκτιμήσεις των φαινομένων που 
προσπαθούμε να κατανοήσουμε η βαθιά τομή που τοποθετεί τον παρατηρητή μέσα στα δρώμενα 
άλλαξε τελείως την εικόνα. Ο έλεγχος μεταφέρεται τώρα από έξω μέσα στο σύστημα. Οι ιδέες της 
αυτορρύθμισης και της αυτοκατευθυντικής ιδιότητας των ανοιχτών συστημάτων επανέρχονται στο 
προσκήνιο δριμύτερες και τονίζονται οι έννοιες της αυτοοργάνωσης, του αυτοελέγχου και της 
αυτονομίας. Το βάρος τώρα έχει μετατοπιστεί στην εσωτερική διάταξη της δυναμικής των 
συστημάτων που τους επιτρέπει να καθορίζουν την ίδια τη λειτουργία και την εξέλιξή τους.  
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Περίληψη 

Η διεπιστημονική προσέγγιση αποτελεί ταυτόχρονα την αιτία αλλά και το αποτέλεσμα της 
συνέργειας που αναπτύσσεται μεταξύ των διαφόρων κλάδων ης Επιστήμης. Η Οικονομική 
Επιστήμη δανείζει και δανείζεται εργαλεία και μεθόδους αναλυτικής προσέγγισης από άλλες 
επιστήμες προκειμένου να ολοκληρώσει την συνεισφορά της στην γνώση. Έτσι το κύριο 
οικονομικό πρόβλημα που σχετίζεται με τις απεριόριστες ανάγκες των ανθρώπων και τα 
περιορισμένα μέσα που υπάρχουν για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες ξεκινά με την θεολογική 
διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης και της έξωσης των πρωτοπλάστων από τον Κήπο της Εδέμ. Η 
‘Αόρατος Χειρ’ του Άνταμ Σμιθ που οδηγεί την οικονομία στο βέλτιστο επίπεδο ευημερίας είναι 
μία άλλη παρουσίαση της ‘Αοράτου Χειρός’ της Θείας Πρόνοιας, όπως αυτή εμφανίζεται στα έργα 
του Θωμά Ακινάτη. Σε αυτή και σε άλλες περιπτώσεις η εύρεση των διεπιστημονικών αναλογιών 
οδηγεί τον ερευνητή στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης και της επιστήμης της Οικονομίας αλλά 
και της λειτουργίας της Κοινωνίας. 

 
Λέξεις – κλειδιά: διεπιστημονικότητα, οικονομία, δίκαιο, τεχνολογία, θεολογία 

1. Εισαγωγή 

Η γενική βούληση, η οποία απορρέει ως συμφωνία του σώματος με κάθε μέλος του και η 
οποία πηγάζει από όλους και εφαρμόζεται σε όλους, προσεγγίζεται από τον Ρουσσώ αφαιρετικά και 
αλγεβρικά, υπό την έννοια ότι δεν αποτελεί ένα άθροισμα ιδιαίτερων βουλήσεων, αλλά ‘άθροισμα 
διαφορών’, μέσα από τις οποίες καθορίζεται το κοινό συμφέρον. Σύμφωνα, με τη χαρακτηριστική 
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διατύπωσή του, ‘αν αφαιρέσετε από τις επιμέρους βουλήσεις τα συν και τα πλην που 
αλληλοεξουδετερώνονται, θα απομένει ως υπόλοιπο η γενική βούληση’. Άλλωστε, αυτό που 
γενικεύει τη βούληση είναι λιγότερο ο αριθμός των ψήφων και περισσότερο το κοινό συμφέρον 
που τις ενώνει (Bonar, 1895). 

Ο προσδιορισμός του Γενικού Συμφέροντος προϋποθέτει την εύρεση των βασικών 
κοινωνικών δομών και των διαφόρων κοινωνικών εταίρων που συνεργούν και παράγουν αυτή την 
μέγιστη κοινωνική ωφέλεια. την Ένας από τους σκοπούς ίδρυσης του κράτους και γνώμονας, βάσει 
του οποίου κυβερνάται η κοινωνία, αποτελεί το κοινό συμφέρον. Επί σκοπώ επίτευξης τούτου (του 
κοινού - γενικού συμφέροντος), κάθε επιμέρους πολίτης υποτάσσει την ατομική του βούληση στη 
γενική· η ιδιότητα του πολίτη απαιτεί ένα είδος εκφυλισμού, ο οποίος συνίσταται στην 
αντικατάσταση του ατομικού του συμφέροντος με το κοινό. Έκαστο μέλος επιθυμεί το γενικό 
καλό, διότι μέσω αυτού εξυπηρετείται και το ιδιωτικό του συμφέρον, καθότι τούτα είναι εμφανώς 
αλληλένδετα και αν κάποιο μέλος αφεθεί στο προσωπικό του συμφέρον, θα προκαλέσει την 
καταστροφή ολόκληρου του συλλογικού πολιτικού σώματος, πάνω στο οποίο επιθυμεί να 
στηριχτεί. Αφ’ ενός η γενική θέληση εκ της φύσεώς της θέλει αναγκαστικά το καλό του καθενός, 
αφ’ ετέρου για τον καθένα, βαθύτερα από τα ατομικά του συμφέροντα, ευρίσκεται το κοινό 
συμφέρον. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, αυτό που γενικεύει τη βούληση είναι λιγότερο ο 
αριθμός των ψήφων και περισσότερο το κοινό συμφέρον που τις ενώνει.  Όπως έχει επισημανθεί, 
το ‘κοινωνικό συμβόλαιο’ δεν έχει άλλο θεμέλιο παρά το γενικό συμφέρον, το οποίο ανάγεται σε 
κανόνα απαράβατο και στο οποίο κατατείνει η κυρίαρχη, αναπαλλοτρίωτη και αδιαίρετη γενική 
βούληση, όπως τούτη προσεγγίζεται και ως ακολούθως, ως ένα εκ των συστατικών της 
ευνομούμενης πολιτείας (Buchan, 2006).  

Το Αόρατο Χέρι της Θείας Πρόνοιας στην Χριστιανική Θεολογία οδηγεί την ανθρωπότητα 
αδιάλειπτα με τελεολογικό στόχο. Το Αόρατο Χέρι της Πολιτικής Οικονομίας του Adam Smith 
οδηγεί την κοινωνία στο μέγιστο επίπεδο ευημερίας, όπου βελτιστοποιείται η ωφέλεια των 
νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και του κράτους. Ο Adam Smith επηρεασμένος από την Θεολογία 
του Αυγουστίνου και του Θωμά Ακινάτη μεταφέρει το ‘Χέρι της Θείας Προνοίας’ στην οικονομική 
ζωή και αφήνει τα άτομα να λειτουργήσουν με βάση το ‘ίδιον συμφέρον’ τους και την ‘συμπάθεια’ 
που διέπει τις οικονομικές τους σχέσεις (Bonar, 1895).  

Δύο υποδείγματα ‘τρέχουν’ παράλληλα. Το οικονομικό κύκλωμα οδηγείται από την καλή 
προαίρεση του αόρατου χεριού και η ανθρωπότητα οδηγείται από την αγαθή πρόνοια του Θεού. 
Σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιάσουμε αυτήν την σύμπτωση των δύο ‘μακρών χεριών’ 
του Θεού και της Οικονομίας και τις επιδράσεις που δέχτηκε η φιλοσοφία των Ηθικών 
Συναισθημάτων της Πολιτικής Οικονομίας από την Θεολογία (Buchan, 2006). 

2. Το Αόρατο Χέρι της Θείας Πρόνοιας 

Η φιλοσοφία του Θωμά Ακινάτη είναι θεμελιωμένη στα χριστιανικά δόγματα. Βάση της είναι 
η θεία αποκάλυψη και τα μυστήρια. Συγκεκριμένα, ως προς την οντολογία, ο Ακινάτης ακολουθεί 
μια αριστοτελική εκδοχή της φιλοσοφίας του Αλβέρτου, με αποκλίσεις είτε προς την πλατωνική 
φιλοσοφία, είτε προς τη χριστιανική διδασκαλία. Μια από τις κυριότερες έννοιες που 
πραγματεύεται είναι η έννοια της ουσίας. Ως ‘ουσία’ ορίζεται αυτό που δεν ανήκει σε κάτι άλλο ως 
βάση της ύπαρξής του, αλλά υπάρχει ως υποκείμενο και φορέας ενεργειών. Η δημιουργία είναι 
έργο της ελεύθερης θείας βούλησης. Ο Θεός διέπει και κυβερνά τα πάντα προς έναν ορισμένο 
σκοπό. Αυτός ο σκοπός είναι η θεία πρόνοια. Επομένως, ο Θεός όχι μόνο δημιουργεί αλλά διατηρεί 
και κινεί τα όντα. Η Θεία Πρόνοια στοχάζεται και τα καθόλου και τα καθ’ έκαστα. Εκτείνεται σε 
όλα τα επί μέρους με άμεσο τρόπο, ώστε ο κόσμος να κυβερνάται κατά τέλειο τρόπο. Ο Ακινάτης 
όμως εξετάζει πως μπορεί να συμβιβαστεί η άριστη και τέλεια διάταξη του κόσμου με την ύπαρξη 
του κακού. Η απάντησή του σε αυτό το ερώτημα είναι ότι η Θεία Πρόνοια δεν επιτάσσει την 
έλλειψη του κακού απ’ τον κόσμο. Η τελειότητα του κόσμου, λέγει, απαιτεί διαφορετικούς 
βαθμούς αγαθότητας σε όλα τα δημιουργήματα, τα είδη και τα γένη αυτών. Πολλά αγαθά δεν θα 
υπήρχαν αν έλειπε το κακό. Έτσι από τον διωγμό και τα παθήματα αναφαίνεται η υπομονή, από την 
φθορά του ενός έρχεται η γέννηση του άλλου. Το κακό υπάρχει για να υπηρετεί το αγαθό 
(Buchholz, 1999). 
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3. Το Αόρατο Χέρι της Πολιτικής Οικονομίας 

Το Αόρατο Χέρι ή η Αόρατος Χειρ είναι μια μεταφορά που χρησιμοποίησε ο Άνταμ Σμιθ για 
να περιγράψει την αρχή της ‘πεφωτισμένης ιδιοτέλειας’. Σήμερα αυτή η αρχή συνδέεται με τον 
ψυχολογικό εγωισμό. Στον ‘Πλούτο των Εθνών’, ο Άνταμ Σμιθ ισχυρίζεται ότι, μέσα στο σύστημα 
του καπιταλισμού, ένα άτομο που δρα για το προσωπικό του συμφέρον τείνει να προωθεί και το 
συμφέρον της κοινότητάς του. Αυτήν την αρχή την απέδωσε στον κοινωνικό μηχανισμό που 
αποκαλούσε ‘Αόρατη Χείρα’ (Buchholz, 1999). 

(…Κάθε άτομο αναγκαστικά εργάζεται για να καταστήσει τα ετήσια έσοδα της κοινωνίας όσο 
περισσότερα μπορεί. Γενικά δεν επιδιώκει να προωθήσει το κοινό συμφέρον, ούτε γνωρίζει πόσο 
πολύ το προάγει... Προτιμώντας την υποστήριξη της δικής του εργατικότητας παρά της ξένης, 
επιδιώκει μονάχα την δική του ασφάλεια' και κατευθύνοντας αυτή την εργατικότητα κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε το προϊόν της να έχει την μεγαλύτερη δυνατή αξία, επιδιώκει μονάχα το δικό του 
συμφέρον, και σε αυτήν όπως και άλλες περιπτώσεις, καθοδηγείται από ένα αόρατο χέρι να επιδιώξει 
έναν σκοπό που δεν αποτελούσε μέρος των προθέσεων του. Επιδιώκοντας το δικό του συμφέρον 
συχνά προωθεί αυτό της κοινωνίας πιο αποτελεσματικά απ' ότι όταν πραγματικά επιδιώκει να το 
προωθήσει…..) (Ο Πλούτος των Εθνών – Άνταμ Σμιθ, Buchholz, 1999).  

Σύμφωνα με τον Σμιθ υπάρχουν έξι ψυχολογικά κίνητρα που συνδυάζονται σε κάθε άτομο 
έτσι ώστε να προάγει το κοινό καλό. Στην ‘Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων’, τόμο ΙΙ, σελ. 316, 
λέει: Δρώντας σύμφωνα με τις επιταγές των ηθικών μας λειτουργιών, αναγκαστικά επιδιώκουμε τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο για να προωθήσουμε την ευτυχία της ανθρωπότητας.  

Ένα σύγχρονο παράδειγμα ενός τέτοιου φαινομένου είναι το τεραστίων διαστάσεων 
κοινωνικό όφελος που δημιουργεί η διάδοση των υπολογιστών, αγαθά που παρήχθησαν κυρίως από 
ανθρώπους που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το οικονομικό τους κέρδος. Αυτοί οι παραγωγοί 
δεν κατασκεύασαν τους υπολογιστές για χάρη της ανθρωπότητας ούτε από αλτρουιστική επιθυμία 
για να προάγουν την συλλογική περιουσία της κοινωνίας. Κάθε κοινωνικό όφελος που προέκυψε 
λοιπόν, σύμφωνα με την θεωρία του Σμιθ, είναι απλά επακόλουθο της προσπάθειάς τους για 
προσωπική ανταμοιβή (Bussing-Burks, 2003). 

4. O Adam Smith και η Πολιτική Οικονομία 

Ο Σμιθ δημοσίευσε τη ‘Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων’ το 1759, ενσωματώνοντας 
ορισμένες από τις διαλέξεις του στη  Γλασκώβη. Αντικείμενο αυτής της εργασίας ήταν το πως η 
ανθρώπινη ηθική εξαρτάται από την συμπάθεια μεταξύ παράγοντα και θεατή, ή μεταξύ των 
ανεξαρτήτων και λοιπών μελών της κοινωνίας. Ο Σμιθ όρισε την ‘αμοιβαία συμπάθεια’ ως τη βάση 
των ηθικών συναισθημάτων. Βάσισε την ερμηνεία του όχι σε μία ειδική ‘ηθική αίσθηση’, όπως 
είχαν κάνει ο 3ος Λόρδος Shaftesbury και ο Hutcheson, ούτε ως ωφέλεια όπως ο Χιουμ, αλλά στην 
αμοιβαία συμπάθεια, έναν όρο ο οποίος περιγράφεται καλύτερα στη σύγχρονη γλώσσα με τον όρο 
‘συναισθηματική ταύτιση’, δηλαδή με την ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματα τα 
οποία εκφράζει κάποιος άλλος (Coase, 1976). 

Η απόδοση μιας τιμής σε ένα δημόσιο αγαθό με όρους νομισματικών μονάδων είναι μια 
πρόκληση που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Αντίθετα με ένα 
εμπορεύσιμο αγαθό που η τιμή του καθορίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον αγοραίο μηχανισμό 
των αλληλεπιδράσεων της προσφοράς και ζήτησης, ένα μη εμπορεύσιμο δημόσιο αγαθό είναι μια 
αφηρημένη έννοια που πολύ συχνά δεν γίνεται καν αντιληπτή από τα άτομα που το χρησιμοποιούν 
και το απολαμβάνουν, θεωρώντας το ως δεδομένο, ως μέρος του συστήματος, κάτι που δεν έχει 
τιμή. Το περιβάλλον είναι το καλλίτερο παράδειγμα τέτοιου αγαθού (Bussing-Burks, 2003). 

Όταν η ποιότητα ενός τέτοιου αφηρημένου μη αγοραίου αγαθού με την ακαθόριστη τιμή 
μειωθεί από κάποιο παράγοντα. η αποκατάσταση του έχει πραγματικό κόστος αποτιμημένο σε 
νομισματικές μονάδες. Αυτό το κόστος γίνεται αντιληπτό από όλους. Όταν μάλιστα πρέπει να 
καθοριστεί ποιος θα αναλάβει να εσωτερικεύσει αυτή την εξωτερικότητα, πρέπει να αποδοθεί 
συγκεκριμένη τιμή. Αυτά τα ‘έξοδα’ είναι αναπόφευκτα, μιας και η κοινωνική ευημερία από την 
χρήση αυτών των αγαθών προκαλεί νομοτελειακά  εξωτερικότητες που μειώνουν την αξία τους. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC_%CE%A3%CE%BC%CE%B9%CE%B8
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%B3%CF%89%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Coase
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δημόσια διοίκηση είναι αυτή που επωμίζεται το βάρος της 
αποτίμησης και της εξωτερικότητας. Τα έσοδα του κράτους προέρχονται κυρίως από την 
φορολογία των πολιτών του. Η συστηματοποίηση μιας επιστημονικά θεμελιωμένης μεθοδολογίας 
αποτίμησης, αποδεκτής από ειδικούς και μη, είναι απαραίτητη για να κοστολογηθεί η οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προστασίας και διατήρησης των αγαθών αυτών (Campbell and Skinner, 1985). 

5. Ο Ρόλος του Κράτους στην Πολιτική Οικονομία του Adam Smith 

Το κράτος χρειάζεται έσοδα για την παραγωγή και την συντήρηση δημοσίων αγαθών καθώς 
και την εσωτερίκευση των εξωτερικοτήτων που δέχονται αυτά τα αγαθά. Η σημαντική πηγή 
εσόδων για ένα κράτος, ειδικά στα ανεπτυγμένα, είναι η φορολογία. Για την συλλογή των 
απαιτούμενων για την λειτουργία του κεφαλαίων, το κράτος φορολογεί τους πολίτες του (Campbell 
and Skinner, 1985). 

Η φορολογία συνεπάγεται δημόσια έσοδα και ο τρόπος της φορολόγησης των πολιτών 
προϋποθέτει την μέγιστη δυνατή απόδοση του φορολογικού συστήματος αλλά και την δίκαιη 
κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των φορολογουμένων. Η φορολογική πολιτική και η 
γενική δημοσιονομική  πρακτική περιγράφονται και διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, οι 
οποίοι θεμελιώνονται νομικά. Στην περίπτωση του ελληνικού κράτους, οι βασικοί κανόνες 
φορολογικής πολιτικής περιγράφονται στο Σύνταγμα της Ελλάδας, ενώ οι λεπτομέρειες 
περιγράφονται σε επιμέρους κανονιστικούς νόμους. Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των 
κανόνων αυτών (Bussing-Burks, 2003). 

Ο κανόνας της νομιμότητας του φόρου θεσπίζεται από το Σύνταγμα της Ελλάδας και 
συγκεκριμένα από το άρθρο 78 παρ. 1. ‘Κανένας, Φόρος δεν επιβάλλεται, ούτε εισπράττεται χωρίς 
τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της 
περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος’. 
Αυτό σημαίνει ότι, για να επιβληθεί κάποιος φόρος και στη συνέχεια να εισπραχθεί, πρέπει να 
προβλέπεται από νόμο. Ο νόμος πρέπει να είναι τυπικός, δηλαδή να ψηφίζεται από τη Βουλή και 
όχι κανόνας δικαίου, κατά νομοθετική εξουσιοδότηση (Campbell and Skinner, 1985). 

Ο κανόνας αυτός πηγάζει από το Σύνταγμα της Ελλάδας και ειδικότερα από το άρθρο 4. 
Πράγματι, η παράγραφος 1 του άρθρου τούτου ορίζει ότι οι έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, 
η δε παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις 
στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Η συνταγματική αυτή διάταξη προβλέπει την 
ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου, επομένως και του φορολογικού νόμου (Coase, 1976). 

Με άλλα λόγια, προβλέπει τη φορολογική ισότητα, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται 
διακρίσεις και προνόμια μεταξύ των πολιτών ως προς την φορολογική υποχρέωση. Ίδιος φόρος για 
όμοιες συνθήκες και υπό όμοιους όρους. Υπό διαφορετικές όμως οικονομικές συνθήκες, οι πολίτες 
καταβάλλουν φόρο ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Τούτο δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας. 
Απ' αυτά προκύπτει ότι η ισότητα του φόρου δεν σημαίνει ισότητα μαθηματική, η δε καθιέρωση 
διάφορου συντελεστή για ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων ή επιχειρήσεων δεν παραβλέπει τον 
κανόνα της ισότητας του φόρου (Coase, 1976). 

Ο κανόνας της καθολικότητας σημαίνει πως όλοι υπόκεινται σε φόρο. Ο κανόνας αυτός 
μπορεί να θεωρηθεί ως προέκταση του κανόνα της ισότητας του φόρου, διότι αν υποτεθεί ότι 
επιβάλλεται φόρος επί ορισμένων προσώπων, ενώ εξαιρούνται άλλα που βρίσκονται υπό όμοιες 
συνθήκες, τότε ο φόρος δεν είναι καθολικός και επομένως δεν είναι ούτε ίσος. Βεβαίως, οι 
φορολογικές απαλλαγές και εξαιρέσεις δεν απαγορεύονται αρκεί να είναι δικαιολογημένες και να 
προβλέπονται ρητά από το νόμο. Το Σύνταγμα έμμεσα επιτρέπει αυτές, γιατί ορίζει ότι οι 
απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής 
εξουσιοδότησης. Επομένως, αυτές μπορούν να θεσπισθούν δια νόμου και κατά συνέπεια δεν 
απαγορεύονται (Coase, 1976). 

6. Συμπεράσματα 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Coase
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Coase
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Coase
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Η κοινωνική και οικονομική φιλοσοφία του Άνταμ Σμιθ είναι από τη φύση της θεολογική και 
ολόκληρο το μοντέλο της κοινωνικής του δομής λογικά εξαρτάται από την έννοια της δράσης του 
Θεού στη φύση. Ωστόσο, ο Άνταμ Σμιθ ήταν στενός φίλος και αργότερα εκτελεστής της διαθήκης 
του Ντέιβιντ Χιουμ, ο οποίος συνήθως χαρακτηριζόταν στην εποχή του ως άθεος. Η δημοσίευση 
της επιστολής του Άνταμ Σμιθ στον William Strahan το 1777, στην οποία περιγράφεται το θάρρος 
του Χιουμ στον επικείμενο θάνατό του παρά την έλλειψη θρησκευτικής πίστης, προσέλκυσε 
σημαντικές αντιπαραθέσεις. 

Η δήλωση του Σμιθ πάνω στα οφέλη ενός ‘Αόρατου Χεριού’ προφανώς έχει σκοπό να 
απαντήσει στον ισχυρισμό του Μπέρναρντ Μάντεβιλ περί ‘ιδιωτικών αμαρτιών’ που μπορούν να 
μετατραπούν σε ‘δημόσια οφέλη’. Καταδεικνύει την πίστη του Σμιθ ότι όταν το άτομο επιδιώκει 
την ιδιοτέλειά του, προωθεί με άμεσο τρόπο το καλό της κοινωνίας. Ο ιδιοτελής ανταγωνισμός 
στην ελεύθερη αγορά, υποστήριξε, θα τείνει να ανταμείψει την κοινωνία στο σύνολό της 
διατηρώντας χαμηλά τις τιμές, ενώ κτίζονται κίνητρα για μια ευρεία ποικιλία αγαθών και 
υπηρεσιών.  

Παρόλα ταύτα, ήταν επιφυλακτικός απέναντι στους επιχειρηματίες και προειδοποίησε για ‘τη 
συνωμοσία τους ενάντια στο κοινό ή κάποιο άλλο τέχνασμα με το οποίο μπορούν να ανεβάσουν τις 
τιμές’. Επανειλημμένα, ο Σμιθ προανήγγειλε την αθέμιτη φύση των επιχειρηματικών συμφερόντων 
που μπορούν να σχηματίσουν σκευωρίες ή μονοπώλια, καθορίζοντας την υψηλότερη τιμή ‘που 
μπορεί να απομυζηθεί από τους αγοραστές’. Το Αόρατο Χέρι της Οικονομίας όταν δυσκολεύεται να 
επιλύσει τα προβλήματα διανομής, τότε επεμβαίνει η κρατική ρύθμιση είτε μέσω της φορολογίας 
είτε μέσω της επιδότησης (Pigouvian Taxes). Ωστόσο μπορεί η Οικονομία να προάγει λύσεις, μία 
από αυτές είναι και η διαφήμιση. 

Οι διεπιστημονικές αναλογίες μπορούν να μελετηθούν σε περαιτέρω έρευνα και σε άλλους 
τομείς της επιστημονικής αναζήτησης. Έτσι, οι αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που 
καλούνται να αποτιμήσουν σε χρήμα συνήθως μη αγοραία αγαθά χρησιμοποιεί εμπειρικά την 
μέθοδο WTP – WTA (Willingness to Pay, Willingness to Accept) της Πειραματικής Οικονομικής. 
Οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων σταθμίζουν το κόστος και την ωφέλεια που προκαλεί 
στην κοινωνική ευημερία η κάθε απόφαση εφαρμόζοντας με τον τρόπο τους μία Cost  - Benefit 
Analysis (CBA). Αλλά και η οικονομική της εργασίας παρουσιάζει το έργο που παράγει ο 
εργαζόμενος εκφρασμένο όχι σε μονάδες ενέργειας αλλά σε νομισματικές μονάδες (μισθός), ενώ το 
πλεόνασμα της ενέργειας που καρπώνεται ο επιχειρηματίας προκειμένου το σύστημα να προσφέρει 
ωφέλιμο σε αυτόν, παρουσιάζεται ως το επιχειρηματικό κέρδος. Σε αυτές και σε άλλες περιπτώσεις 
η εύρεση των διεπιστημονικών αναλογιών οδηγεί τον ερευνητή στην ολιστική προσέγγιση της 
γνώσης και της επιστήμης της Οικονομίας αλλά και της λειτουργίας της Κοινωνίας. 
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Περίληψη  

Οι ανισότητες είναι εκείνες που κάνουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, να νιώθουν αποκομμένες από το υπόλοιπο σύνολο και να προβάλλουν μια 

αυτοεικόνα που περιλαμβάνει αρνητικές προκείμενες σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Η εκπαίδευση οφείλει να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη μνεία άτομα σαν αυτά και να τους παρέχει όλα 

τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να νιώθουν ίσο και ισάξιο μέλος της ολότητας της κοινωνίας και όχι 

μόνο της μειονοτικής κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Έτσι, οι κοινωνικές ανισότητες 

μπορούν να μειωθούν και να προωθηθεί η κοινωνική ενσωμάτωση. 

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και των διάφορων τρόπων με τους οποίους η εκπαίδευση συμβάλλει ή όχι 

στην άμβλυνσή τους. Γίνεται ξεκάθαρο εξ αρχής πως το μέγεθος της εργασίας δεν επιτρέπει την 

καθολική διερεύνηση της επίδρασης των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, όμως φιλοδοξείται η 

συνοπτική εμβάθυνση στην υφιστάμενη κατάσταση στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές ανισότητες, εκπαίδευση, ταξική διαστρωμάτωση, κοινωνικές 

διακρίσεις 

1. Εισαγωγή 

Οι ανισότητες συχνά οδηγούν κάποιες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες εμφανίζουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ευάλωτες, να νιώθουν αποκομμένες από το 

υπόλοιπο σύνολο και να προβάλλουν μια αυτοεικόνα που περιλαμβάνει αρνητικές διαστάσεις σε 

σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, ωθώντας τις συχνά στον κοινωνικό αποκλεισμό και την 

περιθωριοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εκπαίδευση οφείλει να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη 

έμφαση άτομα σαν αυτά και να τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία-εχέγγυα ώστε να 

νιώθουν ίσα και ισάξια μέλη της ολότητας της κοινωνίας και όχι μόνο της περιορισμένης 

κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Ζητούμενο λοιπόν είναι αν η εκπαίδευση κινείται προς 

αυτή την κατεύθυνση ή οξύνει τις ανισότητες. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Αφετηριακές καταβολές και ιστορικό πλαίσιο 

Το φαινόμενο των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση κατά την πρώτη φάση της 

μεταπολεμικής περιόδου εξετάζεται σχετικά με την σχολική επίδοση ή αποτυχία και την σχολική 

εγκατάλειψη. Ακόμη, τεκμαίρεται η αιτιακή σχέση μεταξύ κοινωνικής προέλευσης των μαθητών 
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και σχολικής επίδοσης αλλά και η αναπαραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων διαμέσου της 

εκπαίδευσης σε έρευνες του Coleman ή του Jenks (Φραγκουδάκη, 1985). 

Σε αυτό το χρονικό σημείο γίνεται για πρώτη φορά αναφορά σε μία τέτοια σχέση καθώς 

μέχρι τότε θεωρούνταν πως οι κοινωνικές ανισότητες προέρχονταν από τις ικανότητες των 

μαθητών. Συνεπώς, γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες αλλά και στις 

δυνατότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου, έννοιες οι οποίες αποτελούν βασικές συνιστώσες 

ανάπτυξης της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Η συζήτηση μετακινείται προς τις ίσες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες, εισάγοντας τον όρο «εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης» που συντίθεται 

με τις έννοιες της κατάργησης των φραγμών εισόδου σε αυτήν, την εξάλειψή των κοινωνικών 

εμποδίων αλλά και την εξύψωση της ισότητας. Με τον εκδημοκρατισμό στις ανεπτυγμένες δυτικές 

χώρες προωθείται η μαζικότητα της εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας το μέσο εκπαιδευτικό επίπεδο, 

και έτσι επιτυγχάνεται η συμμετοχή ατόμων όλων των κοινωνικών κατηγοριών σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες (Moore, 2004). 

Με την ολοένα αυξανόμενη απήχηση της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη 

συζήτηση για ίσες ευκαιρίες, η εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς διαμέσου αυτής 

θεωρείται πως επιτυγχάνεται οικονομική και κοινωνική ευημερία τόσο για τα άτομα όσο και για τα 

κράτη. Έτσι, τα ανεπτυγμένα ή φιλόδοξα κράτη επιδίδονται σε έναν ιδιότυπο εκπαιδευτικό 

ανταγωνισμό με την αύξηση των δαπανών γι’ αυτήν. Ακόμη, στην Ευρώπη με την ανάπτυξη του 

κράτους πρόνοιας η εκπαίδευση αποκτά σημαίνον ρόλο, μαζί με την υγεία και την πρόνοια. Η 

εκπαίδευση πλέον, θεωρείται ως ένα βασικό δικαίωμα του πολίτη και έτσι οφείλουν οι 

φιλελεύθερες αστικές δημοκρατίες να το παρέχουν σε αυτόν (Dahrendorf, 1988). Το κράτος λοιπόν 

δημιουργεί δημόσιες δομές παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες. 

Με το ξέσπασμα της πετρελαϊκής κρίσης στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και την 

επικράτηση νεοφιλελεύθερων ιδεών κατά τη δεκαετία του 1980 υπάρχει μετακύλιση του 

ενδιαφέροντος από τα ζητήματα των κοινωνικών ανισοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση 

και πλέον η εκπαίδευση συνδέεται με άμεσα αποτελέσματα δίνοντας έμφαση στην 

αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα αυτής, ζητώντας ολοένα και πιο εργαλειοποιημένα 

αποτελέσματα. Όμως, παραμένουν έντονα ζητήματα εκπαιδευτικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα όσο η 

εκπαίδευση αποχωρεί από τα στενά όρια του κράτους και της προστασίας του. Επιπλέον, η 

εκπαίδευση αρχίζει έντονα να συνδέεται με την επαγγελματική κατάρτιση και την εύρεση εργασίας 

στο μέλλον και κατ’ αναλογία χρηματοδοτείται. O Scott (Gewirtz & Cribb, 2011) αναφέρει ότι η 

ισότητα των ευκαιριών είναι ένας «μύθος, δημιουργημένος για να συγκαλύπτει τις πρακτικές του 

σχολείου που επιτρέπουν στην κυρίαρχη ομάδα να διαιωνίζει τη δική της επιτυχία». 

2.2. Η εξέλιξη της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η έννοια της εκπαιδευτικής ισότητας διαφοροποιείται ανά τους αιώνες στην Ελλάδα. Μέχρι 

πριν λίγες δεκαετίες η κοινή λογική με τον όρο εκπαίδευση του «λαού» κατανοούσε την πρόσβαση 

στο δημοτικό σχολείο ενώ με την καθολική εκπαίδευση, την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως τα μέσα του 20ου αιώνα η συμμετοχή στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

είναι ταυτόχρονα αναγκαία αλλά και απολύτως επαρκής για την εξασφάλιση της εκπαιδευτικής 

ισότητας.  

Η ισότητα λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνει την μέση εκπαίδευση που αποτελεί απαραίτητο 

προσόν για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια. Κατανοούμε λοιπόν πως θεωρούνταν εκπαιδευτικώς 

ίση μια αντίληψη που σήμερα είναι εντελώς παρωχημένη και αντιτάσσεται τις αρχές του κράτους 

δικαίου. Ουσιαστικά, διαπιστώνουμε μια αντιστοιχία μεταξύ της εκπαιδευτικής πυραμίδας και της 

ταξικής διαστρωμάτωσης, κάτι που επιβεβαιώνει και η σχετική νομολογία των αρχών του 20ου 

αιώνα, η οποία προβλέπει διαφορετική παρεχόμενη μόρφωση για κάθε κοινωνική τάξη (Δημαράς, 

1973). 

Έτσι, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, το δημοτικό σχολείο προορίζεται για «την 

κατωτέραν τάξιν», το «αστικό σχολείο» για «την μέσην αστικήν τάξιν» ενώ το γυμνάσιο ως 
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μοναδικός δρόμος για το πανεπιστήμιο προορίζεται για «την ανωτέραν τάξιν». Με αυτόν τον 

τρόπο, κάθε μία από τις τρείς κοινωνικές τάξεις απολαμβάνουν μια βαθμίδα του αγαθού, ενός 

αγαθού ιδιαίτερα σπάνιου για το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας το οποίο είναι 

αναλφάβητο. Μολονότι όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να καταπολεμηθεί ο αναλφαβητισμός, 

εξαιρετικά αδικημένοι του εκπαιδευτικού συστήματος, βάσει των ποσοστώσεων, εμφανίζονται οι 

γυναίκες και τα παιδιά που προέρχονται από τα αγροτικά στρώματα. 

Ιδιαίτερα ο αναλφαβητισμός εκλαμβάνεται ως ένα κακό που προσβάλλει το κοινωνικό 

σύνολο και για το λόγο αυτό καταβάλλονται συνεχείς νομοθετικές προσπάθειες (αρκετές αλλά 

εξαιρετικά φιλόδοξες) για την καθολικοποίηση του δημοτικού σχολείου χωρίς όμως ιδιαίτερα 

αποτελέσματα. Μάλιστα, τόσο πριν όσο και μετά το μεσοπόλεμο, οι Ελληνικές Κυβερνήσεις 

γίνονται αποδέκτες έντονης κριτικής, καθώς θεωρείται πως είναι προς όφελος των κυβερνώντων η 

διατήρηση χαμηλού ή ανύπαρκτου μορφωτικού επιπέδου των πολιτών, πετυχαίνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τον κατευνασμό τους υπέρ αυτών (Γληνός, 1925).  

Όμως, το τεταμένο πολιτικό κλίμα αλλά και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες μειώνουν στο 

24% το ποσοστό των αναλφάβητων μέχρι το 1951 και σε 14,2% το 1971 ενώ μέχρι το 2000 εκείνο 

εμφανίζει μονοψήφιο ποσοστό. Παρά ταύτα, τα ποσοστά αναλφαβητισμού δεν μειώνονται με τον 

ίδιο σημαντικό ρυθμό ούτε για τις χαμηλές κοινωνικές τάξεις ούτε για τις γυναίκες. Επιπλέον, στις 

μικρότερες ηλικίες τα ποσοστά αυτά είναι μικρότερα ενώ στις μεγαλύτερες αυξάνονται. 

2.3. Η εξέλιξη της φυλετικής ανισότητας στην εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Σε δυσμενέστερη θέση από άποψης εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, ήταν οι γυναίκες, οι οποίες εξαιτίας των κυρίαρχων στερεοτύπων σε σχέση με το ρόλο 

αλλά και την ιδιότητα αυτών, ετίθεντο στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Η συμμετοχή των 

γυναικών στην εκπαίδευση κατακτήθηκε μέσα από τους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος δια 

μέσω ενός επίπονου και μακρόχρονου αγώνα. 

Απαρχή του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος ήταν η έκδοση του περιοδικού «Η Εφημερίς 

των Κυριών», που μάχεται για το δικαίωμα των γυναικών στην εκπαίδευση και την εργασία, από τη 

Ρεθύμνια Καλλιρόη Παρρέν το 1880 (Βαρίκα, 1987). Η γυναικεία χειραφέτηση δια μέσω της 

μόρφωσης και της εργασίας, ήταν ένα ζήτημα που προκαλούσε τρόμο στην Ελληνική κοινή γνώμη, 

που υποστήριζε μια μερική εγγραματοσύνη των γυναικών και σχεδόν τις απέκλειε από το σχολείο. 

Το σχολείο θεωρούνταν για τις γυναίκες ως ένας μηχανισμός καλλιέργειας των ηθών και των 

γυναικείων τεχνών (δηλαδή εκείνων που θα βοηθούσαν στην καθημερινή οικιακή διαβίωση π.χ. 

ράψιμο). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα κερδίζει έδαφος η αντίληψη ότι οι γυναίκες πρέπει να μορφωθούν 

για να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις στα παιδιά τους και να εξυπηρετήσουν την μεγάλη εθνική 

αποστολή, την προετοιμασία δηλαδή ικανών ανδρών με αγάπη για την πατρίδα, με σκοπό να 

επιλύσουν το εθνικό ζήτημα και έτσι ιδρύονται τα πρώτα σχολεία θηλέων (Φουρναράκη, 1987). 

Εντούτοις, ακόμα και τότε είναι έντονη η πεποίθηση ότι η συμμετοχή μετά από την βασική 

εκπαίδευση μπορεί να βλάψει την υγεία των κοριτσιών και την ηθική τους διάπλαση, που 

υποστηρίζεται πως είναι ασθενέστερες από τη φύση τους. Έτσι, η είσοδος στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι σχεδόν απαγορευτική γιατί αντιτίθεται των ηθών. Μόνο στο τέλος του 21ου 

αιώνα τα ποσοστά των γυναικών στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εξισώνονται με εκείνα των 

ανδρών. 

Σημαντικοί σταθμοί στην ίση μεταχείριση εκτός από τους παραπάνω αποτελούν (Κολιού & 

Πάκου, 2016): 

 Το Σύνταγμα του 1975 (άρθρο 16) με το οποίο θεμελιώνεται η ισότητα στο δικαίωμα της 

δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για όλους τους υπηκόους, 

ανεξαρτήτως φύλου. Επιπλέον «η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι 

ελεύθερες, η δε ανάπτυξη και προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους». 
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 Ο Νόμος 309/76 με τον οποίο θεσμοθετείται ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

με στόχο την ενημέρωση της νέας γενιάς για την αγορά εργασίας, με βάση τις αρχές της 

ισότητας των φύλων. Το 1979 καταργείται η αμιγής και καθιερώνεται η μικτή εκπαίδευση.  

 Ο Νόμος 1286/82 με τον οποίο καταργήθηκαν και οι τελευταίες διακρίσεις σε νομοθετικό 

επίπεδο μεταξύ μαθητριών και μαθητών καθώς και στο διδακτικό προσωπικό (είσοδος 

ανδρών σπουδαστών στις σχολές Οικιακής Οικονομίας και Νηπιαγωγών). 

Η πολιτειακή ισότητα χρειάστηκε ακόμη μεγαλύτερο χρόνο, αφού μόλις το 1953 οι γυναίκες 

αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το 1978 μεταρρυθμίζεται το οικογενειακό 

δίκαιο και αποκτούν ίσα δικαιώματα και γενικότερα έως το 1980 αποκτούν ίση μεταχείριση από το 

Ελληνικό κράτος με εκείνη των ανδρών. 

3. Η εκπαιδευτική ισότητα στη σύγχρονη Ελλάδα 

Μέχρι τη δεκαετία του 1950 η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με μεγάλα ποσοστά του 

πληθυσμού της να εγκαταλείπουν τη σχολική εκπαίδευση ήδη από το δημοτικό. Οι λόγοι αυτής της 

τεράστιας εγκατάλειψης είναι κυρίως κουλτούρας, οικονομίας και ανισοτήτων. Είναι γεγονός πως 

εκείνη την περίοδο δεν απολάμβαναν όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία καθώς έπρεπε να συνεισφέρουν οικονομικά στην οικογένεια. Ακόμη, 

μόνο τα παιδιά των ανώτερων τάξεων είχαν τόσο την οικονομική αλλά και κοινωνική δυνατότητα 

να σπουδάσουν και να εξελιχθούν. 

Όμως, με την εναρμόνιση της χώρας στα δυτικά πρότυπα και την έντονη αμερικανική 

επιρροή, οι κυβερνώσες ελίτ (Ένωση Κέντρου και ΕΔΑ) τη δεκαετία του 1960, αρχίζουν να 

ασπάζονται τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου και να υποστηρίζουν όλο και πιο έντονα πως 

ευρύτερο μέρος του πληθυσμού πρέπει να σπουδάζει. Συνδέουν άμεσα δηλαδή την επιζητούμενη 

οικονομική ανάπτυξη με την αύξηση του μορφωτικού επιπέδου κατ’ αντιστοιχία της θεωρίας του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Έντονη είναι, λοιπόν, η τάση στους επιστήμονες της εποχής για καθολικοποίηση της 

εκπαίδευσης ώστε να μην την εγκαταλείπουν άτομα που είχαν εξαιρετικά προτερήματα αλλά 

τύγχανε να προέρχονται από κατώτερες κοινωνικές τάξεις (π.χ. αγρότες) ή από δυσπρόσιτες 

περιοχές της χώρας (Παπανούτσος, 1965). Έτσι, γίνεται αποδεκτή σε μεγάλο βαθμό η λογική ότι το 

κράτος οφείλει να παρέχει με καθολικό τρόπο τα εργαλεία της μάθησης στα παιδιά (σχολεία, 

δασκάλους) ανεξαιρέτως γεωγραφικής θέσης, αλλά και να ενισχύει τις χαμηλότερες κοινωνικές 

τάξεις ώστε να μπορούν να συμμετέχουν επί ίσης όροις στην εκπαιδευτική διαδικασία (υποτροφίες, 

βοηθήματα). 

Επιπλέον, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πλέον είναι ξεκάθαρη η διαφοροποίηση, σε σχέση με 

παλαιότερα, ως προς την έννοια της ισότητας, η οποία εκλαμβάνεται ως καθολική δυνατότητα 

πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς φραγμούς εισόδου για τις άλλοτε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Ακόμη, γίνεται άμεση συσχέτιση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς και της σύγχρονης 

οικονομίας. Επιπροσθέτως, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται και η σημαντικότητα των τεχνικών 

επαγγελμάτων τα οποία εκλαμβάνουν ξεχωριστή θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, με όσα 

περιεγράφηκαν παραπάνω, γίνεται ξεκάθαρη η αντίληψη πως σε όλους οφείλονται ίσες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες (πλαίσιο εκπαίδευσης και συμμετοχής) και ίδιο μοντέλο αξιολόγησης ώστε 

να προοδεύουν οι ικανότεροι και οι άριστοι. 

4. Οι εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα 

Αντιλαμβανόμενος κάποιος την πρότερη κατάσταση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στη 

χώρα μας, κατανοεί σχετικά εύκολα ότι έχουν πραγματοποιηθεί βήματα προόδου προς την 

άμβλυνση αυτών. Έτσι, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις έχουν καταφέρει να ισοσκελίσουν το 

χάσμα των φύλων στην ανώτατη εκπαίδευση και να δίνουν ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες σε 

παιδιά από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. 
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Όπως καταδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης της Ευρωπαικής Επιτροπής για τις 

εξελίξεις στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών, η εκπαιδευτική κατάσταση στη χώρα μας 

σημειώνει σημαντικά θετικά ποσοστά στους κρίσιμους τομείς μέτρησης της πρόωρης εγκατάλειψης 

της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και τη λυκειακή εκπαίδευση. Αντίθετα, 

υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της πρόσβασης στην προσχολική αγωγή, ιδιαίτερα με 

την αυξημένη σημαντικότητα που αυτή λαμβάνει τα τελευταία χρόνια (European Commission, 

2018)  

Η πρόοδος αυτή στους δείκτες καταπολέμησης των ανισοτήτων οφείλεται σε μια σειρά 

πολιτικών που ουσιαστικά επέτρεψαν την διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Τέτοιες 

δράσεις, μεταξύ άλλων, ήταν: 

 η ανοικτή πρόσβαση μέχρι τα 18 χρόνια, 

 τα ολοήμερα σχολεία, 

 η ενισχυτική διδασκαλία, 

 τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, 

 η ειδική αγωγή, 

 η εκπαίδευση μουσουλμανόπαιδων. 

Μέσω των δράσεων αυτών, μη προνομιούχες κοινωνικές τάξεις κατάφεραν να 

αναζωογονήσουν την κοινωνική τους κινητικότητα και άτομα από την κατώτερη κοινωνική τάξη 

να ανελιχθούν στη μεσαία τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν την διάχυτη κοινωνική 

κινητικότητα διαδραμάτισε και το άνοιγμα του κράτους προς όλο το λαό, το οποίο συντελέστηκε 

τις τελευταίες δεκαετίες. 

Όμως, οι εκθέσεις καταδεικνύουν σημαντική υστέρηση στην αντιστοιχία των προσόντων με 

την αγορά εργασίας. Πλέον, η καθολική και ίση πρόσβαση δεν ικανή συνθήκη για να 

χαρακτηριστεί μια χώρα ίση ως προς τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Ισότητα στις εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες πλέον νοείται όχι μόνο η πρόσβαση αλλά κυρίως η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων 

και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τις εκάστοτε σύνθετες συνθήκες. Η νέα μάθηση λοιπόν, όπως 

ονομάζεται, συνδυάζει τις συλλογιστικές ικανότητες με την κριτική σκέψη, την παιδεία του πολίτη 

και την επικοινωνία με πολλαπλά μέσα. 

Έτσι, μισή ισότητα σημαίνει διπλή ανισότητα. Με άλλα λόγια, ενώ εξασφαλίζεται η τυπική 

ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση εκείνη δεν καταφέρνει να εργαλειοποιήσει τη μάθηση ως προς τα 

προσόντα της αγοράς εργασίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ψευδαίσθηση περί άρσης των 

ανισοτήτων στην κοινωνία, ενώ εκείνες εμφανίζονται πλαγίως και διογκωμένες. Επιπροσθέτως, οι 

ταξικές ανισότητες στην εκπαίδευση παραμένουν, γι’ αυτούς τους λόγους, βασική μονάδα 

ανάλυσης, έχοντας πλέον να σηκώσουν και την κατάρρευση της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα μετά 

το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. 

Εντούτοις, η σύγχρονη επιστημονική συζήτηση προσδίδει ιδιαίτερη σημαντικότητα στο ρόλο 

της εκπαίδευσης σε σχέση με την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων καθώς θεωρεί πως προς 

αυτήν την κατεύθυνση λειτουργεί τόσο η επένδυση στην εκπαίδευση όσο και η διάχυση των 

δεξιοτήτων προς όλους (Piketty, 2014). Έτσι, κράτη με μικρότερες κοινωνικές ανισότητες 

εμφανίζουν μεγαλύτερη ανάπτυξη, ευρεία εκπαιδευτική πρόσβαση και υψηλές εκπαιδευτικές 

επιδόσεις. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως το νέο ζήτημα που ανακύπτει σε σχέση 

με τις εκπαιδευτικές ανισότητες είναι η απόκτηση των κατάλληλων (νέων) μαθησιακών 

ικανοτήτων. Για το λόγο αυτό απαιτούνται μεταρρυθμίσεις τόσο ως προς την αντίληψη της 

παιδαγωγικής ως επιστήμης στη χώρα (αλλαγή του τυποποιημένου ελληνικού μοντέλου σε ένα 

μοντέλο ενίσχυσης της κριτικής σκέψης) αλλά και την άμεση σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων 

με την αγορά εργασίας και τα προβλήματα αυτής (προσομοίωση σε ένα μοντέλο πραγματικότητας 

και σύνδεση με διαγνώσεις αναγκών). 
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5. Συμπεράσματα 

Αν θέλει κάνεις να αποκτήσει μια σαφή εικόνα για τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

ανισότητες στην Ελλάδα οφείλει να μελετήσει εκτενώς τις θεωρίες ανισοτήτων και τον τρόπο που 

αυτές γεννιώνται. Στην Ελλάδα η θεωρία των κοινωνικών τάξεων δείχνει να έχει ιδιαίτερη 

εφαρμογή καθώς, όπως διαπιστώνεται, διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο η προέλευση για την 

συμμετοχή στις άριστες θέσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η κινητικότητα μεταξύ των τάξεων 

(κοινωνική κινητικότητα) εμφανίζει παραδοσιακές δυσλειτουργίες όμοιες με εκείνες της δυτικής 

Ευρώπης, παρότι το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως πιο δημοκρατικό σχετικά 

με τις διαδικασίες εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, γίνεται σαφές πως οι Έλληνες 

διαχρονικά απέδιδαν ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της παιδείας και αυτή χρησιμοποιούνταν από 

τα κατώτατα κοινωνικά στρώματα ως εργαλείο μεταπήδησης από την μία τάξη στην άλλη, 

τουλάχιστον σε θεωρητικό ή τυπικό επίπεδο.  

Ακόμη, γίνεται σαφές πως έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα προόδου σε σχέση με 

την αντίληψη για την παιδεία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Οι φυλετικές διακρίσεις έχουν 

σχεδόν εκλείψει σε επίπεδο φοίτησης και οι κοινωνικές ανισότητες έχουν μειωθεί. Με άλλα λόγια, 

η καθολική πρόσβαση στην παιδεία έχει σχεδόν επιτευχθεί και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 

ενισχύονται σημαντικά (περισσότερο τουλάχιστον από κάθε άλλη φορά) για την φοίτηση τους. 

Όμως, δεν είναι καθόλου ευοίωνα τα στοιχεία για την ποιότητα των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας παρά  την μαζικότητα της συμμετοχής. 

Οφείλουμε λοιπόν να αναμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ώστε 

να πετύχουμε καλύτερη διαχείριση τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων πόρων για την 

εκπαίδευση. 

Επιπλέον, εξαιτίας της γεωγραφικής κατανομής της χώρας δημιουργούνται εκπαιδευτικές 

ανισορροπίες. Έτσι, για το ίδιο αγαθό είναι διαφορετικός ο κόπος που καταβάλλεται από ένα άτομο 

στην περιφέρεια και διαφορετικός στον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα την μαθησιακή και οικονομική 

κόπωση του πρώτου. Έτσι, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουμε να αναπτύξουμε 

ένα πιο ενεργό κράτος πρόνοιας το οποίο θα βοηθήσει στην άρση της περιφερειακότητας και στη  

βελτίωση της προσπελασιμότητας εκείνων των περιοχών που έχουν ανάγκη. 

Τέλος, το κράτος οφείλει να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν νέες 

ομάδες που υπόκεινται σε ανισότητες όπως οι μετανάστες και τα άτομα εκτός εκπαίδευσης, 

κατάρτισης ή απασχόλησης (NEETs), τα ποσοστά των οποίων είναι τα δεύτερα υψηλότερα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ιταλία (Eurostat, 2019). Με θαρραλέες κινήσεις θα αποδείξει σε 

εκείνους, αλλά και στο σύνολο, πως αξίζει να είναι ενεργοί. Με τον τρόπο αυτό θα αναπτύξει 

ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο και κατ’ επέκταση θα πετύχει και καλύτερη οικονομική ανάπτυξη. 

Αντιθέτως, η διαιώνιση φαινομένων όπως αυτό των ΝΕΕΤs, διευρύνει το πρόβλημα της κοινωνικής 

κινητικότητας και αναπτύσσει μια ατομικότητα σε παρένθεση (Kotroyannos et al. 2015), καθώς 

ακόμα κι αν έχουν αποκτήσει δεξιότητες μέσω προγραμμάτων κατάρτισης ή έχουν ολοκληρώσει 

την ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, δεν διαθέτουν την δυνατότητα της ένταξης στην αγορά 

εργασίας, που αποτελεί τον βασικό τους στόχο. Η παρεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση δηλαδή 

δεν συνεισφέρει στην ένταξή τους, καθώς αναδεικνύεται αναποτελεσματική η σύνδεσή της με την 

αγορά εργασίας. Επιπροσθέτως, μια πιθανή ένταξη σε μορφές απασχόλησης που ενέχουν 

ενδοεργασιακή φτώχεια και διευρύνουν το πρεκαριάτο, στην ουσία διογκώνει τις ανισότητες 

(Standing, 2011). Πώς όμως είναι δυνατόν να προαχθεί η ατομικότητα μέσω της βελτίωσης των 

δεξιοτήτων του ατόμου όταν δεν υφίστανται οι ευκαιρίες για την άνθισή της; Σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να διορθωθούν αρκετοί παράγοντες. Είτε η παρεχόμενη εκπαίδευση και 

κατάρτιση δεν έχει σαφή προσανατολισμό είτε το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον δεν προάγει 

την βελτίωση της δυνατότητας επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Μια σύνθεση 

των δυο αυτών προβλημάτων μπορεί να περιγράψει καλύτερα την περιγραφόμενη κατάσταση. Σε 

αυτό το σημείο γίνεται εμφανής η προαναφερόμενη αντίθεση. Η ατομικότητα έχει προαχθεί, είτε 

μέσω της εκπαίδευσης είτε μέσω της κατάρτισης, όμως τίθεται στο περιθώριο από την στιγμή που 
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το άτομο παραμένει εκτός αγοράς εργασίας, παρά τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει και 

λόγω του ότι δεν υφίσταται αξιόπιστος εξισορροπητικός-ρυθμιστικός μηχανισμός που να 

λειτουργήσει επιδιορθωτικά. Συνεπώς, παρεμβάσεις όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω 

μπορούν να οδηγήσουν στην σταδιακή υπέρβαση των συγκεκριμένων προβλημάτων και να 

αποτελέσουν το όχημα για τη μείωση των ανισοτήτων. 
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Περίληψη 

Η Δημοκρατία έχει αναδειχθεί παγκόσμια το επικρατέστερο πολίτευμα με το μεγαλύτερο 

ηθικό έρεισμα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διέρχεται κρίση, ακολουθώντας τις σύγχρονες 

εξελίξεις και προκλήσεις όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008. Το παρόν 

άρθρο μελετά σε ποιες βάσεις μπορούμε να κρίνουμε αλλά και να εξελίξουμε τις δημοκρατικές 

αξίες, ώστε να επιτύχουμε βέλτιστα το ηθικό διακύβευμα της Δημοκρατίας. Μετά από ιστορική 

ανασκόπηση, αποδίδεται μια ψύχραιμη απάντηση στο ερώτημα αν η Δημοκρατία αποτελεί ένα 

πολίτευμα-πανάκεια ή εγγενώς προβληματικό. Επιπρόσθετα, ερευνάται η συσχέτιση της 

Δημοκρατίας με την πρόοδο και την ευημερία των εθνών, αλλά και κατά πόσο αυτή η σχέση είναι 

αιτιακή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. 

 

Λέξεις κλειδιά: δημοκρατία, κρίση, θεσμοί, ειρήνη. 

1. Εισαγωγή: Δημοκρατία σε κρίση 

Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζονται από τον τοπικό αλλά και διεθνή ακαδημαϊκό και 

ενημερωτικό τύπο ως χρόνια κρίσης, η οποία αγγίζει τα περισσότερα επίπεδα κοινωνικής ζωής και 

έκφρασης. Η κοινωνική κρίση αναπόφευκτα συνδέθηκε και με την πολιτική έκφραση και λήψη 

αποφάσεων, με το διεθνώς και διαχρονικά αναγνωρισμένο -αλλά και προβεβλημένο- πολίτευμα της 

Δημοκρατίας να δέχεται επιθέσεις σε υπαρκτό και θεωρητικό επίπεδο. Η ομάδα σκέψης 

Freedomhouse (2019) κατέγραψε το 2018 τη 13η συνεχόμενη χρονιά πτώσης της Δημοκρατίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ακολουθούμενη από μείωση των ελευθεριών. 

Ο Ed Luce (2017) αρθρογράφος των Financial Times προειδοποιεί ότι «η φιλελεύθερη 

Δημοκρατία είναι πιο κοντά σε κατάρρευση απ’ όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε». Σε άρθρο του Χ. 

Νάτσκου (2013) διαβάζουμε ότι «αν και η σύγχρονη εποχή διακρίνεται από μια σειρά κρίσεων 

οικονομικών, ηθικών, πολιτισμικών και άλλων, ωστόσο μία είναι η κρίση που καίρια οδηγεί στην 

αλλοίωση του πολιτικού -και όχι μόνο- συστήματος όσο καμία άλλη, ενώ οι επιπτώσεις της είναι 

ολοφάνερες στην καθημερινή ζωή όλων, ακόμη και σε αυτούς που δεν την αντιλαμβάνονται ή 

πιστεύουν πως δεν τους αφορά. Η κρίση της Δημοκρατίας, ενός πολιτεύματος με μακραίωνη 

πορεία στον χρόνο, το οποίο ηχεί πάντοτε θετικά, κινδυνεύει, λοιπόν, σήμερα να καταστεί 

συνώνυμο άκρως προβληματικών καταστάσεων και επιδέχεται -από ομάδες του πληθυσμού- 

έντονη αποδοκιμασία».  

Ειδικά για την Ελλάδα που θεωρείται η πατρίδα της Δημοκρατίας, το ηθικό διακύβευμα είναι 

μέγιστο, τοποθετώντας την Ελλάδα διαχρονικά σε καίρια θέση της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. 

Άρθρο του καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης Μάρκ Μαζάουερ 

(2011), που τιτλοφορείται «Το λίκνο της Δημοκρατίας κλονίζει τον κόσμο», υποστηρίζει πως δεν 

θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ελλάδα, «αυτή η μικρή χώρα των Βαλκανίων», 

πρωταγωνιστεί στην ιστορία για ακόμη μια φορά, καθώς πέρα από την αρχαία ιστορία, εδώ και 

διακόσια χρόνια (από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους) βρίσκεται στην πρώτη 
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γραμμή της εξέλιξης της Ευρώπης». Μετά την ευφορία της δεκαετίας του 1990, προκαλεί τους 

Ευρωπαίους, να απαντήσουν κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον. «Υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα επούλωνε τις πληγές της Ευρώπης, θα την ένωνε, και θα την μετέτρεπε σε μια δύναμη 

ικανή να ανταγωνιστεί στο διεθνές προσκήνιο. Είναι λοιπόν απόλυτα ταιριαστό ότι μια από τις 

παλαιότερες και πιο δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης θα ήταν και πάλι στην πρώτη γραμμή, 

αμφισβητώντας όλες αυτές τις υποσχέσεις. Διότι είμαστε πια όλες μικρές δυνάμεις, και η Ελλάδα 

είναι και πάλι πρώτη στη μάχη για το μέλλον». 

2. Ιστορική ανασκόπηση 

Η Δημοκρατία είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης ή λήψης αποφάσεων μέσα σε έναν 

οργανισμό, ομάδα ή χώρα, στην οποία όλα τα μέλη κατέχουν ίσο μερίδιο εξουσίας. Ξεκίνησε στην 

Αρχαία Αθήνα ως άμεση Δημοκρατία, με σκοπό τη διοικητική έκφραση του συνόλου του 

πληθυσμού (εξ ου και η ετυμολογία), υπό τον ορισμό των εγκεκριμένων μελών του κράτους. 

Διήρκησε ιστορικά λίγο και μεταλαμπαδεύτηκε στην αρχαία Ρώμη με τη μορφή της 

αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, όπου οι πολίτες εκφράζονται μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων. 

 Ωστόσο, η αντιπροσώπευση αυτή σταδιακά εκφυλίστηκε με τις παρεμβάσεις της 

στρατιωτικής διοίκησης, με καθοριστική αυτή του Ιουλίου Καίσαρα (δολοφονήθηκε το 44 π.Χ.) 

που οδήγησε στη μακραίωνη μορφή διοίκησης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Μεσαίωνας δεν 

φέρει ενδείξεις δημοκρατικής διοίκησης, πέρα από κάποιες συλλογικές αποφάσεις μεταξύ 

ολιγαρχών, ούτε ακόμη και για τους ιθαγενείς πολιτισμούς της Αμερικής. Πρώτες εκφάνσεις 

δημοκρατικών διαδικασιών έχουμε στην Αγγλία του 17 αι. με πλέον καθοριστική την έκρηξη της 

Γαλλικής Επανάστασης στο τέλος του 18 αι. Καθώς ο διαφωτισμός ακολουθείται από 

συγκλονιστική παγκόσμια τεχνολογική και πολιτισμική πρόοδο, η δημοκρατία εξαπλώνεται 

παγκόσμια και θεωρείται ευρέως σήμερα ως το απαύγασμα των συστημάτων διακυβέρνησης. 

Η παρατηρούμενη συσχέτιση της κοινωνικής προόδου με τη δημοκρατία, τόσο στην Αρχαία 

Αθήνα όσο και στις σύγχρονες κοινωνίες, συνδέουν εμπειρικά τη δημοκρατία με την πρόοδο, χωρίς 

ωστόσο η αιτιότητα να είναι ξεκάθαρη: η δημοκρατία φέρνει την πρόοδο ή η πρόοδος φέρνει την 

ανάγκη της δημοκρατίας; Εξάλλου, παρατηρούμε πτώση της δημοκρατικής δημοφιλίας σε 

περιπτώσεις κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, τόσο πριν τους δύο παγκοσμίους πολέμους, όσο 

και στην πρόσφατη και παρούσα παγκόσμια κατάσταση, με αποτέλεσμα η δημοκρατία σήμερα, 

αλλά και η κοινωνικοοικονομική πρόοδος να αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. 

3. Η Δημοκρατία ως πανάκεια και πρόβλημα 

Ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός έχει αναδείξει τη Δημοκρατία σε πολίτευμα-πανάκεια. Ο 

νομπελίστας οικονομολόγος Amartya Sen (1999) αναφέρει ως σημαντικότερη εξέλιξη του 20ού  

αιώνα την άνοδο της Δημοκρατίας και την καθιέρωσή της ως παγκόσμια καθιερωμένο πολίτευμα. 

Μελέτες συσχετίζουν τη Δημοκρατία με πολλά κοινωνικά οφέλη ελευθερίας και ανάπτυξης, μέχρι 

και με οφέλη υγείας (Safaei, 2006), αλλά και περιβαλλοντικά (Winslow, 2005). Οι Tavares & 

Wacziarg (2001) κατέδειξαν την επίδραση της Δημοκρατίας στην οικονομική ανάπτυξη, μέσω της 

συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου και της μείωσης της εισοδηματικής ανισότητας. Ακόμη και 

με τα μειονεκτήματά της, η Δημοκρατία αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως το καλύτερο πολίτευμα για 

την ευημερία κράτους και πολιτών, όπως φαίνεται μέσα από τα λόγια του Winston Churchill «η 

Δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα, με εξαίρεση όλα τα υπόλοιπα που έχουν δοκιμαστεί». 

Δεν έλλειψε ωστόσο και η κριτική, λιγότερο η περισσότερο αυστηρή. Ο διακεκριμένος 

οικονομολόγος Robert J. Barro (1996) κατέδειξε τη σχέση Δημοκρατίας και οικονομικής 

ανάπτυξης διακριτά από άλλους συγγενείς παράγοντες, όπως της έννομης τάξης, της ελευθερίας 

των αγορών και της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, κατά την περίοδο 1960-1990. 

Παρατήρησε θετική επίδραση της Δημοκρατίας στις χώρες με λιγότερες πολιτικές ελευθερίες, 

λιγότερη όμως στις χώρες με εξασφαλισμένες πολιτικές ελευθερίες. Καθώς η παγκόσμια 

οικονομική κρίση του 2007-2008 επηρέασε τον διεθνή πολιτικό χώρο, η Δημοκρατία άρχισε να 
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δέχεται ολοένα περισσότερη κριτική από ειδικούς, κυβερνώντες και πολίτες ως επιθυμητός ή μη 

κοινωνικός σκοπός, ως παράγοντας αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά και ως πιθανό αίτιό της. 

 

 
 

Εικόνα 1: Συσχέτιση δημοκρατίας με μικρότερη παιδική θνησιμότητα. 

Πηγή: Max Roser, https://ourworldindata.org/democracy 

 

Ο Lipscy (2018) υποστηρίζει ότι τα κράτη με δημοκρατικά πολιτεύματα αντιμετωπίζουν 

χρηματοοικονομικές κρίσεις συχνότερα. Σε πιο ακραία αντιπαράθεση, άρθρο του Roger Scruton 

(2013) στο BBC διερωτάται «μήπως η Δημοκρατία είναι υπερεκτιμημένη;» διαχωρίζοντας τη 

Δημοκρατία από την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, ακόμη και αν 

παρατηρηθεί συσχετισμός της ανόδου των δημοκρατικών θεσμών με αρνητικούς δείκτες, 

παραμένει το ερώτημα εάν αυτή είναι μια ένδειξη εγγενούς αιτιακής αδυναμίας, ή μήπως άλλες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες αποτελούν τα αίτια που οδηγούν στο αποτέλεσμα της φθίνουσας 

Δημοκρατίας. Η ουσιαστικότερη επιστημονική κριτική της Δημοκρατίας βασίστηκε στο «θεώρημα 

αδυναμίας» του Kenneth Arrow (1951) που απέδειξε τα σημεία αδυναμίας εκλογικών διαδικασιών 

να εκφράσουν υπό συνθήκες τα βέλτιστα αποτελέσματα των ψηφοφόρων. Ο ίδιος ο Arrow, βέβαια, 

όταν κλήθηκε να σχολιάσει την εφαρμογή του θεωρήματός του στις αμερικανικές εκλογές του 2008 

είπε ότι «δεν απέδειξα ότι δεν δουλεύει το δημοκρατικό σύστημα, αλλά ότι ακόμη και αυτό μερικές 

φορές μπορεί αν μη δουλέψει». Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι η Δημοκρατία δεν θα έπρεπε 

να ταυτίζεται μόνο με τις πλειοψηφικές διαδικασίες, αλλά με μια γενικότερη νοοτροπία ευρύτερης 

συμμετοχής. 

4. Δημοκρατική Ειρήνη και ορθή εφαρμογή Δημοκρατίας. 

Στην υποστήριξη του Δημοκρατικού πολιτεύματος μπορούμε να παραθέσουμε τη 

συλλογιστική, ότι τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα δεν προκύπτουν αιτιακά από την εφαρμογή 

και επικράτηση της Δημοκρατίας, αλλά αντιθέτως από την ελλιπή ή και ψευδή εφαρμογή της. 

Εξάλλου, με την καθιέρωση της Δημοκρατίας ως γενικευμένο κοινωνικό στόχο ηθικών 

αποτελεσμάτων, έχουν δικαιολογηθεί ακόμα και στρατιωτικές παρεμβάσεις για την υποστήριξή 

της. 

https://ourworldindata.org/democracy
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Το Δημοκρατικό πολίτευμα κατέστη ηθικός κοινωνικός στόχος παγκοσμίως, ιδιαιτέρως μέσω 

της θεωρίας της Δημοκρατικής Ειρήνης, η οποία συνδέει τη Δημοκρατία με τις ειρηνικές σχέσεις 

μεταξύ εθνών, καθώς προσφέρει τις διαδικαστικές δικλείδες, για να επεξεργαστεί και να αποσβέσει 

τις αφορμές που οδηγούν σε ένοπλες συρράξεις, εν αντιθέσει με τα αυταρχικά καθεστώτα. 

Συγκεκριμένα, η θεωρία της Δημοκρατικής Ειρήνης προτείνει τα ακόλουθα επιχειρήματα ως 

λόγους που αυτή επιτυγχάνεται: 

 Οι δημοκρατικοί ηγέτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των απωλειών του πολέμου απέναντι 

στους ψηφοφόρους 

 Οι δημοκρατικοί εκπρόσωποι συνήθως διαπραγματεύονται τις διεθνείς διενέξεις μέσω 

διπλωματικών θεσμών 

 Οι χώρες με δημοκρατικές αρχές συνήθως αντιμετωπίζονται μεταξύ τους ως λιγότερο 

εχθρικές και ανοικτές στο διάλογο 

  Οι χώρες με δημοκρατικό πολίτευμα συνήθως διαθέτουν περισσότερη δημόσια περιουσία, 

την οποία αποφεύγουν να διακινδυνεύσουν σε εμπόλεμες συρράξεις. 

Η θεωρία της Δημοκρατικής Ειρήνης έχει τις απαρχές της στο έργο του Immanuel Kant το 

1700, και σύγχρονα στους Bremer (1992) και Maoz & Russett (1993), παρόλο που επικριτές, όπως 

ο Pugh (2005), διατείνονται ότι στις θέσεις αυτές υπάρχει μεν πραγματική συσχέτιση, όχι όμως και 

αιτιότητα, δηλαδή η ειρήνη θα έπρεπε να θεωρείται περισσότερο ως παράγοντας της Δημοκρατίας 

παρά το αντίθετο. 

Επομένως, αν και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τη συμπόρευση της Δημοκρατίας με 

ηθικούς κοινωνικούς στόχους, θα πρέπει αυτή να εφαρμόζεται ουσιαστικά και με προσοχή σε 

ποικίλες κοινωνικές παραμέτρους. Εξάλλου, κριτική ασκείται στο ότι η σύγχρονη κρίση της η 

Δημοκρατία εμφανίζεται κατ’ επίφαση, ώστε να προωθηθούν συμφέροντα συγκεκριμένων ατόμων 

ή ομάδων. Σύμφωνα με ομιλία του Κορνήλιου Καστοριάδη (1989) «δημοκρατία σήμερα 

πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά -υπάρχουν το πολύ φιλελεύθερες ολιγαρχίες σε ορισμένες χώρες, 

σχετικά προνομιούχες, προνομιούχες από πολλές απόψεις. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

σήμερα η ανθρωπότητα είναι τεράστια, με τη μεγαλύτερη μερίδα κόσμου να ζει σε ένα καθεστώς 

φτώχειας και τεράστιας καταπίεσης». 

Ο Καστοριάδης, επίσης, συνδέει τα σύγχρονα οικολογικά προβλήματα  με την ελλιπή 

εφαρμογή των δημοκρατικών θεσμών, καθώς οι ατομικές διενέξεις αντιτίθενται στο κοινό 

συμφέρον: «Επίσης εμφανίζεται το πρόβλημα της οικολογίας, για το οποίο ο καθένας αδιαφορεί ή 

ενδιαφέρεται για μικρές του απόψεις, τι στιγμή που ζούμε πάνω σε μια μπαρουταποθήκη ή αν 

προτιμάτε μια άλλη παρομοίωση, πριονίζουμε συστηματικά, καθημερινά, το κλαδί επάνω στο 

οποίο είμαστε καθισμένοι. Όσο υπάρχει αυτή η σύλληψη, ή μάλλον αυτή η βαθιά φαντασιακή 

τοποθέτηση του σύγχρονου ατόμου απέναντι στα κοινά και απέναντι στην πολιτική, ακόμη μια 

φορά όσα λέμε μπορούν ίσως να μείνουνε ο σπόρος για κάποια άλλη γενιά αλλά δεν ωφελούν σε 

τίποτα, αυτό που χρειάζεται σήμερα κατ’ εξοχήν, είναι αυτό το πάθος για τα κοινά, η ευθύνη, η 

συμμετοχή». Όπως ο Περικλής είχε απευθύνει στους Αθηναίους πολίτες, «Διότι μόνοι ημείς 

εκείνον που δεν μετέχει εις αυτά < τα κοινά> θεωρούμεν όχι φιλήσυχον, αλλ’ άχρηστον πολίτην». 

Συνεπώς, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα εφαρμογής της Δημοκρατίας σήμερα είναι η 

απάθεια των πολιτών για τη στήριξή της, που προκαλεί ένα σύγχρονο έλλειμμα ουσιαστικής 

Δημοκρατίας. 

Άρθρο της Helena Rosenblatt (2018) αναφέρεται στην κρίση της σύγχρονης φιλελεύθερης 

Δημοκρατίας: «Πριν από 25 χρόνια, ο Φαρίντ Ζακάρια προειδοποίησε για μια νέα και αυξανόμενη 

απειλή: την έφοδο της «ανελεύθερης δημοκρατίας» σε όλο τον κόσμο. Δημοκρατικά εκλεγμένες 

κυβερνήσεις παραβίαζαν τις φιλελεύθερες αρχές, περιφρονούσαν το κράτος δικαίου και στερούσαν 

τους πολίτες τους από βασικά δικαιώματα και ελευθερίες. 

Σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας υπαρξιακής κρίσης. Η 

φιλελεύθερη δημοκρατία είναι πιο κοντά στην κατάρρευση απ’ όσο νομίζουμε, έγραψε ο 
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Εντουαρντ Λιους στους Financial Times. Στο καινούργιο της βιβλίο η Αμερικανίδα, πρώην 

υπουργός Εξωτερικών, Μαντλίν Ολμπράιτ φτάνει να προειδοποιεί ότι αναβιώνει ο φασισμός. Σε 

κίνδυνο βρίσκεται κατά γενική ομολογία και η αμερικανική δημοκρατία. Ο Economist χαρακτήρισε 

τις ΗΠΑ «ατελή δημοκρατία». Οι Αμερικανοί χάνουν το ενδιαφέρον τους για τα παραδοσιακά τους 

ιδεώδη. Ο φιλελευθερισμός απέτυχε, γράφει ο Πάτρικ Ντενίν. Το πρόβλημα, σημειώνει ο Ντέιβιντ 

Μπρουκς στους New York Times, είναι ότι οι φιλελεύθεροι ξέχασαν πώς να υπερασπίζονται τις 

«φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες». Πρέπει λοιπόν να επιστρέψουν στις πρώτες αξίες. Πρέπει να 

θυμηθούν τον «κανόνα της φιλελεύθερης δημοκρατίας». 

5. Δημοκρατία και σύγχρονες εξελίξεις. 

Οι σύγχρονες εξελίξεις είναι καθοριστικές, με την τεχνολογία να παίζει δραματικό ρόλο, τόσο 

ως προς τις δυνατότητες παρακολούθησης της εξουσίας με κάμερες, ρομπότ και τεχνητή 

νοημοσύνη, αλλά και ως προς τις θετικές δυνατότητες του διαδικτύου και της κρυπτοτεχνολογίας. 

Η τρομοκρατία και τα περιβαλλοντικά προβλήματα απασχολούν πλέον το σύνολο του παγκόσμιου 

πληθυσμού, ενώ πλείστες χώρες αμφιταλαντεύονται μεταξύ της επιλογής μη δημοκρατικών 

διαδικασιών ή της στήριξης δημοκρατικοφανών πλην διεφθαρμένων πολιτικών ηγεσιών. 

Ακόμη ένα θέμα κριτικής είναι οι διαφορές άμεσης και έμμεσης Δημοκρατίας και οι 

προκλήσεις της κυρίως έμμεσης εφαρμογής της Δημοκρατίας σήμερα. Στην έμμεση δημοκρατία οι 

πολίτες εκφράζουν τις επιθυμητές κατευθύνσεις τους στο πλαίσιο των εκλογών, όμως πρακτικά η 

εξουσία ασκείται από μικρό αριθμό εκλεγμένων αντιπροσώπων. Η έλλειψη θεσμών πολιτικής 

ευθύνης είναι ακόμη ένας σύγχρονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει κάποια διαδικασία 

λογοδοσίας και ποινών για τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της λαϊκής βούλησης, όσο επιζήμια κι 

αν αποδειχθεί η διακυβέρνησή τους, με πρόθεση ή παραλείψεις τους. 

Έλλειμμα της δημοκρατίας στον σύγχρονο τρόπο ζωής εκδηλώνεται ακόμη και στην 

καθημερινή ζωή, με τις καθημερινές διενέξεις μεταξύ πολιτών και τους τρόπους που τις διευθετούν. 

Οι ατομικές ελευθερίες καταπιέζονται από την επιθετική συμπεριφορά συμπολιτών, τη βίαιη 

έκφραση και την έλλειψη σεβασμού, τον ατομισμό και τον ρατσισμό, ή ακόμη και τις 

νομοθετημένες δράσεις κατά μειονοτήτων. Η μετανάστευση και η ανοχή στη διαφορετικότητα 

αποτελούν καίρια θέματα ελλείμματος Δημοκρατίας του 21οὐ αιώνα. 

Άρθρο του Max Boot στην Washington Post αναφέρει: «Διερχόμαστε δυο κρίσεις 

ταυτοχρόνως: την οικονομική κρίση και την προσφυγική κρίση. Η ξενοφοβία έχει μεγάλη πέραση 

αυτή τη στιγμή, καθώς η προσφυγική κρίση είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία. Σύμφωνα με τα 

Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των εκτοπισμένων στον πλανήτη έχει αυξηθεί από 33,9 εκατομμύρια το 

1997 σε 65,6 εκατομμύρια το 2016». Η μαζική αυτή μετανάστευση έχει προκληθεί από πολέμους 

στη Συρία, το Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο Κονγκό, στο Σουδάν, στη Λιβύη και στην Ουκρανία, 

καθώς και από την εγκληματικότητα και τη φτώχεια σε χώρες όπως η Γουατεμάλα, η Ονδούρα και 

η Νικαράγουα. Την περίοδο 2015-2016 έφτασαν στην Ευρώπη 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Το 

κύμα αυτό δημιούργησε τις συνθήκες για την υιοθέτηση του Brexit και οδήγησε στον 

αντιφιλελευθερισμό σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία. 

6. Συμπεράσματα και προτάσεις. 

Παρουσιάσαμε την ανάδειξη της Δημοκρατίας σε «ιερό δισκοπότηρο» των πολιτευμάτων, 

αλλά και την κρίση που διέρχεται στη σύγχρονη εποχή. Στο συμμετοχικό αυτό σύστημα σημαντικό 

είναι το επίπεδο των πολιτών, το οποίο επαφίεται στην παιδεία και την κοινωνική ταυτότητα, ώστε 

οι ενεργοί πολίτες να δρουν με βάση το κοινωνικό και όχι το ατομικό συμφέρον, και να γνωρίζουν 

τους τρόπους που θα το επιτύχουν. Ο φανταμενταλισμός και κάθε είδους φανατισμός επιτρέπει τη 

ρήξη των δημοκρατικών θεσμών και τη μείωση του αυτεξούσιου των πολιτών. Η ουσιαστική 

καλλιέργεια των πολιτών θα βοηθήσει ώστε: 
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 Να μειωθούν οι διενέξεις και να επιλύονται με διπλωματικές διαδικασίες 

 Να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν περισσότεροι πολίτες στα κοινά 

 Να σχηματίζουν και να διεκδικούν κοινωνικούς στόχους με ικανές μεθόδους  

 Να υπάρξει εξέλιξη και όχι φθορά του ατόμου στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

Συμπέρασμα και πεποίθησή μας είναι  ότι η ορθή και ουσιαστική εφαρμογή της Δημοκρατίας 

θα αναδείξει τις δυνατότητες του πολιτεύματος στις σύγχρονες προκλήσεις. 
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Περίληψη  

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί μια σχετικώς νεοσύστατη έννοια που αντικατοπτρίζει 

την αποστέρηση των ατόμων από βασικά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα (Byrne, 

1999; Silver, 1998). Ο εκτοπισμός από την πρόσβαση στην εργασία, την υγεία, την εκπαίδευση και 

τις γενικότερες δραστηριότητες που διέπουν μια κοινωνία, περιγράφει με σαφήνεια την έννοια του 

κοινωνικού αποκλεισμού, η οποία είναι στενά συνυφασμένη με τις οικονομικές ανισότητες και την 

φτώχεια. Η εκπαίδευση ανέκαθεν διαδραμάτιζε θεμελιώδη ρόλο στην αντιμετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και στην απρόσκοπτη και ισότιμη ένταξη των πολιτών στο κοινωνικο-

οικονομικό σύνολο. Σήμερα, ο κοινωνικός αποκλεισμός βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε χώρες 

όπως η Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης και η εκπαίδευση αδυνατεί να δημιουργήσει μια 

ατομικότητα που δεν θα κινδυνεύει άμεσα από περιθωριοποίηση. Η συγκεκριμένη εισήγηση 

σκοπεύει στη μελέτη των σύγχρονων ζητημάτων του κοινωνικού αποκλεισμού και στη σημασία της 

εκπαίδευσης ως θεμελιώδους διαδικασίας ένταξης και όχι ως απλού εργαλείου παροχής στείρων 

γνώσεων. 

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική ενσωμάτωση, εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα εξελισσόμενο και πολυδιάστατο φαινόμενο και 

συνδέεται με την έλλειψη ισότιμης δυνατότητας πρόσβασης σε δικαιώματα, κοινωνικά και δημόσια 

αγαθά, προνόμια και πόρους (Κόντης, 2009). Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού συνδέεται με 

τις έννοιες των δικαιωμάτων, τόσο των πολιτικών όσο και των κοινωνικών. Συγκεκριμένα, τα 

κοινωνικά δικαιώματα που μελετήθηκαν διεξοδικά από τον Marshall (1965) περιλαμβάνουν την 

κοινωνική προστασία, την κοινωνική ασφάλεια, την εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία κ.ά. και ο 

αποκλεισμός από την ισότιμη πρόσβαση σε αυτά, περιγράφει την σύγχρονη έννοια του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Ο περιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού και η ενσωμάτωση όλων των ατόμων που 

βιώνουν μορφές περιθωριοποίησης στον συλλογικό βίο, αποτελεί την κορωνίδα των στόχων του 

κράτους πρόνοιας στις αναπτυγμένες δημοκρατικές χώρες (Schnapper, 2008). Τα τελευταία χρόνια 

όμως το πρόβλημα αυτό έχει λάβει εκτεταμένες διαστάσεις, καθώς οι κοινωνικές πολιτικές 

περιορίζονται συνεχώς ως αποτέλεσμα της επικράτησης των επιτάσεων της οικονομίας πάνω στην 

πολιτική. Το κράτος πρόνοιας περιορίζεται συνεχώς, καθώς οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις που 

κυριαρχούν, θεωρούν ότι αποτελεί τροχοπέδη στην ατομική ανάπτυξη και την ελευθερία. Η αύξηση 

των πολιτών που θεωρούνται κοινωνικά αποκλεισμένοι συνιστά συνέπεια της πλήρους 
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απορρύθμισης των αγορών και του περιορισμού των πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Οι μορφές 

που λαμβάνει ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέονται με τις επιμέρους ελλείψεις σε επίπεδο 

κοινωνικής ένταξης για κάθε κοινωνική ομάδα που διακρίνεται με βάση τα κοινά στοιχεία που 

εμφανίζουν τα άτομα που την απαρτίζουν. Εκείνες που δύνανται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα 

προβλήματα ονομάζονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παρότι στη διεθνή βιβλιογραφία δεν 

υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όσον αφορά την 

απασχόληση, ο όρος αναφέρεται στον κίνδυνο περιθωριοποίησης από την αγορά εργασίας και 

κοινωνικού αποκλεισμού (European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions, 2002), παρόλα αυτά η έννοια διευρύνεται σε όλες τις ιδιότητες οι οποίες μπορεί να 

οδηγούν σε διακρίσεις ανάμεσα σε άτομα και ομάδες. Εν προκειμένω, ο κίνδυνος της φτώχειας και 

της αποστέρησης βασικών αναγκαίων αγαθών, αποτελεί σε κάθε περίπτωση, αναπόσπαστο 

κριτήριο του χαρακτηρισμού μιας ομάδας ως ευάλωτη. Το γεγονός ότι η απασχόληση συνιστά το 

μέσο για την απομάκρυνση των κοινωνικών κινδύνων, την θέτει ως πρωταρχική αιτία εκδήλωσης 

του κοινωνικού αποκλεισμού. Γι’ αυτόν τον λόγο, σχετικές έρευνες αναδεικνύουν την 

αναγκαιότητα διερεύνησης και εντοπισμού των επιμέρους κοινωνικών και προσωπικών 

παραγόντων που οδηγούν στον αποκλεισμό από την απασχόληση, όπως τα χρέη, οι οικογενειακές 

δυσκολίες, η εκπαίδευση, η έλλειψη δεξιοτήτων καθώς και πολλοί άλλοι (Pillinger, 2001; Ditch and 

Roberts, 2002). Συνεπώς, αν θεωρήσουμε ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα αντίσωμα σε 

έναν οργανισμό (κοινωνία), μπορεί η εκπαίδευση να λειτουργήσει ως αντιγόνο και να 

δημιουργήσει ανοσία; Σε αυτό το προφανώς μεταφορικό ερώτημα, που έχει όμως σαφείς πρακτικές 

κοινωνικές ρίζες, θα εστιάσει η συγκεκριμένη μελέτη. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Προσεγγίσεις περί του κοινωνικού αποκλεισμού 

Από όλα τα παραπάνω, καθίσταται κατανοητό ότι η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού 

στην ουσία αντικατοπτρίζει το αντίθετο από την κοινωνική ενσωμάτωση (Rodgers, Gore & 

Figueiredo, 1995). Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του ότι δεν υπάρχει ένας κοινά 

αποδεκτός ορισμός για τον κοινωνικό αποκλεισμό, το ίδιο ισχύει και για την κοινωνική 

ενσωμάτωση. Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν οι διαφορετικές προσεγγίσεις έγκειται στις 

παρεμβατικές προσπάθειες εκ μέρους του κράτους ή της κοινωνίας των πολιτών για την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που θα οδηγήσουν στην κοινωνική ενσωμάτωση. 

Θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε τις προσεγγίσεις ως προς τον κοινωνικό αποκλεισμό 

ανάμεσα σε αυτές που εστιάζονται στην φτώχεια, στην ανεργία και στα κοινωνικά δικαιώματα. Ως 

προς την κατηγορία προσεγγίσεων που δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην φτώχεια που οδηγεί στον 

κοινωνικό αποκλεισμό, το ζήτημα της διανομής του εισοδήματος και των άλλων πόρων αποτελεί 

βασικό στόχο για την καταπολέμησή του. Οι δείκτες που περιλαμβάνονται είναι το ποσοστό του 

χαμηλού εισοδήματος, η κατανομή του, η νεανική ανεργία, η περιφερειακή συνοχή, η μακροχρόνια 

ανεργία, το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, το ποσοστό των ΝΕΕΤs (νέοι 

16-24 ετών που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση), το 

προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση και η εκτίμηση για το επίπεδο της προσωπικής υγείας 

(Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, 2001). 

Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και η συνακόλουθη προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης πραγματοποιούνται με την εμπέδωση και εμβάθυνση της αναδιανομής εισοδήματος 

είτε με έμμεσο είτε με άμεσο τρόπο από το κράτος, ήτοι είτε μέσω άμεσων κοινωνικών παροχών 

και επιδομάτων είτε μέσω της αποεμπορευματοποίησης κοινωνικών αγαθών. Ακριβώς γι’ αυτό τον 

λόγο η κοινωνική πολιτική, το εύρος και αποτελεσματικότητα του κράτους πρόνοιας αποτελούν 

βασικούς παράγοντες για την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνεπώς για την 

εμπέδωση των προϋποθέσεων επίτευξης της κοινωνικής συνοχής. 
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Μια ακόμα κατηγορία προσεγγίσεων για τον κοινωνικό αποκλεισμό εστιάζει στην εργασία 

και στους λόγους αποκλεισμού από αυτή. Θεωρείται λοιπόν ως βασική προϋπόθεση για την 

επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης η ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτή μπορεί 

να επιτευχθεί με συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες, πολλές φορές 

αυτές εστιάζονται σε όσες είναι πιο ευάλωτες όπως οι γυναίκες και οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι 

και οι μονογονεϊκές οικογένειες. 

Καθίσταται λοιπόν κατανοητό ότι οι δείκτες εκείνοι που σχετίζονται με αυτούς τους 

παράγοντες του κοινωνικού αποκλεισμού εστιάζουν στην μέτρηση όλων των δεδομένων που 

συνεισφέρουν στην μετακίνηση από την πρόνοια στην εργασία. Αυτές μπορεί να είναι πολιτικές 

επιδοματικού χαρακτήρα ή ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, 

οι οποίες θεωρείται ότι δίνουν τα εχέγγυα (δεξιότητες) για την ενεργοποίηση του ατόμου μέσω της 

αύξησης του επιπέδου της απασχολησιμότητάς του σε βαθμό που να καταστεί περισσότερο 

ανταγωνίσιμο για την αγορά εργασίας κι έτσι να αυξηθούν οι πιθανότητες ένταξής του σε αυτή 

(Παπαδάκης, 2006). 

Μια ακόμα κατηγορία είναι αυτή που προσεγγίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό με όρους 

άρνησης-κατίσχυσης των κοινωνικών δικαιωμάτων (Room, 1995). Σε αυτό το πλαίσιο, η 

μονοδιάστατη έμφαση στα κοινωνικά δικαιώματα συχνά γίνεται αντικείμενο κριτικής καθότι 

προϋποθέτουν την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη, κάτι που ελλείπει, έστω σε έναν βαθμό, από 

την μερίδα του πληθυσμού που δεν αποτελούν μέλη της εθνικής κοινότητας. Ως εκ τούτου, για την 

υπέρβαση των συγκεκριμένων προβλημάτων, η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού 

προσδιορίζεται με βάση τους εξής παράγοντες (Atkisnon & Davoudi, 2000: 430): «το δημοκρατικό 

και νομικό σύστημα, την μορφή και τα προβλήματα της αγοράς εργασίας, το προνοιακό σύστημα 

και το οικογενειακό και κοινοτικό σύστημα». 

Με βάση αυτές τις προσεγγίσεις του κοινωνικού αποκλεισμού, η κύρια αντίληψη για την 

κοινωνική ενσωμάτωση θέτει στον πυρήνα της την μισθωτή εργασία και τα συνακόλουθα 

δικαιώματα που τη συνοδεύουν στο πλαίσιο που τα διαμορφώνει το κράτος πρόνοιας, καθότι η 

έλλειψη ρυθμίσεων μπορεί να οδηγήσει στην εκμετάλλευση και στην αναποτελεσματική κοινωνική 

ενσωμάτωση (Levitas, 2000), ήτοι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό συμβαίνει διότι οι άνεργοι 

βρίσκονται στο περιθώριο του κοινωνικού πλαισίου ενώ οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση σε 

κοινωνικά αγαθά δεν είναι ίδιες για όσους αδυνατούν να εργαστούν (όπως οι άνθρωποι με 

αναπηρίες). Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι και οι κοινωνικά ενταγμένοι-

ενσωματωμένοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανισότητας, όμως η αναφερόμενη ένταξή τους 

καθορίζεται με βάση κάποια ελάχιστα επίπεδα που τίθενται στις μετρήσεις. Τα πραγματικά 

προβλήματα όμως δεν είναι τόσο ευδιάκριτα και καθορίζονται από παράγοντες όπως η 

εισοδηματική ανισότητα. Εν προκειμένω, σύμφωνα με έρευνα των Wilkinson & Pickett (2010), η 

εισοδηματική ανισότητα δύναται να προκαλέσει προβλήματα διαφόρων ειδών σε αυτούς που 

πλήττονται περισσότερο (ευάλωτες κοινωνικές ομάδες), σε τομείς όπως η σωματική και ψυχική 

υγεία. Παρότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να θεωρηθούν, σύμφωνα με άλλες μετρήσεις, ως 

κοινωνικά ενσωματωμένοι, τα κοινωνικά προβλήματα παραμένουν και η πρόσβαση σε κοινωνικά 

αγαθά όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αφενός δεν έχει ισότιμο χαρακτήρα και 

αφετέρου, ακόμα κι αν έχει, οδηγεί σε άνισα αποτελέσματα τα οποία δεν «επιδιορθώνονται» με 

περαιτέρω παρεμβάσεις, καθότι η έμφαση δίνεται στην ισοτιμία πρόσβασης και όχι στην μείωση 

των άνισων αποτελεσμάτων. 

Η σημασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης λοιπόν δεν πρέπει να παραγνωρίζεται καθότι 

συνιστά ένα από τα βασικά σημεία που θέτουν την αναγκαιότητα παρέμβασης από το κράτος 

πρόνοιας για την αντιμετώπιση των άμεσων ζητημάτων αποκλεισμού. Η περαιτέρω όμως 

αντιμετώπιση των ανισοτήτων υπερβαίνει την έννοια της κοινωνικής ενσωμάτωσης και επαφίεται 

στην ικανότητα του κράτους πρόνοιας και των συνακόλουθων υπηρεσιών ως προς την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών κινδύνων και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου κοινωνικής ευημερίας, 
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μέσω ενός κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου που θα διασφαλίζει τη συνοχή μέσα από τον 

σεβασμό της διαφορετικότητας. 

2.2. Η εκπαίδευση ως βασική διαδικασία για την υπέρβαση του κοινωνικού αποκλεισμού και 

την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

Η κοινωνική ενσωμάτωση είναι μια έννοια που παρά τις όποιες εννοιολογικές 

διαφοροποιήσεις, συχνά αναφέρεται και ως ένταξη σε ένα κοινωνικό σύστημα που σέβεται την 

διαφορετικότητα ενώ ταυτόχρονα τηρεί τους κανόνες από τους οποίους διέπεται και καταπολεμά 

τον κοινωνικό αποκλεισμό. Συνεπώς, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η έννοια της ενσωμάτωσης 

στηρίζεται σε αρχές και αξίες που στοχεύουν κατά κύριο λόγο, στην επαύξηση της συμμετοχής του 

κάθε ατόμου στις κοινωνικές διεργασίες, ήτοι και στην εκπαίδευση, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα 

τις ενυπάρχουσες διακριτικές τάσεις (Booth, 2005). Η εκπαίδευση σαφέστατα αποτελεί έναν από 

τους βασικότερους παράγοντες που θεμελιώνουν και στηρίζουν την διαδικασία της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Εντούτοις, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο ορισμός και η πρακτική της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης διαφέρουν τόσο 

ανάμεσα σε διαφορετικές περιπτώσεις εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτιστικών πλαισίων, όσο 

και εντός αυτών (Dyson, 1999). Η εκπαίδευση, η οποία λαμβάνει την μορφή της καθολικής 

συμπερίληψης, προάγει το συγκεκριμένο ιδεώδες της κοινωνίας συμπερίληψης, ήτοι δεν εστιάζεται 

μόνο στην επιλεκτική ενσωμάτωση των ευάλωτων ή των περιπτώσεων παιδιών με ειδικές ανάγκες, 

αλλά περιλαμβάνει όλα τα μέλη της κοινωνίας ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, 

ειδικών αναγκών, φύλου, σεξουαλικής προτίμησης, γλώσσας, οικονομικής κατάστασης, κοινωνικο-

οικονομικής ομάδας, γεωγραφικής-τοπικής καταγωγής και οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού ή 

ιδιότητας που μπορεί δυνητικά ή πρακτικά να θεωρηθεί διαφορετικό. 

H εκπαίδευση ως μια θεμελιώδης διαδικασία που στοχεύει στην δημιουργία μιας 

συμπεριληπτικής και ισότιμης κοινωνίας, θα πρέπει να λάβει υπόψη της ένα μεγάλο εύρος που 

ξεπερνά το επίπεδο των ειδικών αναγκών. Όταν η εκπαίδευση λαμβάνει αυτήν την ολιστική μορφή 

για την κοινωνική ενσωμάτωση, στην ουσία κατευθύνεται προς τους στόχους της επίτευξης της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας με την μορφή της ισοτιμίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Συνεπώς, αποτελεί βασικό συστατικό της συμμετοχικής δημοκρατίας (Barton, 1995). 

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Unterhalter και Brighouse (2007) αναφέρουν ότι στόχος της εκπαίδευσης για 

όλους πρέπει να είναι η αντιμετώπιση πολυδιάστατων ζητημάτων που δεν περιορίζονται στο 

επίπεδο της ανισότητας ανάμεσα στα φύλα ή στο ύψος της συμμετοχής στην εκπαίδευση.  

Συνεπώς, δεν αναφερόμαστε μόνο στην πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλά στην ισότιμη πρόσβαση 

σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αντιμετωπίζει τις πολυδιάστατες κοινωνικές διακρίσεις οι οποίες 

υφίστανται, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενσωμάτωσης για όλους, με όρους αναδιανομής για 

την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Είναι γεγονός ότι για αρκετά μεγάλο διάστημα η επιστημονική συζήτηση για την κοινωνική 

δικαιοσύνη εστιαζόταν στην ανάλυση των κοινωνικών τάξεων, προτείνοντας κατ’ αντιστοιχία την 

δικαιότερη διανομή των πόρων ως λύση στην διευρυμένη ανισότητα που ενυπάρχει στο 

καπιταλιστικό σύστημα (Goodlad & Riddell, 2005). Σύγχρονες μελέτες (τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες) έχουν αναπτύξει πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ως προς την επίδραση διαφόρων 

παραγόντων οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα αποκλεισμού. Ως εκ τούτου, το ζήτημα του 

αποκλεισμού και της αναγκαιότητας ενσωμάτωσης των ανθρώπων που θεωρούνται πιο ευάλωτοι 

θεωρήθηκε ιδιαιτέρως σημαντικό για την δημιουργία μιας κοινωνίας με λιγότερες ανισότητες και η 

εκπαίδευση διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο ως προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, καθίσταται κατανοητό ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό 

πυλώνα δόμησης του κοινωνικού κεφαλαίου (Εικόνα 1) και η στρεβλή ή ανεπαρκής λειτουργία της 

επηρεάζει τους όρους ευημερίας και ισότητας. Αποτελεί δε βασική κοινωνική πολιτική καθώς ο 

δημόσιος χαρακτήρας δημιουργεί συνθήκες αποεμπορευματοποίησης ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει 

τις προϋποθέσεις ευημερίας του συνόλου των πολιτών. Το κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο που 
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δημιουργείται μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί την κυρίαρχη προϋπόθεση 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης με όρους συνοχής, ισοτιμίας, ευημερίας και σεβασμού της 

διαφορετικότητας. 

 

 
Εικόνα 1: Ο κύκλος του κοινωνικού κεφαλαίου 

 

Η μελέτη των παραγόντων που συγκροτούν το κοινωνικό κεφάλαιο και οδηγούν στην 

κοινωνική ευημερία αποτελεί μια πολυδιάστατη και διεπιστημονική διαδικασία (Εικόνα 2). Η 

εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα της κοινωνικής πολιτικής που καθορίζει τόσο τη μορφή 

του κοινωνικού κεφαλαίου όσο και τις διαστάσεις της ευημερίας του. 

 

 
Εικόνα 2: Μια πολυπεπίπεδη και διεπιστημονική διαδικασία: Ο κύκλος της κοινωνικής ευημερίας για την υπέρβαση των 

αποκλεισμών και την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής με την εκπαίδευση να αποτελεί βασική κοινωνική πολιτική 

2.3. Η κατάσταση των πραγμάτων στην Ευρώπη σήμερα ως προς τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
την ενσωμάτωση και τον ρόλο της εκπαίδευσης 

Όπως προαναφέρθηκε, η κοινωνική πολιτική αποτελεί βασικό πεδίο για την αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η εφαρμογή της 
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κοινωνικής πολιτικής κατά κύριο λόγο πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο (εθνικό κράτος 
πρόνοιας) όμως η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέφερε ένα σημαντικό επίπεδο 
επέκτασής της στο υπερεθνικό επίπεδο. Εντούτοις, ο πυλώνας της κοινωνικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσεται πολύ πιο αργά από άλλους πυλώνες όπως ο οικονομικός, κυρίως 
λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης για περισσότερη εμβάθυνση και των σημαντικών διαφορών 
των εθνικών κρατών πρόνοιας (Alexiadou, 2007). 

Τα τελευταία χρόνια και λόγω της παρατεταμένης κρίσης, το πρότυπο πολιτικής που 
εφαρμόζεται συχνά λαμβάνει κυκλικό χαρακτήρα, ήτοι από τα πάνω (top-down) κατασκευή, 
διάχυση και θεσμοθέτηση τυπικών και άτυπων κανόνων και διαδικασιών που στην ουσία 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών, οι οποίες ενσωματώνουν 
τις ευρωπαϊκές επιταγές στο εγχώριο γίγνεσθαι (Saurugger & Radaelli, 2008). 

Σε κάθε περίπτωση, οι προσπάθειες, παρά τις διαφορές εστιάζουν στην ομαλή ένταξη των 
μαθητών στην εκπαίδευση ώστε να αποκομίσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα 
τους οδηγήσουν στην κοινωνική ένταξη. Είναι γεγονός ότι ο μαθητής που εντάσσεται ομαλά στο 
εκπαιδευτικό σύστημα τόσο ως προς το μαθησιακό σκέλος όσο και ως προς το κοινωνικό, έχει 
περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει τους στόχους του με βάση τις δυνητικές του ικανότητες. Οι 
μαθητές που προέρχονται από διαφορετικό εθνοτικό υπόβαθρο αντιμετωπίζουν μια σειρά από 
προκλήσεις ως προς τις παραπάνω κατευθύνσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την 
εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους. 

Υπάρχουν τρία είδη προκλήσεων: 

1. Αυτές που σχετίζονται με την μεταναστευτική μετάβαση (αποχώρηση από την πατρίδα 
τους, αναγκαιότητα εκμάθησης μιας άλλης γλώσσας, εφαρμογής νέων κανόνων και τρόπων 
διαβίωσης) (Hamilton, 2013).  

2. Αυτές που σχετίζονται με το γενικό κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό συγκείμενο (όπως 
πολιτικές που επηρεάζουν την διαθεσιμότητα των πόρων προς το εκπαιδευτικό σύστημα για 
την προώθηση της ενσωμάτωσης, της συμπερίληψης και της ισότητας (Sinkkonen & 
Kyttälä, 2014). 

3. Αυτές που σχετίζονται με την συμμετοχή των μαθητών στην εκπαίδευση και συνδυάζουν 
παράγοντες όπως οι κοινωνικοί, καθώς και το επίπεδο της ψυχολογικής και σωματικής 
υγείας που προκαλούνται από ελλείψεις στην κοινωνική και συναισθηματική στήριξη, σε 
εκπαιδευτικούς που δεν έχουν την απαραίτητη κατάρτιση για να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις μιας σχολικής τάξης με διαπολιτισμικές διαφορές, ανεπαρκής συνεργασία 
οικογένειας-σχολείου και έλλειψη πόρων για την ενίσχυση των συγκεκριμένων μαθητών 
(Hamilton, 2013; Trasberg & Kond, 2017). 

Οι παραπάνω προκλήσεις φαίνονται ότι είναι περισσότερο από επίκαιρες για την Ευρώπη την 
δεδομένη χρονική στιγμή και λόγω των μεγάλων προσφυγικών ρευμάτων που δέχθηκε. Τα 
διαθέσιμα στοιχεία αναδεικνύουν ότι οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών 
εμφανίζουν χαμηλότερο επίπεδο ευημερίας-ενσωμάτωσης στο σχολικό περιβάλλον, σε σύγκριση 
με τους γηγενείς στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Όπως αναφέρουν οι σχετικές μελέτες του ΟΟΣΑ, οι μετανάστες μαθητές αντιμετωπίζουν 
περισσότερα προβλήματα ως προς την κατανόηση και την εμπέδωση των μαθημάτων σε σύγκριση 
με τους γηγενείς ακόμα και σε περιπτώσεις που το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο δεν εμφανίζει 
μεγάλες διαφορές (OECD, 2016). Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat 
(2018), το ποσοστό των μαθητών που έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες και αποχωρεί από την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο όσων έχουν γεννηθεί στις υπό 
μελέτη χώρες της ΕΕ. Συνεπώς, η επίτευξη μεγαλύτερων ποσοστών επιστροφής στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση παιδιών μεταναστών αποτελεί στόχο για 17 εκπαιδευτικά συστήματα στην ΕΕ 
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2019), με την αποτελεσματικότητα όμως να 
διαφοροποιείται. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με όρους ενσωμάτωσης και ένταξης στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι οποίες συνιστούν το όχημα για την συνακόλουθη ένταξη στην 
αγορά εργασίας, εμφανίζουν οι Σκανδιναβικές και κεντροευρωπαϊκές χώρες, με τις 
Νοτιοευρωπαϊκές να βρίσκονται στον αντίποδα (OECD, 2018). 
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3. Συμπεράσματα 

Όπως κατέστη κατανοητό, η κοινωνική ενσωμάτωση συνδέεται άρρηκτα με την δόμηση ενός 
κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική ευημερία και με την 
ύπαρξη ενός κοινωνικού κράτους το οποίο θα προάγει αποτελεσματικά τα δημόσια αγαθά, εκ των 
οποίων και η εκπαίδευση που αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση με τις στρατηγικές που χαράσσει προσπαθεί να προωθήσει συγκεκριμένες πολιτικές προς 
αυτή την κατεύθυνση αλλά γίνεται εμφανές ότι αυτές δεν μπορούν να εφαρμοστούν γραμμικά σε 
όλες τις χώρες και με την ίδια αποτελεσματικότητα αν δεν μελετηθούν αρχικά οι ιδιαιτερότητες σε 
όλα τα επίπεδα. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που αρκετές από αυτές τις στρατηγικές, όπως αυτή 
της Λισαβόνας, παρότι προσέφεραν θετικά σε έναν βαθμό, απέτυχαν στους βασικούς και πιθανώς 
φιλόδοξους στόχους που είχαν αρχικά θέσει. 

Τα προβλήματα που παραμένουν, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, ειδικά για τις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου και η προσφυγική κρίση αναδεικνύουν νέες προκλήσεις που αρκετά κράτη 
φαίνονται να μην είναι ικανά να πετύχουν ώστε να δημιουργήσουν πραγματικές προϋποθέσεις 
κοινωνικής ενσωμάτωσης και ευημερίας. Τα περισσότερο επιτυχημένα κράτη σε αυτόν τον τομέα 
είναι αυτά που έχουν ήδη ένα ανεπτυγμένο κράτος πρόνοιας και ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 
σύστημα, περιεκτικού χαρακτήρα, που επενδύει στην διαπολιτισμικότητα και στην ατομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των νέων. Το συγκεκριμένο δεδομένο αναδεικνύει επίσης την άρρηκτη 
σύνδεση μεταξύ κοινωνικού κράτους και εκπαιδευτικής πολιτικής, καθότι φαίνεται ότι σχετίζονται 
τόσο διανοητικά όσο και πρακτικά. Για τις χώρες που υστερούν με όρους ενσωμάτωσης, φαίνεται 
ότι η εκπαιδευτική πολιτική, αν πραγματικά τεθεί στο επίκεντρο, μπορεί να αποτελέσει το 
τελευταίο αλλά ισχυρό οχυρό για το κοινωνικό κράτος που θα δώσει τις δυνατότητες για μια 
μελλοντική επίτευξη κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης. Μια τέτοια επένδυση δεν φαίνεται να 
εφαρμόζεται όμως, ενώ ο κίνδυνος της περιδίνησης σε μια μεγαλύτερη κρίση αξιών και γνώσεων 
είναι ορατός λόγω της σταδιακής επικράτησης της μισαλλοδοξίας και του αντιμεταναστευτικού 
ρεύματος σε αρκετές χώρες της Ευρώπης (βλέπε Ιταλία, Αυστρία). Εντούτοις, χρέος των 
επιστημόνων είναι να αναδεικνύουν τα προβλήματα και να προτείνουν λύσεις. Στην προκειμένη 
περίπτωση, η μετανάστευση μπορεί να καταστεί αχτίδα ευκαιρίας για την κοινωνικά χειμαζόμενη 
περιφερειακή Ευρώπη αν θέσει την εκπαίδευση στην υπηρεσία των θεμελιωδών αξιών στις οποίες 
βασίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και στις οποίες βρίσκονται οι ρίζες του ίδιου του Ευρωπαϊκού 
πολιτισμού και του πνεύματος. Μόνο έτσι η κοινωνική ενσωμάτωση θα λάβει τον χαρακτήρα της 
πραγματικής διαμόρφωσης μιας ευημερούσας κοινωνίας, ενός ευημερούντος κοινωνικού 
κεφαλαίου, που θα σέβεται τον συνάνθρωπο και την διαφορετικότητα μέσω της συμπόρευσης σε 
ένα κοινό δημοκρατικό πλαίσιο. 
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Περίληψη 

Οι εξελίξεις όσον αφορά τη σημαντικότητα της γνώσης στα χρόνια της μετανεωτερικότητας 

που διερχόμεθα οδήγησαν σε μετασχηματισμούς της αξίας της αλλά και της αλήθειας της. Υπό 

αυτή τη θεώρηση, η διεπιστημονικότητα -ως συστηματική προσπάθεια υπέρβασης του 

μεμονωμένου και του αποσπασματικού- αναδεικνύει σχέσεις και συναρτήσεις μεταξύ 

διαφορετικών αντικειμένων σε ένα πλαίσιο ολιστικής συναντίληψης και διερευνητικής μεθόδευσης, 

με την αξιοποίηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Η παρούσα δημοσίευση στοχεύει στο να 

διερευνήσει τις δυνατότητες και τα όρια της διεπιστημονικής προσέγγισης στη διδακτική 

διαδικασία αφενός μέσω της επιστημολογικής τεκμηρίωσης και, αφετέρου, διά της παραθετικής 
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παρουσίασης εφαρμογής διδακτικού παραδείγματος, όπως αυτό αναδύεται στο πλαίσιο της 

μετανεωτερικής εκπαιδευτικο- διδακτικής θεώρησης. 

 

Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονικότητα, μετανεωτερικότητα, διδασκαλία 

1. Εισαγωγή: Γνώση και εκπαίδευση στη «νεωτερική» και τη «μετανεωτερική» εποχή 

Ο όρος «νεωτερικότητα» αναφέρεται στη χρονική περίοδο (τέλη 17ου/αρχές 18ου αιώνα έως 

πριν την τελευταία εικοσαετία του 20ου αιώνα), όταν η οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας 

και της κοινωνικής ζωής στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μεταφέρονται σταδιακά από τη 

φεουδαρχική οργάνωση στην καπιταλιστική αντίληψη, ενώ σταδιακά εξαπλώνονται ο Διαφωτισμός 

και η Βιομηχανική Επανάσταση (Berstein, Milza, 1997 · Hobsbawm, 2003 · Giddens, 2014). Τα 

τυπικά χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας συνοψίζονται στην ανάδυση του έθνους ως πολιτικού, 

πολιτιστικού και οικονομικού μεγέθους στο πλαίσιο μιας νέας κοινωνικής οργάνωσης που απορρέει 

από την εντολή του Διαφωτισμού για καθολική αποδοχή των ατομικών δικαιωμάτων (Harvey, 

2007). Επιπλέον, η νεωτερική θεώρηση έθεσε τη μέσω της γνώσης ολόπλευρη ανάπτυξη του 

ανθρώπου ως βασικό σκοπό, η εξυπηρέτηση του οποίου πραγματοποιείται μέσα από την 

εκπαίδευση και την τυποποιημένη και επίσημα ελεγμένη και κατοχυρωμένη σχολική γνώση, η 

παραγωγή και νομιμοποίηση της οποίας αφαιρέθηκε πλέον από την ορισμένη λόγω τάξης και 

καταγωγής αυθεντία (Lyotard, 1993 · Hodge, Derezotes, 2008 · Φρυδάκη, 2009). Στη βάση αυτή 

εκφράστηκαν πολλές και ποικίλες επιστημονικές θεωρήσεις («μεγάλα αφηγήματα»), οι οποίες 

επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τον κόσμο και να σηματοδοτήσουν νέα επιστημονικά παραδείγματα 

(Ασημάκη κ.ά., 2011). Ωστόσο, η πρακτική της νεωτερικής σκέψης υπέπεσε σε αντιφάσεις και 

περιορισμούς, καθώς η πολιτική και οικονομική εξουσία έθεσαν υπό την υπηρεσία τους τα 

εκάστοτε κοινωνικοπολιτικά και εκπαιδευτικά αφηγήματα. Με τον τρόπο αυτό, τόσο οι επιλογές 

του ανθρώπου ως πολίτη και μέλους της κοινωνίας, όσο και οι δυνατότητες της εκπαίδευσης ως 

θεσμού ετέθησαν υπό νέα διαπραγμάτευση και στοχαστική προοπτική (Φρυδάκη, 2009).  Η εξέλιξη 

αυτή οδήγησε στο να αμφισβητηθεί η βεβαιότητα στην αντικειμενική αλήθεια, όπως αυτή 

προκύπτει από την επιστήμη, γεγονός που ανέδειξε μια νέα πρακτική σκέψης και σηματοδότησε 

την έναρξη μιας νέας εποχής, που χαρακτηρίστηκε ως «μετά-νεωτερική» (Ασημάκη κ.ά., 2011 · 

Giddens, 2014). 

Η εποχή της «μετα-νεωτερικότητας» χαρακτηρίστηκε από τη μεταπολεμική άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου των δυτικών κοινωνιών, εξέλιξη που ενθάρρυνε την ανάπτυξη της τάσης 

καταναλωτισμού σε ατομικό επίπεδο, από όπου αναδύθηκε μια νέα κουλτούρα ατομικισμού που 

αποτέλεσε τελικά δείκτη ταξικής διαστρωμάτωσης (Mazower, 2004). Παράλληλα, η πολιτική και η 

οικονομική οργάνωση εμφάνισαν τάσεις ομογενοποίησης μέσα από την ανάπτυξη διακρατικών 

χώρων αλληλεπίδρασης, που απέκτησαν ευρεία και, τελικά, παγκόσμια εμβέλεια (Osterhammel, 

Petersson, 2013), δημιουργώντας μια άλλη και εν πολλοίς αμφίβολη κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση, η οποία αποκλήθηκε «παγκοσμιοποίηση». 

Η νέα προοπτική θεμελίωσε τις βάσεις για μια νέα αντίληψη και της γνώσης, έξω από τα όρια 

των «αφηγημάτων» της νεωτερικότητας. Αρχικά ετέθη υπό αμφισβήτηση κάθε παραδοσιακή 

γενική αλήθεια, προβάλλοντας αντί αυτής τις «τοποχωρικές αφηγήσεις», δηλαδή θέματα 

καθημερινού ενδιαφέροντος μέσα από τα οποία είναι δυνατό να ερμηνευθούν γενικότερα ζητήματα. 

Επιπλέον, η νέα κοινωνικοοικονομική προοπτική ανήγαγε σε αξίες την αναγνώριση και τον 

σεβασμό στη διαφορετικότητα, προβάλλοντας ως κυρίαρχη γνωσιακή θεώρηση αντί του ρεαλισμού 

τον σχετικισμό και την κοινωνική διάσταση της γνώσης (Lyotard, 1993 · Winch, 2003 · Φρυδάκη, 

2009). Ωστόσο, σηματοδοτήθηκε η συρρίκνωση της γνώσης ανάγοντάς την σε μέσο εξυπηρέτησης 

εφήμερων και συγκεκριμένων αναγκών. Έτσι προτάθηκε η οργάνωση και η διαχείριση της γνώσης 

σε ένα ποσοτικό μέγεθος πληροφοριών και καταναλωτισμού (Usher et al, 2005 · Hodge, Derezotes, 

2008 · Φρυδάκη, 2009 · Ασημάκη κ.ά., 2011).  
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Ειδικότερα στο πλαίσιο της «μετανεωτερικότητας» αναδύεται το ερώτημα «Ποιο μπορεί να 

είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα ή προϊόν από την εκπαίδευση και τη διδασκαλία στην εποχή;». 

Στη λογική του ερωτήματος προβλήθηκε η άποψη ότι το σχολείο οφείλει να προάγει την κριτική 

και την απορρέουσα από αυτή δημιουργική σκέψη, καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας (Κουλαϊδής, 2007 · Trilling, Fadel, 2009 · Kivunja, 2015 · Davidson, 2017). Ωστόσο, 

πέρα από τις παραπάνω θεωρήσεις ο άνθρωπος έχει ενδεχομένως μεγαλύτερη ανάγκη για κριτικό 

αναστοχασμό και αυτογνωσία, επίτευγμα σφαιρικής θεώρησης της γνώσης, που συνεπάγεται 

υιοθέτηση ανάλογης σκέψης και κατάλληλων δράσεων (Φύκαρης, 2015 · Harari, 2018). Στη βάση 

αυτή, η διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης αναδύεται ως εναλλακτική δυνατότητα, καθώς 

προσεγγίζει την πραγματικότητα πολύπλευρα και κριτικά, μειώνοντας τις πιθανότητες 

διαστρέβλωσης του ορθού χαρακτήρα της αλήθειας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Διεπιστημονικότητα: Δυνατότητες και περιορισμοί στη διδακτική διαδικασία 

Η έννοια της «διεπιστημονικότητας» εκλαμβάνεται ως μία μορφή συνεργασίας μεταξύ 

διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, που αποσκοπούν σε ένα κοινό τέλος και από την ένωσή τους 

αναδύονται με εποικοδομητικό τρόπο νέες γνώσεις (Unesco, 1986). Η διεπιστημονική προσέγγιση 

της γνώσης συνθέτει περισσότερους από έναν επιστημονικούς κλάδους ενισχύοντας τη 

συλλογικότητα των εκπαιδευτικών δράσεων και ενεργειών (Jones, 2009). Επιπροσθέτως, η 

διεπιστημονικότητα στη διδακτική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί και ως ο συσχετισμός μεταξύ 

των περιεχομένων των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος (Ματσαγγούρας, 2002). 

Η διεπιστημονικότητα κατά τον Moran (2002) επικεντρώνεται σε ζητήματα που δεν είναι 

δυνατό να διευθετηθούν μεμονωμένα από τους διακριτούς επιστημονικούς κλάδους αλλά από τη 

συνολική τους θεώρηση. 

Η διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης κατά την εφαρμογή της στη διδακτική διαδικασία 

χαρακτηρίζεται από δυνατότητες αλλά και από περιορισμούς. Οι δυνατότητές της συνοψίζονται 

στα εξής: 

Οι μαθητές: 

 Καλλιεργούν την αντιληπτική ικανότητα και την κριτική τους σκέψη. 

 Αναπτύσσουν διαφοροποιημένες δεξιότητες, ατομικές και συλλογικές, που μπορούν να 

εφαρμόσουν σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. 

 Αποκτούν νέα κίνητρα μαθησιακής δράσης (Fartushenko, χ.χ.). 

 Κατανοούν τη γνώση αποτελεσματικότερα και επιτυγχάνουν υψηλότερα επιτεύγματα. 

 Αναζητούν εναλλακτικές δυνατότητες απόκτησης γνώσεων γενόμενοι δημιουργικότεροι 

(Jones, 2009). 

Οι περιορισμοί της διεπιστημονικής προσέγγισης στη διδασκαλία συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: 

 Το πρόβλημα της γενικευμένης αντίληψης οργάνωσης της γνώσης στη βάση της 

αριστοτελικής λογικής διάκρισης των γνώσεων σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους 

(Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά 1025b 24) με σαφή όρια, συγκεκριμένες αρμοδιότητες των 

διδασκόντων, συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους διδασκομένους με αυστηρά 

καθορισμένους τρόπους αξιολόγησης αυτών. 

 Χρονοβόρα προετοιμασία των προγραμμάτων σπουδών (Jones, 2009). 
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2.2. Η διεπιστημονικότητα ως διδακτική δυνατότητα της σύγχρονης αντίληψης της 

εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας 

«Μπορεί η διεπιστημονικότητα να αποτελέσει διδακτική δυνατότητα της σύγχρονης 

αντίληψης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας;». Η απάντηση στο ερώτημα εντοπίζεται 

στα εξής:  

 Η μετανεωτερική γνώση ως κοινωνική κατασκευή ακολουθεί τις απαιτήσεις της κοινωνίας 

και της οικονομίας, που καθορίζουν τη χρησιμότητά της (Apple, 1986). Όπως επισημαίνει η 

Φρυδάκη (2009, σελ. 436), «η σχολική εργασία συνεχίζει να ορίζεται από 

τεχνογραφειοκρατικές επιλογές, άκαμπτες δομές και αδέξιες απόπειρες ανταπόκρισης σε 

ετερόκλητα ζητούμενα». 

 Τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια προσεγγίζουν τη γνώση ως απόκτηση 

δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και όχι ως μέσο διαμόρφωσης στάσεων και αξιών 

(Κάτσικας κ.ά., 2006). Επομένως η εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθώντας εργαλειακού 

τύπου επιλογές, χάνει τον ηθικό της χαρακτήρα και υποβιβάζεται σε κατάρτιση (Smyth, 

Dow, 1998). 

Την εποχή της μετανεωτερικότητας η διεπιστημονικότητα φαίνεται ότι μπορεί να δώσει 

απαντήσεις στο ερώτημα: «τι είδους πολίτες/μέλη της κοινωνίας επιδιώκεται να διαμορφωθούν», 

ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα και η δομή της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Συνδέει, συνεπώς, την εκπαίδευση με ένα διαφοροποιημένο του παραδοσιακού πλαίσιο αξιών που 

αποσκοπεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτών και όχι απλά «καταρτισμένων ή ευφυών 

εργαζόμενων» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ/Γενικό μέρος ΔΕΠΠΣ). 

Γενικά η διεπιστημονικότητα αξιοποιεί το γνωσιακό υπόβαθρο των μαθητών, ώστε να 

επιτύχουν την οικοδόμηση της νέας γνώσης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανακαλυπτικής μάθησης. 

Αναλυτικότερα: 

 Δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να προσεγγίσει τη γνώση μέσω συσχετισμών γνώσεων 

που προσφέρουν τα επιστημονικά πεδία και όχι μέσα από  αποσπασματικές προσεγγίσεις 

προβληματικών καταστάσεων, αξιοποιώντας ταυτόχρονα κάθε προσωπική δυναμική του 

μαθητή ως μανθάνοντος. Έτσι, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με γνώσεις προερχόμενες από 

διαφορετικές επιστήμες μέσω διεπιστημονικών διασυνδέσεων (Caviglia-Harris, 2003). 

 Η διεπιστημονικότητα φέρνει σε επαφή τους μαθητές με αντικρουόμενες απόψεις, τις οποίες 

οφείλουν αρχικά να αναγνωρίσουν και κατόπιν να επεξεργαστούν και να αξιολογήσουν. 

Έτσι, καλλιεργείται η σκέψη, η ικανότητα σύνθεσης δεδομένων και απόψεων και η 

αναθεώρηση των υπαρχουσών γνωστικών εμπειριών τους. Οι μαθητές ασκούνται 

παράλληλα στο να εκφράζουν τις διαφορετικές απόψεις τους προβάλλοντας επιχειρήματα 

και καλλιεργώντας δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας (Cone, Cone, 1999 · Wade, 

Stone, 2010). 

 Η διεπιστημονικότητα βοηθά τόσο τον μαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό να αξιοποιούν 

πολύπλευρα τις πηγές των πληροφοριών. Αυτό οφείλεται στο ότι η διεπιστημονική 

προσέγγιση στη διδασκαλία παρέχει ευρύτερη οπτική στη γνώση και στις διαθέσιμες 

πιθανές λύσεις σε κάποια προβληματική κατάσταση. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται ενέχει 

μικρότερες πιθανότητες διακινδύνευσης της αποτελεσματικότητάς της (Rennie et al, 2011). 

 Η γνώση που αποκομίζεται μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης δεν έχει εφαρμογές 

μόνο σε συγκεκριμένες προβληματικές καταστάσεις, αλλά αποτελεί διευρυμένο πλαίσιο 

διαθέσιμων εφαρμόσιμων πρακτικών στην καθημερινότητα του μανθάνοντος (Rennie et al, 

2011). Η διαπραγμάτευση ενός θέματος μέσα από ολοκληρωμένες αναλύσεις όπως 

προσφέρονται από τα διάφορα επιστημονικά πεδία, καθιστά διαθέσιμη μια σειρά από 

αυτοτελείς μεθοδολογίες, που μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες σε αντίστοιχες 

καταστάσεις (Μπουρδή, 2007). 
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 Η διεπιστημονικότητα ωθεί σε συνεργασίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη θετικού 

κλίματος μεταξύ  των μελών δράσης και μάθησης, στην αυξανόμενη δραστηριοποίησή τους 

ως προς τη λήψη αποφάσεων αλλά και στη μείωση της διακινδύνευσης του μαθησιακού 

αποτελέσματος. Η επαφή των μαθητών με πραγματικές καταστάσεις και διαφορετικές 

μεθοδολογικές οπτικές των επιστημονικών πεδίων οδηγεί σε βαθιά κατανόηση των 

καταστάσεων αυτών και σε λογικά εξαγόμενα συμπεράσματα, πάνω στα οποία βασίζονται 

οι αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν. Επιπρόσθετα, η δημιουργική αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μελών της κοινότητας μάθησης συνδυάζει άσκηση και αναστοχασμό, 

βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν εναλλακτικά σχέδια δράσης (Havnes, 2009 · 

Weyland, Rehm, 2013). 

 Ενδυναμώνει την αξιοποίηση εμπειριών και στυλ μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη την 

ατομική διαφορετικότητα των μανθανόντων, ακόμη και όταν η σύνθεση της τάξης 

αποτελείται από μαθητές/μανθάνοντες διαφορετικής κουλτούρας. Πιθανές δυσκολίες στη 

μαθησιακή διαδικασία που απορρέουν από τη μαθητική πολυμορφία μπορούν να 

αμβλυνθούν με την ανάπτυξη συλλογικών δραστηριοτήτων (Ματσαγγούρας, 2002 · 

Alexander et al., 2008). 

2.3. Παρουσίαση εναλλακτικού διεπιστημονικού παραδείγματος στη βάση της 

μετανεωτερικής εκπαιδευτικής προοπτικής 

Αντικείμενο του παραδείγματος αποτελούν τα γεγονότα της Εξόδου του Μεσολογγίου, με τα 

οποία οι μαθητές έρχονται σε επαφή στη ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο μάθημα της 

Ιστορίας  (Κεφάλαιο 12, σελ. 118-121). Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας ανέρχεται σε τέσσερις 

(4) διδακτικές ώρες. 

Κατά την επεξεργασία της ενότητας αξιοποιείται η διεπιστημονική συνεργασία ως μέσο 

ανάδειξης των στοιχείων που συνθέτουν την αντικειμενική αλήθεια σχετικά με τα γεγονότα της 

Εξόδου και τη σημασία τους, στοχεύοντας στην αναδιαμόρφωση του γνωστικού πλαισίου των 

μαθητών και στην ανάδειξη αξιών και ιδανικών που απορρέουν από τη θυσία των Εξοδιτών. Με 

τον τρόπο αυτόν, η νέα γνώση συμβάλλει στη μόρφωση των μαθητών και στην ολοκλήρωση της 

προσωπικότητάς τους, δίχως -σύμφωνα με τις επιταγές της μετανεωτερικότητας- να κρίνεται ως 

προς τη χρησιμότητά της. 

Στο παρουσιαζόμενο παράδειγμα η διεπιστημονική προσέγγιση δομείται σε δύο διαστάσεις. 

Η πρώτη διάσταση αφορά την εισαγωγή της συνδιδασκαλίας με ισοδύναμους διδακτικά 

εναλλασσόμενους ρόλους από δύο εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων στην ίδια τάξη κατά 

την ίδια διδακτική ώρα. Η συνδιδασκαλία (team-teaching ή co-teaching) προσφέρει τη δυνατότητα 

ολοκληρωμένης γνώσης (συνεισφορά ενός επιστημονικού κλάδου) από κάποιον ειδικό στο 

συγκεκριμένο ζήτημα (μετανεωτερική επιταγή για εξειδίκευση). Παράλληλα αυξάνει τα επίπεδα 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών συμβάλλοντας στη βελτίωση της επίδοσης και της θετικής 

στάσης των μαθητών προς τη μάθηση (Havnes, 2009 · Πλιάκης, 2015). Η δεύτερη διάσταση αφορά 

την προβολή δεδομένων της επιστήμης της Σημειωτικής στην αξιοποίηση ενός έργου τέχνης στη 

διδασκαλία, ως προς τα δομικά στοιχεία μιας οπτικής αναπαράστασης και τον τρόπο που αυτά 

επηρεάζουν τη θέαση, την ερμηνεία και τη γενικότερη αλληλεπίδραση του παρατηρητή-μαθητή με 

τα αναπαριστώμενα (Ζαγκότας, 2016). 

2.3.1. Σχεδιασμός-Μεθόδευση της διδασκαλίας 

Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης αξιοποιείται η συνδιδασκαλία ως εξής: Δύο 

εκπαιδευτικοί -ο δάσκαλος της τάξης και ο εκπαιδευτικός του μαθήματος των Εικαστικών- 

σχεδιάζουν και διδάσκουν το μάθημα για την «Έξοδο του Μεσολογγίου» και στο τέλος αξιολογούν 

τα μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας τους έχοντας σε όλη τη διάρκειά της ισοδύναμους 

διδακτικούς ρόλους. 

Πρόκειται για:  



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

109 

 Διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης με εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: ιστορία και 

εικαστικά (Τέχνη). 

 Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν από κοινού τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας (σκοπό, 

στόχους, διδακτικές αρχές, διδακτική μεθοδολογία και διδακτικά μέσα). 

 Καθορίζουν τα προαπαιτούμενα της διδασκαλίας: Οι μαθητές χρειάζεται να γνωρίζουν τα 

σχετικά με την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου καθώς και τη δράση του Ιμπραήμ στην 

Πελοπόννησο και να διαθέτουν κάποια εξοικείωση με την εργασία σε ομάδες. Η διάταξη 

των θρανίων μπορεί να είναι σε Π και αν το τμήμα είναι πολυπληθές ίσως και σε διπλό Π. 

Στην εργασία σε ομάδες τα θρανία τοποθετούνται ανάλογα. 

Σκοπός της διδασκαλίας είναι η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και η πολύπλευρη 

μαθησιακή της προσέγγιση μέσω της απόκτησης συγκεκριμένων γνώσεων αλλά και η διαμόρφωση 

στάσεων και αξιών που δύνανται να εφαρμοστούν και σε άλλες περιπτώσεις της πραγματικότητας 

των μαθητών συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης τους και κατ’ 

επέκταση στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. 

Διδακτικοί Στόχοι: 

Γνωστικοί 

Οι μαθητές 

 Να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα της Εξόδου του Μεσολογγίου. 

 Να αντιληφθούν τη σημαντικότητά τους για τον ελληνικό λαό διαχρονικά. 

 Να γνωρίσουν σημαντικά έργα τέχνης, που σχετίζονται με το ιστορικό γεγονός. 

Συναισθηματικοί 

 Να συναισθανθούν τη θέση των πολιορκημένων και των πολιορκητών. 

 Να νιώσουν την αγωνία, την απελπισία και τη λαχτάρα των πολιορκημένων για ελευθερία. 

Ψυχοκινητικοί  

 Να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη μέσα από τη δραστηριότητα σχεδιασμού της 

προετοιμασίας της πολιορκίας. 

 Να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους σκέψη μέσα από την Τέχνη. 

 Να εξοικειωθούν  με τα δομικά στοιχεία μιας οπτικής αναπαράστασης. 

Κοινωνικοί 

 Να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 

 Να καλλιεργήσουν τη συνεργατικότητα και τον δημιουργικό διάλογο. 

Οι διδακτικές αρχές που αξιοποιούνται είναι: η διδακτική αρχή της ολότητας, της 

αυτενέργειας και της συνδιερεύνησης.  

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται είναι η βιωματική και ανακαλυπτική 

μάθηση, η εργασία σε μικρές ομάδες, ο κατευθυνόμενος και ο μη κατευθυνόμενος διάλογος. 

Οι διδακτικές τεχνικές που εφαρμόζονται είναι της προσομοίωσης, του καταιγισμού ιδεών 

με συγκεκριμένο χρόνο και της χιονοστιβάδας.  

Τα διδακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι: φύλλα εργασίας με το σκαρίφημα του 

μηχανικού πολιτικού Μιχαήλ Π. Κοκκίνη, τέσσερις πίνακες ζωγραφικής μέσω Η/Υ, 

βιντεοπροβολέα και διαδικτύου, φύλλα καταγραφής των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των 

εικόνων – πινάκων. 

2.3.2. Διάρθρωση των φάσεων διδασκαλίας 

1η και 2η Διδακτική Ώρα 

1η Δραστηριότητα: Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ισοδύναμες ομάδες (ως προς το φύλο, τις 
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γνωστικές τους ικανότητες κ.ά.). Με βάση το φύλλο εργασίας, που εμπεριέχει το σκαρίφημα του 

πολιτικού μηχανικού Κοκκίνη, η μία ομάδα υποδύεται τους ρόλους των πολιορκημένων και η 

δεύτερη τους ρόλους των πολιορκητών. Η πρώτη ομάδα χρειάζεται να σχεδιάσει την άμυνά της και 

τον ανεφοδιασμό της σε πυρομαχικά και τρόφιμα, ενώ η δεύτερη την επιθετική στρατηγική της ως 

προς τον πλήρη αποκλεισμό των πολιορκημένων. Οι μαθητές καλούνται να υποδυθούν τους ρόλους 

των πολιορκημένων Μεσολογγιτών: οι στρατιωτικοί υπεύθυνοι για τα πυρομαχικά και τη διάταξη 

της άμυνας αλλά και οι υπεύθυνοι σίτισης που χωρίζουν μερίδες με βάση τις προμήθειες που 

τελειώνουν. Αντίστοιχα, η άλλη ομάδα υποδύεται τους πολιορκητές Οθωμανούς και Αιγύπτιους, 

που μελετούν το σχέδιο των τειχών του Μεσολογγίου και σχεδιάζουν σημεία αποκλεισμού. Σε αυτή 

τη διαδικασία, ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι υποστηρικτικός, προσφέροντας βοήθεια όπου τους 

ζητείται. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους, τα συζητούν και καταλήγουν σε κοινά 

συμπεράσματα, τα οποία και καταγράφονται. Στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι 

μαθητές την κατάσταση πολιορκημένων και πολιορκητών κατά τη συγκεκριμένη χρονική περιόδο 

(Brewer, 2004). 

 

 
Εικόνα 1: Φωτογραφία του σκαριφήματος των τειχών του Μεσολογγίου, όπως το δημιούργησε ο μηχανικός Μιχαήλ 

Κοκκίνης 

 

2η Δραστηριότητα: Ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν για δέκα δευτερόλεπτα 

τον παρακάτω πίνακα και να καταγράψουν τέσσερις λέξεις σχετικά με αυτόν (στο μεταξύ ο πίνακας 

καλύπτεται). Ύστερα από την καταγραφή και ομαδοποίηση των λέξεων αποκαλύπτεται ο πίνακας 

και πραγματοποιείται κατευθυνόμενος διάλογος μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Αναμένεται 

από τους μαθητές να δώσουν έμφαση στη μορφή του πολεμιστή, στη στάση του αλόγου, στους 

μαύρους καπνούς και τη φωτιά της πυρπόλησης της πόλης στο βάθος. Είτε ο δάσκαλος της τάξης 

είτε ο εικαστικός προσπαθούν με ερωταποκρίσεις να καταγράψουν στον πίνακα ποιος μπορεί να 

είναι ο εικονιζόμενος ή σε ποια κατάσταση μπορεί να βρίσκεται η πολιορκία. Ο ρόλος του 

εικαστικού στην προκειμένη περίπτωση είναι να δώσει ορισμένες επιπλέον πληροφορίες για τα 

απεικονιζόμενα, που μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση με τα ήδη γνωστά στους μαθητές και να 

συμβάλουν στην οικοδόμηση της νέας γνώσης. Τα συμπεράσματα καταγράφονται από τους 

μαθητές. 
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Εικόνα 2: «Η επίθεση του Ιμπραήμ Πασά κατά του Μεσολογγίου», ελαιογραφία του Giuseppe Mazzola 

 3η και 4η Διδακτική Ώρα 

3η Δραστηριότητα: Οι μαθητές ερωτώνται σχετικά με τα συναισθήματα που τους προκαλεί 

ο πίνακας της «Εξόδου του Μεσολογγίου». Κατόπιν, αναφέρουν όσα παρατηρούν στον πίνακα 

αυτόν, δίνοντας έμφαση στην ανάλυσή του βασιζόμενοι στα κύρια δομικά του στοιχεία (Ζαγκότας, 

2016). Ο δάσκαλος κατευθύνει τη συζήτηση και ο εικαστικός επισημαίνει σημεία του πίνακα που 

δεν εντόπισαν οι μαθητές και αξίζει να αναφερθούν. Τα συμπεράσματα καταγράφονται από τους 

μαθητές. 

 
 

Εικόνα 3: Η «Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρου Βρυζάκη. 
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4η Δραστηριότητα: Οι μαθητές καταγράφουν σε ένα φύλλο εργασίας τα όσα παρατηρούν 

στον παρακάτω πίνακα. Στη συνέχεια, συζητάνε τις παρατηρήσεις τους με τον διπλανό τους και 

αφού καταλήξουν σε ορισμένα συμπεράσματα, τα συζητάνε σε ομάδες των τριών, τεσσάρων ή 

πέντε καταλήγοντας σε συμπεράσματα, που ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης. Οι 

εκπαιδευτικοί παρακολουθούν σιωπηρά και παρεμβαίνουν στις ομάδες βοηθητικά κατά τη φάση 

της επεξεργασίας, εάν τους ζητηθεί. Κατόπιν, οι εκπαιδευτικοί συντονίζουν τη διαδικασία των 

ανακοινώσεων. Τέλος, καταγράφονται τα κοινά συμπεράσματα της ολομέλειας. 

 
 

Εικόνα 4: «Η θυσία του Χρήστου  Καψάλη», του Θεόδωρου Βρυζάκη 

 

5η Δραστηριότητα: Οι μαθητές ερωτώνται από τον δάσκαλο της τάξης για τα συναισθήματα 

που τους γεννά ο πίνακας που ακολουθεί. Τα ανακοινώνουν στην ολομέλεια, τα συζητάνε υπό τον 

συντονισμό των δύο εκπαιδευτικών και καταλήγουν σε κάποια κυρίαρχα συναισθήματα. Κατόπιν, 

αναφέρουν όσα παρατηρούν στον πίνακα. Γίνεται παρόμοιος διάλογος και καταλήγουν σε 

συμπεράσματα, ύστερα και από την παρέμβαση του εικαστικού, που συμπληρώνει ή επισημαίνει 

κάποια σημεία του πίνακα. Τα συμπεράσματα καταγράφονται, ώστε να αναδειχθεί η σημασία της 

ολοκληρωτικής καταστροφής του Μεσολογγίου και η ένταξή του στον κατάλογο των περιοχών που 

υπέστησαν την εκδίκηση των Οθωμανών για την αντίστασή τους (Ζαγκότας, 2016). 
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Εικόνα 5: «Η Ελλάδα στα Ερείπια του Μεσολογγίου», του Eugene Delacroix 

Σημαντικές επισημάνσεις: 

 Ύστερα από την επεξεργασία κάθε εικόνας ή πίνακα καταγράφονται τα συμπεράσματα 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. 

 Μετά από την επεξεργασία όλων των παραπάνω εικόνων ή πινάκων οδηγούνται όλοι μαζί 
σε κοινά συμπεράσματα, τα οποία και καταγράφουν.  

 Το υλικό καταγραφής θα αποτελέσει για τον κάθε μαθητή και το υλικό μελέτης για το 
επόμενο μάθημα. 

Αξιολόγηση: 

 Παρατήρηση από τους εκπαιδευτικούς της πορείας των μαθητών κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας (στις ατομικές, εταιρικές και ομαδικές εργασίες).  

 Συμπλήρωση από τους μαθητές κάποιου σταυρόλεξου ή ακροστιχίδας. 

 Παραγωγή γραπτού κειμένου από τους μαθητές που απαντά στο ερώτημα: Ποιο στοιχείο 
της Εξόδου του Μεσολογγίου σου προξένησε τα πιο έντονα συναισθήματα και γιατί; 

3. Συμπεράσματα 

Η παρουσιαζόμενη διδακτική πρόταση λειτουργεί ως εναλλακτική προσέγγιση στη 
διδασκαλία, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της διεπιστημονικότητας στη διδακτική διαδικασία. 
Στο επίκεντρο τίθεται η αλληλεπίδραση του μαθητή με το περιεχόμενο των έργων τέχνης και μέσω 
αυτής ο ευρύτερος μετασχηματισμός της γνωστικής του θεώρησης σχετικά με τα γεγονότα της 
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Εξόδου και τη σημασία τους για την εξέλιξη της Επανάστασης του 1821. 
Στη βάση της στοχοθέτησης τίθεται η ίδια η αλήθεια ως γνώση ολοκληρωμένη, που 

προσφέρει γνώσεις και συντελεί στη διαμόρφωση και καλλιέργεια αξιών, σε αντίθεση με τις 
επιταγές της μετανεωτερικής γνωσιοθεωρίας, που αξιολογεί και κατατάσσει τις γνώσεις ανάλογα 
με τη χρησιμότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, η διεπιστημονική προσέγγιση, μέσα από τη θέαση ενός 
γεγονότος που παραδοσιακά ανήκει στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας από την πλευρά των 
Εικαστικών Τεχνών, προσεγγίζει ολοκληρωμένα το περιεχόμενο, εμφανίζει τις πτυχές της 
συγχρονικής και της διαχρονικής του θεώρησης, δίνει έναυσμα για αυτενεργό συμμετοχή των 
μαθητών και προσφέρει στον εκπαιδευτικό μια εναλλακτική πρόταση, η οποία μπορεί να 
καταστήσει τη διδασκαλία περισσότερο ενδιαφέρουσα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η 
διεπιστημονικότητα, μολονότι περιορίζεται σημαντικά από τις πρακτικές της μετανεωτερικής 
θεώρησης της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας, δεν αποτελεί μύθο του παρελθόντος ως προς την 
προσέγγιση της γνώσης και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διερεύνηση και ανακάλυψη της 
γνώσης ως ολοκληρωμένης αλήθειας. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση εξετάζουμε τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές προκλήσεις στη 
δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης ενηλίκων προσφύγων και 
μεταναστών. Με αφετηρία τη συζήτηση του Michel Agier (2016) για χώρες και χώρους-σύνορα 
(borderlands) που λειτουργούν ως περιοχές όπου πραγματώνονται τα πρώτα στάδια πολιτισμικής 
και κοινωνικής ένταξης προσφύγων και μεταναστών σε χώρες υποδοχής, αναλύουμε τη περίπτωση 
του Ηρακλείου τόσο ως χώρο-σύνορο αλλά και ως χώρο ένταξης. Ταυτόχρονα παρουσιάζουμε 
κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις που παρουσιάζει η πόλη τόσο μέσω συγκριτικής 
ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας όσο και μέσω της εμπειρίας μας από το πιλοτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης ενηλίκων που αναπτύξαμε σε συνεργασία με τα Ιδρύματα Α&Μ Καλοκαιρινού. 
Επιπλέον εξετάζουμε κριτικά την Ελλάδα ως ταυτόχρονη χώρα υποδοχής, ένταξης, 
επαναπροώθησης υπηκόων τρίτων χωρών εκτός ΕΕ. Καταλήγουμε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων 
προσφύγων και μεταναστών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη κοινωνική και πολιτισμική 
ενσωμάτωσή τους, ενώ εντοπίζουμε κενά που προκαλούνται από προκαταλήψεις και απουσία 
σχετικής τεχνογνωσίας. 

 
Λέξεις κλειδιά: σύνορο, Ευρώπη, γλώσσα, εκπαίδευση, πρόσφυγες 

1. Εισαγωγή 

Κατά το 2018 στον Ελλαδικό χώρο είχαμε 32,494 αφίξεις προσφύγων και μεταναστών από τη 
θάλασσα, και 18.014 από στεριά, και 174 θανάτους. Ως τώρα το 2019 είχαμε 8.025 αφίξεις (5.224 
από θαλάσσης, 2801 από στεριά)  (UNHCR datasheets 31 March 2019) και 14 θανάτους 
(missingmigrants.org). Τα δεδομένα που μόλις παρουσιάσαμε είναι καταγεγραμμένοι αριθμοί που 
μας δείχνουν μέρος μιας πραγματικότητας. Οι αριθμοί αυτοί είναι ελλιπείς. Καθημερινά 
περισσότεροι άνθρωποι περνούν τα ελληνικά σύνορα σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, και 
πολλοί περισσότεροι δεν τα καταφέρνουν. Δεν θα μάθουμε ποτέ για τους τελευταίους. Επίσης 
δείχνουν ότι δεν αντιμετωπίζουμε κρίση προσφυγικών ροών. 

Η παρούσα εισήγηση εξετάζει την έννοια του συνόρου από κοινωνική σκοπιά 
επικεντρώνοντας στα διακριτά του χαρακτηριστικά, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον ελληνικό 
χώρο τα τελευταία 8 χρόνια, υπό την επίδραση αυτού που αποκαλούμε συχνά «προσφυγικού». 
Μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και πρωτογενή δεδομένα θα εξετάσουμε πώς η περίπτωση 
της Ελλάδας εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή «παραμεθόριο» και τις προκλήσεις 
στη διαχείριση της παρούσας κατάστασης.  Επίσης θα συζητήσουμε το ρόλο της ελληνικής 
γλώσσας, ως εργαλείο λεκτικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας ανάμεσα στην ελληνική 
κοινότητα και τους πρόσφυγες, ως νέα μέλη της. Τέλος η εισήγηση πραγματεύεται το ρόλο της 
γλώσσας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην ένταξη των προσφύγων στην ελληνική 
κοινωνία. 
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2. Εθνογραφική και Κοινωνιoλογική Επισκόπηση 

2.1. Η περίπτωση του Ηρακλείου 

Αντί να υιοθετηθεί η στρατηγική των κέντρων κράτησης/διαμονής μεταναστών, όπως στην 
υπόλοιπη Ελλάδα, η Κρήτη και το Ηράκλειο μέσω των περιφερειακών και δημοτικών αρχών 
αποφάσισαν τη στρατηγική της αστικής «ένταξης» ενός μικρότερου αριθμού προσφύγων. Μέσω 
του προγράμματος ESTIA, που αποτελεί σύμπραξη του ΟΗΕ, την ΕΕ, και του ελληνικού κράτους, 
αυτή τη στιγμή κατοικούν σε σπίτια μισθωμένα από το πρόγραμμα λίγο πάνω από 1000 πρόσφυγες 
σε Ηράκλειο, Χανιά, και Σητεία. Το νησί, δεν αποτελεί μέρος των κύριων μεταναστευτικών ροών 
προς τον Ελλαδικό χώρο, παρόλα αυτά όμως φιλοξενεί ένα αρκετά μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών 
και προσφύγων από την Ασία, που είτε δεν είναι άμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, 
είτε έχουν έρθει τα προηγούμενα 15 χρόνια ως αποτέλεσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή. Πολλοί από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ζουν 
στις αγροτικές περιοχές του νησιού, αποκομμένοι για χρόνια πρακτικά από δομές ένταξης και 
κοινωνικές διεργασίες που θα βοηθούσαν τη ζωή τους εδώ, σε καθεστώς μιας αόρατης ύπαρξης, 
σαν αυτό που ο Ιταλός φιλόσοφος Giorgio Agamben (1998) ονομάζει homo sacer, ο άνθρωπος στο 
έλεος του Θεού. Μερικές από τις περιπτώσεις ανθρώπων που κατοικούν στη Κρήτη και βρίσκονται 
σε ενδιάμεσο καθεστώς αναφορικά με τη προαναφερθείσα «ένταξη» είναι: 

 αυτοί που τους έχει αποδοθεί προσωρινή άδεια παραμονής και περιμένουν την εξέταση της 
υπόθεσης τους. 

 Αυτοί που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ESTIA και τους παρέχεται στέγη και χρηματική 
βοήθεια 

 Αυτοί που δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ESTIA αλλά λαμβάνουν χρηματική βοήθεια 

  αυτοί που τους έχει αποδοθεί άσυλο και τους έχουν εκδοθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
ώστε να ζήσουν και να ταξιδέψουν όπου επιθυμούν σε Ελλάδα και ΕΕ.  

 Προηγούμενη γενιά μεταναστών που βρίσκεται εδώ αρκετά χρόνια και δεν έχει κανένα 
νομιμοποιητικό έγγραφο, αλλά ζητά τώρα χρηματική υποστήριξη από την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ. 

Η πλειονότητα αιτούντων για άσυλο και χρηματοδότηση είναι από τη Συρία και το 
Αφγανιστάν, με το Ιρακ, τη Τουρκία, και το Πακιστάν να ακολουθούν: μιλάνε πλειάδα 
διαφορετικών γλωσσών και ανήκουν σε πολλές διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι υπάρχει μια ζωντανή κοινότητα Κούρδων στο νησί, καθώς αποτελεί προορισμό με καλή 
φήμη για τη ζωή και το βιοτικό επίπεδο. Οι προαναφερθείσες «αόρατες» κοινότητες στο νησί 
αποτελούνται από Αφγανούς, Πακιστανούς και Ιρακινούς που έφτασαν στο νησί μετα το 2003 και 
ζουν μέσω ανασφάλιστης αγροτικής εργασίας στις αγροτικές περιοχές των νομών του νησιού. 

2.2. O κοινωνικός χαρακτήρας του Συνόρου 

Η συζήτηση με αντικείμενο την Ελλάδα ως παραμεθόριο φέρνει σε διάλογο την έρευνα 
πεδίου με κοινωνικούς φιλοσόφους, κριτικούς της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ανθρωπολόγους 
όπως τον Etienne Balibar (2009). Ο Balibar (2009) υποστηρίζει ότι η θρησκευτική προσήλωση και 
«απολυτότητα»  του συνόρου το μετατρέπει σε ιδιοκτησία του κράτους. Ο πληθυσμός και τα 
δικαιώματα του επίσης ανήκουν/και αντιπροσωπεύονται από το κράτος. Το ίδιο το κράτος όμως 
ανήκει στους πολίτες, και με το παράδοξο που δημιουργείται (το κράτος ανήκει στους πολίτες-οι 
πολίτες ανήκουν στο κράτος) η προστασία του κράτους μετατρέπεται σε εθνικό θέμα, και τα 
σύνορα κομμάτι εθνικής ασφάλειας που υπόκειται στους πολίτες και στο κράτος ταυτόχρονα 
(Balibar, 2009).  Για τους πολίτες της ΕΕ ο αυστηρός χαρακτήρας του συνόρου ως συνδετικός 
κρίκος πληθυσμού, εδαφικής ανεξαρτησίας και κράτους, δεν είναι σταθερή: σκεφτείτε πως λόγω 
Σενγκεν ταξιδεύουμε χωρίς διαβατήριο, και πώς οικονομικά αγαθά επίσης διακινούνται ελεύθερα. 
Άρα λοιπόν το σύνορο αφορά κάποιον Άλλο, που η ύπαρξη του δικαιολογεί τη πολυτέλεια που 
απολαμβάνουμε. Το εξωτερικό σύνορο της ΕΕ επιβάλλεται δια της βίας λόγω μετανάστευσης και 
«εθνικής ασφάλειας», ενώ εντός της ΕΕ τα σύνορα είναι πιο ρευστά από ποτέ. 
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Η περιπλοκότητα του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος, με τις χώρες να παραχωρούν οικειοθελώς 
υπερεθνικές εξουσίες (υψηλότερες βαθμίδες δικαστικής εξουσίας,  συνταγματικές αλλαγές, 
οικονομικές πολιτικές επί παραδείγματι) ενώ διατηρούν συγκεκριμένα πολιτικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά εθνικής ανεξαρτησίας (στρατιωτική δομή, αστυνομία, συνοριακός έλεγχος) έχουν 
ως αποτέλεσμα μια ένωση που είναι ταυτόχρονα σε καθεστώς «προστασίας» και «εισβολής» από 
τον υπόλοιπο κόσμο (2009, 14). Οι πρόσφυγες και μετανάστες σύμφωνα με τη τωρινή κατάσταση 
και εν αναμονή ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος παροχής ασύλου (καθότι το Δουβλίνο έχει 
αποτύχει παταγωδώς) είναι εγκλωβισμένοι στα περιφερειακά κέντρα της ΕΕ: παρόλα αυτά η ιδέα 
και μόνο ενός δίκαιου συστήματος παροχής βοήθειας είναι αρκετή για να φέρει ξενοφοβικά 
κόμματα στην εξουσία σε χώρες βορειότερα της Μεσογείου (βλ. Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία 
στο παρελθόν).  

Εξετάζοντας τη ζωή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρωπαϊκή παραμεθόριο, η ανάλυση 
του Balibar αναφορικά με το πώς ορίζεται και το πώς οριοθετείται ο «Ευρωπαίος» αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία.  Η συζήτηση για «Ευρωπαίους πολίτες» σημαίνουν σύμφωνα με το Balibar ότι 
πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ δεν είναι πλέον «εντελώς ξένοι» ή «πλήρως άγνωστοι» μεταξύ 
τους. Βέβαια αυτό είναι σχετικό: αμφιβάλλω αν όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή έχετε γνώση 
πολιτισμικών στοιχείων όλων των χωρών της ΕΕ, ή αν μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε όλες τις 
γλώσσες των κρατών μελών. Παρόλα αυτά, όλοι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν εύκολα να 
συμφωνήσουν ότι άνθρωποι από «τρίτες χώρες», συνήθως πρόσφυγες και μετανάστες και όχι 
επιχειρηματίες και ηθοποιοί λόγου χάρη, τους είναι ξένοι.  Ακόμα όμως και οι «τρίτες» χώρες είναι 
ένας σχετικός χαρακτηρισμός: στα μάτια Ευρωπαίων και Αμερικανών οι «τρίτες» χώρες είναι 
πολλών ταχυτήτων, καθώς δεν είναι όλα τα μέρη του κόσμου ίσα από πλευράς ασφάλειας, 
οικονομικής συνεργασίας, και πολιτισμικών διαφορών» (2009, 204). Αυτό δείχνει ότι η μελέτη της 
Ελλάδας ως ευρωπαϊκής παραμεθορίου πρέπει να λάβει υπόψη τις διεπιστημονικές 
κατηγοριοποιήσεις και τους διαφορετικούς ορισμούς προσφύγων και μεταναστών βάσει της 
οικονομικής τους κατάστασης, χώρα καταγωγής, το φαινότυπό τους, τις κοινωνικές αντιλήψεις για 
τη χώρα τους, τη θρησκεία τους, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, αλλά και την χώρα που επιθυμούν 
να πάνε. Όταν ακούμε το σύνθημα «έξω οι ξένοι», ή ακόμα όταν ακούμε πολιτικούς να 
χρησιμοποιούν κεκαλυμμένη ρατσιστική ρητορική σύγκρισης όσον αφορά το ποιος «αξίζει» τη 
βοήθεια μας, σκεφτείτε το εξής: θα είχαν την ίδια αντίδραση εάν  οι πρόσφυγες είχαν χρήματα και 
τρόπους συνεισφοράς στο τουρισμό μας;   

 O όρος «παραμεθόριος» “borderland” όπως εμφανίζεται στο ανθρωπολογικό ακαδημαϊκό 
έργο του Agier είναι ένα αναλυτικό εργαλείο που καταδεικνύει το κοινωνικό χαρακτήρα του 
συνόρου, το πώς εμείς οι ίδιοι, κατοικώντας στην Ελλάδα, όχι αναγκαστικά στα γεωγραφικά 
σύνορα αλλά στον ευρύτερο χώρο, γινόμαστε μέρη του συνόρου αυτού. Ο Agier, προερχόμενος 
από την επιστήμη της ανθρωπολογίας, ορίζει τη παραμεθόριο “borderland” ως μια έννοια 
εκτεινόμενη σε χώρο και χρόνο, όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν «το τρόπο ζωής του (Δυτικού) 
κόσμου και των άλλων ανθρώπων. Φέρνοντας ως συγκεκριμένα παραδείγματα αυτά της Ελλάδας, 
της Λιβύης, της Γαλλίας, και της Ιταλίας, ο Agier αναφέρει ότι η «παραμεθόριος» γίνεται σημείο 
αναφοράς για πρόσφυγες και μετανάστες που δε βρίσκουν  μια «φυσική» θέση μέσα στις κοινωνίες 
ή πόλεις που θέλουν να φτάσουν. Για τον Agier, η παραμεθόριος είναι ένα μέρος μετάβασης, όπου 
οι «ανεπιθύμητοι» όπως τους αποκαλεί σε προηγούμενο έργο του (2011) (ο όρος δεν δηλώνει 
προσωπική θέση του συγγραφέα, είναι σε εισαγωγικά) «εκπαιδεύονται»  ώστε να αφομοιωθούν και 
να γίνουν κομμάτι της κυρίαρχης ιδέα της Δυτικοευρωπαϊκής κουλτούρας της χώρας (συνήθως του 
πλούσιου Βορρά) που έχουν σκοπό να φτάσουν (Agier, 2016). Ως βασικό στοιχείο ένταξης και 
αφομοίωσης ενός πληθυσμού σε ένα άλλο θεωρείται η γλώσσα, η απόκτηση της οποίας γίνεται με 
διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

3. Το Γλωσσικό Σύνορο 

Ο Steven Pinker (2000) υποστηρίζει ότι ο καθένας μπορεί να σχηματοποιήσει γεγονότα στον 
εγκέφαλό του άλλου με εξαιρετική ακρίβεια και βασίζει αυτή την άποψη σε μία ικανότητα, που 
αναμφισβήτητα για αυτόν διαθέτουν όλοι και αυτή η ικανότητα είναι η γλώσσα. Συνεχίζει μάλιστα 
υποστηρίζοντας, ότι παράγοντας ήχους ο καθένας μπορεί αξιόπιστα να προκαλεί νέους και ακριβείς 
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συνδυασμούς ιδεών στον εγκέφαλό του άλλου. Επιπλέον ορίζει τη γλώσσα ως μία φυσική ικανότητα, 
αδιαμφισβήτητα συνυφασμένη με την ανθρώπινη εμπειρία. Βάσει της θεωρίας του γλωσσικού 
ενστίκτου δύο άνθρωποι οπουδήποτε πάνω στη γη και να συναντηθούν και οτιδήποτε γλώσσα και 
να μιλάει ο καθένας τους το πιθανότερο είναι ότι σύντομα θα ανταλλάξουν λέξεις όταν δεν υπάρχει 
μάλιστα κανείς για να συνομιλήσουν οι άνθρωποι έχουν την τάση να μιλούν στον εαυτό τους σε 
κατοικίδια ζώα τους ή ακόμη και σε φυτά. Από την αρχαιότητα μάλιστα είναι γνωστή η ισχύς της 
ρητορικής ικανότητας και της ευγλωττίας. Σημαντικός τομέας, που εξετάζει όλα τα παραπάνω και 
στον οποίο κινούμαστε ώστε να στηρίξουμε τη προσέγγιση μας είναι η πρόσφατη και δυναμικά 
εξελισσόμενη γνωσιακή επιστήμη (cognitive science), που συνδυάζει εργαλεία από την ψυχολογία, 
την επιστήμη υπολογιστών, τη γλωσσολογία τη φιλοσοφία, τη νευροβιολογία και την 
κοινωνιολογία με σκοπό να εξηγήσει τους μηχανισμούς της ανθρώπινης νοημοσύνης (Pinker 
:2000).  

3.1. Η Δεύτερη Γλώσσα (L2) ως Μέσο Ένταξης 

Το πρώτο ζητούμενο στη σύγχρονη 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) 

Για την επίτευξη  όμως του έργου της ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, με 
τέτοιο τρόπο ώστε οι τελευταίοι να αποτελούν οργανικά μέλη της, θα πρέπει να καταφέρουν οι 
εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί ή πολιτειακοί φορείς, που θα αναλάβουν αυτό το έργο, να 
αντιληφθούν την άρρηκτη σύνδεση της γλώσσας με την κοινωνία. Μέσα στην ίδια την ελληνική 
κοινωνία και ανάμεσα σε ανθρώπους- φυσικούς ομιλητές της ελληνικής, συναντάμε 
διαφοροποιήσεις ως προς τη γλώσσα και τον κώδικα επικοινωνίας. Αυτό αποτελεί κατά τους 
Fromkin, Rodman & Hyams (2013) απόρροια των μοναδικών χαρακτηριστικών της γλώσσας κάθε 
ομιλητή, αυτό που ονομάζουμε ιδιόλεκτο. Με τον ίδιο τρόπο και μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων 
μέσα σε μια χώρα μιλούν την «ίδια γλώσσα» με διαφορετικό τρόπο. Ο τρόπος αυτός ονομάζεται 
διάλεκτος. Οι διάλεκτοι μπορεί να είναι γεωγραφικές, να σχετίζονται δηλαδή με την περιοχή στην 
οποία βρισκόμαστε ή κοινωνικές, οι οποίες σχετίζονται με την κοινωνική τάξη ή ομάδα στην οποία 
ανήκει ο ομιλητής (Fromkin, Rodman & Hyams: 2013). Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει στο 
εσωτερικό της έντονες διαλεκτικές διαφορές διαθέτοντας τόσο γεωγραφικές  (κρητική, θρακιώτικη, 
κυκλαδίτικη) όσο και κοινωνικές διαλέκτους (μετανάστες, έμποροι, οδηγοί ταξί, καλλιτέχνες κλπ). 

Ήδη από τη δεκαετία του ’90 και τα πρώτα κύματα μεταναστών στην Ελλάδα η κοινωνία 
γίνεται όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό πολυπολιτισμική. Οι πoλυάριθμες πλέον αναφορές στον 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, που συναντούμε συχνά σε έγκυρα 
συγγράμματα παιδαγωγικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Routledge International 
Companion to Multicultural Education που εξέδωσε ο Banks (2009) ή το Handbuch der 
Erziehungswissenschaft (Yildiz:2009), που συνιστούν την πλέον επιστημονική απόδειξη, ότι 
πρόκειται για ένα δομικό κοινωνικό χαρακτηριστικό με σημαντικές συνεπαγωγές για το 
εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. 

Ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση, που έχει επιφέρει πληθώρα ποσοτικών μεταβολών 
στα πράγματα, η ελληνική κοινωνία παραμένει πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική και, ανάλογα, 
η απολύτως μονοπολιτισμική /μονογλωσσική σχολική τάξη εξακολουθεί να είναι ένα μη κανονικό 
φαινόμενο. Τα τελευταία τρία χρόνια, με την κοινωνική και πολιτική κρίση να βαθαίνει συνεχώς 
στη Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα καταφθάνουν κύματα προσφύγων από τις λεγόμενες αραβικές 
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χώρες. Τίθεται λοιπόν επιτακτικό ζήτημα για την ελληνική κοινωνία να εντάξει αυτή την ομάδα 
ανθρώπων στο δυναμικό της, βοηθώντας την παράλληλα να διατηρήσει την ταυτότητα, τα ήθη και 
τον πολιτισμό της. Υπολογίζοντας πάντοτε τη διάκριση μεταξύ ένταξης και ενσωμάτωσης τόσο το 
ίδιο το κεντρικό κράτος όσο και οι φορείς, που ασχολούνται με την αποκατάσταση των 
προσφύγων, θα πρέπει να εστιάσουν στην εκπαίδευση με κέντρο της εκμάθηση της γλώσσας. 

3.2. Η σημασία της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Το παράδειγμα του «Αγκαλιδέ». 

To ζητούμενο, λοιπόν για το χώρο της εκπαίδευσης παραμένει η ένταξη των προσφύγων στην 
ελληνική κοινωνία, εξασφαλίζοντάς τους παράλληλα τόσο τη διατήρηση της ταυτότητάς τους, όσο 
και μια συνολικά ποιοτική ζωή. Η παρούσα μελέτη προτείνει την επίτευξη αυτού του στόχου με 
κεντρικό άξονα την εκμάθηση της ελληνικής σε ενήλικες πρόσφυγες. Ακολουθώντας τις αρχές της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και τις σύγχρονες προσεγγίσεις της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας 
δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τον Κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Α&Μ Καλοκαιρινού το 
πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας «Αγκαλιδέ». 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκινάει τη διδασκαλία της ελληνικής κάνοντας χρήση 
εναλλακτικών – επαυξητικών συστημάτων επικοινωνίας, όπως είναι το σύστημα επικοινωνίας 
μέσω ανταλλαγής καρτών (Picture Exchanging Communication System). H χρήση του PECS 
αξιοποίησε το ισχυρό οπτικό ερέθισμα και την οπτική μνήμη των εκπαιδευόμενων ενώ παράλληλα 
τους ενίσχυσε την ανάληψη πρωτοβουλίας για επικοινωνία. Στο στάδιο, που βρίσκονται πλέον οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν εγκαταλείψει το εναλλακτικό σύστημα και έχουν αναπτύξει βασική 
προφορική επικοινωνία την οποία διαρκώς εξελίσσουν μέσα από την επίλυση προβλημάτων (Task 
Based Learning) αξιοποιώντας τους μηχανισμούς της Καθολικής Γραμματικής στην κατάκτηση 
δεύτερης γλώσσας, καθώς και σύγχρονες θεωρίες πρακτικές στη διδασκαλία γλωσσών (Richards & 
Rodgers, 2014). Παράλληλα το «Αγκαλιδέ» έχει χαρακτήρα ανθρωπιστικό, καθώς η σύγχρονη 
εκπαίδευση έχει πλέον ρόλο φορέα διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και στοχεύει στην 
προετοιμασία των εκπαιδευομένων να γίνουν πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας κρατώντας 
πάντα σε ανοικτή συνομιλία πολλαπλούς πολιτισμούς, η σύνδεση των οποίων χρονολογείται από 
την αρχαιότητα. Η σύνδεση αυτή μάλιστα γίνεται εύκολα αντιληπτή, όταν δούμε παραδείγματά της 
στα ιστορικά κειμήλια του νησιού. Μια πρόσφατη επίσκεψη των ενήλικων μαθητών του Αγκαλιδέ 
στο ιστορικό μουσείο ήταν εξίσου διαφωτιστική και για εμάς ως εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους 
μαθητές, καθώς ήρθαμε σε επαφή με την πολυπολιτισμική ιστορία του νησιού και τους παράγοντες 
που διαμόρφωσαν την τωρινή ανθρωπογεωγραφία του. 

Η σημασία της εκμάθησης της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας μέσα από το πρόγραμμα 
«Αγκαλιδέ» είναι πολλαπλή: η σχολική τάξη γίνεται χώρος κοινωνικοποίησης και διαπολιτισμικής 
ανταλλαγής καθώς σε αυτή, τη παρούσα στιγμή, συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν 8 εθνικότητες 
και μιλάνε πάνω από 9 γλώσσες. Με κοινό άξονα την ελληνική γλώσσα το πρόγραμμα προσπαθεί 
όχι μόνο να αναπτύξει τη γλωσσική τους ικανότητα και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, αλλά 
και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ζωή τους εκτός τάξης. Με εργαστήρια διδασκαλίας για 
χτίσιμο βιογραφικού, παραδείγματα καθημερινής επικοινωνίας με υπηρεσίες, αλλά και παροχή 
βοήθειας άνευ κόστους όσον αφορά μεταφράσεις και προκλήσεις που προκύπτουν με νομικά και 
κοινωνικά ζητήματα, το «Αγκαλιδέ» πετυχαίνει οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτό να κερδίζουν 
τα μέγιστα χωρίς να ανησυχούν ότι η εθνοτική τους ταυτότητα θα απειλείται. Σε πρώτη φάση το 
πρόγραμμα ολοκληρώνει τον πρώτο ετήσιο κύκλο του με πολλαπλά επίπεδα μαθητών μέσα στην 
ίδια σχολική τάξη, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για τους διδάσκοντες/ουσες, αλλά και 
καταδεικνύει την παντελή έλλειψη προγραμματισμού από δημοτικούς και δημόσιους φορείς για την 
εκπαίδευση των ενήλικων μεταναστών και προσφύγων του νησιού. Το πρόγραμμα «Αγκαλιδέ» 
είναι, μαζί με τα μαθήματα Ελληνικών που προσφέρονται από τη «Πρωτοβουλία για Πρόσφυγες 
και Μετανάστες» στο Ηράκλειο, οι μόνες κρατικές και μη δομές εκπαίδευσης για ενήλικες στο 
νομό Ηρακλείου. 
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4. Συμπεράσματα- Επίλογος 

Η επισκόπηση του συνόρου ως πολιτισμικό και κοινωνικό φαινόμενο, η σημασία της 
γλώσσας ως στρατηγική ισότιμης ενσωμάτωσης (Patillo, 2014) και το παράδειγμα του Αγκαλιδέ 
δείχνουν την επείγουσα ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 
Παρά τις καλές (;) προθέσεις ασύνδετων και μεμονωμένων ανά την επικράτεια προσπαθειών 
ένταξης και ενσωμάτωσης, τα μοντέλα αυτά μαζί με της «αφομοίωσης» εμφανίζουν τους 
πρόσφυγες ως πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Ως εκ τούτου προτείνουμε να κοιτάξουμε προς το 
αμερικανικό παράδειγμα του transculturation, όρος που περιγράφει τις περίπλοκες διαδικασίες 
πολιτισμικής, γλωσσικής, οικονομικής, φαινοτυπικής, έμφυλης συναλλαγής. Μια συναλλαγής που 
όμως πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις, ειδάλλως κινδυνεύουμε να εφαρμόσουμε νεοαποικιακές 
λογικές και πολιτικές που θα έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από το προσδοκώμενο. Για να 
επιτευχθεί ο στόχος της πολιτισμικής ανταλλαγής, είναι επιτακτική η ανάγκη της ενίσχυσης 
ιδιωτικών και δημιουργίας δημόσιων πρωτοβουλιών για την ομαλή ένταξη προσφύγων και 
μεταναστών στην κρητική κοινωνία μέσα από προγράμματα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού στη καρδιά του αστικού ιστού των ελληνικών πόλεων. 
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Ευγενία Βοσκοπούλου 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

 

Άννα Αθανασιάδου 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ 02-συγγραφέας-σχεδιάστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος αγωγής 

υγείας με στόχο την πρώιμη παρέμβαση, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και παράδειγμα 

συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού φορέα, δημόσιου φορέα και μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Το 

πρόγραμμα «ACESO -Φροντίζω την υγεία μου στο νηπιαγωγείο» δημιουργήθηκε με τη συνεργασία 

του Συλλόγου Νέων Ιατρών, της νηπιαγωγού και της ομάδας σχεδιασμού εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 4e-project. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα -με τη μορφή βιωματικού 

εργαστηρίου-πρώιμης κοινωνικής παρέμβασης και ευαισθητοποίησης παιδιών του νηπιαγωγείου με 

στόχο την εκμάθηση και εμπέδωση βασικών κανόνων υγιεινής. Παράλληλος στόχος του 

προγράμματος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά οικειότητα με τον γιατρό και να αναπτύξουν την 

κριτική τους ικανότητα. 

 

Λέξεις κλειδιά: διαθεματικότητα, νηπιαγωγείο, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης,  αγωγή 

υγεία, aceso 

1. Εισαγωγή 

Η παιδευτική, μορφωτική και πολιτισμική λειτουργία της σημερινής εκπαίδευσης 

σκιαγραφείται μέσα από την προώθηση της διεπιστημονικότητας και διαθεματικότητας με σκοπό 
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την συγκρότηση ενός ενιαίου συνόλου γνώσεων και μιας ολιστικής αντίληψης της γνώσης 

(Γ.Πασιάς κ.α., 2016). 

Το νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα δεν θα μπορούσε να μην ανταποκρίνεται στις ραγδαίες 

εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής μας σε κοινωνικό, οικονομικό, 

επιστημονικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Η ενεργή, βιωματική και συνεργατική μάθηση, 

που αποτελεί προτεραιότητα των διεθνών οργανισμών, αλλά και των φορέων της εκπαίδευσης, 

επιτυγχάνεται μέσα από το ευέλικτο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Έχοντας ως πυρήνα του το 

παιχνίδι μέσω των ενδεδειγμένων δραστηριοτήτων ενιαιοποιείται η γνώση και προάγεται η 

διαθεματικότητα, ενώ τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες, στάσεις ζωής και αξίες. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κ. Χρυσαφίδης στο βιβλίο του «Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης», 

το νηπιαγωγείο είναι μια βαθμίδα ανοιχτή σε καινοτομίες και περισσότερο απελευθερωμένη από τις 

υπόλοιπες βαθμίδες. 

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) θέτει το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο επιτυγχάνεται η μάθηση και η διδασκαλία. Η προσέγγιση των θεμάτων και τα σχέδια 

εργασίας είναι συστατικά στοιχεία των προγραμμάτων και δίνουν έμφαση στη διαθεματικότητα και 

την ολιστική αντίληψη της γνώσης, καθώς και την αξιοποίηση των ενδιαφερόντων και των ιδεών 

των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-ΥΠΕΘ). 

Τα ενδιαφέροντα των παιδιών μπορούν και πρέπει να καθορίζουν την εξέλιξη του 

προγράμματος. Με τη χρήση παιδοκεντρικών μεθόδων, όπως η μέθοδος Project, τα παιδιά ασκούν 

ενεργό ρόλο σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Η γνώση προσεγγίζεται από τις προοπτικές 

εκείνες, που προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα και τις υπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών. Όλες οι 

δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας, των 

μαθηματικών, φυσικών επιστημών, δημιουργίας και έκφρασης και των ΤΠΕ (Κοκκίδου, 2008). Η 

αλληλεπίδραση των παιδιών με το ανθρωπογενές αλλά και φυσικό περιβάλλον συμβάλλει στην 

υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής και συμπεριφορών απέναντι στους άλλους ανθρώπους, στο 

περιβάλλον στον πολιτισμό και την παράδοση είτε του τόπου μας είτε σε διαπολιτισμικό επίπεδο. 

Αυτά επιτυγχάνονται ιδιαίτερα μέσω των διαφόρων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 

προγραμμάτων ή των προγραμμάτων υγείας, που υλοποιούνται κάθε χρόνο στα νηπιαγωγεία. Το 

ενδιαφέρον σε όλα αυτά τα προγράμματα είναι πως, παρ’ όλο που οι θεματικές είναι παρόμοιες, η 

κάθε ομάδα, που το υλοποιεί με την αντίστοιχη νηπιαγωγό, θα δώσει το δικό της στοιχείο και ένα 

διαφορετικό αποτέλεσμα μέσω των σκοπών και των στόχων που τίθενται. Παράλληλα μέσω αυτών 

των προγραμμάτων τα παιδιά έρχονται σε επαφή και μαθαίνουν να διαχειρίζονται  τα 

«φαινομενικά» πιο δύσκολα για την ηλικία τους θέματα, ενώ δεν αποκλείεται η εμπλοκή παιδιών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που πιθανώς να υπάρχουν σε μια τάξη γενικού σχολείου. Επίσης 

η αγωγή υγείας ως διαθεματική δραστηριότητα συμβάλλει στη σύνδεση του σχολείου με την 

κοινωνική πραγματικότητα. Οι μαθητές καλούνται να αντιληφθούν ορισμένες αξίες που αφορούν 

στα ζητήματα υγείας σωματικής, αλλά και ψυχικής, και να εφαρµόσουν τις σχετικές αρχές. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Ε. Κουτσουβάνου (2008), δίνουμε στα παιδιά τα εργαλεία –γνώσεις, 

δεξιότητες, στάσεις και νοοτροπίες για να ανακαλύψουν τα ίδια πώς να επιλύουν τα προβλήματά 

τους. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Θέτοντας τους στόχους ενός προγράμματος- ενδεικτικές περιπτώσεις 

Για το σχεδιασμό ενός προγράμματος πέραν των εκπαιδευτικών αναγκών που στοχεύουν 

στον εμπλουτισμό των γνώσεων ή στο να επιτευχθεί η διδασκαλία της γλώσσας, των μαθηματικών, 

των φυσικών επιστημών και των άλλων γνωστικών αντικειμένων, λαμβάνονται υπόψη τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών, οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους αλλά και η ανάγκη τροποποίησης μιας 

συμπεριφοράς, η ενσωμάτωση στην ομάδα και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως 

παιδιών με ΔΕΠΥ (Κουμπιάς, 2010) ή η υιοθέτηση μιας στάσης και ενός τρόπου ζωής. Για 
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παράδειγμα σε μία τάξη που γίνεται αλόγιστη σπατάλη χαρτιού, μπορεί να σχεδιαστεί ένα 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα, που θα εμπνεύσει το σεβασμό στο περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει 

στη μείωση της σπατάλης αυτής τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι τους. 

Ενδεικτικά παρατίθεται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που υλοποιήθηκε τη 

σχολική χρονιά 2006-2007, «Ο Μπομπ Σφουγγαράκης και ο βυθός της θάλασσας». Το πρόγραμμα  

διεξήχθη σε κλασσικό τμήμα  δημόσιου σχολείου με συνολικά 17 νήπια και προνήπια και διάρκεσε 

όλη τη σχολική χρονιά. Μέσα στο τμήμα υπήρχε και ένα παιδί διαγνωσμένο με ΔΕΠΥ. 

Ακολουθήθηκε η μέθοδος βιωματικής διδασκαλίας- project. Το πρόγραμμα ήταν αποτέλεσμα της 

προσπάθειάς να γίνει πιο λειτουργική η τάξη, καθώς από την αρχή της χρονιάς διαπιστώθηκε πως 

τα ενδιαφέροντα των παιδιών ήταν συνυφασμένα με την τηλεόραση και σχεδόν αποκλειστικά με 

τον ήρωα κινουμένων σχεδίων Μπομπ Σφουγγαράκη, ο οποίος κυριαρχούσε σε όλες τις εκφάνσεις 

του παιχνιδιού ή της ζωγραφικής τους. Το πρόγραμμα εξελίχτηκε με εξαιρετικά αποτελέσματα ως 

προς την στοχοθεσία. (Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά του  4ο 

Πανελλήνιου Συνέδριου Επιστημών Εκπαίδευσης -2014, με τίτλο εισήγησης: Κινούμενα σχέδια και 

εκπαίδευση- Μελέτη περίπτωσης»). Δεν πρέπει να παραλειφθεί το πόσο σημαντικές είναι οι 

συνεργασίες, που προκύπτουν ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες, συλλόγους ή άλλους 

φορείς, γονέων κλπ. 

Η εμπειρία, που προέκυψε από την ενασχόληση όλα αυτά τα χρόνια με ανάλογα 

προγράμματα, η γνώση πως όσο κι αν φαίνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος 

εύκολο για κάποιους, για άλλους δεν είναι, οδήγησαν στη συνεργασία με την κα. Άννα 

Αθανασιάδου και την ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων 4e-project. Στόχος ήταν η 

δημιουργία ενός δωρεάν προγράμματος αγωγής υγείας πρώιμης παρέμβασης, εύκολα υλοποιήσιμου 

στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με το κύρος του Συλλόγου Νέων Ιατρών. 

2.2. Το πρόγραμμα ACESO 

To TΗΕ ACESO (Ακεσώ) Project (Teaching HygienE through A Creative Engagement 

Storytelling Orientation Project) είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγής υγείας που 

σχεδιάστηκε από την εταιρία σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων 4e-project σε συνεργασία 

με τον Σύλλογο Νέων Ιατρών. Υλοποιείται δωρεάν σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας (4-7 ετών). Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώιμης κοινωνικής παρέμβασης 

και ευαισθητοποίησης παιδιών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου με στόχο την 

εκμάθηση και εμπέδωση βασικών κανόνων υγιεινής. Το πιλοτικό πρόγραμμα ήταν ανάμεσα στους 

φιναλίστ του διεθνούς διαγωνισμού “Launchpad 2016 – Health Promotion Startup Competition”. 

Υλοποιήθηκε δωρεάν κατά το χρονικό διάστημα 2015-18 σε νηπιαγωγεία και δημοτικά 

σχολεία του νομού Αττικής, ιδιωτικά και δημόσια. Κατά προσέγγιση το παρακολούθησαν 400 

παιδιά. Έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (Αριθ. Πρωτ. Φ14/ΜΚ/ 192288/218137 

/Δ1). Στην υλοποίηση του προγράμματος έχουν συμμετάσχει εθελοντικά 8 διαφορετικά μέλη του 

Συλλόγου Νέων Ιατρών. 

Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένη δομή και στόχους. Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

 Να πληροφορηθούν και να κατανοήσουν παιδιά μικρής ηλικίας βασικούς κανόνες υγιεινής 

και ζητήματα σχετικά με την φροντίδα των δοντιών, τη διατροφή και το κατάλληλο 

ντύσιμο. 

 Να καλλιεργήσουν την αντιληπτική και κριτική τους ικανότητα. 

 Να αποκτήσουν τα παιδιά οικειότητα με τον γιατρό και να διώξουν τον ενδεχόμενο φόβο 

τους για αυτόν. 

 Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας. 

 Να καλλιεργηθεί η υπομονή και ο σεβασμός στις απόψεις των άλλων. 

 Να καταδειχθεί ότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα απευθυνόμαστε στον ειδικό επαγγελματία. 
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Απευθύνεται σε ομάδα παιδιών ίδιας ηλικίας που φοιτούν μαζί. Η χρονική διάρκεια του 

προγράμματος είναι 1 – 1 ½ ώρα, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τη δεκτικότητά τους. Το 

πρόγραμμα υλοποιείται μέσα στη σχολική αίθουσα. 

Η υλοποίηση γίνεται από παιδαγωγούς της ομάδας 4e-project και έναν εθελοντή γιατρό από 

τον Σύλλογο Νέων Ιατρών. Κατά τη φάση του σχεδιασμού τα μέλη του Συλλόγου συνέδραμαν 

στον εμπλουτισμό του υλικού με ιατρικές οδηγίες και εικονιστικό υλικό. 

Στην αρχή ο υλοποιητής διαβάζει στα παιδιά μια ιστορία. Η ιστορία δημιουργήθηκε 

αποκλειστικά για αυτό το πρόγραμμα με ήρωα ένα συνομήλικο παιδί και με τίτλο «Μια μέρα στο 

σχολείο». (Συγγραφή: Άννα Αθανασιάδου, εικονογράφηση: Μιμίκα Καπούλα). Η ιστορία 

επισυνάπτεται αυτούσια στο Παράρτημα). Ταυτόχρονα με την αφήγηση η ιστορία προβάλλεται και 

ψηφιακά- με αναλυτική εικονογράφηση- με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα, που παρέχει η ομάδα 

υλοποίησης. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας ο ήρωας προβαίνει σε ορθές και μη συμπεριφορές 

σχετικά με την καθημερινή υγιεινή και άλλες συνήθειες που σχετίζονται με την υγεία μας. 

Στους μαθητές έχουν μοιραστεί από πριν καρτέλες κόκκινες και πράσινες (μία από κάθε 

χρώμα στον καθένα). Καθώς ακούν την ιστορία, καλούνται να επέμβουν σηκώνοντας την κόκκινη 

καρτέλα για κάθε μη ορθή συμπεριφορά που παρουσιάζεται και την πράσινη για κάθε αποδεκτή 

συμπεριφορά. Αν τα παιδιά δεν σηκώσουν τις σωστές κάρτες, ο υλοποιητής καλεί τον γιατρό να 

εξηγήσει ποια είναι η σωστή συμπεριφορά και γιατί. Ο γιατρός εξηγεί με απλά λόγια και με 

συνεχείς ερωταποκρίσεις προς τα παιδιά ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά που προστατεύει την 

υγεία μας. 

Όταν ολοκληρωθεί η ιστορία, ο γιατρός χρησιμοποιώντας μια σχετική αφίσα, που έχει 

αναρτηθεί στην τάξη και θα παραμείνει εκεί και μετά το τέλος του εργαστηρίου, επαναλαμβάνει τις 

βασικές οδηγίες και δίνει με παραστατικό τρόπο και περισσότερες λεπτομέρειες. Οι κανόνες 

υγιεινής που παρουσιάζονται στην ιστορία αφορούν στο πλύσιμο των χεριών, στο βούρτσισμα των 

δοντιών, στο σωστό πρωινό, στο κατάλληλο ντύσιμο ανάλογα με τον καιρό, στην προστασία από 

τη μεταφορά μικροβίων μέσα από το βήξιμο, το φτέρνισμα και την κοινή χρήση ποτηριού. 

Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται ένα ένα να κάνουν διαδοχικά 

συγκεκριμένες δραστηριότητες σχετικές με τους κανόνες που άκουσαν νωρίτερα. Οι 

δραστηριότητες αυτές αφορούν στο σωστό πλύσιμο των χεριών, στην επιλογή ρούχων, στην 

επιλογή τροφών, στη σωστή αντίδραση κατά το βήξιμο και το φτέρνισμα. 

Μέσα στην αίθουσα έχουν στηθεί από την ομάδα υλοποίησης 4 «σταθμοί» με σχετικά 

αντικείμενα. (σταθμός 1: εικόνα νιπτήρα, πετσέτα και σαπούνι, σταθμός 2: καλόγερος με ρούχα 

καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα, σταθμός 3: τραπεζάκι με ένα πλαστικό πιάτο και τριγύρω τροφές 

κατάλληλες, π.χ. φρούτα και ακατάλληλες π.χ. καραμέλες για πρωινό, σταθμός 4: επιτραπέζιο 

κουτί με χαρτομάντηλα και καλαθάκι αχρήστων). Περνώντας από κάθε σταθμό κάθε παιδί καλείται 

να κάνει κινήσεις και επιλογές που παρακολούθησε νωρίτερα. Κερδίζει η ομάδα που θα κάνει πιο 

γρήγορα και πιο σωστά κάθε βήμα. Ο υλοποιητής, ο εκπαιδευτικός της τάξης και ο γιατρός 

συμμετέχουν στη διαδικασία ενεργά. 

Εναλλακτικά (ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο και τον αριθμό των παιδιών) ο 2ος και 3ος 

σταθμός υλοποιούνται ως ομαδικά κινητικά παιχνίδια. Η ανάγκη αυτή προέκυψε όταν κάποια από 

τα νηπιαγωγεία, στα οποία είχε προγραμματιστεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, επιθύμησαν να 

τοποθετήσουν περισσότερα από 20 παιδιά μαζί σε έναν μεγαλύτερο ενιαίο χώρο. Στην περίπτωση 

αυτή δεν ήταν εύκολο να περιμένουν για πολλή ώρα  τόσα πολλά παιδιά μέχρι να φτάσουν στον 

κάθε σταθμό και έτσι η ομάδα σχεδιασμού προέβη σε αλλαγές.  Η δραστηριότητα σχετικά με την 

επιλογή ρούχων προσαρμόζεται ως εξής: Ο κάθε υλοποιητής βγάζει διαδοχικά μέσα από μια 

βαλίτσα διάφορα ρούχα και η ομάδα των παιδιών που εκπροσωπεί καλείται να αποφασίσει αν είναι 

τα κατάλληλα να φορεθούν την συγκεκριμένη ημέρα (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες). Η 

δραστηριότητα με την επιλογή των κατάλληλων τροφών για πρωινό προσαρμόζεται ως εξής: Ο 

κάθε υλοποιητής βγάζει διαδοχικά μέσα από ένα καλάθι διάφορες τροφές  και η ομάδα των παιδιών 

που εκπροσωπεί καλείται να αποφασίσει  ποια τροφή θα μπει στον δίσκο του πρωινού. 
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Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά παίρνουν αναμνηστική ταυτότητα ως επίτιμα μέλη 

του συλλόγου και  πρόσθετο υλικό για να συνεχιστεί το πρόγραμμα στο σπίτι (φύλλα με ζωγραφική 

και δραστηριότητες). Σε όλη την τάξη δίνεται έπαινος συμμετοχής και η εικονογραφημένη ιστορία, 

ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να την αξιοποιήσει ξανά. 

Μεταφέρουμε στα παιδιά το μήνυμα ότι η πρόληψη είναι σημαντική στην προσπάθειά μας να 

προστατεύουμε την υγεία μας καθημερινά. Με το να κάνουμε τα παιδιά με συμβολικό τρόπο 

επίτιμα μέλη του Συλλόγου Νέων Ιατρών τους «αναθέτουμε» να γίνουν κι εκείνοι φορείς αυτού του 

μηνύματος καθώς και όλων των πληροφοριών που έχουν ακούσει κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου και να τις «αναμεταδώσουν». 

3. Συμπεράσματα 

Το πρόγραμμα αξιοποιεί την τέχνη (αφήγηση παραμυθιού, ζωγραφική) και το παιχνίδι 

(κινητικό παιχνίδι και παιχνίδι παρατηρητικότητας στο δεύτερο μέρος του προγράμματος) ως 

βασικά εργαλεία για να μεταφέρει ιδέες και να καλλιεργήσει συμπεριφορές σε μικρές ηλικίες. 

Ζητήματα που αφορούν στην υγεία είναι συχνά δύσκολο να κατανοηθούν από μικρά παιδιά. 

Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει αυτή την επαφή, χωρίς να καταλήγει σε ιατρική διάλεξη. Τα 

παιδιά δεν είναι θεατές. Είναι συνεργάτες των υλοποιητών και καλλιεργούν την κριτική τους 

ικανότητα. Ταυτόχρονα σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι η ουσιαστική συνεργασία δύο 

διαφορετικών φορέων και ειδικοτήτων (παιδαγωγοί και γιατροί). 

Ο γιατρός που συμμετέχει παίρνει μέρος σε κάθε φάση του προγράμματος, μιλά, παίζει και 

δρα με τα παιδιά. Με αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα, πέρα από τον προφανή στόχο της 

ενημέρωσης, εξυπηρετεί και βαθύτερους στόχους: Η ιατρική κοινότητα γίνεται μέρος της 

ευρύτερης κοινότητας, ο γιατρός γίνεται σύμβουλος και βοηθός στην καθημερινή μας ζωή. 

Επίσης το πρόγραμμα εμπλέκει ενεργά τόσο τον εκπαιδευτικό της τάξης όσο και την 

οικογένεια, αφού το υλικό που δίνεται προς επέκταση βοηθά τα παιδιά να μεταφέρουν όσα 

άκουσαν και στο σπίτι. Έτσι η προσέγγιση είναι ολιστική. 

Η υλοποίηση κατά τα σχολικά έτη 2015-18 κατέδειξε αυξημένη ανταπόκριση των νηπίων 

στους κανόνες υγιεινής που άκουσαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Μεγαλύτερη 

εντύπωση τους κάνει η πρακτική σχετικά με το πλύσιμο των χεριών. Ενδεικτικά οι νηπιαγωγοί 

αναφέρουν ότι για αρκετό καιρό μετά την υλοποίηση τα παιδιά θυμούνται και επαναλαμβάνουν 

τους κανόνες όχι μόνο λεκτικά, αλλά και με πρακτική εφαρμογή μέσα στον χώρο του σχολείου. 

Επίσης-σύμφωνα με την ανατροφοδότηση από τη μεριά της οικογένειας- πολλά από τα παιδιά 

συνεχίζουν να μεταφέρουν τις πληροφορίες και τους κανόνες και εκτός του χώρου του σχολείου 

και να προσπαθούν να πείσουν τους γονείς και άλλα μέλη της οικογένειάς τους, για παράδειγμα, να 

βήξουν στον αγκώνα τους ή να πετάξουν το χαρτομάντιλο αφού φτερνιστούν. 

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι το πρόγραμμα είναι σημαντικά βιωματικό. Οι δραστηριότητες 

μπορούν με εύκολο τρόπο να επαναληφθούν μέσα στην τάξη ως παιχνίδι, πολλές φορές, μετά την 

παρουσίαση του προγράμματος. Τα εύκολα υλικά που απαιτούνται και η παραχώρηση της σχετικής 

εικονογραφημένης ιστορίας βοηθούν στην επέκταση του θέματος. Σημαντικό επίσης σημείο 

αξιολόγησης υπήρξε και το γεγονός ότι το πρόγραμμα ACESO προσαρμόζεται στη θεματική 

ενότητα με την οποία ασχολείται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο εκπαιδευτικός. Για 

παράδειγμα αν το πρόγραμμα υλοποιηθεί μέσα σε ένα ευρύτερο project για τη διατροφή, κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης δίνεται έμφαση από τον γιατρό σε όσα αφορούν στη διατροφή και το 

σωστό πρωινό. 

Από τη μεριά των γιατρών του Συλλόγου Νέων Ιατρών, που συμμετείχαν στις υλοποιήσεις, η 

δράση αυτή ήταν μια αφορμή να πλησιάσουν με έναν διαφορετικό τρόπο τα παιδιά αυτών των 

ηλικιών και να κατανοήσουν τις ανάγκες τους. Δηλώνουν ότι η εμπειρία τους δίδαξε νέους τρόπους 

επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Συνεπώς η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος χαίρει αποδοχής από όλους τους 

εμπλεκόμενους και δείχνει ότι ικανοποιεί πολλούς από τους αρχικούς στόχους τόσο της πρώιμης 
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παρέμβασης στον τομέα της υγείας όσο και της οργάνωσης διαθεματικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στο  νηπιαγωγείο. 
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Παράρτημα 

Η ιστορία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για αυτό το πρόγραμμα με τίτλο «Μια μέρα στο 

σχολείο». Μέσα στις παρενθέσεις σημειώνονται οι ενδεικτικές ερωτήσεις του υλοποιητή προς τα 

παιδιά κατά τη διάρκεια της αφήγησης. 

Μία μέρα στο σχολείο 

Ο Άρης είναι αγουροξυπνημένος. Πρέπει να ετοιμαστεί γρήγορα για να πάει στο σχολείο του. 

Σηκώνεται και πηγαίνει βαριεστημένα στο μπάνιο.  Η τουαλέτα είναι ό,τι χρειάζεται πρωί πρωί! 

Χωρίς να πατήσει το καζανάκι ή να πλύνει τα χέρια του πηγαίνει να ντυθεί. (Καλά έκανε; Πράσινη 

ή κόκκινη κάρτα σε αυτό;) 

Ο μπαμπάς του τον βλέπει κι αναρωτιέται… «Μα δεν θα πλυθείς παιδί μου πριν πας στο 

σχολείο;». Ο Άρης επιστρέφει στην τουαλέτα, πλένει πρώτα καλά τα χέρια του και μετά το 

πρόσωπό του. Τι ωραία δροσιά! Τώρα ξύπνησε για τα καλά! (Τι λέτε τώρα; Έπραξε σωστά; Το 

επόμενο βήμα είναι να πλύνει και τα δόντια του! Νομίζω ότι ξέρω ποια κάρτα θα σηκώσετε εδώ…) 

Ντύνεται γρήγορα γρήγορα. «Τι να φορέσω από πάνω;» σκέφτεται. Ο καιρός είναι αρκετά 

κρύος, αλλά ο Άρης θέλει να δείξει στους φίλους του το καινούριο του πουκάμισο και φοράει μόνο 

αυτό, χωρίς μπουφάν ή ζακέτα. (Μμμμ, έκανε καλά;) Μόλις τον βλέπει η μαμά του νιώθει τις τρίχες 

του κεφαλιού της να σηκώνονται όρθιες και αναφωνεί: «Κρυώνω και μόνο που σε βλέπω! Πού θα 

πας έτσι με τόσο κρύο έξω;» Τα πόδια του τον οδηγούν με το ζόρι πίσω στο δωμάτιό του, όπου 

κρέμεται μια ζεστή ζακέτα, η καλύτερη λύση για αυτή την εποχή. Να τη φορέσει; Μέσα στην 

αίθουσα στο σχολείο μπορεί να τη βγάλει, αν ζεσταθεί και στο διάλειμμα έξω στην αυλή μπορεί να 

τη φορέσει αν κρυώνει. «Μμμ, καλύτερα έτσι…» μονολογεί και είναι πια έτοιμος να φύγει. Να 

φύγει; Δεν θα πάει πουθενά χωρίς να φάει πρώτα ένα καλό πρωινό! (Τι λέτε για αυτό;) 

Συνήθως ο Άρης θέλει να πιει μόνο το γάλα του… (Συμφωνείτε;) Όμως κάθε φορά ο μπαμπάς 

του επιμένει και τελικά κερδίζει! Ο Άρης τρώει και κάτι ακόμα. (Μπορείς να φανταστείς τι;) 

Στο δρόμο για το σχολείο συναντά τον φίλο του το Θανάση. Ο Θανάσης είναι λίγο άρρωστος, 

αλλά όχι τόσο πολύ  που να μην πάει στο σχολείο. Καθώς χαιρετάει τον Άρη δεν κρατιέται και 
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φτερνίζεται πάνω του! Συμφορά! Αν είναι κάτι που δεν αντέχει ο Άρης είναι να φτερνίζονται πάνω 

του! Πωπωπω! Ποια κάρτα θα σηκώσουμε σε αυτό; « Συγγνώμη…» του λέει με θλιμμένο ύφος ο 

Θανάσης και βγάζει ένα χαρτομάντηλο να σκουπίσει τη μύτη του. Το ξαναβάζει στην τσέπη του. 

Σκέφτεται ότι θα του χρειαστεί και αργότερα… Μμμ, είναι σωστό αυτό άραγε; 

Οι δύο φίλοι φτάνουν στο σχολείο. Μάλλον όμως θα είναι μια δύσκολη μέρα! Βλέπουν τους 

περισσότερους συμμαθητές τους με κόκκινα μάτια και κόκκινες μύτες από το συνάχι. «Τι έγινε ρε 

παιδιά;» ρωτά ξαφνιασμένος ο Άρης. «Όλοι άρρωστοι είναι σήμερα;» Μια συμμαθήτριά του βήχει 

εκείνη τη στιγμή δυνατά, σαν να του έδινε την απάντηση! Ευτυχώς βάζει μπροστά στο στόμα της 

τον πήχη του χεριού της. (Πώς σας φαίνεται αυτό; Έκανε καλά;) 

Μετά από λίγη ώρα  όλα τα παιδιά κάθονται στα τραπεζάκια τους. Είναι η ώρα για το 

κολατσιό. Η δασκάλα στέλνει τα παιδιά δυο-δυο να πλύνουν τα χέρια τους πριν φάνε. Μερικά 

παιδιά βρέχουν μόνο τα χέρια τους και γυρίζουν στην καρέκλα τους! Νομίζουν ότι έχουν ξεγελάσει 

τη δασκάλα… (Όμως έκαναν καλά; Φτάνει μόνο το νερό;) 

Ο Θανάσης έχει φέρει μαζί του ένα φοβερό νέο χυμό φρούτων. «Έλα Άρη, δοκίμασε από το 

δικό μου χυμό! Πιες από το καλαμάκι μου» λέει πολύ ευγενικά στον φίλο του και του προσφέρει 

τον χυμό. Ο Άρης πίνει. «Μμμμ… Τέλειος!» Θα πει στη μαμά του να του αγοράσει έναν τέτοιο 

χυμό οπωσδήποτε! (Θα έπρεπε να πιει από το καλαμάκι του φίλου του;) 

Μερικά παιδιά ακουμπούν το φαγητό τους στο θρανίο. Δεν είναι καθόλου προσεχτικά! (Τι 

λέτε για αυτό;) Ο Άρης διαφωνεί. Βάζει με προσοχή το σάντουιτς που έχει φέρει μαζί του πάνω σε 

μια χαρτοπετσέτα. Σκέφτηκε σωστά; Σε λίγο φυσικά θα υπάρχουν μόνο ψίχουλα… Η πείνα του 

είναι μεγάλη! 

Το φαγητό τελειώνει και αρχίζει το μάθημα. Ευτυχώς αυτό δεν κρατά πολύ και η ώρα του 

παιχνιδιού ξεκινά! Η μέρα είναι κρύα, αλλά ηλιόλουστη. Η δασκάλα προτείνει στα παιδιά να 

παίξουν στον κήπο. Όλοι φορούν τις ζακέτες ή τα μπουφάν τους για να βγουν έξω. Καλά δεν 

έκαναν; Όμως μια εικόνα τους παραξενεύει. Κοιτούν τη φίλη τους τη Μαρία. Φοράει ένα ζεστό 

παλτό, σκούφο, κασκόλ και γάντια! Μα πού νομίζει ότι θα πάει; Στο Βόρειο Πόλο; Ο Άρης δεν 

κρατιέται και της το λέει. (Εσείς τι λέτε για την απόφασή της;) Η δασκάλα εξηγεί σε όλους ότι καμιά 

φορά το να φορέσουμε πολύ ζεστά ρούχα και να ιδρώσουμε είναι χειρότερο για την υγεία μας. 

Το παιχνίδι στον κήπο είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας! Όταν ο Άρης γυρίσει στο σπίτι 

του θα νιώθει κουρασμένος αλλά χαρούμενος! (Τώρα τι; Καμιά κάρτα δεν θα σηκώσουμε σε αυτό;) 
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Περίληψη 

  Η παρούσα επισκόπηση βιβλιογραφίας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης και αποτελεί προσπάθεια ανάλυσης των εννοιών της 

ψυχικής ανθεκτικότητας, της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και της επιρροής 

της συμπεριφοράς των σχολικών ηγετών σε αυτές. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι διπλός. 

Αρχικά, να παρουσιαστεί η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών και η σχέση 

της με την επαγγελματική ικανοποίησή τους και, στη συνέχεια, να διαπιστωθεί η συμβολή της 
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ασκούμενης ηγεσίας στην καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης 

της επαγγελματικής ευημερίας/ικανοποίησής τους, υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

ασκούμενη ηγεσία και στην εργασιακή ικανοποίηση, ενώ, η μελέτη της επίδρασης της ηγεσίας, των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων στη ψυχική ανθεκτικότητα και στην επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, παραμένει σε εξέλιξη. Όλες οι παραπάνω έννοιες και συσχετίσεις, 

στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον λειτουργίας των σχολικών μονάδων ανάγονται 

σε υψίστης σημασίας ζητήματα για την αποτελεσματική λειτουργία τους. 

Λέξεις-κλειδιά: Ψυχική Ανθεκτικότητα, ηγεσία, επαγγελματική ικανοποίηση 

1. Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικοί, λειτουργώντας ως επαγγελματίες στο πλαίσιο της τρέχουσας δυσμενούς 

οικονομικής συγκυρίας, καλούνται να αντιμετωπίσουν στην πράξη ποικίλα και πολυσύνθετα 

προβλήματα που αφορούν στο διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο, όπως: η εφαρμογή του 

αναλυτικού προγράμματος, η πειθαρχία στην τάξη, η αξιολόγηση των μαθητών τους, οι σχέσεις με 

τους συνάδελφους και το διευθυντή του σχολείου, οι σχέσεις με τους γονείς κ.ά. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν περαιτέρω προβλήματα λόγω αποτυχίας των 

διευθυντών να λειτουργήσουν ως σχολικοί ηγέτες οι οποίοι ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνθηκών 

συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού, με αποτέλεσμα να ωθούνται στην απομόνωση 

και στην τυπική διεκπεραίωση των διδακτικών τους καθηκόντων, γεγονός που μειώνει την 

επαγγελματική τους ικανοποίηση (Πασιαρδής, 2004  Sergiovanni, Starratt, 2006). 

Όπως θα διαπιστώσουμε, η καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών, της 

θετικής δηλ. προσαρμογής τους σε συνθήκες αβεβαιότητας και συνεχών αλλαγών του 

περιβάλλοντός τους, με τη βοήθεια των σχολικών ηγετών, έχει άμεσες και ουσιαστικές επιπτώσεις 

στην επαγγελματική τους ικανοποίηση και στην προσωπική τους ανάπτυξη επηρεάζοντας, εν τέλει, 

την αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Flores, Day, 2006  Masten, 2007). 

2. Η Ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών 

Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας προέρχεται από την ψυχολογία και είναι ένας τρόπος 

ερμηνείας του πώς οι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν τη ζωή και να ζουν καλά παρά τις 

αντίξοες καταστάσεις (Ευρωπαϊκή Ένωση,2014). Παρόλο που ο όρος τη ψυχικής ανθεκτικότητας 

έχει αποτελέσει, κατά τις τελευταίες δεκαετίες το επίκεντρο πολλών ερευνών, εντούτοις δεν 

υπάρχει ένας παγκόσμια κοινά αποδεκτός ορισμός. Ορισμένοι ερευνητές προσεγγίζουν την ψυχική 

ανθεκτικότητα ως μια στατική έννοια, ως ένα στατικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, 

προσεγγίζοντας τα χαρακτηριστικά των ψυχικά ανθεκτικών ανθρώπων (Glantz, Sloboda, 2002) 

όπως: η διορατικότητα, η ανεξαρτησία, η κοινωνικότητα, η πρωτοβουλία, η δημιουργικότητα, το 

χιούμορ, η ηθική, η αυτεπάρκεια (Day, 2008 · Tschannen-Moran, Hoy, 2007). Άλλοι ερευνητές την 

αντιλαμβάνονται ως μία δυναμική διαδικασία η οποία αφορά στην επαναλαμβανόμενη ικανότητα ή 

στο αποτέλεσμα της επιτυχούς προσαρμογής του ατόμου σε ένα πλαίσιο δύσκολων και αντίξοων 

συνθηκών  (Fletcher, Sarkar, 2013 · Luthar, 2006  Masten, 2007  Rutter, 2006).  

Στο χώρο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, η ψυχική  ανθεκτικότητα έχει προκαλέσει, τα 

τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών, οι οποίοι επιδιώκουν να διερευνήσουν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τη συμβολή της για την προσαρμογή και την επίτευξη των 

στόχων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί (Beltman et al., 2011). Στη μελέτη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι οι παράγοντες εκείνοι που κάνουν τη 

διαφορά και που συμβάλουν στο να ξεπερνάει ο εκπαιδευτικός τις αντιξοότητες ή αλλιώς 

παράγοντες επικινδυνότητας. Πρόκειται για τους λεγόμενους προστατευτικούς παράγοντες οι 

οποίοι διακρίνονται σε: α) ατομικούς παράγοντες, για παράδειγμα ένα καλό νοητικό δυναμικό 

αποτελεί έναν παράγοντα που συμβάλει στο να ξεπερνάει ο εκπαιδευτικός τις αντιξοότητες και να 
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τα καταφέρνει στη ζωή του. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η θετική αυτοαντίληψη, η αυτοεκτίμηση, 

η προσαρμοστικότητα, η αυτεπάρκεια, ο αυτοέλεγχος, η κοινωνικότητα, η ύπαρξη νοήματος ζωής, 

η αισιοδοξία, το χιούμορ, κ.ά., β) οικογενειακούς παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται το 

θετικό κλίμα και η υποστήριξη στην οικογένεια, η παροχή υψηλού μορφωτικού επιπέδου, το 

αξιόλογο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, η αλληλοϋποστήριξη, κ.ά. και, γ) 

περιβαλλοντικούς/κοινωνικούς παράγοντες (Fergus, Zimmerman, 2005 · Taylor, Stanton, 2007). 

Εδώ, συμπεριλαμβάνονται οι ποιοτικές και υποστηρικτικές σχέσεις με άτομα του ευρύτερου 

οικογενειακού, εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για τη λεγόμενη σχεσιακή 

ψυχική ανθεκτικότητα (relational resilience), η οποία αφορά στην θετική επίδραση των σχέσεων 

που αναπτύσσονται τόσο μέσα στα σχολικά πλαίσια (μέσω αλληλεπιδράσεων με συναδέλφους, 

συμβούλους, και τους σχολικούς ηγέτες) όσο και έξω από το σχολείο με τους φίλους τους μαθητές 

και τις οικογένειές τους (Gu, 2014 · Le Cornu, 2013). Η παρουσία των προστατευτικών παραγόντων  

περιορίζει την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην αναβάθμιση 

της ψυχικής υγείας των εκπαιδευτικών (Masten et al., 2008) παρά την έκθεση σε παράγοντες 

επικινδυνότητας που επικρατούν στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.  

Οι παράγοντες επικινδυνότητας σχετίζονται με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ίδιων των 

εκπαιδευτικών όπως η ύπαρξη αρνητικής αυτοεκτίμησης, η έλλειψη ενθουσιασμού κ.ά., με τα 

χαρακτηριστικά της τρέχουσας οικονομικής και εκπαιδευτικής συγκυρίας (π.χ. συγχωνεύσεις 

εκπαιδευτικών μονάδων, αύξηση του διδακτικού ωραρίου, κ.ά) καθώς και με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του συγκείμενου της σχολικής μονάδας όπως οι σχέσεις του εκπαιδευτικού με το 

διευθυντή του σχολείου, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.ά., (Bobek, 2002  Castro 

et al., 2010 ). Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η σημασία της καλλιέργειας της ψυχικής 

ανθεκτικότητας, της θετικής δηλ. προσαρμογής των εκπαιδευτικών στις δύσκολες συνθήκες του 

περιβάλλοντός τους προκειμένου να διασφαλίσουν αφενός τη ψυχική υγεία τους και αφετέρου την 

αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Flores, Day, 2006  Masten, 2007 · 

Masten et al., 2008). 

3. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και η συμβολή της ψυχικής 

ανθεκτικότητας 

Η εργασιακή ικανοποίηση είναι μια θετική συναισθηματική κατάσταση του ατόμου που 

προκύπτει από την εσωτερική θετική εκτίμηση της κατάστασης απασχόλησής του και συνδέεται με 

τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της εργασίας του (Arches, 1991).  Σύμφωνα με τους Jubge et 

al. (2008). Οι θεωρίες για την εργασιακή ικανοποίηση διακρίνονται στις περιστασιακές θεωρίες 

(situational theories) όπου η εργασιακή ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα της φύσης της εργασίας 

κάποιου ή άλλων παραγόντων του περιβάλλοντος), στις διαταξιακές θεωρίες(dispositional theories) 

με έμφαση στα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου) και στις αλληλεπιδραστικές θεωρίες 

(interactive theories) όπου η εργασιακή ικανοποίηση είναι συνδυασμός των ανωτέρω. 

Αρκετές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση και τη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα των οποίων 

υποστηρίζουν τη θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg (1966) σύμφωνα με την οποία η 

δυσαρέσκεια είναι συνδεδεμένη κυρίως με εξωτερικούς παράγοντες όπως οι οικονομικές απολαβές, 

οι συνθήκες εργασίας και οι προοπτικές προαγωγής  (Papanastasiou, Zembylas,  2008). Αντίθετα, η 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών συνδέεται κυρίως με εσωτερικούς παράγοντες 

όπως είναι οι κοινωνικές σχέσεις με όσους συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο, η αυτοεκτίμηση, η 

αυτονομία και ανεξαρτησία στη διδασκαλία και η μη αυστηρή προσήλωση στο αναλυτικό 

πρόγραμμα (Γραμματικού, 2010  Μπούτσκου, 2011). Όπως προκύπτει από την έρευνα στη σχετική 

βιβλιογραφία, η  ψυχική ανθεκτικότητα συσχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση που λαμβάνουν τα 

άτομα από την εργασία τους (Hudgins, 2016 · Larson, Luthans, 2006) ενώ αυτό επιβεβαιώνεται και 

στους εκπαιδευτικούς των οποίων η επαγγελματική ικανοποίηση εδράζεται κυρίως στο κλίμα εντός 

της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται από τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους 
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συναδέλφους, τους μαθητές τους (Βλ. Παράρτημα, Πίνακα 1 για τις πιο πρόσφατες έρευνες) ενώ 

σημαντική αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων, η συμπεριφορά της ηγεσίας της σχολικής μονάδας (Day, 

Gu, 2014). 

4. Ο ρόλος των σχολικών διευθυντών 

Σύμφωνα με τους Ζαβλανό (1998) και Σαϊτη (2008) η ηγεσία αφορά στις ενέργειες 

παρακίνησης των υφισταμένων για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών στόχων του 

οργανισμού. Οι θεωρίες-μοντέλα ηγεσίας κατηγοριοποιούνται, βάσει κριτηρίων που αφορούν στα 

ατομικά χαρακτηριστικά του ηγέτη, στη συμπεριφορά του και στην οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητά του, σε τρεις ομάδες:  α) Οι θεωρίες όπου λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του ηγέτη (Trait Theories), β) Οι θεωρίες στις οποίες εξετάζεται η συμπεριφορά 

του ηγέτη (Behavioral Theories) ως προς τον τρόπο διοίκησης των ατόμων και των ομάδων με 

στόχο να εκπληρωθούν οι σκοποί του οργανισμού και γ) οι ενδεχομενικές θεωρίες (Contingency 

Theories), όπου γίνεται παραδοχή ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος ηγεσίας καθορίζεται από την 

τρέχουσα συγκυρία κάθε φορά (Ζαβλανός, 2002, Παπαδόπουλος, 2013). 

Στα πλαίσια του διοικητικού πλέγματος των Blake, Mouton (1964), ο δημοκρατικός ηγέτης 

επιτυγχάνει τις απαιτήσεις του οργανισμού τόσο από τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα άτομα 

για την παραγωγή αλλά και τις καλές σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στους υφισταμένους 

(Αθανασούλα - Ρέππα, 2008). Αρκετά είναι τα ερευνητικά δεδομένα που φανερώνουν την άμεση ή 

έμμεση διασύνδεση της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών με την ασκούμενη μορφή 

ηγεσίας στις σχολικές μονάδες (Bogler, Nir, 2015 · Πασιαρδής, 2004). H  αύξηση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαία, ώστε να μπορούν να 

αφοσιωθούν σε αυτό που κάνουν και να οδηγήσουν στη βελτίωση του σχολείου αλλά και της 

εκπαίδευσης γενικότερα (Cerit, 2009). Πολλά ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση της ασκούμενης ηγεσίας και της εργασιακής ικανοποίησης (Βλ. Παράρτημα, 

Πίνακα 2 για τις πιο πρόσφατες έρευνες) επιβεβαιώνοντας την άποψη των Bushra et al. (2011), 

Dinham, Scott (2000) και Madlock (2008) πως η βελτίωση της επαγγελµατικής ικανοποίησης / 

δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αναζητηθεί µέσω της ενίσχυσης ενδοσχολικών 

παραγόντων όπως είναι το σχολικό κλίµα και η ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή της σχολικής  

μονάδας. Σύμφωνα με τους Hoy, Miskel (2008) και  Pashiardis (2000) στα σχολεία µε υγιές 

σχολικό κλίµα οι επιδόσεις των μαθητών παρουσιάζονται υψηλές γεγονός που συνηγορεί στην 

άποψη ότι η αποτελεσματικότητα ενός σχολείου επηρεάζεται από το σχολικό κλίµα. Οι Leithwood 

et al. (2006) αναγνωρίζουν τη επίδραση του θετικού σχολικού κλίµατος στην επιτυχία 

εκπαιδευτικών και μαθητών και επισημαίνουν πως το ηγετικό στυλ του διευθυντή έχει 

αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωσή του καθώς μπορεί να παρακινήσει, να προάγει την ανοικτή 

επικοινωνία και να επιλύσει τις συγκρούσεις. 

Οι σχολικοί ηγέτες θα πρέπει να εξυψώνουν τα κίνητρα και τους στόχους όλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας χωρίς να επηρεάζονται από οργανικά, γραφειοκρατικά και διοικητικά 

ενδιαφέροντα αλλά και από τις διάφορες αδυναμίες του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος 

(Ματσαγγούρας, 2003). Σύμφωνα με το Sergiovanni (1990), η μετασχηματιστική ηγεσία (Bass, 

1985) σε αντιδιαστολή με τη συναλλακτική ηγεσία (Burns, 1978), οικοδομεί το σεβασμό, την 

επάρκεια, την αυτονομία, και την αναζήτηση υψηλότερων στόχων προσαρμόζοντας το σχολείο 

προς μια νέα κατεύθυνση. Ο σχολικός ηγέτης ενεργώντας μετασχηματιστικά, δύναται να 

καλλιεργήσει στους εκπαιδευτικούς ένα κοινό σύστημα αξιών και μία σχολική κουλτούρα, που θα 

ανταποκρίνεται στους στόχους και το όραμα της εκπαιδευτικής μονάδας και θα μπορεί να 

προκαλέσει την αφοσίωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι διευθυντές μπορούν να εμφανίζουν θετικές 

πεποιθήσεις, να θέτουν προσδοκίες, να εμπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς και να τους παρέχουν 

συνεχείς ευκαιρίες ώστε να προωθείται ο διάλογος, και να λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού 

δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα σχολικό περιβάλλον που υποστηρίζει την ανθεκτικότητα 

των εκπαιδευτικών (Πασιαρδής, 2004 · Sergiovanni, Starratt, 2006). Σύμφωνα με τους Bobek 
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(2002) και Day, Gu (2014) οι παράγοντες που ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα των 

εκπαιδευτικών είναι, μεταξύ άλλων, η ισχυρή εσωτερική παρακίνηση (Chong, Low, 2009), η 

υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα (Day, 2008), η συναδελφική υποστήριξη και η ισχυρή ηγεσία που 

νοιάζεται (Howard, Johnson, 2004 · Olsen, Anderson, 2007). 

Στη βιβλιογραφία, η μελέτη  της σχέσης ανάμεσα στην ψυχική ανθεκτικότητα και τη 

συμβολή της ηγεσίας, των διευθυντών των σχολικών μονάδων, στην επαγγελματική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών παραμένει σε εξέλιξη (Βλ. Παράρτημα, Πίνακα 3 για τις πιο πρόσφατες 

έρευνες). Ωστόσο, με τα έως σήμερα ερευνητικά δεδομένα, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων 

μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας τόσο 

των ίδιων (resilient leaders) όσο και των εκπαιδευτικών του σχολείου με την κατάλληλη στήριξη 

και καθοδήγησή τους δημιουργώντας «ψυχικά ανθεκτικές κοινότητες» μέσω της ενίσχυσης της 

σχεσιακής ψυχικής ανθεκτικότητας (relational resilience) στο σχολείο που διευθύνουν  (Day et al., 

2011 · Gu, 2014 · Le Cornu, 2013). 

5. Συμπεράσματα 

Η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία ατομικές 

εσωτερικές ικανότητες, αλλά και η επίδραση συγκεκριμένων εξωτερικών προστατευτικών 

παραγόντων, μπορούν να επιτύχουν σημαντικά, θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα στο άτομο 

ακόμη και σε ένα αντίξοο επαγγελματικό πλαίσιο (Ευρωπαϊκή Ένωση,2014). H επαγγελματική 

ικανοποίηση, από την άλλη πλευρά, θεωρείται ένας από τους βασικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών (Πασιαρδής, 2004).  

Η ψυχική ανθεκτικότητα ενισχύει την εργασιακή ικανοποίηση (Matos et al., 2010) ενώ σε ότι 

αφορά στους εκπαιδευτικούς η καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας αναδεικνύεται σε ζήτημα 

αυξανόμενης σημασίας για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων καθώς η θετική σχέση ανάμεσα 

στην ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική τους ικανοποίηση αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων (Pretsch et al., 2012). Έως σήμερα, 

δεν έχει μελετηθεί σε βάθος η αλληλεπίδραση των μεταβλητών της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

εκπαιδευτικών, της επαγγελματικής τους ικανοποίησης και της συμβολής των διευθυντών των 

σχολικών μονάδων. Η εν λόγω γνώση μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη καθώς, οι διευθυντές ως 

σχολικοί ηγέτες, καλούνται να ενισχύσουν τα  κίνητρα των εκπαιδευτικών, οδηγώντας τους στην 

αυτοβελτίωση και στην επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών τους μετατρέποντας τις 

δύσκολες καταστάσεις σε ευκαιρίες ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας όλων των 

εμπλεκομένων, στα πλαίσια του συνεχούς μεταβαλλόμενου σχολικού περιβάλλοντος (Tait, 2008). 
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Year Title Author (s) Field Results

2018
Exploring Teachers’ Resilience in Relation to Job Satisfaction, Burnout, 

Organizational Commitment and Perception of Organizational Climate
Deniz Demir Polat & Murat İskender Education

"The results revealed a significant significant positive 

relationships between teachers’ resilience levels and 

organizational commitment, job satisfaction and 

perception of organizational climate"

2017

A Study on the Relationship between Resilience and Turnover Intention: With an 

Emphasis on the Mediating Roles of Job Satisfaction and Job Stress Ghandi, P., Hejazi, E., & Ghandi, N. Education
"Resilience had a positive, significant and direct effect on 

job satisfaction"

2016 Resilience, job satisfaction and anticipated turnover in nurse leaders Hudgins, T. A. Health
"Significant relationship between resilience and job 

satisfaction"

2016
Should I stay or should I go? Resilience as a protective factor for teachers’ 

intention to leave the teaching profession
Arnup, J., & Bowles, T. Education

"Lower levels of resilience are significantly related to a 

higher intention to leave the teaching profession, after 

controlling for job satisfaction and demographic 

variables"

2014
The Mediating Effect of Organization on the Relationship between Teachers 

Resilience and Job Satisfaction

Lee, S. S., Kim, D. H., Song, Y. J., & Oh, 

J. H. 
Education

"The result of the study shows that teacher`s resilience 

and organizational ethical climate for active 

communication are the variables influencing job 

satisfaction"

2014  Leadership and job satisfaction–A review Belias, D., & Koustelios, A. 

Industry, Sales, 

Credit Institutions, 

Education and Law 

Services

Literature Review. "Measuring and analyzing an 

institution’s leadership style in combination with its 

employees’ demographic and individual characteristics 

may lead to valuable conclusions, so that job satisfaction 

is promoted"

2013

Ψυχική Aνθεκτικότητα και Eπαγγελματική Eυημερία των εκπαιδευτικών

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας.

Καλτσή, Β. Education

Resilience & Well-Being of School Staff .

"Η Ψυχική Ανθεκτικότητα είναι ένας παράγοντας που 

επηρεάζει την Επαγγελματική Ευημερία των 

εκπαιδευτικών με θετικό τρόπο"

Table 1. Indicative Recent Researches regarding Resilience and Job Satisfaction

 
 

 

Year Title Results

2018
Transformational Leadership and Job Satisfaction: The Case of Secondary 

Education Teachers in Greece

"Teachers feel substantial satisfaction when the school 

principal acts as a transformational leader. Demographic 

variables, the type of school, and work experience, do 

not affect the views of teachers"

2018
The Impact of Organizational Culture and Leadership Style on Job Satisfaction 

and Employee Performance
"Leadership style had positive impact on job satisfaction"

2017
The Influence of Leadership Styles on Employees’ Job Satisfaction in Ethiopian 

Public Universities

"The findings suggested that transformational 

leadership influenced positively faculty job satisfaction"

2015
The Relationship Between School Leadership And Job Satisfaction Of Secondary 

School Teachers: A Mediating Role Of Teacher Empowerment

"School Leadership influences positevely teachers’ Job 

Satisfaction"

2014 The role of leadership styles on staff's job satisfaction in public organizations

Literature Review. "Essential role of leadership styles on 

job satisfaction among staff at public educational 

organizations"

2013
Sustaining the Commitment and Realising the Potential of Highly Promising 

Teachers

" ...The group of primary and secondary teachers  with 

the highest levels of job satisfaction where school 

leadership practices and school cultures enabled teachers 

feeling respected, valued and supported to develop their 

teaching ..."

2011
Effect of transformational leadership on employees' job satisfaction and 

organizational commitment in banking sector of Lahore (Pakistan)

"Transformational leadership positively effects job 

satisfaction and organizational commitment of 

employees"

Author (s)

Table 2. Indicative Recent Researches regarding Leadership and Job Satisfaction in Education

Kouni, Z., Koutsoukos, M., & Panta, D. 

Ilham, R. 

Kebede, A. M., & Demeke, G. W. 

Yangaiya, S. A., & Magaji, K. 

Mehrad, A., & Fallahi, B. 

Cameron, M.,& Lovett, S.

Bushra, F., Ahmad, U., & Naveed, A. 
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Year Title Author (s) Field Results

2018
The relationship between resilience and empowering leader behaviour of nurse 

managers in the mining healthcare sector

Tau, B., Du Plessis, E., Koen, D., & 

Ellis, S.
Health

"Respondents with high resilience scores tended to have 

higher leader empowering behaviour. This produces job 

satisfaction, cost-effectiveness, better solutions and 

constructive conflict management"

2018
Authentic Leadership and Psychological Capital: A Mingle Effort to Increase Job 

Satisfaction and Lessen Job Stress

Sultana, Umme Salma, Mohd Ridzuan 

Darun, and Liu Yao. 
Health

"Authentic leadership influence job satisfaction 

positively. Also, there is a positive influence of resilience 

on job satisfaction"

2018

Πώς η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών επηρεάζει την επαγγελματική 

τους ικανοποίηση από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας; Μεταπτυχιακή 

Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μήττα, Α. Education

 -Μικρή αρνητική συσχέτιση Επαγγελματικής και 

Κοινωνικής ΨΑ και στην Ικανοποίηση από τον Διευθυντή 

/

 -Σημαντική αρνητική συσχέτιση Συναισθηματικής ΨΑ 

και στην Ικανοποίηση από τον Διευθυντή

2016
Employee resilience and leadership styles: The moderating role of proactive 

personality and optimism

Nguyen, Q., Kuntz, J. R., Näswall, K., & 

Malinen, S.

Finance, 

Healthcare and 

Education

Resilience / leadership relationship, only.

"Resilient employee behaviours were significantly related 

to leadership behaviours"

2016
Employees’ psychological capital, job satisfaction, insecurity, and intentions to 

quit: The direct and indirect effects of authentic leadership
Olaniyan, O. S., & Hystad, S. W. Marine/Offshore

"Employees working in the marine/offshore sector are 

faced with persistent fluctuations and uncertainties, and 

having an authentic leader will promote job satisfaction, 

while reducing both job insecurities and turnover 

intentions among employees"

2016 Effects of resilience on productivity under authentic leadership Zehir, C., & Narcıkara, E. 
Private multi-

sector companies

Resilience / leadership relationship, only.

"...meaningful relationship between authentic leadership 

and the mediating effect of resilience"

2005 Leadership behaviors and subordinate resilience
Harland, L., Harrison, W., Jones, J. R., 

& Reiter-Palmon, R.
Education

Resilience / leadership relationship, only.

"Only part of transactional leadership dimensions are 

positively associated with subordinate resilience"

Table 3. Indicative Recent Researches regarding Resilience, Leadership and Job Satisfaction
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Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

Περίληψη 

Τα πολύπλοκα και πολυδιάστατα σύγχρονα προβλήματα, όπως η περιβαλλοντική 

υποβάθμιση, απαιτούν διεπιστημονική διαχείριση. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η 

προετοιμασία επιστημόνων από διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι πρέπει να αναπτύσσουν τόσο 

μεταξύ τους όσο και με άλλες επαγγελματικές ομάδες αποδοτικές διεπιστημονικές και 

διεπαγγελματικές συνεργασίες. Το άρθρο παρουσιάζει την αντίληψη φοιτητών και αποφοίτων ενός 

διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών για τη διεπιστημονικότητα και την αξία της στην 

εκπαίδευση. Για το σκοπό της έρευνας, διαμοιράστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο σε φοιτητές και 

απόφοιτους μεταπτυχιακού προγράμματος περιβαλλοντικής υγείας. Η στατιστική ανάλυση ανέδειξε 

την αντίληψη των εκπαιδευομένων ενός κατεξοχήν διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών για τη 

διεπιστημονικότητα, τα οφέλη της σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, την ελκυστικότητα 

που προσδίδει στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και για τη διεπιστημονική συνεργασία, το 

συνδυασμό γνώσεων και την παραγωγή νέας γνώσης. Επιπλέον, προτείνεται η αξιοποίηση της 
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διεπιστημονικότητας για τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αυξάνοντας τόσο τη 

χρησιμότητά τους στη σύγχρονη πραγματικότητα όσο και την ελκυστικότητά τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονικότητα, εκπαίδευση, περιβαλλοντική υγεία 

1. Εισαγωγή 

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι επιπτώσεις της στην υγεία, στην κοινωνία και την 

οικονομία συνιστούν μία ιδιαιτέρως σημαντική παγκόσμια πρόκληση που αφορά τις παρούσες και 

τις μελλοντικές γενεές, με τις λάθος επιλογές των προηγούμενων γενεών να επιβαρύνουν τις 

επόμενες (Dunlap, Brulle, 2015; Owusu, Asumadu-Sarkodie, 2016; Hsiang et al., 2017; Serdeczny 

et al., 2017; Gillette et al., 2018). Η περιβαλλοντική διαχείριση, η βιώσιμη αντιμετώπιση της 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των συνεπειών της, αλλά και η διαχείριση της επιστημονικής 

αβεβαιότητας, των κενών στην επιστημονική γνώση δηλαδή, απαιτούν ολοκληρωμένες και 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις, με βασικό χαρακτηριστικό τη θεμελίωση ουσιαστικών συνεργασιών 

μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (Head, 2014; Bandara et al., 2016; Wesselink et al., 2015; 

Yilhäisi et al., 2015; Gilek et al., 2016; Hammer, 2016; Karlsson et al., 2016; Rahman et al., 2017). 

Η διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία είναι εξ ορισμού και θεμελιωδώς διαφορετική από την 

πολυεπιστημονική προσέγγιση, βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων από διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία, επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα κάθε μίας επιστήμης και αξιοποιεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το σύνολο της διαθέσιμης γνώσης (Alvargonzález, 2011). Επιστήμονες 

διαφορετικών ειδικοτήτων, διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες, πολιτικοί και πολίτες θα πρέπει 

να αναπτύξουν μεταξύ τους αρμονικές και αποδοτικές συνεργασίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση 

να ανταποκριθούν στην πολυδιάστατη πρόκληση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αλλά και να 

διαμοιραστούν και να παράγουν γνώση (Head, 2014; Bandara et al., 2016; Courtenay et al., 2015; 

Owen, 2015; Evers et al., 2016; Gilek et al., 2016; Hidalgo, 2016; Karlsson et al., 2016; Little, 

2017; Serrao-Neumann, Coudrain, 2018).  

Προς την κατεύθυνση αυτή, κινείται ο εφοδιασμός των εκπαιδευομένων με γνώσεις, 

δεξιότητες, ηθικές και κοινωνικές αρετές μέσα από την παροχή, τη συνεχή αξιολόγηση, τον 

επανασχεδιασμό και τη συνεχή βελτίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών τόσο σε 

προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (βλ. Strandberg, 2017). Στόχος της παρούσας 

εισήγησης είναι να παρουσιάσει την αντίληψη φοιτητών και αποφοίτων ενός διεπιστημονικού 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για τη διεπιστημονικότητα, την αξία της και για το πόσο η 

εν λόγω προσέγγιση τους έχει ωφελήσει σε προσωπικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

2.1. Υλικό και Μέθοδοι 

Για το σκοπό της έρευνας, διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο σε εν ενεργεία 

φοιτητές και σε απόφοιτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Περιβάλλον και Υγεία. 

Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», το οποίο επανιδρύθηκε το 

προηγούμενο έτος (2018). Αφορμή για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η διοργάνωση του 5ου 

Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

με θέμα «Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση» και, κατ’ 

επέκταση, η επιλογή των ερωτήσεων βασίστηκε στο ύφος και στους σκοπούς του συνεδρίου.  

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 99 άτομα (73 γυναίκες και 26 άνδρες), ηλικίας από 22 έως 

και πάνω από 50 ετών. Από τους ερωτηθέντες, οι 30 ήταν φοιτητές του Α’ εξαμήνου (30,3%), οι 16 

ήταν φοιτητές του Β’ εξαμήνου (16,2%), οι 14 ήταν φοιτητές Γ’ ή μεγαλύτερου εξαμήνου (14,1%) 

και οι 39 ήταν απόφοιτοι του προγράμματος (39,4%). Η ταυτόχρονη ύπαρξη φοιτητών Α’ και Β’ 

εξαμήνου συνέβη διότι το ΠΜΣ, κατά την επανίδρυσή του, όρισε ως εξάμηνο έναρξης της 

φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο και όχι το εαρινό όπως ήταν τα προηγούμενα έτη. 
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Ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων από φοιτητές του Α’ εξαμήνου συμβαδίζει με την 

υποδοχή μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, συγκριτικά με 

προηγούμενα έτη. Επιπλέον, η αναλογία ανδρών/γυναικών που καταγράφηκε (περίπου 1/3) ήταν η 

αναμενόμενη, καθώς είναι η συνηθισμένη αναλογία στις αίθουσες διδασκαλίας του ΠΜΣ.  

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα μαζί με τα ποσοστά που 

αντιστοιχούν σε κάθε μία απάντηση, ήταν ανώνυμο και περιελάμβανε συνολικά 19 ερωτήσεις: 15 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 4 ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης. Οι 2 από τις 4 ερωτήσεις 

ανάπτυξης (τίτλος σπουδών και αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού της διεπιστημονικότητας) 

απαιτούσαν εισαγωγή κειμένου για να θεωρηθεί ολοκληρωμένο το ερωτηματολόγιο από το 

ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά ήταν στην κρίση των ερωτηθέντων αν θα απαντούσαν. Δηλαδή, στην 

περίπτωση που δεν επιθυμούσαν να απαντήσουν, μπορούσαν να το δηλώσουν με παύλα «-» ή με 

οτιδήποτε άλλο υποδηλώνει μη επιθυμία απάντησης. Οι άλλες δύο ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν 

καθαρά προαιρετικές τόσο για τους ερωτηθέντες όσο και για το ηλεκτρονικό σύστημα.  

Η συλλογή των απαντήσεων πραγματοποιήθηκε τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 

2018, ώστε να υπάρχει παράλληλα η εξοικείωση των νεοεισαχθέντων φοιτητών με το πρόγραμμα 

σπουδών. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 

Ver. 20 (IBM). 

2.2. Γενικά στατιστικά αποτελέσματα 

Η διεπιστημονικότητα του προγράμματος σπουδών, για το 73,7% των ερωτηθέντων, υπήρξε 

λόγος για την απόφασή τους να επιλέξουν το ΠΜΣ. Η στατιστική επεξεργασία (Fisher’s Exact 

Test) έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση (p<0,05) μεταξύ της απόφασής τους αυτής και α) της γνώμης 

τους για τη διεπιστημονικότητα (βλ. Σχήμα 1), β) της αντίληψής τους για την αναγκαιότητα 

ύπαρξης της διεπιστημονικότητας στο πρόγραμμα σπουδών, γ) του ενδιαφέροντός τους να 

παρακολουθήσουν μαθήματα από διαφορετικά από το δικό τους επιστημονικά πεδία και δ) της 

ύπαρξης σχετικού οφέλους στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. 

 

 
Σχήμα 1: Συσχέτιση της επιλογής του ΠΜΣ λόγω του διεπιστημονικού του περιεχομένου με τον χαρακτηρισμό της 

διεπιστημονικότητας (SPSS) 

 

Το όφελος σε επαγγελματικό επίπεδο συσχετίστηκε επίσης (Fisher’s Exact Test, p<0.05) με 

α) το πώς χαρακτηρίζουν οι ερωτηθέντες τη διεπιστημονικότητα, β) την άποψή τους για τη 

χρησιμότητα της διεπιστημονικότητας στο πρόγραμμα σπουδών, γ) το ενδιαφέρον τους για την 

παρακολούθηση μαθημάτων που δεν ανήκουν στο δικό τους επιστημονικό πεδίο και δ) το πόσο 
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ελκυστικό θεωρούν το συνολικό προσφερόμενο εκπαιδευτικό προϊόν. Επιπλέον, ένα άτομο που 

χαρακτήρισε τη διεπιστημονικότητα ως «αναγκαίο κακό» δικαιολόγησε την απάντησή του 

αναφέροντας ότι η διεπιστημονικότητα απαιτείται για επαγγελματική εξέλιξη. Παρατηρούμε, 

δηλαδή, ότι και σε αυτήν την περίπτωση, ο ερωτηθέντας συσχέτισε τη διεπιστημονικότητα με το 

επαγγελματικό όφελος.  

Θα πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι το όφελος στις επαγγελματικές και σε άλλες 

δραστηριότητες συσχετίστηκε στατιστικά (Fisher’s exact test, p<0,05) με την άποψη των 

ερωτηθέντων για την αναγκαιότητα ύπαρξης του διεπιστημονικού χαρακτήρα στη διδασκαλία του 

γνωστικού αντικειμένου που επέλεξαν να σπουδάσουν. Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο για 

ευνόητους λόγους, το επαγγελματικό όφελος συσχετίστηκε στατιστικά (Fisher’s Exact Test, 

p<0.05) με το γενικότερο όφελος στην καθημερινότητά τους. 

Όσον αφορά στο περιεχόμενο των διαλέξεων, το διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με την 

ύπαρξη μαθημάτων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία καθιστά την παρακολούθηση των 

διαλέξεων τουλάχιστον «πολύ ελκυστική» για το 72,7% των ερωτηθέντων, με το 93.9% να δηλώνει 

τουλάχιστον αρκετό ενδιαφέρον για την παρακολούθηση των μη οικείων μαθημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, η παράμετρος «ελκυστικότητα» συνδέθηκε στατιστικά με α) το ενδιαφέρον για την 

παρακολούθηση των διαλέξεων των μη οικείων μαθημάτων (Fischer’s Exact Test, p<0,001), β) το 

όφελος τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο (p<0,05) όσο και σε κάθε άλλο επίπεδο (p<0,001) και γ) 

την άποψή τους για το κατά πόσο είναι εφικτή η συνεργασία μεταξύ επιστημόνων από διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία για την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων προκλήσεων της σύγχρονης 

πραγματικότητας (p<0,05). 

2.3. Απαντήσεις στις ερωτήσεις ανάπτυξης 

Σύμφωνα με όσους ερωτηθέντες χαρακτήρισαν τη διεπιστημονικότητα «απαραίτητη» 

(60,6%), η διεπιστημονικότητα: 

 Συνδυάζει και εξασφαλίζει ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων, οδηγώντας σε μια «γνώση» πιο 

ολοκληρωμένη και πιο πολυδιάστατη 

 Προσεγγίζει ολιστικά το υπό εξέταση ζήτημα, καλύπτοντας την πολυπλοκότητα της 

πραγματικότητας 

 Καθιστά πιο αποτελεσματική την ταυτοποίηση ενός προβλήματος και οδηγεί σε ορθότερες 

λήψεις αποφάσεων για την αντιμετώπισή του 

 Δημιουργεί άμιλλα και προάγει τη συνεργασία και την αλληλομετάδοση πληροφοριών 

 Μεταφέρει ρητή γνώση (το “know-what”) και άρρητη γνώση (το “know-how”) από το ένα 

επιστημονικό πεδίο στο άλλο 

 Συνεισφέρει στην κάλυψη κενών στην επιστημονική γνώση και στην πρόοδο των 

επιστημών 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παρακάτω ερώτηση (ερώτηση 16), την απάντηση της 

οποίας κλήθηκαν προαιρετικά να δικαιολογήσουν όσοι το επιθυμούσαν: 

«Η περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι ένα σύγχρονο πολυδιάστατο πρόβλημα με πλήθος 

επιπτώσεων, όπως επιπτώσεις στην υγεία, στην κοινωνία και την οικονομία. Πιστεύετε ότι η γνώμη 

ενός περιβαλλοντολόγου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τη γνώμη ενός κοινωνιολόγου για το 

συγκεκριμένο ζήτημα;» 

Το 62,6% απάντησε «Όχι, οι δύο γνώμες έχουν την ίδια βαρύτητα». Όμως, ένα υψηλό 

ποσοστό (32,3%) απάντησε «Ναι».  

Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, υπάρχει μία εμφανής τάση μείωσης του 

υψηλού ποσοστού του «Ναι» από το Α’ εξάμηνο (43,3%) προς την ολοκλήρωση των σπουδών 

(28,6%) και μετά από αυτήν (23,1%), χωρίς, όμως, να στοιχειοθετείται στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (p>0,05). 
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Σχήμα 2: Συσχέτιση της κατάστασης φοίτησης με την απάντηση στην ερώτηση 16 (SPSS) 

Επιπλέον, τρεις θετικές απαντήσεις «στέρησαν» από τον κοινωνιολόγο την επιστημονική 

φύση του επαγγέλματός του, κάτι που αποτελεί τροχοπέδη για την επίτευξη των απαραίτητων 

προϋποθέσεων για μια επιτυχή διεπιστημονική συνεργασία. 

Η πρώτη από τις τρεις αυτές απαντήσεις δόθηκε από εν ενεργεία μεταπτυχιακό φοιτητή, 

απόφοιτο σχολής θετικών επιστημών, που, ενώ θεωρεί τη διεπιστημονικότητα απαραίτητη, απαντά 

ως εξής: 

«Τα τεράστια περιβαλλοντικά ζητήματα απαιτούν λύσεις από επιστήμονες, διότι μόνο με βάση 

τις φυσικές επιστήμες μπορούμε να φθάσουμε στη ρίζα των περιβαλλοντικών προβλημάτων» 

Η δεύτερη, η οποία δόθηκε επίσης από εν ενεργεία μεταπτυχιακό φοιτητή, απόφοιτο σχολής 

επιστημών υγείας, ήταν η παρακάτω:  

«Ο περιβαλλοντολόγος έχει και επιστημονικές γνώσεις, άρα θα κατανοεί σε βάθος κάποια 

θέματα» 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στους ερωτηθέντες υπήρχαν 2 

κοινωνιολόγοι (απάντησαν «Όχι, οι δύο γνώμες έχουν την ίδια βαρύτητα»), 3 περιβαλλοντολόγοι 

(οι δύο απάντησαν «Όχι, οι δύο γνώμες έχουν την ίδια βαρύτητα» και ο ένας απάντησε «Ναι»), 3 

μηχανικοί περιβάλλοντος (απάντησαν και οι 3 «Ναι») και 1 τεχνολόγος περιβάλλοντος (απάντησε 

«Ναι»).  

Η τρίτη θετική απάντηση δίνεται από εν ενεργεία μεταπτυχιακό φοιτητή, απόφοιτο σχολής 

διοίκησης επιχειρήσεων: 

«Εξαρτάται από την περίσταση. Αν πρόκειται για ένα ΠΜΣ, δεν πιστεύω ότι έχει και μεγάλη 

σημασία η γνώμη ενός κοινωνιολόγου […]. Αν, όμως, πρόκειται για συζητήσεις που απευθύνονται 

στο κοινό ή διεξάγονται προκειμένου να αποφασιστεί η εισαγωγή κάποιων μέτρων, τότε ναι, 

χρειάζεται, ενδεχομένως, και ο κοινωνιολόγος» 

Βέβαια, ανάμεσα στις απαντήσεις, υπήρχε μία που και αυτή δόθηκε από εν ενεργεία 

μεταπτυχιακό φοιτητή, απόφοιτο σχολής θετικών επιστημών, η οποία μιλούσε για «βιώσιμη λύση», 

τοποθετώντας τον παράγοντα της βιωσιμότητας μίας λύσης στο επίκεντρο των διεπιστημονικών 

συνεργασιών: 

«Η περιβαλλοντική υποβάθμιση εξαρτάται κατά βάση από τον ίδιο τον άνθρωπο και τις 

επιλογές του. Η βιώσιμη λύση των προβλημάτων αυτών εξαρτάται από την επιτυχή συνεργασία 

διαφόρων επιστημόνων (περιβαλλοντολόγων, κοινωνιολόγων, καθώς και άλλων επιστημόνων όπως 

οικονομολόγων, μηχανικών, νομικών κ.ά.) για την ανάλυση των προβλημάτων από φυσικής, αλλά και 

κοινωνικοοικονομικής πλευράς, καθώς και για το σωστό σχεδιασμό επίλυσής τους, τη θέσπιση 

καλύτερης νομοθεσίας, την εκπαίδευση των πολιτών κλπ» 
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Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, ζητήθηκε ακόμη από τους συμμετέχοντες, χωρίς να 

ανατρέξουν σε βιβλία ή άλλες πηγές, να δώσουν ένα σύντομο ορισμό της διεπιστημονικότητας και 

να αναφέρουν ποια είναι η διαφορά της με την έννοια της «πολυεπιστημονικότητας».  

Οι περισσότεροι από τους ορισμούς που δόθηκαν για τη «διεπιστημονικότητα» κρίθηκαν 

αρκετά ικανοποιητικοί και περιελάμβαναν τη λέξη κλειδί «συνεργασία». Δίνονται στη συνέχεια 

δύο χαρακτηριστικές απαντήσεις. 

Από απόφοιτο του προγράμματος, προερχόμενο από σχολή επιστημών υγείας:  

«Διεπιστημονικότητα: Η συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών χώρων στη μελέτη ενός 

θέματος με στόχο να καταλήξει αυτή η «ζύμωση» σε ένα συμπέρασμα ή έστω σε ένα βήμα παρακάτω. 

Διαφορά με πολυεπιστημονικότητα: Η διαφορά τους είναι στη συνεργασία» 

Από εν ενεργεία φοιτητή, απόφοιτο παιδαγωγικού τμήματος: 

«Διεπιστημονικότητα είναι μια ουσιαστική συνεργασία πολλών επιστημών σε πολύπλοκα 

θέματα, όχι απλή ανάλυση από κάθε κλάδο επιστημών» 

Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι όσον αφορά στην έννοια της «πολυεπιστημονικότητας», 

διαπιστώθηκε ότι αρκετοί ερωτηθέντες δεν μπόρεσαν να την ορίσουν σωστά και, κατ’ επέκταση, 

δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν ορθά τη διαφορά των δύο αυτών εννοιών. Πιο συγκεκριμένα, από 

τους 42 που απάντησαν σε αυτήν την προαιρετική ερώτηση, μόλις οι 15 έδωσαν ορθές απαντήσεις 

για την «πολυεπιστημονικότητα». Αντιθέτως, 17 έδωσαν εσφαλμένες απαντήσεις και 10 έδωσαν 

ορισμό μόνο για τη «διεπιστημονικότητα». 

3. Συζήτηση – Σχόλια 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας αναδεικνύουν τη σύγχρονη αντίληψη για τη 

διεπιστημονικότητα και για τη διεπιστημονική συνεργασία που έχουν φοιτητές και απόφοιτοι ενός 

κατεξοχήν διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών. Η διεπιστημονικότητα προσδίδει 

ελκυστικότητα στο πρόγραμμα σπουδών και, ενδεχομένως, μπορεί να αξιοποιηθεί ως θεμέλια βάση 

για τη δημιουργία ελκυστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, καθίσταται σαφές ότι ένα 

ελκυστικό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενδιαφέροντος προς αυτό, 

την εμφάνιση οφέλους στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των εκπαιδευομένων και 

ενδεχομένως για την επίτευξη αρκετών απαραίτητων προϋποθέσεων για την αποδοχή και τη 

θεμελίωση αποδοτικών διεπιστημονικών και διεπαγγελματικών συνεργασιών. 

Μία τάση μείωσης της απάντησης «Ναι» στην ερώτηση σύγκρισης της γνώμης ενός 

περιβαλλοντολόγου με την αντίστοιχη γνώμη ενός κοινωνιολόγου, ενώ καταγράφεται από το Α’ 

εξάμηνο προς την ολοκλήρωση των σπουδών και συνεχίζεται και στους απόφοιτους δεν μπορεί να 

αξιολογηθεί ως ικανοποιητική. Μάλιστα, το 37,4% των αποφοίτων δεν θεώρησε ισάξιες τις δύο 

γνώμες. Παρόλο που στατιστικά συμπεράσματα δεν μπορούν να προκύψουν, ενδεχομένως και 

ειδικά για τους απόφοιτους, να ήταν ωφέλιμη η ύπαρξη ειδικά σχεδιασμένων διεπιστημονικών 

προγραμμάτων δια βίου μάθησης, ώστε να μην διακόπτεται η επαφή τους με τον παράγοντα της 

διεπιστημονικότητας. 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην ίδια ερώτηση, δημιουργείται πράγματι ένας 

προβληματισμός και διαπιστώνεται πιθανό πρόβλημα στην περίπτωση που θα απαιτούταν μεταξύ 

των ερωτηθέντων κάποια σχετική διεπιστημονική συνεργασία. Επιπλέον, η αδυναμία εύρεσης των 

επιθυμητών στατιστικών εξαρτήσεων, αλλά και ορισμένες απαντήσεις από φοιτητές του Α’ 

εξαμήνου, υποδηλώνουν, ενδεχομένως, την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικών παρεμβάσεων σε 

προπτυχιακό επίπεδο, ώστε να υπάρξει από νωρίς αλλαγή νοοτροπίας προς την κατεύθυνση της 

διεπιστημονικότητας και της αποδοχής της ουσιαστικής διεπιστημονικής συνεργασίας. Σε κάθε 

περίπτωση, δεν χωρά αμφιβολία ότι κάθε μία τέτοια παρέμβαση θα πρέπει να συνδυάζεται με την 

αποφυγή ρητορικής, από οποιονδήποτε διδάσκοντα, που να υποβαθμίζει την αξία άλλων 

επιστημών. 

Επίσης, όσον αφορά στα περιβαλλοντικά ζητήματα, ενδεχομένως δεν έχει γίνει από όλους 

τους εκπαιδευόμενους πλήρως αντιληπτός ο πολύπλοκος και πολυδιάστατος χαρακτήρας τους, ο 
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οποίος απαιτεί συνεργασία μεγάλου αριθμού επιστημόνων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία 

και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντικά ζητήματα ηθικής (Carolan, 2008; Jia et al., 2017). 

Επιπλέον, η αδυναμία ξεκάθαρου διαχωρισμού της έννοιας της «διεπιστημονικότητας» από την 

έννοια της «πολυεπιστημονικότητας» είναι πιθανό να κρύβει έναν εν δυνάμει κίνδυνο εκφυλισμού 

διαφόρων διεπιστημονικών προσπαθειών σε πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις. Οι δύο αυτές 

παρατηρήσεις δημιουργούν χώρο για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να 

πραγματοποιηθούν. 

4. Συμπεράσματα 

Η αντίληψη των φοιτητών για την αξία της διεπιστημονικότητας κρίνεται σημαντικά υψηλή. 

Επιπλέον, αναγνωρίζονται τα οφέλη της διεπιστημονικότητας τόσο σε προσωπικό όσο και σε 

επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και καταγράφονται, μέσω των προαιρετικών ερωτήσεων, σημαντικές 

παράμετροι, όπως η συνεργασία, η βιωσιμότητα, ο συνδυασμός γνώσεων και η παραγωγή νέας 

γνώσης. 

Βέβαια, υπήρξαν απαντήσεις που ανέδειξαν την αναγκαιότητα για στοχευμένες εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις, ώστε να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την επίτευξη των 

διεπιστημονικών συνεργασιών που είναι απαραίτητες για την επίλυση των πολυσύνθετων και 

πολυδιάστατων παγκόσμιων προβλημάτων, όπως αυτό της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που 

απαιτεί τόσο παγκόσμια όσο και τοπική δράση και συνεργασία (βλ. Hauser et al., 2016). Η 

διεπιστημονικότητα μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί ως θεμέλιος λίθος για τη δημιουργία νέων 

σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αυξάνοντας τόσο την ελκυστικότητά τους όσο και τη 

χρησιμότητά τους στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. 
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□ 22 - 25 (16,2%) 

□ 26 - 30 (21,2%) 

□ 31 - 35 (20,2%) 

□ 36 - 40 (14,1%) 

□ 41 - 45 (9,1%) 

□ 46 - 50 (10,1%) 

□ 51 και πάνω  (9,1%) 

2. Παρακαλούμε, προσδιορίστε το φύλο σας. 

□ Άνδρας (26,3%) 

□ Γυναίκα (73,7%) 

□ Άλλο (0%) 

3. Ποιο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσής σας (ολοκληρωμένες σπουδές, επιλέξτε τον ανώτερο 

τίτλο που διαθέτετε); 

□ Βασικό πτυχίο σπουδών (49,5%) 

□ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (46,5%) 

□ Διδακτορικός τίτλος σπουδών (4%) 

4. Έχετε ολοκληρώσει κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα 

(π.χ. το παρόν ΠΜΣ αν είστε απόφοιτος/η ή κάποιο άλλο διεπιστημονικό ΠΜΣ αν δεν έχετε 

ακόμα αποφοιτήσει από το παρόν ΠΜΣ); 

□ Ναι (46,5%) 

□ Όχι (51,5%) 

□ Έχω ολοκληρώσει κάποιο ΠΜΣ, αλλά δεν είμαι σίγουρος/η αν ήταν διεπιστημονικό (2%) 

5. Ποιο είναι το βασικό σας πτυχίο; Αν έχετε πάνω από έναν βασικό τίτλο σπουδών, 

παρακαλούμε σημειώστε κάθε τίτλο που έχετε. 

6. Σε ποιο εξάμηνο φοίτησης βρίσκεστε; Εάν έχετε αποφοιτήσει από το ΠΜΣ, επιλέξτε την 

τελευταία επιλογή. 

□ Α’ εξάμηνο (30,3%) 

□ Β’ εξάμηνο (16,2%) 

□ Γ’ εξάμηνο και μεγαλύτερο  (14,1%) 

□ Απόφοιτος/η (39,4%) 

7. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη διεπιστημονικότητα; 

□ Αδιάφορη (0%) 

□ Χρήσιμη (38,4%) 

□ Απαραίτητη, αλλά είναι «αναγκαίο κακό» (1%) 

□ Απαραίτητη (60,6%) 

8. Μπορείτε με συντομία να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στην προηγούμενη ερώτηση; 

9. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του ΠΜΣ ήταν λόγος για να το επιλέξετε; 

□ Ναι (73,7%) 

□ Όχι (23,2%) 

□ Δεν ξέρω / Δεν απαντώ (3%) 

10. Πόσο αναγκαία θεωρείτε τη διεπιστημονικότητα στο χώρο της διδασκαλίας του γνωστικού 

αντικειμένου της περιβαλλοντικής υγείας; 

□ Καθόλου (0%) 

□ Λίγο (0%) 

□ Αρκετά (17,2%) 

□ Πολύ (37,4%) 

□ Πάρα πολύ (45,5%) 

11. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι η διεπιστημονικότητα κατά τη διδασκαλία δημιουργεί ένα πιο 

ελκυστικό τελικό εκπαιδευτικό προϊόν; 

□ Καθόλου (0%) 
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□ Λίγο (3%) 

□ Αρκετά (24,2%) 

□ Πολύ (43,4%) 

□ Πάρα πολύ (29,3%) 

12. Η φοιτητική σας ομάδα αποτελείται από άτομα προερχόμενα από διαφορετικά επιστημονικά 

πεδία. Όταν ένας διδάσκοντας διδάσκει ένα αντικείμενο που δεν είναι του δικού σας 

επιστημονικού πεδίου, σε τι βαθμό σας ενδιαφέρει η παρακολούθησή του; Παρακαλούμε, 

απαντήστε τι συμβαίνει τις περισσότερες φορές. 

□ Καθόλου (0%) 

□ Λίγο (6,1%) 

□ Αρκετά (21,2%) 

□ Πολύ (33,3%) 

□ Πάρα πολύ (39,4%) 

13. Όταν ένας διδάσκοντας διδάσκει ένα αντικείμενο που είναι του δικού σας επιστημονικού 

πεδίου και το γνωρίζετε καλά, σε τι βαθμό σας ενδιαφέρει η παρακολούθησή του; 

Παρακαλούμε, απαντήστε τι συμβαίνει τις περισσότερες φορές. 

□ Καθόλου (0%) 

□ Λίγο (8,1%) 

□ Αρκετά (23,2%) 

□ Πολύ (28,3%) 

□ Πάρα πολύ (40,4%) 

14. Σε τι βαθμό η επαφή σας με το διεπιστημονικό χαρακτήρα του ΠΜΣ σας έχει ωφελήσει, ως 

μέθοδος ή ως αντίληψη, σε επαγγελματικό επίπεδο; 

□ Καθόλου (2%) 

□ Λίγο (13,1%) 

□ Αρκετά (31,3%) 

□ Πολύ (23,2%) 

□ Πάρα πολύ (30,3%) 

15. Σε τι βαθμό η επαφή σας με το διεπιστημονικό χαρακτήρα του ΠΜΣ σας έχει ωφελήσει, ως 

μέθοδος ή ως αντίληψη, σε κάθε άλλο επίπεδο (πλην του επαγγελματικού επιπέδου, π.χ. στον 

τρόπο που αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα γύρω σας); 

□ Καθόλου (1%) 

□ Λίγο (2%) 

□ Αρκετά (18,2%) 

□ Πολύ (38,4%) 

□ Πάρα πολύ (40,4%) 

16. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι ένα σύγχρονο πολυδιάστατο πρόβλημα με πλήθος 

επιπτώσεων, όπως επιπτώσεις στην υγεία, στην κοινωνία και την οικονομία. Πιστεύετε ότι η 

γνώμη ενός περιβαλλοντολόγου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τη γνώμη ενός κοινωνιολόγου για 

το συγκεκριμένο ζήτημα; 

□ Ναι (32,3%) 

□ Όχι, οι δύο γνώμες έχουν την ίδια βαρύτητα (62,6%) 

□ Όχι, η γνώμη του κοινωνιολόγου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα (0%) 

□ Δεν ξέρω / Δεν απαντώ (5,1%) 

17. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε με συντομία να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στην 

προηγούμενη ερώτηση (προαιρετική ερώτηση); 

18. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι είναι εφικτή η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ επιστημόνων 

από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων προκλήσεων 

της σύγχρονης πραγματικότητας; 

□ Καθόλου (0%) 
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□ Λίγο (6,1%) 

□ Αρκετά (35,4%) 

□ Πολύ (28,3%) 

□ Πάρα πολύ (30,3%)  

19. Παρακαλούμε θερμά, χωρίς να ανατρέξετε σε βιβλία ή άλλες πηγές, δώστε ένα σύντομο 

ορισμό της διεπιστημονικότητας και αναφέρετε ποια θεωρείτε ότι είναι η διαφορά της με την 

έννοια της «πολυεπιστημονικότητας» (προαιρετική ερώτηση). 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ Ευγνωμοσύνης, 

Θυμού και Επιθετικότητας σε μαθητές σχολικής ηλικίας. Η Eυγνωμοσύνη ορίζεται από πολλούς 

μελετητές ως μια θετική συναισθηματική αντίδραση στην παραλαβή ενός οφέλους - δώρου και ο 

ρόλος της στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών. Στην έρευνα συμμετείχαν 1931 μαθητές ηλικίας 10-12 ετών από 

όλη την Ελλάδα. Για την αξιολόγηση της Ευγνωμοσύνης, του Θυμού ως χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας και της Επιθετικότητας χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια: The Gratitude 

Questionnare - 6 (McCullough et al., 2002), το Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του Θυμού 

(Μπότσαρη, 2010b), και το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των μορφών Επιθετικότητας και 

Εχθρότητας (Μπότσαρη, 2010b). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της Eυγνωμοσύνης, του Θυμού ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας (r=-0.26, p<0.01), και 

της Επιθετικότητας (r=-0.36, p<0.01). Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης ενισχύουν και 

διευρύνουν αποτελέσματα προγενέστερων μελετών. 

Λέξεις Κλειδιά: Ευγνωμοσύνη, Θετική ψυχολογία, Θυμός, Επιθετικότητα. 

1. Εισαγωγή 

Για την κατανόηση των δυσκολιών συμπεριφοράς που προκύπτουν από καταστάσεις θυμού 

και επιθετικότητας, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν, κυρίως, στα αρνητικά συναισθήματα που 

αυξάνουν το θυμό και την επιθετικότητα (Bushman & Huesmann, 2014; DeWall et al., 2011). 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο των ερευνών της θετικής ψυχολογίας, αποδεικνύεται ότι 

η διερεύνηση και ο εντοπισμός των θετικών συναισθημάτων μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του 

θυμού και της επιθετικότητας. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να αποδείξει ότι η ευγνωμοσύνη, ως 

ένα θετικό συναίσθημα με θετική επίδραση στις κοινωνικές σχέσεις, συνδέεται αρνητικά με τα 

παραπάνω αρνητικά συναισθήματα. 
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1.1. Ευγνωμοσύνη 

Ευγνωμοσύνη είναι η εκτίμηση που αισθάνεται κάποιος αφού έχει επωφεληθεί από μια 

αλτρουιστική πράξη. Χαρακτηρίζεται από τον Haidt (2003) ως ένα ηθικό συναίσθημα και 

σχετίζεται με την κοινωνική ευημερία άλλων ανθρώπων ή της κοινωνίας. Ως εγγενής αξία, η 

ευγνωμοσύνη μπορεί να γίνει αισθητή πέρα από ένα διαπροσωπικό πλαίσιο (π.χ. ευγνωμοσύνη για 

ένα έργο τέχνης, προς τον Θεό ή για μια σκηνή στη φύση, (Froh et al., 2014). Βιώνεται, δε, ως ένα 

θετικό συναίσθημα που αναφέρεται στη διάθεση του ατόμου να εκφράσει τις ευχαριστίες του σε 

κάποιο άτομο ή σε μια ανώτερη δύναμη ή στον Θεό, όταν γίνεται αποδέκτης κάποιου δώρου 

(Emmons & Crumpler, 2000). Σύμφωνα με τους Emmons & Stern, (2013), η ευγνωμοσύνη, ως 

συναίσθημα που βιώνεται σε διαπροσωπικές συναλλαγές, αποτελεί μια γνωστική - συναισθηματική 

κατάσταση που συνδέεται με την αντίληψη ότι κάποιος έχει λάβει ένα προσωπικό όφελος που δεν 

αναζητήθηκε σκόπιμα, και αποκτήθηκε, μάλλον, εξαιτίας των καλών προθέσεων ενός άλλου 

προσώπου. Στη βιβλιογραφία, περιγράφεται με δύο μορφές: 

 Η ευγνωμοσύνη ως συναισθηματικό χαρακτηριστικό προσωπικότητας (Dispositional 

gratitude) το οποίο αναφέρεται σε μια σταθερή, γενικευμένη τάση αναγνώρισης και 

ανταπόκρισης, με ευγνώμονα συναισθήματα στο προσφερόμενο καλό των άλλων ανθρώπων 

(McCullough et al., 2002; Watkins et al., 2003). Η Ευγνωμοσύνη του χαρακτηριστικού είναι 

ένας προσανατολισμός ζωής προς την παρατήρηση και την εκτίμηση του θετικού στη ζωή 

(Wood et al., 2010). 

 Η ευγνωμοσύνη ως περιστασιακό συναίσθημα που βιώνεται με διακυμάνσεις, ανάλογα με 

την κατάσταση και τις συνθήκες προσφοράς και εκτίμησης των προσφερόμενων αγαθών 

(McCullough, Tsang, & Emmons, 2004). 

1.2. Θυμός 

Ο θυμός είναι μια έντονη συναισθηματική κατάσταση που προκαλείται από ένα έντονο 

αίσθημα δυσαρέσκειας, απελπισίας και αδυναμίας (Mish, 2004). Πολλές φορές, μπορεί να είναι μια 

αρνητικά αντιλαμβανόμενη κατάσταση που συνδέεται με γνωστικές στρεβλώσεις και 

καταστροφικές συμπεριφορές (Sukhodolsky et al., 2004). Η έννοια του θυμού κατάστασης 

αναφέρεται σε μεταβολές και αλλαγές στην ένταση με την οποία βιώνεται ο θυμός, σε περιστάσεις 

που εκτιμώνται από το άτομο ως απειλή ή βλάβη για την αυτοεκτίμησή του, ως προσβολή, ως 

αδικία, κ.ά. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις, η λεκτική επιθετικότητα, καθώς και οι προφορικές 

δηλώσεις για επιθετική συμπεριφορά είναι οι τρεις διαστάσεις του θυμού κατάστασης (Spieberger 

et al., 1999). Οι τρόποι έκφρασης και ελέγχου θυμού αφορούν σε σκόπιμες διαδικασίες για τη 

ρύθμιση και διαχείριση της έντασης. Τέτοιες διαδικασίες είναι η εξωτερίκευση και εσωτερίκευση 

θυμού και η προσπάθεια ελέγχου του θυμού (Spielberger et al.,1995). 

1.3. Επιθετικότητα 

Η έννοια της επιθετικότητας, συχνά, αναφέρεται ως βία, σύγκρουση, αποκλίνουσα, 

παραβατική, παραπτωματική συμπεριφορά, εκφοβισμός και θυματοποίηση. Οι θεωρίες που έχουν 

διαμορφωθεί για την ερμηνεία και τη διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν την επιθετικότητα 

περιλαμβάνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Σε αυτές που αντιλαμβάνονται την επιθετικότητα ως 

ιδιότητα της ανθρώπινης φύσης (ψυχανάλυση, εθολογία) και σε αυτές που θεωρούν ότι η 

επιθετικότητα είναι το αποτέλεσμα κοινωνικών παρεμβάσεων (επιθετικότητα - ματαίωση, θεωρία 

της κοινωνικής μάθησης). Ενώ ο θυμός και η εχθρότητα αφορούν σε συναισθήματα και στάσεις, η 

επιθετικότητα περιλαμβάνει ευρεία ποικιλία επιθετικών πράξεων, οι οποίες έχουν ως τελικό στόχο 

να προξενήσουν φυσική ή ψυχολογική βλάβη στο πρόσωπο προς το οποίο κατευθύνονται (Dollard 

et al., 1939; Segal et al.,1996) ή σε αντικείμενα του περιβάλλοντος. Ως προς τις συνέπειες του 

θυμού και της επιθετικότητας, σύμφωνα με τις έρευνες, τα παιδιά που εκδηλώνουν υψηλά επίπεδα 

θυμού και επιθετικότητας στο σχολείο, φαίνεται ότι διατρέχουν κίνδυνο για μια σειρά από 
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δυσκολίες, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και σωματικές (Morrison et al., 1994). Ακόμη, μελέτες σε 

παιδιά και εφήβους, υποστηρίζουν ότι τα υψηλά επίπεδα θυμού και επιθετικότητας σχετίζονται με 

χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις (Smith et al., 1998) και με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δυσκολιών 

συμπεριφοράς, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου (Lochman et al., 1991; Smith et al., 1998). 

1.4. Ευγνωμοσύνη, θυμός και επιθετικότητα: αρνητική συσχέτιση 

Σύμφωνα με μελέτη του McCullough et al., (2001), η ευγνωμοσύνη είναι ηθική συγκίνηση 

επειδή περιλαμβάνει ηθικές λειτουργίες. Λειτουργεί, δηλαδή, α) ως ηθικό βαρόμετρο, β) ως ηθικό 

κίνητρο και γ) ως ηθική ενίσχυση. Απόδειξη των παραπάνω λειτουργιών είναι η σύνδεση της 

ευγνωμοσύνης με την αποδοχή και εκτίμηση θετικών ενεργειών από τους άλλους - ηθικό 

βαρόμετρο - (Algoe & Haidt, 2009; Bartlett & DeSteno, 2006) και την ανάπτυξη ανάλογης 

κοινωνικής συμπεριφοράς προς τους άλλους - ηθικό κίνητρο - (Lambert et al., 2010). 

2. Μέθοδος 

2.1. Σκοπός και Υποθέσεις της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει το ρόλο και τη σχέση της ευγνωμοσύνης με 

χαρακτηριστικά του θυμού και της επιθετικότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Η βασική υπόθεση 

της έρευνας ήταν ότι η ευγνωμοσύνη, σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας των 

μαθητών σχετίζεται με άλλους παράγοντες οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο και καθορίζουν τον 

τρόπο συμπεριφοράς και προσαρμογής στο κοινωνικό περιβάλλον καθώς και τον τρόπο που 

δομούν τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους. Πιο συγκεκριμένα, υποθέτουμε 

ότι η συσχέτιση ευγνωμοσύνης με το χαρακτηριστικό του θυμού και την επιθετικότητα είναι 

αρνητική και ότι το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα μαθητών επηρεάζει τις παραπάνω 

συσχετίσεις. 

2.2. Δείγμα 

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε το 2018, στα τμήματα Ε' και ΣΤ' τάξης 

σχολείων των Περιφερειών Εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πέλλας, Φλώρινας, 

Ημαθίας, Κοζάνης, Τρικάλων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Κέρκυρας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, 

Λέσβου, Κομοτηνής και Χανίων. Συμμετείχαν 1931 μαθητές από 16 περιφέρειες, με τα μεγαλύτερα 

ποσοστά να προέρχονται από την περιφέρεια Αττικής και από τη Θεσσαλονίκη. Το 80.7% των 

μαθητών προέρχεται από αστικές περιοχές και το 19.3% από αγροτικές περιοχές. 

2.3. Ψυχομετρικά εργαλεία 

To Ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ευγνωμοσύνης των 

μαθητών αποτελεί προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα του Gratitude Questionnaire - 6 

(GQ - 6), (McCullough et al., 2002).Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 6 προτάσεις, με 

βάση τις οποίες, οι άνθρωποι μπορούν να διακριθούν σε αγνώμονες και ευγνώμονες. Οι 

ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους με το περιεχόμενο κάθε πρότασης, 

με βάση μια κλίμακα Likert 7 σημείων, στην οποία το 1 αντιστοιχεί στο έντονα διαφωνώ και το 7 

στο συμφωνώ απολύτως. Το GQ - 6 έχει επαρκή αξιοπιστία, με συντελεστή Crobanch α ο οποίος 

κυμαίνεται από 0,76 έως 0,85 και συντελεστή δοκιμής - επανελέγχου 0,59 (Wood, Maltby et al., 

2008). Αν και το GQ - 6 είχε καλή εσωτερική συνοχή σε δείγματα ενηλίκων (α = .82, McCullough 

et al., 2002) και σε πρώιμα εφηβικά δείγματα (α = .82, Froh et al., 2008), επειδή από τη μελέτη του 

πιλοτικού δείγματος της έρευνάς διαπιστώθηκαν ορισμένες δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών, 

προσαρμόστηκε στην ελληνική πραγματικότητα για το σκοπό της παρούσας μελέτης, με επαρκή 

αξιοπιστία (Cronbach alpha 0.74). 
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Για την αξιολόγηση του θυμού χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Αξιολόγηση του Θυμού 

της Μακρή-Μπότσαρη, (2010) το οποίο αποτελεί την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου The 

Anger Expression Scale for Children των Steele et al., (2009). Το ερωτηματολόγιο είναι μια δέσμη 

τεσσάρων ψυχομετρικών κλιμάκων. Η μία αποτυπώνει το θυμό ως χαρακτηριστικό και αποτελείται 

από 10 φράσεις, ενώ οι άλλες τρεις αποτυπώνουν τρόπους έκφρασης του θυμού και αποτελούνται 

από 12 φράσεις. Και στις δύο κλίμακες οι μαθητές καλούνται να δηλώσουν σε μια τετράβαθμη 

κλίμακα, το πόσο συχνά το περιεχόμενο των φράσεων ισχύει γι αυτούς. Το ερωτηματολόγιο σε 

δείγματα ενηλίκων και πρώιμων εφήβων είχε καλή συνοχή Cronbach a 0,84. Από τη μελέτη του 

πιλοτικού δείγματος της έρευνας διαπιστώθηκαν δυσκολίες στην κατανόηση κάποιων εννοιών, από 

μέρους των μαθητών, γεγονός που οδήγησε στη γλωσσική αναδιατύπωση ορισμένων προτάσεων 

για την καλύτερη κατανόηση από τους μαθητές. Λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων 

στην έρευνα πραγματοποιήθηκε εκ νέου ανάλυση παραγόντων, αλλά προέκυψε και πάλι 

μονοπαραγοντική κλίμακα. Η κλίμακα είχε επαρκή αξιοπιστία Cronbach a 0,82. Για τη μελέτη του 

τρόπου με τον οποίο εκφράζουν τον θυμό τους οι συμμετέχοντες της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το 

ίδιο ερωτηματολόγιο Αξιολόγηση του θυμού της Μακρή-Μπότσαρη (2010), με ανάλυση 

παραγόντων, εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού υποκειμένων της έρευνας από την οποία προέκυψαν οι 

παρακάτω δύο παράγοντες: 1. Εσωτερίκευση Θυμού, α=0.67. 2. Εξωτερίκευση Θυμού, α=0.66. 

Για την αξιολόγηση της επιθετικότητας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Αξιολόγηση 

της επιθετικότητας της Μακρή-Μπότσαρη (2010). Αποτελείται από 12 φράσεις στις οποίες οι 

μαθητές καλούνται να επιλέξουν σε μια 6βαθμη κλίμακα, το βαθμό που το περιεχόμενο της φράσης 

τους ταιριάζει. Για τις ανάγκες της έρευνας πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων της 

ψυχομετρικής κλίμακας. Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν δυο παράγοντες: 1. Λεκτική 

Επιθετικότητα με δείκτη αξιοπιστίας α=0.73 και 2. Σωματική Επιθετικότητα με δείκτη αξιοπιστίας 

α=0.79. Οι παράγοντες αυτοί συμφωνούν και με την έρευνα των Forrest et al., (2005) οι οποίοι 

εστιάζουν στις άμεσες μορφές της επιθετικότητας, όπως στη σωματική και στη λεκτική 

επιθετικότητα (Πίνακας 1). 
 

Πίνακας 1. Δείκτες αξιοπιστίας ευγνωμοσύνης, θυμού και επιθετικότητας 

3. Αποτελέσματα 

3.1. Ευγνωμοσύνη, θυμός, επιθετικότητα ανάλογα με το φύλο 

Η σχέση του φύλου με την ευγνωμοσύνη, το θυμό ως χαρακτηριστικό και ως έκφραση και 

την επιθετικότητα, ελέγχθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης διακύμανσης. Σχεδιάστηκε ένα 

μονοπαραγοντικό μοντέλο με εξαρτημένες μεταβλητές το σύνολο της βαθμολογίας των 

ερωτηματολογίων. Ως ανεξάρτητη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε το φύλο (αγόρια και κορίτσια). Το 

φύλο βρέθηκε να μην έχει σημαντική σχέση με το μέσο όρο της συνολικής βαθμολογίας της 

ευγνωμοσύνης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, ο μέσος όρος της συνολικής βαθμολογίας της 

ευγνωμοσύνης F(1,1930)=60.62, p<0.001 των κοριτσιών είναι υψηλότερος από ό,τι των αγοριών. 

Τα αγόρια εμφανίζουν υψηλότερη βαθμολογία στο θυμό ως χαρακτηριστικό F(1,1930)=11.56, 

p<0.001 και στην εξωτερίκευση θυμού F(1,1930)=65.38, p<0.001 από ό,τι τα κορίτσια. Δεν 

βρέθηκαν διαφορές στην εσωτερίκευση θυμού. Τα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια σημείωσαν 

Κλίμακες  Cronbach  

Ευγνωμοσύνη 0.73 

Θυμός ως χαρακτηριστικό 0.82 

Εξωτερίκευση θυμού  0.69 

Εσωτερίκευση θυμού 0.67 

Λεκτική επιθετικότητα 0.73 

Σωματική επιθετικότητα 0.79 
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υψηλότερη βαθμολογία στη λεκτική F(1,1930)=37.14, p<0.001 και σωματική επιθετικότητα 

F(1,1930)=130.8, p<0.001. 

 
Πίνακας 2. Μέσοι όροι της ευγνωμοσύνης, του θυμού και της επιθετικότητας ως προς το φύλο 

 
Φύλο F-τιμή 

(1, 1930) Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

 
Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο.   

1. Ευγνωμοσύνη  32.89 34.69 33.79    60.62*** 

2. Θυμός ως χαρακτηριστικό   16.91 16.12 16.52    11.56** 

3. Εξωτερίκευση θυμού 6.54 5.75 6.15    65.38*** 

4. Εσωτερίκευση θυμού 16.93 17.15 17.04     1.77 

5. Σωματική επιθετικότητα 9.76 8.70 9.23    37.14*** 

6. Λεκτική επιθετικότητα 11.74 9.23 10.49 130.8*** 

Σημείωση.***p<0.001, **p<0.01 

3.2. Υψηλή ευγνωμοσύνη, χαμηλή ευγνωμοσύνη και φύλο 

Χρησιμοποιήθηκε η ευκλείδεια απόσταση, προκειμένου να δημιουργηθούν δύο ομάδες με 

σημαντικές διαφορές ως προς το επίπεδο ευγνωμοσύνης. Με βάση την ανάλυση διακύμανσης, στην 

πρώτη ομάδα ανήκουν τα παιδιά με υψηλό δείκτη ευγνωμοσύνης. Ο μέσος όρος της πρώτης 

ομάδας βρέθηκε να είναι Μ.Ο.= 35.45, με εύρος από 29 έως 42 μονάδες στη συνολική βαθμολογία 

της κλίμακας. Ο μέσος όρος της δεύτερης ομάδας με χαμηλή ευγνωμοσύνη ήταν Μ.Ο.=24.90 και 

το εύρος 6 έως 28 F(1,1930)=2389.09, p<0.001. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την κατανομή των 

μαθητών υψηλής και χαμηλής ευγνωμοσύνης, ως προς το φύλο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

μαθητών (84.3%) φαίνεται να ανήκει στην ομάδα υψηλής ευγνωμοσύνης. Περισσότερα κορίτσια 

(88.8%) από ό’τι αγόρια (79.7%) δηλώνουν υψηλή ευγνωμοσύνη. 

 
Πίνακας 3. Κατανομή μαθητών με υψηλή και χαμηλή ευγνωμοσύνη, ως προς το φύλο 

 Ευγνωμοσύνη 

Φύλο Αγόρια  Κορίτσια  Σύνολο  

f % f % f % 

Υψηλή 

Ευγνωμοσύνη   

770 79.7 857 88.8 1627 84.3 

Χαμηλή 

Ευγνωμοσύνη 

196 20.3 108 11.2 304 15.7 

Σύνολο 966 50 965 50 1931 100 

3.3. Θυμός ως χαρακτηριστικό, έκφραση θυμού και επιθετικότητας ως προς την υψηλή και 

τη χαμηλή ευγνωμοσύνη 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, οι μαθητές με υψηλή ευγνωμοσύνη σε σύγκριση με τους 

μαθητές που κατατάσσονται στην ομάδα χαμηλής ευγνωμοσύνης σημειώνουν χαμηλότερους 

μέσους όρους θυμού ως χαρακτηριστικό F(1,1930)=81.09, p<0.001, εξωτερίκευση θυμού 

F(1,1930)=78.00, p<0.001, λεκτική F(1,1930)=149.31, p<0.001 και σωματική επιθετικότητα 

F(1,1930)=131.82, p<0.001. Αντίθετα συμβαίνει με την εσωτερίκευση θυμού. Τα παιδιά της 

ομάδας υψηλής ευγνωμοσύνης σημειώνουν υψηλότερο μέσο όρο στην εσωτερίκευση θυμού 
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F(1,1930)=37.14, p<0.001. Δηλαδή, εκφράζουν το θυμό τους σε χαμηλότερο βαθμό σε σύγκριση 

με τα παιδιά που ανήκουν στην ομάδα με χαμηλή ευγνωμοσύνη. 

 
Πίνακας 4.Μέσοι όροι της ευγνωμοσύνης, του θυμού ως χαρακτηριστικό, της εξωτερίκευσης θυμού, της εσωτερίκευσης 

θυμού, της σωματικής επιθετικότητας, της λεκτικής επιθετικότητας 

 

 
Ευγνωμοσύνη  F-τιμή 

(1, 1930) 
Υψηλή  Χαμηλή  Σύνολο 

 
Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο.   

1. Θυμός ως χαρακτηριστικό  16.08 18.91 16.52 11.56** 

2. Εξωτερίκευση θυμού 5.96 7.14 6.15 65.38*** 

3. Εσωτερίκευση θυμού 17.25 15.93 17.04 1.77 

4. Σωματική επιθετικότητα 8.79 11.62 9.23 37.14*** 

5. Λεκτική επιθετικότητα 
9.94 13.41 10.49 130.8*** 

Σημείωση.***p<0.001 

 

3.4. Πρόβλεψη της ευγνωμοσύνης από το θυμό και την επιθετικότητα 

Για τη διερεύνηση του ερωτήματος σχετικά με τη στατιστική πρόβλεψη ευγνωμοσύνης με 

μεταβλητές πρόβλεψης το θυμό και την επιθετικότητα, διενεργήθηκε ιεραρχική ανάλυση 

πολλαπλής παλινδρόμησης με τη μέθοδο enter. Στο πρώτο βήμα εισήχθη το φύλο, στο δεύτερο 

βήμα ο θυμός και στο τρίτο βήμα η επιθετικότητα. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, την 

ευγνωμοσύνη προβλέπουν θετικά το φύλο β=0.11, t=5.11, p<0.001, με ποσοστό της εξηγούμενης 

διασποράς 3%, ο θυμός ως χαρακτηριστικό β=-0.06, t=-2.26, p<0.05 και η εσωτερίκευση θυμού 

β=0.12, t=5.16, p<0.001, με ποσοστό της εξηγούμενης διασποράς αρκετά υψηλό ( 12%). Επίσης, η 

λεκτική επιθετικότητα β=-0.18, t=-9.97, p<0.001 και η σωματική επιθετικότητα β=-0.11, t=-3.65, 

p<0.001 προβλέπουν αρνητικά την ευγνωμοσύνη με ποσοστό της συνολικής διασποράς 15%. 
 

Πίνακας 5. Παλινδρομική ανάλυση πρόβλεψης της ευγνωμοσύνης με μεταβλητές πρόβλεψης το φύλο, το θυμό ως 

χαρακτηριστικό, την έκφραση θυμού και την επιθετικότητα 

Μεταβλητές πρόβλεψης 

Εξαρτημένη μεταβλητή  

Ευγνωμοσύνη 

β t R2   

1. Φύλο 0.11 5.11*** 0.03   

2. Θυμός ως χαρακτηριστικό -0.06 -2.26* 0.12   

3. Εξωτερίκευση θυμού -0.01 -0.38    

4. Εσωτερίκευση θυμού 0.12 5.16***    

5. Λεκτική επιθετικότητα -0.18 -6.97*** 0.15   

6. Σωματική επιθετικότητα -0.11 -3.66***    

Συνολικό R2   0.39   

Σημείωση: * p<0.05. *** p<0.001. 

4. Συμπεράσματα 

Οι περισσότεροι μαθητές φαίνεται να ανήκουν στην ομάδα υψηλής ευγνωμοσύνης. Η 

διάθεση ευγνωμοσύνης θεωρείται ότι εμφανίζεται ήδη από την ηλικία των οκτώ, παίζοντας 
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σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ταυτότητας (Froh et al., 2014). Βέβαια, σύμφωνα με τους 

Holmbeck & Hill, (1986), τα υψηλότερα επίπεδα ευγνωμοσύνης μπορεί να είναι, ιδιαίτερα 

σημαντικά κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν η αυτονομία γίνεται πιο 

σημαντική για τους μαθητές που είναι λιγότερο αλληλεπιδραστικοί με τα μέλη της οικογένειας και 

πιο αλληλεπιδραστικοί με τους συνομηλίκους. 

Ως προς το φύλο, προέκυψε ότι περισσότερα κορίτσια παρά αγόρια εκφράζουν υψηλή 

ευγνωμοσύνη. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ανάλογο με ευρήματα προηγούμενων ερευνών, όπως των 

Chan, (2012), των Froh, Yurkewicz et al., (2009), των Gordon et al., (2004). Όπως υποστήριξαν οι 

Froh, Yurkewicz et al., (2009), στην έρευνά τους σε παιδιά ηλικίας 11 έως 13 ετών, τα αγόρια 

αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα ευγνωμοσύνης από τα κορίτσια, επειδή η ευγνωμοσύνη μπορεί να 

υποδηλώνει ανδρική αδυναμία, απειλώντας έτσι την αρρενωπότητά τους, ιδιαίτερα, κατά τη 

διάρκεια των μέσων σχολικών ετών, όταν οι διαφορές των φύλων γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Η 

στάση αυτή ερμηνεύεται από τις διαφορές στην κοινωνικοποίηση των ατόμων στα κοινωνικο-

πολιτισμικά πλαίσια. Σε πολλούς πολιτισμούς, οι γυναίκες αναμένεται να εκφράζουν πιο συχνά τα 

συναισθήματά τους σε σχέση με τους άνδρες (Fischer, 1993; Grossman & Wood, 1993; Kelly & 

Hutson, 1999) και αυτή η προσδοκία είναι πιο επιτακτική για τα έντονα θετικά συναισθήματα 

(Stoppard & Gruchy, 1993). 

Ως προς τη σχέση μεταξύ υψηλής και χαμηλής ευγνωμοσύνης με το θυμό ως χαρακτηριστικό 

και ως έκφραση, σύμφωνα με τα ευρήματα, οι μαθητές με μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη, θυμώνουν και 

εξωτερικεύουν λιγότερο το θυμό τους, σε σύγκριση με τους μαθητές με χαμηλή ευγνωμοσύνη. 

Αντίστροφο είναι το αποτελέσματα ως προς την εσωτερίκευση θυμού. Οι μαθητές με υψηλή 

ευγνωμοσύνη εσωτερικεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό, απ΄ότι οι μαθητές με χαμηλή ευγνωμοσύνη, το 

θυμό τους. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από την ανάλυση πρόβλεψης της 

ευγνωμοσύνης της παρούσας έρευνας, όπου την ευγνωμοσύνη προβλέπουν θετικά: α) το φύλο και 

β) η εσωτερίκευση θυμού. Η ευγνωμοσύνη προβλέπεται αρνητικά από: α) την εξωτερίκευση 

θυμού, τη λεκτική και τη σωματική επιθετικότητα. Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με τα ευρήματα 

της έρευνας των Watkins et al., (2003) στην οποία η ευγνωμοσύνη συνδέθηκε αντίστροφα με 

ορισμένες μεταβλητές που σχετίζονται με το θυμό, όπως με τη δυσαρέσκεια και με τη φυσική 

επιθετικότητα. Μελέτες ευγνωμοσύνης στο σχολικό περιβάλλον έχουν διαπιστώσει ότι η 

ευγνωμοσύνη ενισχύει το κίνητρο για θετικές κοινωνικές συμπεριφορές (Froh et al., 2010), γεγονός 

που ερμηνεύει την αρνητική συσχέτιση της ευγνωμοσύνης με το θυμό, καθώς η τάση για θετικές 

συμπεριφορές προκαλεί τη διαχείριση και την εσωτερίκευση του θυμού. 

Παρόμοιο είναι και το αποτέλεσμα ως προς τη σχέση μεταξύ υψηλής και χαμηλής 

ευγνωμοσύνης με τη λεκτική και σωματική επιθετικότητα. Οι μαθητές με μεγαλύτερη 

ευγνωμοσύνη εκφράζουν λιγότερη λεκτική και σωματική επιθετικότητα απ ότι οι μαθητές με 

χαμηλή ευγνωμοσύνη. Το αποτέλεσμα αυτό ερμηνεύεται με βάση μηχανισμούς που στηρίζουν τη 

σχέση μεταξύ ευγνωμοσύνης και χαμηλότερης επιθετικότητας. Για παράδειγμα, οι ευγνώμονες 

άνθρωποι, σε σύγκριση με τους μη ευγνώμονες, μπορεί να αντιλαμβάνονται την πρόκληση ως 

λιγότερο απειλητική, με συνέπεια τη μείωση της επιθετικότητάς τους (Baumeister et al., 2009). 

Συνοψίζοντας, με βάση τις έρευνες των τελευταίων ετών και τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, είναι σημαντικό να τονιστεί η συμβολή της ευγνωμοσύνης ως θετικό συναίσθημα και 

χαρακτηριστικό του ατόμου στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Τα θετικά 

συναισθήματα που συνδέονται με την ευγνωμοσύνη, όπως η ενσυναίσθηση, προκαλούν τη μείωση 

του θυμού και της επιθετικότητας και διευκολύνουν τις συνεργατικές και αλληλο - υποστηρικτικές 

σχέσεις των μαθητών. Έτσι, η αναγνώριση της ευγνωμοσύνης και η καλλιέργεια της στο σχολείο 

υποστηρίζει τους βασικούς στόχους των σχολικών ψυχολόγων, των εκπαιδευτικών και των άλλων 

εμπλεκόμενων με την αγωγή και την εκπαίδευση. 
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Περίληψη 

Στις μέρες μας, τα Οπτικοακουστικά Μέσα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, και είναι ο λόγος για τον επαναπροσδιορισμό τους στη Μεθοδολογία της 

Διδασκαλίας. Τα Οπτικοακουστικά Μέσα είναι κομμάτι του τριπτύχου Τεχνολογίες Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), τα οποία ενσωματώνουν πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, 

καθώς και νέα τεχνολογικά συστήματα. Η συγκεκριμένη θεωρητική μελέτη επιχειρεί να συνοψίσει, 

μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση, τους ποικίλους παράγοντες που φαίνεται να έχει η χρήση των 

Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Τα Οπτικοακουστικά Μέσα, όπως 

αντανακλάται στη βιβλιογραφία, φαίνεται να προϋποθέτουν έναν νέο τρόπο προσέγγισης για μια 

αποτελεσματική διδασκαλία, η οποία απαιτεί πολλές νέες δεξιότητες και ικανότητες. 

 

Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστικά μέσα, εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτής ενηλίκων, 

μεθοδολογία της διδασκαλίας, διδακτικά μέσα 

1. Εισαγωγή 

Στη σημερινή κοινωνία, στην οποία κινούν τα νήματα οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και 

θεσμοί διεθνούς διακυβέρνησης με νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική, με μη διαφάνεια και με 

μη δημοκρατική διαδικασία λήψης σημαντικών αποφάσεων για την ζωή των ανθρώπων (Μούτσιος, 

2010), δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (Νικολάου, 2016α, 2016β). Ένας σημαντικός παράγοντας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

είναι το τρίπτυχο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), που δημιούργησε ένα νέο 

εκσυγχρονισμένο κόσμο με κύριο χαρακτηριστικό την παγκοσμιοποίηση. Ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης είναι και η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η χρήση των ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων προϋποθέτει ίσως έναν νέο τρόπο προσέγγισης για μια αποτελεσματική 

διδασκαλία και απαιτεί πολλές νέες δεξιότητες και ικανότητες. Στην εργασία αυτή, θα γίνει μια 

προσπάθεια διερεύνησης της χρήσης των Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τάσεις, προσεγγίσεις και μεθοδολογίας μάθησης στη διδασκαλία. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Εκπαίδευση Eνηλίκων 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει να κάνει κυρίως με ενήλικες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

(Σαλβαράς, 2011), με τους διανοητικά εργαζόμενους και όχι τους διανοούμενους (Κάλλας, 2006), 

καθώς και με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ειδικές κατηγορίες κοινού (Παπασταμάτης, 2010), με 

σκοπό την καταπολέμηση των μορφωτικών ανισοτήτων, «την διερεύνηση των ευκαιριών μάθησης 

των ενηλίκων και την ανύψωση του γενικού επιπέδου του πολιτισμού» (Καψάλης, Παπασταμάτης, 

2013). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων «αποτελεί ζωτικό στοιχείο της αδιάκοπης μαθησιακής πορείας, 

διότι αφορά ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων επίσημης, ανεπίσημης και άτυπης μάθησης» 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011). Μια μάθηση, η οποία θα πρέπει να 

ενθαρρυνθεί και να υποστηριχτεί σε μια προσέγγιση στηριγμένη στις βασικές ικανότητες για το 

σύνολο της προσφερόμενης εκπαίδευση και κατάρτισης ενηλίκων (Koegh, 2009). Οι ενήλικες 
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λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία κοινού, η οποία δεν μαθαίνει όπως ένα παιδί, αλλά μαθαίνει 

κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως όταν: (α) καταλαβαίνει, (β) η εκπαίδευση έχει άμεση 

σχέση με την καθημερινότητα του, (γ) αντιλαμβάνεται, κατανοεί και αποδέχεται τους στόχους του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, (δ) ενεργεί και εμπλέκεται, (ε) νιώθει ενταγμένος σε μια ομάδα, και 

τέλος (στ) εκπαιδεύεται μέσα σε κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή (Νικολάου, 2017; Courau, 2000). 

2.2. Εκπαιδευτής Eνηλίκων 

Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων, εκτός από τους ρόλους που πρέπει να εφαρμόζει για κάθε 

περίσταση (Χατζηγεωργίου, 2004; Rogers, 1999), ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι και 

επαγγελματίας (Ξωχέλλης, 2006). Η κατασκευή και διαχείριση της επαγγελματικής ταυτότητας του  

είναι καίρια αφού αποτελεί μέρος της συνολικής του ταυτότητας και ο ρόλος του διαμορφώνεται 

και συγκροτείται στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης ιστορικής κοινωνίας (Νικολάου, 2016α, 2016β; 

Τσαρδάκης, 1992). Θα πρέπει να μαθαίνει στους εκπαιδευόμενους πώς να μαθαίνουν, να τους 

εφοδιάζει με την ικανότητα να εξακολουθούν να μαθαίνουν και να τους παρέχει κίνητρα γι’ αυτό 

(Μπουζάκης, 2005). Όμως, για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να έχει το γνώθι σ’ αυτό ώστε να 

εφαρμόσει ελεύθερα τη δική του εκπαιδευτική στρατηγική, με αποτέλεσμα το μάθημα να γίνεται 

καλύτερο, να παρέχει ίσες ευκαιρίες μεταξύ των εκπαιδευόμενων στην κατάλληλη περίσταση για 

την επίτευξη ενός σκοπού και να υπάρξει η επιτυχία (Νικολάου, 2017, 2015). 

Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων οφείλει ίσως να επαναπροσδιορίσει πλέον το ρόλο του με το να 

συμβαδίζει με τις αλλαγές και να χρησιμοποιεί τα σύγχρονα μέσα και τάσεις. Ο «νέος» ρόλος του 

«σύγχρονου» Εκπαιδευτή Ενηλίκων, δεν είναι απλά να μεταδίδει τη «γνώση». Η λέξη κλειδί για 

την συνεχή μετάδοση αυτής της γνώσης, ίσως να είναι η εισαγωγή καινοτομίας, η οποία θεωρείται 

μια σημαντική παράμετρος για ανάπτυξη στην παραγωγή, στην αφομοίωση και στην εκμετάλλευση 

με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων σε διάφορους τομείς (Μπελαδάκης, 2009; Μπελαδάκης, 2007). 

Επίσης, η εισαγωγή πιθανών νέων μεθόδων, με προοπτική, όπως η επιχειρηματική ευκαιρία, η 

οποία αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της επιχειρηματικότητας (Πετράκης, 

2012) και την χρήση των ΤΠΕ. Συνοψίζοντας, ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός, γιατί είναι ταυτόχρονα οδηγός, σύμβουλος και διαμεσολαβητής, με συγκεκριμένα 

προσόντα και ικανότητες (Κοντόνη, 2010; Κόκκος, 2004). 

2.3. Οπτικοακουστικά Mέσα και Eκπαίδευση Eνηλίκων 

Η χρήση της τεχνολογίας με βάση την διεθνή βιβλιογραφία των τελευταίων δεκαετιών 

(Papert, 1993, 1987; Apple, 1991, 1987; Cuban, 1990, 1986; Hawkridge, 1990; Olson, 1987; White, 

1987), και δη των ΤΠΕ, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή επιμόρφωση των 

εκπαιδευόμενων, και κυρίως των ενηλίκων (Νικολάου, 2018, 2017, 2015). Η χρήση των ΤΠΕ 

προϋποθέτει ίσως έναν νέο τρόπο προσέγγισης για μια αποτελεσματική διδασκαλία και απαιτεί 

πολλές νέες δεξιότητες και ικανότητες, με αποτέλεσμα ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων θα πρέπει να γίνει 

ένας ικανός χειριστής αυτών (Παπαδάκης, 2001). Τώρα, όσο αφορά τα διδακτικά μέσα τα οποία 

εντάσσονται στα πλαίσια των ΤΠΕ, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων μπορεί να τα εντάξει στα μαθήματα 

του με σκοπό να ενισχύσει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, η οποία είναι επικεντρωμένη 

στον ίδιο. Αυτό σημαίνει, ότι ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους κατά 

κύριο λόγο μέσω προφορικών οδηγιών και κατευθύνει τις πληροφοριακές διαδικασίες, οι οποίες 

βασίζονται στο επικοινωνιακό μοντέλο πομπού-δέκτη. Επίσης, ταυτόχρονα με τον Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων ως διευθύνοντα οργανισμό θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο ενισχυτικά ακόμη και το 

περιβάλλον των οπτικοακουστικών μέσων. (Kron, Σοφός, 2007; Μάραντος, 2001) 

Τα οπτικοακουστικά μέσα υποστηρίζουν τη διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ πομπού-δέκτη 

(Smaldino et al., 2005), αφού οι καταστάσεις πραγμάτων αστικοποιούνται, και συμβάλουν στην 

εκμάθηση αναπαραστάσεων από μέρους των εκπαιδευόμενων, οι οποίες απεικονίζουν την 

αντικειμενική πραγματικότητα (Kron, Σοφός, 2007). Με την χρήση τους στη διδασκαλία 

επιτυγχάνουμε την προγραμματισμένη διδασκαλία ή προγραμματισμένη μάθηση (Κανάκης, 1999), 



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

157 

και δεν έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με το μαθησιακό στυλ των εκπαιδευόμενων 

(Snow et al., 1996). Η κατηγοριοποίηση του μαθησιακού στυλ εμπίπτει και έγκειται στην ανάγκη 

ως προς αξιοποίηση με τρόπο που να μας κάνει υπόμνηση, ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι όλοι οι 

ίδιοι και θα πρέπει η διδασκαλία να προσαρμόζεται, με σκοπό να βοηθήσουμε τους 

εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο να μαθαίνουν καλύτερα (Matsiola et al., 

2019; Newby et al., 2009). 

Ο Η/Υ ως αναπόσπαστο κομμάτι/εργαλείο και ραχοκοκαλιά της Επιστήμης της 

Πληροφορικής έχει προσφέρει στον τομέα της Εκπαίδευσης πάρα πολλές λύσεις σε διάφορα 

διδακτικά προβλήματα, καθώς επίσης και νέες εκπαιδευτικές μεθόδους (Κοτοπούλης, 2013; Newby 

et al., 2009; Smaldino et al., 2005; Shelly et al., 2002), φέρνοντας την επανάσταση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Μάραντος, 2001). Οι ποικιλόμορφες χρήσεις του στην εκπαίδευση και 

στις εκπαιδευτικές εφαρμογές συνοψίζονται στο τρίπτυχο «δάσκαλος, εργαλείο, διδασκόμενος» 

(Taylor, 1980). Ορισμένες θεμελιώδεις δυνατότητες του στον τομέα της Εκπαίδευσης είναι (Grabe, 

Grabe, 1997; Roblner et al., 1997; Watabe et al., 1995; Yakimovicz, 1995; Mason, Kaye, 1989; 

Bekcer, 1992; Hawkridge, Vincent, 1992): η εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση, η 

ομαδοσυνεργατική μάθηση, ο καλός τρόπος αναπαράστασης της πραγματικότητας, η 

ανατροφοδότηση, η  δια βίου εκπαίδευση, η σύνδεση με τον κόσμο και η αρωγή σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες και ειδικές κατηγορίες κοινού (Νικολάου, 2019β; Χατζηγεωργίου, 2004). Η 

κυριότερη χρήση του ως μέσο διδασκαλίας είναι ότι μέσω της προσομοίωσης της πραγματικότητας, 

ο Η/Υ προσφέρει τη δυναμική αναπαράσταση της πραγματικότητας, όπου με την εικονική 

πραγματικότητα ή αλλιώς πλασματική πραγματικότητα μαθαίνουμε την πραγματικότητα 

(Waterworth, 1992). Η χρυσή τομή ως προς την χρήση του ως εργαλείο διδακτικής και όχι ως μέσο 

για την επίτευξη ικανοποιητικής ανάπτυξης, βρίσκεται στη σωστή παιδαγωγική και διδακτική 

χρήση των εφαρμογών των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαίδευση (Nicolaou et al., 2019; 

Νικολάου, 2019β), καθώς επίσης και στην υλοποίηση τους στα πλαίσια της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτών. 

 Ηχητικά Μέσα: Η χρήση ηχητικών μέσων κερδίζει σε μεγάλο βαθμό την προφορική 

επικοινωνία, γιατί δίνει την δυνατότητα και την βοήθεια σε άτομα που δεν μπορούν να 

διαβάσουν ή με διαφορετική μητρική γλώσσα, να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να 

μάθουν καλύτερα μέσα από τις ηχογραφημένες οδηγίες, τύπου βήμα προς βήμα (Nicolaou et 

al., 2019; Newby et al., 2009; Αβούρης, 2000; Κανάκης, 1999). 

 Βίντεο: Η χρήση βίντεο δημιουργεί ρεαλιστικές εμπειρίες για κάτι που είναι αδύνατο να το 

παρακολουθήσουμε άμεσα (Ασλανίδου, 2010), καθώς και την επανάληψη και την μίμηση 

δραστηριοτήτων, η οποία χρειάζεται για την εκμάθηση ψυχοκινητικών ικανοτήτων μέσα 

από επανειλημμένη παρατήρηση και πρακτική εξάσκηση (Nicolaou et al., 2019; Newby et 

al., 2009; Μάραντος, 2001). Επίσης, ορισμένες δυνατότητες του είναι ότι είναι ένα μέσο για 

ανάπτυξη κινήτρων, μεταδίδουν πληροφορίες, συντελεί στην εποπτεία ως προς τον τρόπο 

παρουσίασης της γνώσης, και τέλος δίνει ισότητα ευκαιριών (Χατζηγεωργίου, 2004). 

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως η μετεξέλιξη του 

παραδοσιακού ταχυδρομείου, είναι αρκετά χρήσιμο και οικονομικό. Είναι μια μέθοδος 

σύγχρονης αποστολής, λήψης και αποθήκευσης μηνυμάτων με χρήση ηλεκτρονικών 

συστημάτων τηλεπικοινωνιών. Επίσης, επιτυγχάνεται μια πιο άμεση, ευέλικτη και σε 

πραγματικό χρόνο διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτών με των 

εκπαιδευόμενων. (Nicolaou et al., 2019; Νικολάου, 2011; Kincsei, 2008; Καρούλη, Βέγλη, 

Πομπόρτση, 1998) 

 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Οι συνεχόμενες εξελίξεις στην καθημερινότητα μας, σε 

συνδυασμό της προσωπικής εμπλοκής και αναπόφευκτα της ραγδαίας ανάπτυξης της 

τεχνολογίας, προέκυψε η ανάγκη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Nicolaou et al., 2019; 

Σαρρίδης, Νικολάου, 2015; Νικολάου, 2011; Ντιγκμπασάνης, 2011). Τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης είναι η λειτουργία και η εξέλιξη του Διαδικτύου (Κοσκινάς, Αρσένης, 2008; 
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Γιαννακόπουλο, 2005), και άρχισαν να κάνουν εντονότερη την παρουσία τους στη 

καθημερινότητα μας από το 2006 και έπειτα. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης διέπονται 

από διάφορες απαιτήσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι λειτουργικές δεδομένων και μη 

λειτουργικών απαιτήσεων (Αβούρης, 2000). Επίσης, βασίζονται συνήθως στην δυναμική 

διαδικτυακή πλατφόρμα WEB2.0 (O’Reilly, 2005), στην οποία το διαδικτυακό περιεχόμενο 

ως επί το πλείστον είναι προϊόν παραγωγής των ίδιων των χρηστών (Haenlein, Kaplan, 

2009; Molnár et al., 2008) και γίνεται με χωρίς ιδιαίτερες εξειδικευμένες γνώσεις σε Η/Υ 

και δίκτυα (Καϊτατζή-Γουιτλόκ, 2003), χρησιμοποιώντας ανοικτό ή και δωρεάν λογισμικό 

και εφαρμογές, όπως για παράδειγμα το κοινωνικό λογισμικό (Owen et al., 2006). Πλέον, 

υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια λογισμικά και εφαρμογές στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να 

προκύπτει μια μεγαλύτερη αμφίδρομη αλληλεπίδραση, συζήτηση και συνομιλία (Hopkins, 

Rees, 2007). 

Κατά την διάρκεια την διδασκαλίας μπορούν να εφαρμοστούν διάφοροι μέθοδοι διδασκαλίας 

(Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2008), ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί του γνωστικού αντικειμένου. Αυτό 

που πρέπει να έχει πάντα υπόψιν του ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων, είναι το προφίλ των 

εκπαιδευόμενων, ώστε να επιλέγει και να εφαρμόζει την καταλληλότερη μέθοδο με βάση τα 

ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τα κίνητρα τους (Maslow, 2011; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1998). Οι 

συνηθέστερες μέθοδοι διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι η Επαγωγική, η Παραγωγική 

και η Ερμηνευτική Μέθοδος (Μαυροσκούφης, 2008; Καραγεώργος, 2004; Κασσωτάκης, Φλουρής, 

2001). Επίσης, μια άλλη διαδεδομένη και κυριότερη μέθοδος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, είναι η 

κονστρουκτιβιστική (Παπαδήμα, 2011; Μαυροσκούφης, 2008; Χατζηγεωργίου, 2004), η οποία 

βασίζεται στην γνώση ως αποτέλεσμα προγενέστερης εμπειρίας, στη προσαρμογή εξυπηρέτησης 

της προσωπικής βιωσιμότητας, στη δημιουργία, και στο κοινωνικό, πολιτισμικό και γλωσσικό 

πλαίσιο (Von Glasersfeld, 1984, 1985, 1987, 1989, 1995). 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές και τα μέσα, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, εναπόκεινται πάλι 

στην δυνατότητα του κάθε εκπαιδευτή. Ενδεικτικές τεχνικές είναι η επαναεργοποίηση της μνήμης, 

ο καταιγισμός ιδεών, οι ομάδες εργασίας, η ομαδική συζήτηση, καθώς επίσης και η καθοδηγούμενη 

διδακτική συζήτηση και συζητήσεις μάθησης (Νικολάου, 2019β, 2018, 2017, 2015; Καρυώτης, 

2009; Hancock, 2005; Holmberg, 2002; Courau, 2000), σκοπός των οποίων είναι τα άτομα να 

ανακαλύψουν τη γνώση μέσα από δικές τους γνώσεις, εμπειρίες και εμπειρίες με νόημα 

(Χατζηγεωργίου, 2004), όπως η βιωματική εκπαίδευση (Σταματόπουλος, 2006). Μέσα σε αυτά τα 

πλαίσια, και έχοντας υπόψιν τη σημασία της επικοινωνίας και της συμπεριφοράς (Νικολάου, 

2019α, 2014; Pease, Pease, 2006; Argyle, 2002), θα πρέπει να γίνεται εντοπισμός και αξιολόγηση 

των βασικών ιδεών μέσα από κριτική σκέψη, με σκοπό την διάκριση πράξεων, απόψεων και αξιών. 

3. Αντί Επιλόγου 

Οι διάφορες εξελίξεις στα πλαίσια του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου, η ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, η συνεχής μετανάστευση-κινητικότητα, οι αλλαγές στις κοινωνικές και 

οικογενειακές δομές και το επιστημονικό και πολιτισμικό περιβάλλον έχουν αναπροσαρμόσει την 

επαγγελματική ταυτότητα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων πρέπει να 

απελευθερώνεται (Νικολάου, 2017, 2015), να έχει αναπτυγμένη την κριτική σκέψη και να 

εφαρμόσει ελεύθερα τη δική του εκπαιδευτική στρατηγική, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και 

καινοτόμες μεθόδους σε συνδυασμό με τα ΤΠΕ (Nicolaou et al., 2019; Κοτοπούλης, 2013; 

Νικολοπούλου, 2010; Τσικαλάκη, Βαλατίδης, 2010), τα οποία έχουν δημιουργήσει μια παγκόσμια 

άμεση επαφή, ώστε το μάθημα να γίνεται καλύτερο. Οι εισηγήσεις για να υπάρξει αυτό είναι 

συνυφασμένες με τη λέξη επιμόρφωση ή την επονομαζόμενη επαγγελματική κατάρτιση του 

Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Η επιμόρφωση όμως, όποια και αν είναι αυτή, δεν πρέπει να τελειώνει ποτέ 

και να είναι δια βίου, αφού νέα δεδομένα θα έρχονται πάντα στην επιφάνεια (Αναστασιάδης, 2000). 

Επίσης, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων, αφού 

συνδέονται με την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις (Νικολάου, 2019α, 2014; Καζάζη, 
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2008) και την αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων, οι οποίες συντελούν στο καθοριστικό 

ρόλο για την αλλαγή. 

Εν κατακλείδι, αυτό που πρέπει να έχει πάντοτε υπόψιν του ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων είναι 

να: (α) ακούει προσεκτικά κάθε άποψη των εκπαιδευόμενων χωρίς ειρωνικά σχόλια και χωρίς την 

εκ των προτέρων απόρριψη, (β) προσπαθεί να είναι θυμικός, (γ) συντονίζει, εποπτεύει, υποκινεί, (δ) 

ενεργοποιεί όλους τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες, 

(ε) αισθάνεται ο ίδιος ότι είναι μέλος της ομάδας, ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση, (στ) είναι 

καλά προετοιμασμένος ως προς τις υποχρεώσεις του, και τέλος (ζ) χρησιμοποεί τα 

οπτικοακουστικά μέσα (Nicolaou et al., 2019; Νικολάου, 2019β, 2018, 2017, 2015; Κοντόνη, 2010; 

Grey, 2004; Dunne, Wragg, 2003; Courau, 2000). Η σύγχρονη εποχή που διανύουμε μας επιβάλλει 

να είμαστε δεκτικοί και με θετική σκέψη σε κάθε καινοτομία που προκύπτει, αφού ζούμε σε έναν 

κόσμο, ο οποίος συνεχώς μεταβάλλεται και πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 
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Περίληψη 

Τόσο η Συμβουλευτική, όσο και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν 

ένα πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο θεσμό ο οποίος αφορά παιδιά και εφήβους. Η παρούσα μελέτη 

επιχειρεί να καταγράψει τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το 

συμβουλευτικό τους ρόλο προς τους μαθητές τους. Σύμφωνα με τον C. Rogers οι εκπαιδευτικοί 

αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ρόλο του προσώπου που θα βοηθήσει τους μαθητές να 

προοδεύσουν ψυχολογικά, συναισθηματικά και γλωσσικά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, αναγνωρίζουν και 

θεωρούν ότι υλοποιούν το συμβουλευτικό τους ρόλο σε ικανοποιητικό βαθμό αναδεικνύοντας την 

πίεση της διδακτέας ύλης, την έλλειψη ειδικών γνώσεων συμβουλευτικής και τον περιορισμό 

χρόνου ως παράγοντες που δρουν περιοριστικά, ενώ τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα ως παράγοντες που διευκολύνουν το συγκεκριμένο έργο τους. Η 

παρούσα εργασία συμβάλλει ώστε να καλυφθεί ένα κενό στον ερευνητικό χώρο και στην 

εκπαιδευτική πράξη στη χώρα μας. 

Λέξεις κλειδιά: στάσεις, εκπαιδευτικός, συμβουλευτικός ρόλος, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

διεπιστημονικότητα 

1. Εισαγωγή 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει ως κύριο έργο, τη μεταβίβαση γνώσεων στους 

μαθητές/τριες και την ευθύνη της εσωτερίκευσης από τους/τις μαθητές/τριες των ηθικών αξιών, 

των στάσεων και των πεποιθήσεων της κοινωνίας (Μαλικιώση, 2001). O διδάσκων εκπαιδευτικός 

επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριων 

του. 

Ο εκπαιδευτικός νοείται ως ένα πρόσωπο που λειτουργεί μέσα στην κοινωνία, επηρεάζεται 

από ιστορικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, αντανακλά μέσα στην τάξη τη σχέση του με το 

κοινωνικό περιβάλλον και επιδρά δυναμικά στη ψυχοσύνθεση των μαθητών/τριων του, στο 
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διδακτικό υλικό και στην πορεία της διδασκαλίας. O εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία οργανώνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του και τις εντάσσει στο σκοπό του για να 

πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (Κωνσταντίνου, 2001. Μαλικιώση, 2001. Παπαναούμ, 

2003). 

Η εκπαιδευτική πράξη είναι πολυπαραγοντική και χαρακτηρίζεται σαν απρόβλεπτη και 

μοναδική. Η γνώση λοιπόν αποκτάται μέσα από την αλληλεπίδραση των συντελεστών της 

μαθησιακής διαδικασίας, δηλαδή των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και των μαθητών μεταξύ 

τους (Ευαγγελόπουλος, 1998. Μλεκάνης, 2005. Μπέλλας, 1985. Πυργιωτάκης, 2000). 

Ο εκπαιδευτικός εκπληρώνοντας τη λειτουργία του ως διευκολυντής της μάθησης, κατανοεί 

τις συμπεριφορές των μαθητών/τριων, τη δική του, τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και 

δημιουργεί μαθησιακό κλίμα προσαρμοσμένο στην πραγματική φύση των ψυχολογικών τάσεων και 

αναγκών του παιδιού. Το στυλ, και το επικοινωνιακό ύφος του εκπαιδευτικού ασκεί μεγάλη 

επίδραση στα ενδογενή κίνητρα των μαθητών/τριων και στη συμμετοχή τους στις μαθησιακές 

δραστηριότητες (Κοσμόπουλος, 2006. Ματσαγγούρας, 2003. Μπακιρτζής, 2003. Παπανδρέου, 

2001. Παπάς, 1999. Παπάς 2000, Ρέλος, 2007. Richer & Vallerand, 1995). 

1.1. Η Συμβουλευτική στο σχολείο 

Η Συμβουλευτική υποδηλώνει στήριξη στους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους να 

σκέφτονται πιο θετικά για τους ίδιους και τις ικανότητές τους καθώς και για τις αντίξοες συνθήκες 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν (Μπρούζος και Ράπτη, 2004. Μαλικιώση, 2004). Η American 

Psychological Association (1956) ορίζει τη Συμβουλευτική σαν ειδικό κλάδο της ψυχολογίας.  

Στην εκπαίδευση δεν έχουν γίνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις 

καινούριες ανάγκες που εμφανίστηκαν. Είναι απαραίτητο το σχολείο να βοηθήσει τους μαθητές να 

αποκτήσουν τις ικανότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν λειτουργικά στις 

νεοδιαμορφούμενες συνθήκες. Μπορεί να τους παρέχει σταθερότητα, γνώση του εαυτού, 

καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων, έκφρασης συναισθημάτων κλπ. 

(Αναγνωστοπούλου, 2008. Χατζηδήμου, 2007). 

Οι στόχοι της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με τις 

αναπτυξιακές ανάγκες, δυνατότητες και προβλήματα των μαθητών, τους σκοπούς του σχολείου, τις 

σύγχρονες προσεγγίσεις και τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες (Αγγελόπουλος & Πολυδώρου, 

2006). 

Σε επίπεδο σχολικής τάξης, η συμβουλευτική συντελεί στη δημιουργία θετικού κλίματος 

μάθησης, στην ανάπτυξη ικανοτήτων αυτοδιαχείρισης των μαθητών, στη βελτίωση της αίσθησης 

που έχουν για την προσωπική τους αξία και αποτελεσματικότητα. Ακόμη η συμβουλευτική 

συμβάλλει στην επίλυση προσωπικών, μαθησιακών, συναισθηματικών και κοινωνικών 

προβλημάτων των εφήβων καθώς και θεμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού (Μαλικιώση, 

2001. Μπρούζος, 2004; Holmgren, 1996). 

Ένα άτομο για να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικότερα ως σύμβουλος θα πρέπει να 

διαθέτει σύμφωνα με την Μυλωνά - Καλαβά (2001) ορισμένα χαρακτηριστικά: 

 Να αγαπάει τον συνάνθρωπό του και να πιστεύει στην αξία του 

 Να σέβεται τη διαφορετικότητα 

 Να είναι απαλλαγμένο από φανατισμό, πάθη, προκαταλήψεις 

 Να είναι ευαισθητοποιημένο και προσγειωμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα 

 Να εκφράζει όλα τα παραπάνω με γνήσιο τρόπο 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει επίγνωση των ορίων του. Όταν του προκύπτουν ζήτηματα 

που τον ξεπερνούν επιβάλλεται να έχει την υπευθυνότητα να το αντιληφθεί και να το παραπέμψει 

στους ειδήμονες (Μπρούζος, 1998). 

Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός πρέπει να ξέρει τι κάνει και γιατί το κάνει, τι να 

περιμένει και πώς να αντιδρά. Επίσης να γνωρίζει τι δεν πρέπει να κάνει. Είναι αναγκαίο ο 
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διδάσκων να είναι σε θέση να κατανοεί τη συμπεριφορά του μαθητή, τη δική του και την 

αλληλεπίδραση ανάμεσά τους. Να μελετά τις μεταβλητές της κατάστασης και τις συνέπειες των 

δικών του παρεμβάσεων χωρίς προκαταλήψεις και άκαμπτες πεποιθήσεις. Να αναρωτιέται κατά 

πόσο διευκόλυνε το μαθητή να αντιμετωπίσει την κάθε δυσκολία του (Fontana, 1996). 

2. H έρευνα  

2.1. Μέθοδος έρευνας 

Ως κατάλληλη ερευνητική μέθοδος κρίθηκε η μέθοδος επισκόπησης, η οποία ανήκει στην 

ποσοτική μέθοδο όπου τη συλλογή δεδομένων ακολουθεί η στατιστική ανάλυση και η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων. 

2.2. Διερευνητικά Ερωτήματα 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα : 

1. Γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τι είναι γενικά η συμβουλευτική υποστήριξη των 

μαθητών/τριων; 

2. Θεωρούν ότι το λειτούργημά τους περιλαμβάνει και συμβουλευτική υποστήριξη εκ μέρους 

τους προς τους/τις μαθητές/τριες; 

3. Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του δικού τους συμβουλευτικού 

έργου προς τους/τις μαθητές/τριες; 

4. Εφαρμόζουν συμβουλευτικό έργο προς τους/τις μαθητές/τριες μέσα στην τάξη; 

2.3. Ερευνητικό εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή είναι αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε από τη μελέτη άλλων παρόμοιων εργαλείων. 

Αποτελείται από την εισαγωγική σελίδα στην οποία πληροφορούσαμε τους συμμετέχοντες για το 

σκοπό και το στόχο της έρευνας, τα πλαίσια στα οποία διενεργείται, καθώς επίσης και για τη 

διασφάλιση της ανωνυμίας των απαντήσεων (Javeau, 2000). Αποτελείται από 8 πρώτες ερωτήσεις 

οι οποίες είναι εισαγωγικές για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων. 

Όλες οι υπόλοιπες 16 ερωτήσεις, είναι ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας, όπου οι 

ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με τις αναφερόμενες 

προτάσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις εναλλακτικής απάντησης ‘ΝΑΙ - ΟΧΙ’ και οι υπόλοιπες ερωτήσεις 

περιλάμβαναν τις κυριότερες πιθανές απαντήσεις (Βάμβουκας, 2007). 

Οι ερωτήσεις αντιστοιχούν στα ερευνητικά ερωτήματα και εξετάζουν: Τι είναι η στήριξη των 

μαθητών, Περιεχόμενο, Έχουν συμβουλευτικό ρόλο, Εφαρμόζουν στήριξη στη τάξη, Οφέλη και 

μειονεκτήματα, Περιοριστικοί παράγοντες, Ανάγκες για υλοποίηση ρόλου. 

2.4. Το δείγμα της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2018-2019, σε σχολικές μονάδες της Ελλάδας, ενώ το 

ερωτηματολόγιο απαντήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή από τους εκπαιδευτικούς. 

Το δείγμα περιελάμβανε 1.278 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

αντιπροσώπευε μια ευρεία κλίμακα των εκπαιδευτικών εφόσον εφαρμόστηκε η συστηματική 

δειγματοληψία. 
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2.5. Στατιστική Ανάλυση 

Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 1.278 εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 

τελικό αυτό δείγμα αντιπροσωπεύεται σε ποσοστό 68,5% (Ν=875) από γυναίκες και αντίστοιχα 

31,5% (Ν=403) από άνδρες. 

Ως προς την αντίστοιχη κατανομή της ηλικίας τους, φάνηκε ότι στην πλειοψηφία τους και σε 

ποσοστό 53,1% (Ν=678) οι εκπαιδευτικοί είναι μεταξύ 41 έως 50 ετών και ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί από 51 ετών και άνω σε ποσοστό 25,6% (Ν=327), οι εκπαιδευτικοί από 31 έως 40 

ετών σε ποσοστό 21,0% (Ν=269), ενώ τέλος μόνο 4 εκπαιδευτικοί σε ποσοστό ,3% (Ν=4) είναι έως 

30 ετών. 

Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, φάνηκε ότι στην πλειοψηφία τους οι 

εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 49,5% (Ν=632) είναι άγαμοι. Ακολουθούν σε ποσοστό 25,3% (Ν=323) 

οι εκπαιδευτικοί που είναι διαζευγμένοι, σε ποσοστό 18,9% (Ν=241) οι εκπαιδευτικοί που είναι 

έγγαμοι, ενώ μόλις 53 εκπαιδευτικοί και σε ποσοστό 4,1% (Ν=53) είναι χήροι. Τέλος, υπήρξαν 29 

εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 2,3% (Ν=29) που δε θέλησαν να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση. 

Η αντίστοιχη κατανομή των σπουδών τους δηλώνει ότι στην πλειοψηφία τους και σε ποσοστό 

75,7% (Ν=967) οι εκπαιδευτικοί έχουν βασικό πτυχίο. Ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 

22,5% (Ν=288) με δεύτερο πτυχίο, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 1,4% (Ν=18) με μεταπτυχιακό και 

οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό ,4% (Ν=5) με διδακτορικό. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 64,2% (Ν=820) είναι δάσκαλοι 

γενικής αγωγής, ενώ σε ποσοστό 35,8% εργάζονται σε δομές ειδικής αγωγής. 

Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας, φάνηκε ότι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 

54,4% (Ν=695) εργάζονται από 6 έως 10 έτη. Ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 22,1% 

(Ν=282) που εργάζονται έως 5 έτη, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 16,1% (Ν=206) που εργάζονται 

από 11 έως 20 έτη, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 6,3% (Ν=80) που εργάζονται από 21 έως 30 έτη 

και τέλος οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 1,2% (Ν=15) που εργάζονται από 31 έτη και άνω. 

Τέλος ως προς τη σχέση εργασίας, η αντίστοιχη κατανομή τους έδειξε ότι στην πλειοψηφία 

τους οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 50,2% (Ν=641) είναι αναπληρωτές, ενώ ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί με οργανική θέση σε ποσοστό 22,4% (Ν=286). Έπειτα ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί 

που βρίσκονται στη διάθεση της Πρωτοβάθμιας που ανήκουν σε ποσοστό 17,1% (Ν=218), και 

τέλος οι εκπαιδευτικοί που έχουν πάρει απόσπαση σε σχολικές μονάδες εντός ή εκτός της 

Πρωτοβάθμιας στην οποία ανήκουν σε ποσοστό 10,4% (Ν=133). 

2.5.1. Ανάλυση και παρουσίαση του πρώτου διερευνητικού ερωτήματος 

Ποιες είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 

σχέση με το τι θεωρείται ως συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών; 

Για να απαντήσουμε, δόθηκαν εννιά επιμέρους ερωτήματα. 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην γενική αγωγή, όσο και οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται σε δομές της ειδικής αγωγής συμφωνούν ότι μπορούν να ενισχύσουν τους μαθητές τους 

συμβουλευτικά. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα στοιχεία που αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα, οι μέσοι όροι τιμών στάσης στο στοιχείο δε διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις 

δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών.  

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής 

δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές και τις μαθήτριες (Γ.Α. 4,13 – Ε.Α. 4,16), 

συμβουλεύουν τους μαθητές σε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν (Γ.Α. 4,07 – Ε.Α. 4,14), βοηθούν 

τους μαθητές τους να γνωρίσουν τις δυνατότητές τους (Γ.Α. 4,18 – Ε.Α. 4,14) και τέλος 

καλλιεργούν στους μαθητές τους το σεβασμό για τη διαφορετικότητα (Γ.Α. 4,13 – Ε.Α. 4,22). 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές για την επίλυση προβλημάτων που 

δημιουργούνται στην σχολική τάξη αλλά και έξω από αυτήν (Γ.Α. 3,80 – Ε.Α. 3,78), βοηθούν τους 

μαθητές τους να εξερευνήσουν και να βιώσουν τα συναισθήματά τους (Γ.Α. 3,88 – Ε.Α. 3,81), 

αξιολογούν τη σχολική τους επίδοση (Γ.Α. 3,67 – Ε.Α. 3,63) και δημιουργούν κλίμα συνεργασίας 
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μεταξύ δασκάλου μαθητή (Γ.Α. 3,69 – Ε.Α. 3,66). Τέλος, όπως φαίνεται από τους υψηλούς μέσους 

όρους, ταυτίζονται απόλυτα στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών (Γ.Α. 4,19 – Ε.Α. 

4,19). 

 
Πίνακας 1: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι καθεμία από τις παρακάτω φράσεις αποτελεί Συμβουλευτική υποστήριξη των 

μαθητών σε σχέση με τη μεταβλητή «είδος σχολείου» των υποκειμένων: 

 

 Γενική Ειδική  

 N Mean N Mean Sig. 

1.Δημιουργία σχέσης 

εμπιστοσύνης με τους μαθητές/τριες 
820 4,13 458 4,16 ,000 

2. Συμβουλή προς τους μαθητές 

στα προβλήματά τους 
820 4,07 458 4,14 ,000 

3.Συνεργασία με τους μαθητές 

για επίλυση προβλήματος 
820 3,80 458 3,78 ,000 

4.Βοήθεια των μαθητών να 

γνωρίσουν τις δυνατότητές τους 
820 4,18 458 4,14 ,000 

5.Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 

των μαθητών 
820 4,19 458 4,19 ,000 

6.Βοήθεια στους μαθητές να 

εξερευνήσουν και να βιώσουν τα 

συναισθήματά τους 

820 3,88 458 3,81 ,000 

7.Καλλιέργεια σεβασμού των 

μαθητών στη διαφορετικότητα 
820 4,13 458 4,22 ,000 

8.Αξιολόγηση της σχολικής 

επίδοσης των μαθητών 
820 3,67 458 3,63 ,000 

9.Δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας μεταξύ δασκάλου - 

μαθητή 

820 3,69 458 3,66 ,000 

 

Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 72,5% (Ν=927) δηλώνουν πως έχουν προηγούμενη επαφή με τη 

συμβουλευτική, ενώ μόνο ποσοστό 27,5% (Ν=351) φαίνεται να μην έχουν καμία προηγούμενη 

επαφή με τη συμβουλευτική. 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα, οι μέσοι όροι 

τιμών δε διαφέρουν. Διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, θεωρούν ότι η 

συμβουλευτική στήριξη των μαθητών μπορεί να βοηθήσει ικανοποιητικά στη λύση οικογενειακών 

προβλημάτων (Γ.Α. 3,74 – Ε.Α. 3,76), στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών (Γ.Α. 3,97 – Ε.Α. 

3,91), στις συγκρούσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών (Γ.Α. 3,20 – Ε.Α. 3,14), στα 

προβλήματα ενδοσχολικής βίας (Γ.Α. 3,24 – Ε.Α. 3,19) και στα προβλήματα συμπεριφοράς των 

μαθητών εντός του σχολικού πλαισίου (Γ.Α. 3,06 – Ε.Α. 2,98). Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα 

ένταξης παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις δομές 

ειδικής αγωγής θεωρούν ότι η συμβουλευτική στήριξη των μαθητών αυτών μπορεί να 

αντιμετωπίσει σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αντίθεση με 

τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής (Γ.Α. 3,11 – Ε.Α. 3,13). 
 

Πίνακας 2: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η Συμβουλευτική στήριξη των μαθητών/τριών από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να 

αντιμετωπίσει τα παρακάτω: 

 

 Γενική Ειδική  

 N Mean N Mean Sig. 

1.Οικογενειακά 

προβλήματα 
820 3,74 458 3,76 ,000 

2.Μαθησιακές 

δυσκολίες 
820 3,97 458 3,91 ,000 
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3.Συγκρούσεις 

μεταξύ μαθητών-

εκπαιδευτικών 

820 3,20 458 3,14 ,000 

4.Προβλήματα 

ενδοσχολικής βίας 
820 3,24 458 3,19 ,000 

5.Προβλήματα 

συμπεριφοράς 
820 3,06 458 2,98 ,000 

6.Προβλήματα 

ένταξης 

παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών 

820 3,11 458 3,13 ,000 

 

2.5.2. Ανάλυση και παρουσίαση του δεύτερου διερευνητικού ερωτήματος 

Το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στο περιεχόμενο της συμβουλευτικής, στο τι 

δηλαδή θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι η Συμβουλευτική Υποστήριξη των μαθητών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής να επιλέξουν τα 

χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι χρειάζεται να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός για να προσφέρει 

συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές, ενώ τους ζητήθηκε να αναφερθούν στις ενέργειες που 

πιστεύουν ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων με τους μαθητές τους. 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής θεωρούν ως 

τα πιο σημαντικά στοιχεία συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους μαθητές το ενδιαφέρον για το 

μαθητή σε ποσοστό 17% (Ν=217), την αποδοχή του μαθητή από τον εκπαιδευτικό σε ποσοστό 

14,4% (Ν=184) και την αυτογνωσία σε ποσοστό 12,8% (Ν=164). 
 

Πίνακας 3: Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά που θεωρείτε ότι χρειάζεται να διαθέτει ένα άτομο για να προσφέρει Συμβουλευτική 

υποστήριξη στους μαθητές/τριες: (ιεράρχηση) 

 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

9.ενδιαφέρον για το μαθητή  217 17 

3.αποδοχή του μαθητή 184 14,4 

2.αυτογνωσία 164 12,8 

8.ικανότητα επικοινωνίας 149 11,7 

4.ειλικρίνεια 138 10,8 

6.εμπιστευτικότητα 132 10,3 

7.κατανόηση 131 10,3 

10.πειθώ 78 6,1 

5.ικανότητα χειρισμού των μαθητών 67 5,2 

1.προσεκτική ακρόαση 18 1,4 

Σύνολο 1278 100,0 

 

Αντίστοιχα, στην πλειοψηφία τους και σε ποσοστό 34,3% (Ν=438) οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

ως πιο σημαντική την προσεκτική ακρόαση των μαθητών όσο αυτοί έχουν το λόγο. Ακολουθούν ο 

ενθουσιασμός του εκπαιδευτικού για το μάθημα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σε ποσοστό 

19,3% (Ν=247) και η συνέπεια του εκπαιδευτικού όσον αφορά τις υποσχέσεις που δίνει στους 

μαθητές του σε ποσοστό 17,5% (Ν=224). 

 
Πίνακας 4: Ποιες ενέργειες του εκπαιδευτικού πιστεύετε ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων με 

τους μαθητές (ιεράρχηση) 
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 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

4.Προσεκτική ακρόαση των μαθητών ενόσω έχουν το 

λόγο 
438 34,3 

3.Ενθουσιασμός του εκπαιδευτικού για το μάθημα 247 19,3 

2.Συνέπεια του εκπαιδευτικού στις υποσχέσεις του 224 17,5 

5.Χρήση ενθαρρυντικών μη λεκτικών εκφράσεων 

(χαμόγελο, νεύματα κλπ) εκ μέρους του εκπαιδευτικού 
150 11,7 

1.Ενθάρρυνση μαθητών ώστε να εκφράζουν ελεύθερα τη 

γνώμη τους 
112 8,8 

6.Οπτική επαφή του εκπαιδευτικού προς τον μαθητή  107 8,4 

Σύνολο 1278 100,0 

 

2.5.3. Ανάλυση και παρουσίαση του τρίτου διερευνητικού ερωτήματος 

Το τρίτο διερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στο ρόλο του εκπαιδευτικού και εάν ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά εκείνα και το περιεχόμενο του δικού του 

συμβουλευτικού έργου ως προς τους μαθητές του. 

Σε μεγάλο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν θετική στάση και θεωρούν τη 

συμβουλευτική ως στοιχείο του παιδαγωγικού τους ρόλου.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε αθροιστικό ποσοστό 70,1% (Ν=896) έχουν θετική στάση 

και θεωρούν τη συμβουλευτική ως στοιχείο του εκπαιδευτικού τους ρόλου. Αντίθετα μόνο ένα 

μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών 29,9% (Ν=382) θεωρούν ότι λίγο ή καθόλου η συμβουλευτική είναι 

συστατικό στοιχείο του ρόλου του εκπαιδευτικού. 

 
Πίνακας 5: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η Συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών αποτελεί συστατικό στοιχείο του 

παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού 

 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Καθόλου  37 2,9 

Λίγο  345 27,0 

Αρκετά  309 24,2 

Πολύ  353 27,6 

Πάρα πολύ  234 18,3 

Σύνολο 1278 100,0 

2.5.4. Ανάλυση και παρουσίαση του τέταρτου διερευνητικού ερωτήματος 

Το τέταρτο διερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στο αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 

προσφέρουν συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές τους στην τάξη και σε ποιο βαθμό θεωρούν 

ότι κάνουν προσπάθεια για να κινητοποιήσουν τους μαθητές τους, να τους βοηθήσουν με 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να τους προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, να τους ηρεμούν και να 

ελέγχουν την προβληματική τους συμπεριφορά. 

Στο πρώτο ερώτημα που τους τέθηκε: «Υπάρχουν διαστήματα που θεωρείτε ότι προσφέρετε 

συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές σας στην τάξη», στην πλειοψηφία τους απάντησαν πως 

οι ίδιοι προσφέρουν συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές σε ποσοστό 73,4% (Ν=983). 

Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους και σε ποσοστό 16,3% (Ν=201) συμβουλεύουν τους 

μαθητές τους έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ αυτών και των 

μαθητών τους. Παράλληλα σε ποσοστό 14,8% (Ν=182) θεωρούν ότι ασκώντας συμβουλευτική 
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στην τάξη τους ενθαρρύνουν τους μαθητές τους, ενώ σε ποσοστό 12,8% (Ν=157) οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι ασκώντας συμβουλευτική τους κάνουν να παραδέχονται το λάθος τους. 

 
Πίνακας 6: Αν ναι, για ποιο σκοπό το κάνετε (ιεράρχηση) 

 

 Συχνότητα 

Ν 

Σχετικό ποσοστό 

9.Να βελτιώσετε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

μαθητές/τριες 
201 16,3 

3.Να τους ενθαρρύνετε 182 14,8 

2.Να τους κάνετε να παραδεχτούν το λάθος τους 157 12,8 

4.Να επιδείξετε την εξουσία σας 147 11,9 

8.Να δείξετε την απογοήτευσή σας 139 11,3 

7.Να δείξετε την επιφυλακτικότητά σας 136 11 

6.Να τους δείξετε ότι τους νιώθετε, τους καταλαβαίνετε 118 9,6 

10.Να βοηθήσετε τους μαθητές να σκεφτούν τις συνέπειες 

των πράξεών τους 
77 6,3 

5.Να τους δείξετε την στήριξη και την αποδοχή σας 54 4,4 

1.Να τους επαναφέρετε στην τάξη, να τους συνετίσετε 20 1,6 

Σύνολο 1231 100,0 

 

Oι μέσοι όροι τιμών στάσης στο στοιχείο: «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κάνετε προσπάθεια 

για τα παρακάτω» δε διαφέρουν κατά πολύ ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 

αγωγής. Διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν εναλλακτικές εξηγήσεις, όταν κάποιοι 

μαθητές δεν μπορούν να καταλάβουν (Γ.Α. 4,04 – Ε.Α. 4,06) και διαμορφώνουν κατάλληλα τις 

ερωτήσεις τους, όταν απευθύνονται σε μαθητές που δυσκολεύονται στην τάξη (Γ.Α. 4,07 – Ε.Α. 

4,12).  

Τέλος, σε μικρότερο βαθμό τόσο οι εκπαιδευτικοί οι γενικής αγωγής όσο και εκείνοι που 

υπηρετούν στην ειδική αγωγή, κινητοποιούν ένα μαθητή που δεν ενδιαφέρεται να συμμετέχει στις 

ενέργειες της τάξης (Γ.Α. 2,84 – Ε.Α. 2,78) ή τον ηρεμούν όταν κάνει φασαρία και ενοχλεί την 

υπόλοιπη τάξη (Γ.Α. 2,80 – Ε.Α. 2,76). 

 
Πίνακας 7: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κάνετε προσπάθεια για τα παρακάτω 

 

 Γενική Ειδική  
 N Mean N Mean Sig. 

1.Να κινητοποιήσετε ένα 

μαθητή που δεν ενδιαφέρεται να 

συμμετέχει στις ενέργειες της 

τάξης 

820 2,84 458 2,78 ,000 

2.Να βοηθήσετε τους μαθητές 

με δυσκολία στη μάθηση να 

πιστέψουν ότι μπορούν να τα 

καταφέρουν 

820 3,91 458 3,93 ,000 

3.Να διαμορφώσετε κατάλληλα 

τις ερωτήσεις σας όταν 

απευθύνεστε σε μαθητές που 

δυσκολεύονται στην τάξη 

820 4,07 458 4,12 ,000 

4.Να προσφέρετε εναλλακτική 

εξήγηση όταν κάποιοι μαθητές 

δεν μπορούν να καταλάβουν 

820 4,04 458 4,06 ,000 
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5.Να ελέγξετε την 

προβληματική συμπεριφορά 

ενός μαθητή μέσα στην τάξη 

820 3,96 458 3,93 ,000 

6.Να στηρίξετε τους μαθητές 

που δυσκολεύονται ώστε να 

εκτιμήσουν την αξία της 

μάθησης 

820 3,35 458 3,36 ,000 

7.Να βοηθήσετε τους μαθητές 

που αντιδρούν να 

ακολουθήσουν τους κανόνες της 

τάξης 

820 3,34 458 3,35 ,000 

8.Να ηρεμίσετε ένα μαθητή που 

κάνει φασαρία και ενοχλεί την 

υπόλοιπη τάξη 

820 2,80 458 2,76 ,000 

9.Να δείξετε στους γονείς των 

μαθητών με δυσκολίες στη 

μάθηση πώς να βοηθήσουν το 

παιδί τους ώστε να πηγαίνει 

καλύτερα 

820 3,18 458 3,14 ,000 

10.Να εφαρμόσετε διαφορετικές 

μεθόδους διδασκαλίας για τους 

μαθητές που δυσκολεύονται στη 

τάξη 

820 3,34 458 3,18 ,000 

3. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν την ανάγκη για συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο από εκπαιδευτικούς γενικής, όσο και από εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής. Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και η ανάλυσή τους, οι αναλύσεις των 

παραγόντων και οι σχέσεις με την ανεξάρτητη μεταβλητή επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και την 

εσωτερική κυριότητα του εργαλείου. Παράλληλα, τα ευρήματα μας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντική η 

συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, αν και μεγάλο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών δηλώνει πως έχει σχέση με τη συμβουλευτική, τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής όσο 

και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δε θεωρούν σε μεγάλο βαθμό ότι μπορούν να συνεργαστούν με 

τους μαθητές τους για να επιλυθεί ένα πρόβλημα, να τους βοηθήσουν να εξερευνήσουν και να 

βιώσουν τα συναισθήματά τους και να δημιουργήσουν κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους. 

Παράλληλα, αν και δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί ότι έχουν προηγούμενη επαφή με τον κλάδο της 

συμβουλευτικής, τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής όσο και ειδικής αγωγής δε θεωρούν ότι η 

συμβουλευτική είναι πανάκεια και μπορεί να λύσει προβλήματα συμπεριφοράς ή ενδοσχολικής 

βίας. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι χρειάζεται να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός 

επικεντρώθηκαν στο ενδιαφέρον για το μαθητή, την αποδοχή και την αυτογνωσία, ενώ η 

προσεκτική ακρόαση, η συνέπεια και ο ενθουσιασμός του εκπαιδευτικού για το μάθημα 

δημιουργούν καλές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.  

Η επίλυση των προβλημάτων των μαθητών, τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και η 

διευκόλυνση του έργου του εκπαιδευτικού είναι τα οφέλη από την εφαρμογή της συμβουλευτικής 

υποστήριξης των μαθητών. Για τους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει καθορισμένο πλαίσιο, ούτε 

θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζει το συμβουλευτικό τους έργο. Θεωρείται λοιπόν 

αναγκαία η συνεργασία με σύμβουλο ψυχικής υγείας, οι σπουδές σε θέματα ψυχολογίας και ειδική 
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κατάρτιση στη συμβουλευτική. Έτσι, φαίνεται από τα αποτελέσματα έντονα η επιθυμία για 

επιμόρφωση στη συμβουλευτική ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν δεξιότητες σε θέματα 

συμβουλευτικής στήριξης των μαθητών τους. 

Εν κατακλείδι, δεδομένων των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που συμβαίνουν στη 

χώρα μας τα τελευταία χρόνια, η συμβουλευτική στήριξη των μαθητών εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους. Η 

γενίκευση των αποτελεσμάτων σε ακόμη μεγαλύτερο δείγμα του πληθυσμού θα τονίσει 

περισσότερο την αναγκαιότητα αυτή, καθώς και τους παράγοντες αναφορικά με την υλοποίηση της 

συμβουλευτικής διάστασης του εκπαιδευτικού λειτουργήματος. 

3.1. Περιορισμοί 

Στην έρευνα που διεξήγαμε υπάρχουν εκ των πραγμάτων κάποιοι περιορισμοί. Σκοπός μας 

ήταν να σκιαγραφήσουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το συμβουλευτικό τους ρόλο προς 

τους μαθητές/τριες, με τη συνδρομή ορισμένων διδασκόντων και όχι να προβούμε σε γενικεύσεις 

των συμπερασμάτων μας στον πληθυσμό, ωστόσο ο αριθμός των συμμετεχόντων επιτρέπει μια 

πρώτη διερεύνηση των αντιλήψεων αυτών. 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας παρουσιάζουμε μια εικόνα των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για τη συμβουλευτική διάσταση του λειτουργήματος τους και δεν εμβαθύναμε 

στους περιοριστικούς και διευκολυντικούς παράγοντες του συμβουλευτικού ρόλου των 

εκπαιδευτικών ξεχωριστά σε κάθε παράγοντα ώστε να προβούμε σε ομαδοποιήσεις και γενικεύσεις. 

Επίσης δεν εμβαθύνουμε στο θέμα της επάρκειας των εκπαιδευτικών για αυτό το ρόλο καθώς και 

στον τρόπο και στα μέσα της εφαρμογής συμβουλευτικής υποστήριξης εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών προς τους μαθητές/τριες. Επιπλέον είναι πιθανό οι εκπαιδευτικοί να απάντησαν με 

έναν κοινωνικά επιθυμητό τρόπο, παρότι τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα, ή να θεωρούν ότι οι 

απαντήσεις τους μπορούν να επηρεάσουν τους ανωτέρους τους. 
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Περίληψη 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει το ρόλο και τη σημασία που έχει ο θεσμός της 

πρακτικής άσκησης στην τουριστική εκπαίδευση. Απώτερος στόχος είναι η διατύπωση προτάσεων 

για τη βελτίωση του θεσμού. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας και για την 

ολοκληρωμένη διερεύνηση του θέματος πραγματοποιήθηκαν τρεις έρευνες στα εμπλεκόμενα μέρη 

στην πρακτική άσκηση: διευθυντές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν τουριστική 

εκπαίδευση, διευθυντές ξενοδοχείων πολυτελείας, και σπουδαστές που πραγματοποίησαν την 

πρακτική τους άσκηση σε ξενοδοχεία πολυτελείας. Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα 
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διαφωτίζουν ένα θέμα με έντονο ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας τόσο 

τον κρίσιμο ρόλο του θεσμού της πρακτικής άσκησης στην τουριστική εκπαίδευση όσο και τα 

σημαντικά προβλήματα στον τρόπο εφαρμογής της στην Ελλάδα. Η εργασία καταλήγει σε 

πρακτικές προτάσεις προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τη μελλοντική βελτίωση του θεσμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: τουριστική εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, ξενοδοχεία 

1. Εισαγωγή 

Η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα θεωρείται εξαιρετικά σημαντική διότι ο τουρισμός, 

σήμερα, αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας, όντας ο βασικότερος τομέας της οικονομίας 

που δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην 

τουριστική εκπαίδευση, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τον ασκούμενο σπουδαστή/τρια, όσο και για 

το τμήμα φοίτησης, αλλά και τον φορέα απασχόλησης. Η απόκτηση εργασιακών εμπειριών από 

τους σπουδαστές είναι πολύ σημαντική για τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Κατά 

τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν 

σε πραγματικές συνθήκες τη θεωρητική τους γνώση. Επιπλέον έρχονται σε επαφή με το σύγχρονο 

επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον το οποίο τους προετοιμάζει για την ομαλή ένταξή τους 

σε αυτό. Σημαντικά οφέλη, ωστόσο, υπάρχουν και για το τμήμα φοίτησης του ασκούμενου 

σπουδαστή, καθώς η πρακτική άσκηση συμβάλλει σημαντικά στην εξωστρέφεια και τη διασύνδεση 

με τον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ οφέλη υπάρχουν και για τον φορέα απασχόλησης ο οποίος έχει 

την ευκαιρία να δοκιμάσει στην πράξη καταρτισμένους τελειόφοιτους σπουδαστές οι οποίοι 

μπορούν να εξελιχθούν σε μελλοντικά στελέχη της επιχείρησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει το ρόλο και τη σημασία που έχει ο 

θεσμός της πρακτικής άσκησης στην τουριστική εκπαίδευση. Απώτερος στόχος είναι η διατύπωση 

προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμού. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση σε έναν 

τουριστικό προορισμό επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατά 

συνέπεια την ανταγωνιστικότητα του προορισμού, αποκτά εξαιρετική σημασία η υλοποίηση και η 

αποτελεσματικότητα της πρακτικής άσκησης. 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1. Η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Διαχρονικά ο τουρισμός αποτελεί τον βασικό πυλώνα της εθνικής μας οικονομίας, 

συνεισφέροντας το 2018 το 30,9% του ΑΕΠ (15,6 δισ. Ευρώ έσοδα) και το 25,9% της συνολικής 

απασχόλησης, ένα ποσοστό που μεταφράζεται σε 988.600 θέσεις εργασίας (ΣΕΤΕ, 2019). 

Παράλληλα με την άνθιση του τουρισμού, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό 

και η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα (Christou, 1999), κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι νέοι 

στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα τουριστικά επαγγέλματα για εύρεση εργασίας. Σήμερα, 

τουριστική εκπαίδευση παρέχεται σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης (Diplari, Dimou, 2010; 

Moira et al., 2004), καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων: δευτεροβάθμια (ΕΠΑ.Λ., 

ΕΠΑ.Σ.), μεταδευτεροβάθμια (Δ.Ι.Ε.Κ., Ι.Ι.Ε.Κ., Ο.Τ.Ε.Κ., Ο.Α.Ε.Δ., Σχολές Ξεναγών, Α.Σ.Τ.Ε.Κ, 

Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.), τριτοβάθμια (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.), μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. 

2.2. Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης στην τουριστική εκπαίδευση 

Μέσω της πρακτικής άσκησης, οι  σπουδαστές ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους 

και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που 

προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Marinakou, 

Giousmpasoglou, 2013). Στις περισσότερες περιπτώσεις η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική 

προκειμένου ο σπουδαστής να ολοκληρώσει τις σπουδές του (Simantiraki, Dimou, 2016), η δε 
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διάρκεια αυτής διαφοροποιείται ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα και το εκάστοτε πρόγραμμα 

σπουδών (π.χ. 6μηνη στα Ι.Ε.Κ. και τα Τ.Ε.Ι., 9μηνη σπαστή σε τρία τρίμηνα στις Α.Σ.Τ.Ε.). 

Η αποσαφήνιση των καθηκόντων των ασκούμενων και των προϊσταμένων / εποπτών της 

πρακτικής άσκησης πριν από την έναρξη της συνεργασίας αποτελεί βασικό στοιχείο μιας επιτυχούς 

πρακτικής άσκησης (Beggs et al., 2006). Ωστόσο, αυτή η αποσαφήνιση δεν επιλύει απαραιτήτως 

αποκλίσεις σε ό,τι αφορά στους  επόπτες της πρακτικής άσκησης και στις αρμοδιότητες των 

ασκούμενων σπουδαστών. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρείται μια «απόκλιση» 

ανάμεσα σε αυτό στο οποίο οι σπουδαστές πιστεύουν ότι θα απασχοληθούν και στην αντίληψη που 

έχει ο επόπτης τους σχετικά με τα καθήκοντά τους. Επιπρόσθετα, παρατηρούνται διαφορές σχετικά 

με  το αντιληπτό όφελος που πρέπει να αναζητηθεί σε μια πρακτική άσκηση. Ενώ οι σπουδαστές 

και οι φορείς απασχόλησης συμφωνούν ότι οι ασκούμενοι επωφελούνται από την απόκτηση 

πρακτικών εμπειριών σε μία θέση που συνδέεται άμεσα με τις φιλοδοξίες που αφορούν τη 

μελλοντική τους επαγγελματική  σταδιοδρομία, οι ασκούμενοι συχνά δίνουν βαρύτητα σε άλλες 

πτυχές όπως είναι η πλήρης απασχόληση και οι οικονομικές απολαβές, που φαίνεται να έχουν 

μεγάλη σημασία στην επιλογή μιας συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης (Garrett, Bauer, 1995; Hite, 

Bellizzi, 1986). Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάσουν κατάλληλα 

τους σπουδαστές και να τους βοηθήσουν στην κατανόηση των ζητούμενων εμπειριών που πρέπει 

να στοχεύσουν  σε μία πρακτική άσκηση (Μπουραντά, 2017). 

Παράλληλα, οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι άλλες τουριστικές επιχειρήσεις που 

απασχολούν σπουδαστές/τριες, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες, τις επίκαιρες 

γνώσεις, καθώς και τις ιδέες νέων ανθρώπων με χαμηλό οικονομικό κόστος, ενώ επιπροσθέτως 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις κάλυψης των μελλοντικών τους αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Ως εκ τούτου, οι εργοδότες έχουν την ευκαιρία  να δοκιμάσουν στην πράξη τους πιθανούς, 

μελλοντικούς υπαλλήλους τους,  χωρίς να αναλαμβάνουν μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις (Pauze et 

al., 1989). 

3. Μεθοδολογία της έρευνας 

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξει το ρόλο και τη 

σημασία που έχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης στην τουριστική εκπαίδευση. Απώτερος στόχος 

είναι η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμού. Στο πλαίσιο αυτό, τα ερευνητικά 

ερωτήματα είναι τα εξής: 

 Ποια η σημασία της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα; 

 Ποια η σημασία της πρακτικής άσκησης στην τουριστική εκπαίδευση; 

 Ποια είναι τα οφέλη της πρακτικής άσκησης για τα εμπλεκόμενα μέρη (σπουδαστές, 

επιχειρήσεις, εκαπιδευτικά ιδρύματα); 

 Ποια είναι τα μειονεκτήματα του θεσμού της πρακτικής άσκησης όπως εφαρμόζεται στην 

Ελλάδα; 

 Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί ο θεσμός της πρακτικής άσκησης; 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας και για την ολοκληρωμένη διερεύνηση του 

θέματος πραγματοποιήθηκαν τρεις έρευνες σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην πρακτική άσκηση: 

δύο ποιοτικές έρευνες με τη μέθοδο των ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε βάθος σε πέντε 

διευθυντές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν τουριστική εκπαίδευση και πέντε διευθυντές 

ξενοδοχείων πολυτελείας (5 αστέρων) που απασχολούν ασκούμενους στα πλαίσια πρακτικής 

άσκησης, και μία ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου σε 175 

σπουδαστές που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση σε ξενοδοχεία πολυτελείας. Οι τρεις 

έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2017. Για τη 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 22.0. 
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4. Αποτελέσματα της έρευνας 

4.1. Αποτελέσματα της έρευνας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Αρχικά καταγράφηκε σύγκληση των απόψεων των διευθυντών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

όσον αφορά στη σπουδαιότητα της τουριστικής εκπαίδευσης στην χώρα μας, καθώς όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε «…η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική 

λόγω του ότι ο τουρισμός, σήμερα, αποτελεί τη μοναδική βαριά βιομηχανία της χώρας και είναι ο 

βασικότερος τομέας που μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας χωρίς περαιτέρω σημαντική αύξηση των 

επενδύσεων». Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι ο κρατικός μηχανισμός χωλαίνει και δεν 

προσφέρει την κατάλληλη εκπαιδευτική επάρκεια στα μελλοντικά στελέχη του τουρισμού. 

Άλλωστε η εξέλιξη της εποχής διαφαίνεται και στα τουριστικά επαγγέλματα ξεφεύγοντας από τα 

στερεότυπα και προχωρώντας στη δημιουργία νέων ειδικοτήτων, όπως συνοδών/αρχηγών 

τουριστικών ομάδων (tour leaders), υπαλλήλων διασκέδασης & οργανώσεων (animation) κ.ά.,  που 

δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στα προγράμματα της ελληνικής τουριστικής εκπαίδευσης. Όλες οι 

απόψεις τείνουν προς την αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου 

φορέα με στόχο την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να παράγονται επαγγελματίες 

που θα καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα, οι ερωτώμενοι συμφωνούν ότι οι νέοι 

στρέφονται όλο και περισσότερο σε επαγγέλματα που προσφέρουν σίγουρη επαγγελματική 

αποκατάσταση όπως είναι ο τουρισμός, δεδομένης και της οικονομικής ύφεσης που αντιμετωπίζει η 

χώρα μας. Η στροφή αυτή οφείλεται εν μέρει και στη λανθάνουσα υπερπροβολή από τα ΜΜΕ 

ορισμένων ειδικοτήτων, όπως αυτή του σεφ, κάτι που οδηγεί πολλές φορές σε λάθος επιλογή 

επαγγέλματος. 

Σχετικά με την αξία της πρακτικής άσκησης, όλοι οι διευθυντές συμφωνούν στο ότι η 

πρακτική άσκηση αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, για τους 

σπουδαστές των κρατικών σχολών όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης σε πλήρως 

εξοπλισμένα εργαστήρια, η πρακτική άσκηση τους προσφέρει την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις 

θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη, γνωρίζοντας τις τάσεις της  αγοράς. Έτσι, αν και η 

εκπαίδευση σήμερα, έχει μείνει  πίσω  από τις ανάγκες της αγοράς  αναγκάζεται να επιταχύνει τον 

βηματισμό της  για  να συμπληρώνει συνεχώς τη διαφορά που παρουσιάζει η θεωρία με την πράξη. 

Δια μέσου της πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές  διαμορφώνουν το επαγγελματικό τους προφίλ 

και αποκτούν τις πρώτες επαγγελματικές τους εμπειρίες. Σημαντικά οφέλη υπάρχουν όμως και για 

τα ξενοδοχεία που απασχολούν ασκούμενους. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις δημιουργούν ένα 

δίκτυο επικοινωνίας με σχολές τουριστικής εκπαίδευσης διαμορφώνοντας έτσι  το μέλλον του 

τομέα στην Ελλάδα. Παράλληλα, η απασχόληση σπουδαστών βοηθάει και στην εξοικονόμηση 

κόστους για την επιχείρηση. Το πλεονέκτημα, όμως, του να εκπαιδεύσεις έναν επαγγελματία από 

την αρχή με τα κριτήρια που έχει ο κάθε όμιλος και να έχεις έναν έτοιμο επαγγελματία για τις 

επόμενες σεζόν, είναι πραγματικά σημαντικό. Είναι θετικό το γεγονός ότι η εκάστοτε ξενοδοχειακή 

μονάδα μπορεί να διαμορφώσει τον επαγγελματικό χαρακτήρα των σπουδαστών και να εμφυσήσει 

το όραμα  της. 

Σε ό,τι αφορά στις πιθανές τροποποιήσεις και βελτιώσεις του θεσμού της πρακτικής άσκησης 

στα ξενοδοχεία, μία άποψη υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από το «εγώ» και να 

προτείνουμε το «εμείς» στη διαδικασία εκπαίδευσης. Το να ακούμε τους νεότερους τι έχουν να μας 

προτείνουν, μας εξελίσσει και ως ανθρώπους αλλά και ως επαγγελματίες. Παράλληλα, 

προτείνονται βελτιώσεις στους χώρους διαμονής των σπουδαστών οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν 

βασικά standards ώστε ένας σπουδαστής, που συνήθως είναι και η πρώτη φορά που μένει εκτός 

σπιτιού να είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί. Επιπλέον, καλό θα είναι να υπάρχει σωστή 

αντιμετώπιση από το υπάρχον προσωπικό και να αντιμετωπίζεται ο μαθητής σαν μαθητής και όχι 

σαν έμπειρος συνεργάτης διότι μέσα στις συνθήκες πίεσης εξακολουθεί να εκπαιδεύεται και να 

μαθαίνει μέρα με τη μέρα. Tο τρίπτυχο Σπουδαστής – Σχολή – Εκπρόσωπος Ξενοδοχείου πρέπει να 

βρίσκεται σε συνεχή επαφή για την ομαλή διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, ώστε όποια 
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ζητήματα προκύπτουν να λύνονται και όχι να μένουν μεταξύ εκπαιδευόμενου και προσωπάρχη. 

Σημαντικό επίσης είναι να παρέχεται καλύτερη αμοιβή στους φοιτητές και να έχει μεγαλύτερη 

διάρκεια η πρακτική άσκηση. Με την παραμονή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε κάθε θέση 

εργασίας, αφενός οι σπουδαστές θα έχουν περισσότερο χρόνο εκπαίδευσης και αφετέρου 

τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να αντιμετωπίσουν περισσότερα αντίξοα περιστατικά στην 

καθημερινότητά τους. Η πρακτική η οποία χωρίζεται σε δύο τρίμηνα έχει περισσότερα θετικά 

στοιχεία συγκριτικά με την περίπτωση που θα γινόταν εξ ολοκλήρου σε συνεχή πρακτική διάρκειας 

έξι μηνών, δεδομένου ότι αν κάποιος σπουδαστής αντιληφθεί ότι  δεν τον εκφράζει μελλοντικά η 

ειδικότητα που επέλεξε έχει το λιγότερο κόστος και τη δυνατότητα να το αλλάξει. Προτείνεται 

επίσης στενότερη συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συνεργαζόμενων ξενοδοχειακών 

ομίλων ώστε να γίνεται εκπαίδευση στους σπουδαστές πριν ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση, 

για παράδειγμα 15 μέρες πριν, ώστε να εξοικειώνονται πιο γρήγορα με το χώρο εργασίας και τις 

απαιτήσεις. Είναι βασικό για τον σπουδαστή να έχει μία περίοδο προσαρμογής στον φορέα 

απασχόλησης και να γνωρίσει τους συνεργάτες του ώστε όταν ξεκινήσει επίσημα ο χρόνος της 

πρακτικής να είναι και πνευματικά πιο έτοιμος να αντεπεξέλθει. Η πρακτική άσκηση είναι αυτή 

που θα τον βοηθήσει να αγαπήσει ή να παρατήσει το επάγγελμα, οπότε όσο καλύτερα είναι 

προετοιμασμένος από τη σχολή και τον φορέα που θα τον υποδεχθεί, τόσο περισσότερο θα 

βοηθηθεί στην ολοκλήρωση της πρακτικής του με επιτυχία. 

Σχετικά με τους μαθητές που αναρωτιούνται αν οι τουριστικές σπουδές είναι μια καλή 

επιλογή για το μέλλον τους οι απόψεις των ερωτηθέντων συγκλίνουν στο ότι είναι μία από τις 

καλύτερες επιλογές δεδομένων των συνθηκών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε «…ο τουρισμός 

είναι η ελπίδα για ανάκαμψη, η ελπίδα για σταθερή εργασία, για καλά αμειβόμενη εργασία. Με 

δεδομένο ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν αναπτύσσεται τίποτα περισσότερο για τον νέο που θέλει 

να δημιουργήσει, να δουλέψει, να κατακτήσει κορυφές, ο δρόμος είναι ένας και μοναδικός: 

τουριστικές σπουδές.  Όταν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές τα τουριστικά επαγγέλματα είναι αυτά που 

δίνουν ελπίδα πλέον στους νέους ανθρώπους». Είναι σημαντικό να ανασυγκροτηθεί η εικόνα της 

χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά και να φανερωθεί η νέα κουλτούρα φιλοξενίας, η οποία οφείλει να 

ξεπεράσει την ερασιτεχνική νοοτροπία και να διαμορφώσει μια επαγγελματική συμπεριφορά 

απέναντι στις ανάγκες του τουρισμού. 

4.2. Αποτελέσματα της έρευνας στα ξενοδοχεία 

Οι διευθυντές των ξενοδοχείων πολυτελείας που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι κατά 

τη περίοδο διεξαγωγής της έρευνας (2017) απασχολούσαν στις επιχειρήσεις τους έναν σημαντικό 

αριθμό ασκούμενων. Οι σπουδαστές αυτοί απασχολούνταν σε διάφορα τμήματα των ξενοδοχείων 

όπως υποδοχή, δημόσιες σχέσεις, οροφοκομία, κρατήσεις, spa, κουζίνα και service εστιατορίων και 

μπαρ. Οι ασκούμενοι θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί καθώς συμβάλλουν στη συνολική ομάδα 

προσφέροντας δυναμική και ευελιξία, ενώ πέρα από τα όρια των ξενοδοχείων είναι ιδιαίτερα 

σημαντικοί για το μέλλον του τουρισμού, αφού αποτελούν την τωρινή επένδυση στο μέλλον του 

τουρισμού. Τα ξενοδοχεία συνεργάζονται με έναν μεγάλο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών σχολών 

μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει 

να έχει ο ιδανικός σπουδαστής για να απασχοληθεί στο ξενοδοχείο τους στα πλαίσια της πρακτικής 

του άσκησης, οι ερωτώμενοι απάντησαν: θέληση για μάθηση, όραμα, όρεξη για δουλειά, 

ακεραιότητα χαρακτήρα, σοβαρότητα, τεχνική και θεωρητική κατάρτιση, καθώς επίσης σιγουριά 

ότι αυτό το επάγγελμα τους ταιριάζει. Σύμφωνα με μία άποψη, το 50% των σπουδαστών δεν είναι 

και τόσο σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν στον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο. Όπως 

αναφέρθηκε «…ο ιδανικός σπουδαστής θα πρέπει να έχει μία ευχάριστη προσωπικότητα, καλό 

χαρακτήρα και να εκτελεί τα καθήκοντα του έχοντας την προσωπική ικανοποίηση ότι του αρέσει 

αυτό πού καλείται να κάνει». 

Η πλειονότητα των διευθυντών θεωρεί ότι η απόδοση των ασκούμενων σπουδαστών κατά 

την πρακτική τους άσκηση είναι κατά μέσο όρο ικανοποιητική σε ό,τι αφορά στις γνώσεις, το 
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ωράριο και την υπευθυνότητα. Στο κομμάτι των πρωτοβουλιών όμως, καλύτερα να μην λαμβάνουν 

πρωτοβουλίες δεδομένου ότι βρίσκονται ακόμα σε εκπαιδευτικό στάδιο. Προς αποφυγή λαθών 

καλύτερα να ακολουθούν τις εντολές των προϊσταμένων τους. Βέβαια, από την άποψη των 

απαιτήσεων που έχουν από τους ασκούμενους, οι διευθυντές ήταν κατηγορηματικοί ότι είναι 

ελαστικοί με τους ασκούμενους σε σχέση με τους επαγγελματίες, ενώ από άποψη σεβασμού όλοι 

είναι ίσοι. Άλλωστε όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε «…η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ μαθητή 

και επαγγελματία, είναι ότι ο πρώτος δικαιούται να διατυπώνει ερωτήσεις προκειμένου να μάθει, 

ενώ ο δεύτερος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει». 

Η ιδανική διάρκεια μίας πρακτικής άσκησης είναι 4 με 5 μήνες θεωρώντας ότι οι 2 πρώτοι 

μήνες είναι περίοδος προσαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, κατά μία άποψη το ιδανικό θα ήταν ένα 

εξάμηνο πρακτικής άσκησης στα τμήματα Rooms Division  (Reception, Reservations & 

Housekeeping) και ένα εξάμηνο πρακτικής εξάσκησης στο τμήμα Τροφίμων και Ποτών (Food & 

Beverage Department). Σχετικά με τα οφέλη  που αποκομίζει ένας σπουδαστής ο οποίος κάνει την 

πρακτική του άσκηση σε ένα ξενοδοχείο πολυτελείας, οι απαντήσεις περιλαμβάνουν την εμπειρία 

εργασίας σε πραγματικές συνθήκες και την αποτύπωση μιας ρεαλιστικής εικόνας όσον αφορά στη 

θέση εργασίας για την οποία εκπαιδεύεται. Στους σπουδαστές, επίσης, παρέχεται η ευκαιρία να 

συναναστραφούν με άλλους επαγγελματίες του χώρου. Επιπλέον, πολλές φορές προσφέρεται 

κανονική εργασία στους σπουδαστές μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους, εφόσον δείξουν 

ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν και έχουν την απαραίτητη δυναμική στην εξέλιξη ικανοτήτων. 

Εξάλλου τα ξενοδοχεία αποτελούν ένα φυτώριο των μελλοντικών επαγγελματιών του τουρισμού. Η 

συμβουλή των διευθυντών ξενοδοχείων προς τους σπουδαστές είναι να αναζητούν τη συνεχή 

μάθηση ούτως ώστε να εξελιχθούν, να κρατάνε τις θετικές κριτικές, να εργάζονται συγκεντρωμένα, 

να ρωτάνε προκειμένου να μάθουν, να διαθέτουν υπομονή, να δείχνουν συναδελφική συμπεριφορά 

στους επαγγελματίες συναδέλφους τους και να αναζητούν τη συνεχή βελτίωση. Επίσης, να 

ακολουθούν την αρχή ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και ότι ένας ευχαριστημένος πελάτης θα φέρει 

τουλάχιστον άλλους δύο φίλους του σαν καινούργιους πελάτες, ενώ ένας δυσαρεστημένος πελάτης 

θα αποτρέψει τουλάχιστον επτά με δέκα μελλοντικούς πελάτες που θα ήθελαν να κάνουν διακοπές 

στο ξενοδοχείο. 

Οι προτάσεις των διευθυντών ξενοδοχείων πολυτελείας για τη βελτίωση του θεσμού της 

πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα περιλαμβάνουν: 

 Καλύτερη ποιότητα εισακτέων στις δημόσιες σχολές που έχουν συγκεκριμένα κριτήρια 

εισαγωγής και περισσότερη αυστηρότητα στον βαθμό εισαγωγής. 

 Καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός ώστε να εισάγονται στις σχολές οι φοιτητές 

που πραγματικά θα ήθελαν να υπηρετήσουν τον τομέα του τουρισμού. 

 Δημιουργία σχολών αποκλειστικά για service και restaurant management. 

 Περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα στις σχολές. 

 Μεγαλύτερη διάρκεια πρακτικής άσκησης (περισσότερο από 3 μήνες). 

4.3. Αποτελέσματα της έρευνας στους σπουδαστές 

Στην έρευνα συμμετείχαν 175 σπουδαστές που πραγματοποιούσαν ή είχαν ολοκληρώσει την 

πρακτική τους άσκηση σε ξενοδοχεία πολυτελείας. Από αυτούς, το 52,6 % ήταν γυναίκες και το 

47,4% ήταν άνδρες. Είναι εμφανές ότι οι γυναίκες έχουν εισέλθει σε μεγάλο ποσοστό στην αγορά 

εργασίας, σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές. Η αύξηση των θέσεων εργασίας στον τριτογενή 

τομέα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση στα ξενοδοχεία, δρα θετικά στην ενίσχυση της 

γυναικείας απασχόλησης. Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα όλων των ηλικιών, με κυρίαρχη την 

ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών με ποσοστό 58,9%. Ακολουθούν η ηλικιακή ομάδα 25-34 (34,3%), η 

ομάδα 35-44 ετών (5,1%), και τέλος, η ομάδα άνω των 45 ετών (1,7%). Λαμβανομένων υπόψη των 

απαντήσεων στις δύο πρώτες ερωτήσεις, διαπιστώνουμε ότι η μάθηση δεν υπόκειται σε ηλικιακούς 

περιορισμούς (Πίνακας 1). 



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

179 

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

  N % 

Φύλο Άνδρας 83 47,4 

 Γυναίκα 32 52,6 

Ηλικία 18-24 ετών 103 58,9 

 25-34 ετών 60 34,3 

 35-44 ετών 9 5,1 

 45+ ετών 3 1,7 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ 11 6,3 

 ΑΣΤΕΚ/ΑΣΤΕΡ 60 34,3 

 ΙΙΕΚ/Ιδιωτική Σχολή 70 40,0 

 ΔΙΕΚ 12 6,9 

 ΟΤΕΚ 6 3,4 

 ΟΑΕΔ 2 1,1 

 Άλλο 14 8,0 

ΣΥΝΟΛΟ 175 100 
 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες σπουδάζουν σε ιδιωτικά ΙΕΚ ή άλλες ιδιωτικές σχολές, και 

ακολουθούν οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού (ΑΣΤΕΚ/ΑΣΤΕΡ), τα ΔΙΕΚ και τα ΤΕΙ. Σχετικά 

με τους λόγους που τους ώθησαν να επιλέξουν τα τουριστικά επαγγέλματα και να απασχοληθούν 

στον τουριστικό κλάδο, όπως προκύπτει ο κυριότερος λόγος (58,3%) είναι η άμεση επαγγελματική 

αποκατάσταση που προσφέρει ο τουρισμός. 72 άτομα (41,1%) απάντησαν ότι ο τομέας είναι 

ελκυστικός καθώς έρχονται σε επαφή με ξένο κόσμο, ενώ άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν τις καλές 

οικονομικές απολαβές και την κοινωνική καταξίωση. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 14 

σπουδαστές ανέφεραν ότι τυχαία πέρασαν στη συγκεκριμένη σχολή, ενώ ένας σπουδαστής δήλωσε 

ότι επέλεξε τα τουριστικά επαγγέλματα επειδή το πίεσαν οι γονείς του (Διάγραμμα 1). 

 

 
 

Διάγραμμα 1: Λόγοι επιλογής τουριστικών σπουδών 
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Στη συνέχεια, οι σπουδαστές ρωτήθηκαν σχετικά με τις πηγές πληροφόρησης για το 

συγκεκριμένο ξενοδοχείο στο οποίο πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση. Οι περισσότεροι 

(79 άτομα) ενημερώθηκαν από τη σχολή τους παίρνοντας πληροφορίες από τους καθηγητές τους 

και τη γραμματεία. Άλλες πηγές πληροφόρησης περιλαμβάνουν την προσωπική αναζήτηση, 

πληροφορίες από συγγενείς και φίλους, την ημέρα καριέρας, γνωστούς που εργάζονται στο 

συγκεκριμένο ξενοδοχείο, άλλους συμφοιτητές και το διαδίκτυο. Σχετικά με τους λόγους επιλογής 

του συγκεκριμένου ξενοδοχείου για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, η πλειονότητα 

των ερωτηθέντων απάντησε ότι η επιλογή τους έγινε βάσει του καλού ονόματος που έχει το 

ξενοδοχείο το οποίο θα ήταν θετικό για το βιογραφικό τους, ενώ άλλοι δημοφιλείς λόγοι είναι το 

ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται σε έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό ή κοντά στον τόπο μόνιμης 

κατοικίας τους (Διάγραμμα 2). Τα τμήματα στα οποία οι σπουδαστές πραγματοποίησαν την 

πρακτική τους άσκηση είναι πρωτίστως τα επισιτιστικά (166 σπουδαστές), και ακολουθούν οι 

κρατήσεις, η οροφοκομία, η υποδοχή, και τα υπόλοιπα τμήματα με μικρότερα ποσοστά. 

 

 
 

Διάγραμμα 2: Λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου ξενοδοχείου για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης 

 

Οι συμμετέχοντες ασκούμενοι σπουδαστές φαίνεται σε γενικές γραμμές σχετικά 

ικανοποιημένοι από την πρακτική τους άσκηση (Πίνακας 2). Ωστόσο, δεν λείπουν και εκείνοι που 

εμφανίζονται δυσαρεστημένοι κυρίως από θέματα που αφορούν τις μηνιαίες αποδοχές τους, τις 

συνθήκες διαμονής και σίτισης, την τήρηση των νόμιμου ωραρίου απασχόλησης και των ρεπό. 

Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό δίνει έμφαση στην άσχημη αντιμετώπιση από τους συναδέλφους και 

προϊσταμένους και στην κακή συμπεριφορά προς το πρόσωπό τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά 

υβριστικά σχόλια και λεκτική βία. Συμπληρωματικά εκφράζουν την επιθυμία απασχόλησης πάνω 

στο αντικείμενο των σπουδών τους, περισσότερη εκπαίδευση και όχι μόνο παραγωγή, απασχόληση 
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σε περισσότερα πόστα εργασίας καθώς και στη διεύρυνση του χρόνου της πρακτικής τους 

άσκησης. Πέραν αυτών γίνεται αναφορά στην ελλιπή εποπτεία από τις σχολές. 
 

Πίνακας 2: Βαθμός ικανοποίησης από την πρακτική άσκηση 

 

 Μέσος  Τυπική απόκλιση 

Συνεργασία με άλλους εργαζόμενους  3,80 1,028 

Χρονική διάρκεια πρακτικής 3,79 1,136 

Καθοδήγηση από τον προϊστάμενό μου 3,78 1,179 

Συνεργασία με το τμήμα προσωπικού του ξενοδοχείου 3,71 1,071 

Ωράριο εργασίας 3,57 1,177 

Συνθήκες εργασίας 3,50 1,154 

Συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή μου 3,50 1,321 

Συνεργασία και καθοδήγηση από τη σχολή μου 3,26 1,330 

Αμοιβή 2,94 1,357 

Σημείωση: 1=Καθόλου ικανοποιημένος/η, 5=Απόλυτα ικανοποιημένος/η 

 

Σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι ασκούμενοι σπουδαστές χαρακτηρίζουν την εμπειρία που 

αποκόμισαν από την πρακτική τους άσκηση ως αναμενόμενη, ενώ αρκετά θετικοί παρουσιάζονται 

στο ενδεχόμενο να επιλέξουν το συγκεκριμένο ξενοδοχείο για να κάνουν ξανά την πρακτική τους 

στο μέλλον, να συστήσουν σε άλλους συμφοιτητές τους να κάνουν την πρακτική τους στο 

συγκεκριμένο ξενοδοχείο και τέλος να επιδιώξουν να εργαστούν ως επαγγελματίες πλέον στο 

συγκεκριμένο ξενοδοχείο. 

5. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα στην οποία ο τουρισμός εν μέσω γενικότερης οικονομικής 

ύφεσης συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας της, η επένδυση στην τουριστική 

εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τους αρμόδιους φορείς. Η παραγωγή 

εξειδικευμένων στελεχών που θα συνεισφέρουν με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στην 

συνολική αναβάθμιση και ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αποτελεί 

ζήτημα μείζονος σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος της πρακτικής 

άσκησης των σπουδαστών που θα τους φέρει για πρώτη φορά σε επαφή με το πραγματικό 

εργασιακό περιβάλλον. Οι τρεις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας 

ανέδειξαν πολλά ζητήματα προς επανεξέταση, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην πρακτική 

άσκηση: εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς απασχόλησης και ασκούμενοι σπουδαστές. Οι συνοπτικές 

προτάσεις που ακολουθούν προκύπτουν από τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών και μπορούν να 

συνεισφέρουν στη βελτίωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης. 

Προτάσεις προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα: 

 Επένδυση σε υποδομές και εργαστήρια 

 Ίδρυση περισσότερων σχολών τουριστικού περιεχομένου και δημιουργία περισσότερων 

ειδικοτήτων που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

 Επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς 

 Μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια πρακτική άσκηση 

 Καλύτερος σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός 

Προτάσεις προς τα ξενοδοχεία: 

 Περισσότερες παροχές στους ασκούμενους (αμοιβές, διαμονή, σίτιση) 

 Σωστή εκπαίδευση πάνω στη δουλειά 



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

182 

 Καλύτερη αντιμετώπιση 

 Καλύτερες συνθήκες εργασίας 

 Ανάθεση περισσότερων αρμοδιοτήτων 

 Κυκλική πρακτική σε διαφορετικά τμήματα 

Προτάσεις προς τους ασκούμενους σπουδαστές: 

 Συνειδητή επιλογή επαγγέλματος 

 Όρεξη και δίψα για μάθηση 

 Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

 Σεβασμός προς τους συναδέλφους 

 Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας  

 Υπομονή και επιμονή 
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Περίληψη 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελεί ένα συλλογικό όργανο διοίκησης των εκπαιδευτικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  τυπικής εκπαίδευσης. Ο τρόπος εργασίας του 

συλλογικού αυτού οργάνου σε λειτουργίες κλειδιά, όπως η επικοινωνία και η λήψη αποφάσεων, 

αναδεικνύει ένα κομβικό για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα ερώτημα: ο Σύλλογος 

Διδασκόντων αποτελεί απλά ένα άθροισμα/σύνολο ατόμων με κοινό σημείο το διδακτικό έργο ή 

εργασία του έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ομάδας; Στο βασικό αυτό ερώτημα έρχεται να 

απαντήσει η παρούσα εργασία και να αναδείξει την αναγκαιότητα της ομαδικής εργασίας από το 

συλλογικό αυτό διοικητικό όργανο.  

Από το άτομο στην ομάδα 

Η σημερινή πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών μονάδων, ανεξάρτητα από βαθμίδα 

εκπαίδευσης, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ένα μόνο άτομο, τον διευθυντή ή την διευθύντρια 

ενός εκπαιδευτικού οργανισμού (Glanz, 2006). Το χτίσιμο της ομάδας, στην προκειμένη περίπτωση 

του Συλλόγου Διδασκόντων, αποτελεί προτεραιότητα για καθένα/μιά διευθυντή/ρια προκειμένου 

να δημιουργηθεί μια σχολική ατμόσφαιρα όπου οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί μαθαίνουν τόσο να 

συνεργάζονται όσο και να συγχρονίζονται για το αμοιβαίο συμφέρων όλων των εμπλεκομένων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ράπτης & Ψαράς, 2015). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Kalantzis και Cope (2013: 288), εφόσον η νόηση είναι 

μια κοινωνική διαδικασία, η ισχυρότερη μορφή μάθησης είναι συλλογική. Πότε όμως μπορούμε να 

μιλήσουμε για «συλλογική μάθηση»; Ο Bouvier (2013: 74) υποστηρίζει πως προϋπόθεση της 

συλλογικής μάθησης είναι η συλλογική νοημοσύνη, διακριτή από την νοημοσύνη του/της κάθε 

εμπλεκομένου/ης και κάτι περισσότερο από το άθροισμα της νοημοσύνης των ανθρώπων που 

απαρτίζουν το σύνολο, την ομάδα.  

Όπως προαναφέρθηκε, βασική στόχευση των διοικούντων  έναν οργανισμό είναι η μετατροπή 

του συνόλου των ατόμων ενός οργανισμού σε αποτελεσματικές ομάδες.  Σύμφωνα με έρευνες, οι 

ομάδες είναι πιο αποτελεσματικές και πιο αποδοτικές από μεμονωμένους/ες εργαζόμενους/ες. Οι 

σύγχρονοι οργανισμοί  χρησιμοποιούν στη δομή τους ομάδες και στηρίζονται σε αυτές επειδή 

διαπιστωμένα είναι περισσότερο ευέλικτες, μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στη συνεχώς 

μεταβαλλόμενη κοινωνία και τις ανάγκες της (Robbins, Coulter & DeCenzo, 2017: 340. 

Schermerhorn, 2012: 456-7).  

Η συνέργεια (synergy), η δημιουργία δηλαδή ενός συνόλου πολύ σημαντικότερου από τα 

ατομικά αθροίσματα είναι το ζητούμενο της εκπαιδευτικής πράξης. Μέσα από τη συνεργατική 

mailto:ebeladakis@gmail.com
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ανατροφοδότηση (synergistic feedback) οι εκπαιδευτικές μονάδες μπορούν να κάνουν μια θετική 

διαφορά στα άτομα του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος Το ζήτημα είναι κατά πόσο οι 

εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται, παροτρύνονται και διαμορφώνουν κατάλληλους ρόλους για την 

ανάπτυξη της συνεργασίας και τη βελτίωση των σχολείων(Ράπτης & Ψαράς, 2015).   

Οι Middlewood, Abbott & Robinson (2018: 7) κάνουν λόγο για διάφορα επίπεδα 

συνεργασίας βασισμένα σε μια ιεραρχία συνεργασίας: 

 H ένωση (Association), η οποία βασίζεται κυρίως στην εμπλοκή των ατόμων σε διάφορες 

συναντήσεις. 

 Η σύμπραξη (Co-operation), όπου το επίπεδο συμμετοχής είναι υψηλότερο και 

περιλαμβάνει μια περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών 

 Η συνεργασία (Collaboration), στην οποία έχουμε ευρεία ανταλλαγή γνώσεων και πόρων, 

αλλά περιορισμένη δημιουργικότητα, και  

 Η συναδελφικότητα (Collegiality), στην οποία συναντάμε σχέσεις μεγαλύτερης διάρκειας 

και κοινή λήψη αποφάσεων 

Η ανάπτυξη της ομάδας σε έναν οργανισμό 

Σε έναν οργανισμό διακρίνουμε τις τυπικές/επίσημες ομάδες (formal groups) και τις άτυπες 

ομάδες (informal groups). Οι τυπικές ομάδες είναι αυτές οι οποίες αναγνωρίζονται από τη δομή του 

οργανισμού (για αυτό αναφέρονται και ως επίσημες ομάδες) και υποστηρίζονται επίσης από τη 

δομή του. Αναλαμβάνουν εργασίες που αποσκοπούν στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. 

Αντίθετα, οι άτυπες ομάδες δημιουργούνται μέσα από κοινωνικές σχέσεις (φιλίες, ενδιαφέροντα) 

και είναι παρούσες μέσα στον οργανισμό. Οι ανεπίσημες ομάδες θα πρέπει να τυχαίνουν της 

προσοχής της διεύθυνσης του οργανισμού, αφού η ολοκλήρωση των σκοπών του οργανισμού 

απαιτεί τη συμμετοχή όλων των ατόμων (Schermerhorn, 2012. Robbins και συν. 2012. Everard και 

συν. 2004. Σαΐτη & Σαΐτης 2011).  

Βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας είναι ο συγκεκριμένος αριθμός μελών, ο κοινός σκοπός, 

οι κοινοί στόχοι, η αμοιβαία αποδοχή του τρόπου λειτουργίας, η αμοιβαία ευθύνη, οι 

συμπληρωματικές δεξιότητες και η αμοιβαία αφοσίωση στο σκοπό της ομάδας. Αναφορικά με τη 

λειτουργία τους οι Kozlowsky & Bell (στο Ράπτης & Ψαράς) επισημαίνουν: 

 «Οι ομάδες λειτουργούν και ενσωματώνονται σε ένα ανοιχτό, αν και οριοθετημένο σύστημα, 

που αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα. Αυτό το ευρύτερο σύστημα θέτει περιορισμούς από πάνω 

προς τα κάτω στη λειτουργικότητα των ομάδων. Ταυτόχρονα οι αντιδράσεις των ομάδων είναι 

περίπλοκα φαινόμενα από κάτω προς τα πάνω που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου από την 

ατομική, γνωστική λειτουργία, επιρροή, συμπεριφορά και αλληλεπίδραση» (σ. 48)  

Οι ομάδες εργασίας μπορούν να πάρουν μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μορφών. 

Ανάλογα με τον τύπο της ομάδας υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι  παράγοντες και απρόβλεπτοι που 

σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία της. Αυτό το γεγονός απεικονίζεται στις πολλές 

προσπάθειες να περιγραφούν, να ταξινομηθούν ή να διακριθούν με άλλο τρόπο οι διαφορές μεταξύ 

των ομάδων. Οι γενικές τυπολογίες είναι μια προσπάθεια να γίνει διάκριση σε μια ευρεία σειρά 

ομάδων. Συγκεκριμένα, μια σειρά ερευνητών (Kozlowsky & Bell στο Ράπτης & Ψαράς, 2015: 47) 

κατέληξαν στη διατύπωση έξι κατηγοριών ομάδων. Αυτές είναι ομάδες: α) Παραγωγής, β) 

Υπηρεσιών, γ) Διαχείρισης, δ) Προγράμματος, ε) Δράσης και εφαρμογής και στ) Συμβουλευτικές. 

Σε σχέση με τους ρόλους στις απλές ομάδες είναι απροσδιόριστοι και αδιαφοροποίητοι, έτσι 

ώστε όλα τα μέλη της ομάδας να κατέχουν ουσιαστικά ισοδύναμη γνώση και ικανότητα. Στις 

σύνθετες ομάδες οι ρόλοι είναι καθορισμένοι και διαφοροποιημένοι έτσι ώστε να απαιτούνται 

εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Στις απλές ομάδες υπάρχει έμφαση στη λειτουργική 

διαδικασία, η οποία εστιάζει στους κοινωνικούς ρόλους, στις σύνθετες ομάδες η έμφαση εστιάζει 

στην εργασία με βάση το ρόλο, την αλληλεπίδραση των στόχων και το συντονισμό της απόδοσης. 
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Τέλος, αναφορικά με τις απαιτήσεις απόδοσης, στις απλές ομάδες οι απαιτήσεις αναφέρονται 

στην κοινωνική αλληλεπίδραση, την κανονιστική συμπεριφορά και τη διαχείριση της σύγκρουσης, 

ενώ στις σύνθετες ομάδες οι απαιτήσεις έχουν ανάγκη συντονισμένης ατομικής απόδοσης σε 

πραγματικό χρόνο, τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στην αλλαγή στόχων και απρόβλεπτων 

εξόδων και την ικανότητα να βελτιώνονται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. 

Η δυναμική της ομάδας είναι μια έννοια που αναφέρεται στην ενέργεια και την 

αλληλεπίδραση που δημιουργείται μέσω της αλληλεξάρτησης που προκύπτει από την ομαδοποίηση 

δύο ή περισσότερων ατόμων για την επίτευξη ενός σκοπού ή ενός στόχου. Η κατάλληλη 

ομαδοποίηση των ατόμων βοηθά την επίτευξη των σκοπών, την επιτυχία των δραστηριοτήτων και 

των στόχων σε ένα οργανισμό. Οι ομάδες παρουσιάζουν εσωτερική και εξωτερική δυναμική. Η 

εξωτερική εστιάζει στους στόχους απόδοσης ενώ η εσωτερική δυναμική ενδιαφέρεται για τις 

εσωτερικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των μελών της ομάδας.   

 

Χαρακτηριστικά επιτυχημένων ομάδων 

Σύμφωνα με τον Glanz (2006: 22), τα παρακάτω δέκα χαρακτηριστικά αποτελούν ποιοτικά 

στοιχεία επιτυχημένων ομάδων: 

1. Σαφείς στόχοι (Clear goals). Όλοι είναι στην ίδια σελίδα, όλα τα μέλη της ομάδας ξέρουν 

που πηγαίνουν, έχουν ένα σκοπό ο οποίος έχει ειπωθεί και κατανοηθεί απ’ όλα τα μέλη. Η ομάδα 

έχει ένα στόχο ο οποίος έχει αναπτυχθεί συνεργατικά επομένως η σύγχυση βρίσκεται στο μίνιμουμ 

και οι συναντήσεις έχουν περισσότερο σκοπό και περιεχόμενο. 

2. Ορισμένοι ρόλοι (Defined roles). Κάθε μέλος της ομάδας έχει ένα καθήκον ή μία 

υπευθυνότητα. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την υπολογικότητα. Δηλαδή όταν έχουμε ένα 

σαφή ρόλο μετά είμαστε υπόλογοι για το τι κάναμε και το τι δεν κάναμε. 

3. Ανοικτή και ξεκάθαρη επικοινωνία (Open and clear communication). Οι δεξιότητες 

επικοινωνίας είναι πράγματα τα οποία διδάσκονται και μπορούμε να τα κάνουμε πρακτική. 

4. Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων (Effective decision making). Τα μέλη της ομάδας 

δουλεύουν ενδελεχώς για να πετύχουν κοινή συμφωνία. Παρόλο που υπάρχουν εναλλακτικές 

μορφές λήψης αποφάσεων και ως τέτοιους εναλλακτικούς τρόπους λήψης απόφασης μπορούμε να 

πούμε την αρχή της πλειοψηφίας, η απόφαση να λαμβάνεται από τους ειδικούς ή απ’ αυτόν που 

έχει την εξουσία μετά βέβαια από συζήτηση, τα μέλη της ομάδας προτιμάνε την επίτευξη 

συμφωνίας.  

5. Ισορροπημένη συμμετοχή (Balanced participation). Παίρνοντας υπόψη μας τα 

προηγούμενα τέσσερα βήματα η ισορροπημένη συμμετοχή διασφαλίζει ότι όλοι συνεισφέρουν 

στην ομάδα. 

6. Eκτιμώμενη ποικιλότητα. (Valued diversity). Υπάρχει μία ποικιλότητα Η ποικιλότητα των 

ιδεών ενθαρρύνεται και είναι κάτι που περιμένουμε από τα μέλη της ομάδας, δηλαδή να υπάρχουν 

διαφορετικές ιδέες.  

7. Διαχειριζόμενη σύγκρουση (Managed conflict). Η σύγκρουση είναι κάτι αναπόφευκτο και 

στην πραγματικότητα τα μέλη της ομάδας και οι διευθυντές είναι κάτι που αναμένουν ότι θα 

συμβεί. Παρόλο που οι άγριες συγκρούσεις μπορεί να οδηγήσουν σε απογοήτευση και ακόμη 

περισσότερο η διαχειριζόμενη σύγκρουση είναι δυνατή και τα προβλήματα είναι επιλύσημα.  

8. Η θετική ατμόσφαιρα (Positive atmosphere). Οι συγκεντρώσεις διεξάγονται σε μια 

ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και σεβασμού στους πάντες.  

9. Συνεργατικές σχέσεις (Cooperative relationships). Η συνεργασία υιοθετείται μέσω της 

χρήσης θετικής ενίσχυσης, παραγωγικής ανατροφοδότησης, αυτό-αξιολόγησης και αναγνώρισης 

των επιτευγμάτων. 

10. Συμμετοχική ηγεσία (Participative leadership). Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να 

ηγηθούνε με τρόπους οι οποίοι τους κάνουν να αισθάνονται άνετα. Σύμφωνα με την Biech (2001): 

«οι ηγέτες μοιράζονται την υπευθυνότητα και τη δόξα, είναι υποστηρικτικοί και δίκαιοι, 
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δημιουργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ένα κλίμα ανοικτό, είναι καλοί καθοδηγητές και 

δάσκαλοι»  

Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στην επικοινωνία και στη λήψη αποφάσεων.  

Σκοπός – Στόχοι - Ερευνητικά ερωτήματα  

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχολικής πρακτικής, δηλαδή ο 

τρόπος με τον οποίο σήμερα λειτουργεί ο Σύλλογος Διδασκόντων (ΣΔ) στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, σε δυο βασικές λειτουργίες κλειδιά: στην επικοινωνία και στη λήψη αποφάσεων. 

Αυτό θα το πετύχουμε μέσω της μελέτης των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ως βασικός στόχος τέθηκε η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τον τρόπο που επικοινωνεί και με 

τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα σχετίζονται με τις παραπάνω λειτουργίες. Οι υποθέσεις μας θα 

είχαν ως εξής: 

1η Ερευνητική υπόθεση 

Η0 (μηδενική υπόθεση): Η επικοινωνία δεν είναι ανοιχτή και ξεκάθαρη στο Σ.Δ. 

Η1  (εναλλακτική υπόθεση): Η επικοινωνία είναι ανοιχτή και ξεκάθαρη στο Σ.Δ. 

2η Ερευνητική υπόθεση 

Η0 (μηδενική υπόθεση): Η διαδικασία λήψης αποφάσεων δε είναι αποτελεσματική στο Σ.Δ. 

Η1  (εναλλακτική υπόθεση): Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι αποτελεσματική στο 

Σ.Δ. 

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η επιλογή του δείγματος του προς διερεύνηση πληθυσμού αποφασίστηκε να είναι τα 

Δωδεκάνησα.  

Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά σχολικό έτος  2018-2019. 

Τα ερωτηματολόγια μοιραστήκαν σε διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης από τον ίδιο τον ερευνητή στα Δωδεκάνησα. Εκτός από τις γραπτές οδηγίες που 

υπήρχαν στα ερωτηματολόγια, τονίστηκε και λεκτικά  από τον γράφοντα τα παρακάτω: (α) η 

πλήρης εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια αναφορικά με τις αποκρίσεις, (β) η ανάγκη να απαντηθούν 

όλες  οι ερωτήσεις με ειλικρίνεια, (γ) ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις και (δ) ότι δεν 

υπάρχει χρονικός προσδιορισμός για τη διάρκεια της συμπλήρωσης και (ε) ότι δεν απαιτείται η 

συμπλήρωση ονοματεπώνυμου, όλα τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και (στ) τα δεδομένα της 

έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για ερευνητικούς σκοπούς. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου είναι περίπου 5 λεπτά της ώρας.  Η καταχώριση και ανάλυση των δεδομένων 

έγινε με τη βοήθεια του SPSS 21 (Statistical Package for the Social Sciences- Στατιστικό Πακέτο 

για τις Κοινωνικές Επιστήμες) από τον ίδιο τον ερευνητή. 

Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 266 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα. Από τα άτομα αυτά  82 (ή ποσοστό 30,8 %) ήταν άντρες ενώ 184 (ή 

ποσοστό 69,2%) ήταν γυναίκες.  

Πίνακας 1 
Ομαδοποιημένη κατανομή σχετικής συχνότητας του ερευνητικού δείγματος σύμφωνα με τις διαπροσωπικές επικοινωνίες 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Η επικοινωνία 

μεταξύ των μελών 

είναι ανοιχτή και 

συμμετοχική και όλα 
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παρουσιάσεις 

Μ.Ο.=4,00 / S=1,553 

 

3,4 

9 

 

17,7 

47 

 

16,5 

44 

 

24,1 

64 

 

20,3 

54 

 

12,0 

32 

 

6,0 

16 

 

100,0 

266 

 

% 

f 

 

1η πρόταση: Ο μάλλον υψηλός μέσος όρος (5,24 στην κλίμακα από 1 έως 7) φανερώνει με 

συνοπτικό τρόπο πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανταποκρίθηκαν εν μέρει στις υψηλές 

προσδοκίες μας, ενώ η μάλλον υψηλή τιμή της τυπικής απόκλισης (1,600) δείχνει πως  υπάρχει 

αξιόλογη διασπορά της στάσης των εκπαιδευτικών στην παραπάνω πρόταση.  

2η πρόταση: Ο μέτριος μέσος όρος (4,66 στην κλίμακα από 1 έως 7) φανερώνει με συνοπτικό 

τρόπο  πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανταποκρίθηκαν μέτρια στις υψηλές προσδοκίες μας, 

ενώ η μάλλον υψηλή τιμή της τυπικής απόκλισης (1,609) δείχνει πως  υπάρχει αξιόλογη διασπορά 

της στάσης των εκπαιδευτικών στην παραπάνω πρόταση.  

3η πρόταση: Ο μέτρια υψηλός μέσος όρος (4,75 στην κλίμακα από 1 έως 7) φανερώνει με 

συνοπτικό τρόπο πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν ανταποκρίθηκαν σε πολύ καλό βαθμό 

στις υψηλές προσδοκίες μας, ενώ η μέτρια τιμή της τυπικής απόκλισης (1,479) δείχνει πως υπάρχει 

κι εδώ αξιόλογη διασπορά της στάσης των εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη πρόταση.  

4η πρόταση: Ο μάλλον υψηλός μέσος όρος (4,65 στην κλίμακα από 1 έως 7) φανερώνει με 

συνοπτικό τρόπο πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανταποκρίθηκαν εν μέρει στις υψηλές 

προσδοκίες μας, ενώ η χαμηλή τιμή της τυπικής απόκλισης (1,324) δείχνει πως δεν υπάρχει 

αξιόλογη διασπορά της στάσης των εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη πρόταση.  

5η πρόταση: Ο μέτριος μέσος όρος (4,00 στην κλίμακα από 1 έως 7) φανερώνει με συνοπτικό 

τρόπο πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανταποκρίθηκαν μέτρια στις υψηλές προσδοκίες μας, 
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ενώ η τιμή της τυπικής απόκλισης (1,553) δείχνει πως υπάρχει κι εδώ αξιόλογη διασπορά της 

στάσης των εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη πρόταση. 

 

Πίνακας 2 
 

Ομαδοποιημένη κατανομή σχετικής συχνότητας του ερευνητικού δείγματος σύμφωνα με τις αποφάσεις και την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων 

 

Προτάσεις  

Δ
ια

φ
ω

ν
ώ

 

α
π

ό
λ
υ

τ
α

 

     

Σ
υ

μ
φ

ω
ν
ώ

 

α
π

ό
λ
υ

τ
α

 

Σ
ύ

ν
ο
λ
ο
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Ο Σύλλογος εντοπίζει 

την κύρια αιτία των 

προβλημάτων 

Μ.Ο.=4,86 / S=1,434 

1,5 

4 

4,9 

13 

12,0 

32 

18,4 

49 

24,8 

66 

27,1 

72 

11,3 

30 

100,0 

266 
% 

f 

7 Ο Σύλλογος εντοπίζει 

με αντικειμενικό τρόπο 

τους κινδύνους και τα 

οφέλη των 

εναλλακτικών λύσεων 

προτού επιλέξει μια 

Μ.Ο.=4,81 / S=1,470 

 

 

2,3 

6 

 

 

5,6 

15 

 

 

8,6 

23 

 

 

23,7 

63 

 

 

24,4 

65 

 

 

22,6 

60 

 

 

12,8 

34 

 

 

100,0 

266 

 

 

% 

f 

8 Πριν από κάθε 

απόφαση προηγείται 

καταιγισμός ιδεών και 

συζήτηση 

Μ.Ο.=4,38 / S=1,586 

3,8 

10 

11,7 

31 

14,3 

38 

17,3 

46 

26,3 

70 

19,2 

51 

7,5 

20 

100,0 

266 
% 

f 

9 Οι συνεδριάσεις του 

συλλόγου είναι πολύ 

καλά προετοιμασμένες 

Μ.Ο.=4,10 / S=1,719 

8,3 

22 

12,0 

32 

17,3 

46 

18,0 

48 

21,1 

56 

15,0 

40 

8,3 

22 

100,0 

266 
% 

f 

10 Μεταξύ των μελών 

υπάρχει σύγκρουση 

ιδεών και απόψεων 

Μ.Ο.=4,00 / S=1,533 

5,6 

15 

13,5 

36 

16,5 

44 

24,8 

66 

22,6 

60 

12,4 

33 

4,5 

12 

100,0 

266 
% 

f 

39 Ο Σύλλογος κάνει 

χρήση των μελών του 

που έχουν ιδιαίτερες 

ικανότητες για την 

επίλυση προβλημάτων 

Μ.Ο.=4,93 / S=1,594 

 

3,8 

10 

 

6,0 

16 

 

7,5 

20 

 

18,8 

50 

 

19,5 

52 

 

28,9 

77 

 

15,4 

41 

 

100,0 

266 

 

% 

f 

 

Στον πίνακα 2 δίνεται η κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος αναφορικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίζονται στη σχολική μονάδα και πώς παίρνονται οι 

αποφάσεις.  

1η πρόταση: Ο μέτρια υψηλός μέσος όρος (4,86 στην κλίμακα από 1 έως 7) φανερώνει με 

συνοπτικό τρόπο πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανταποκρίθηκαν μέτρια στις υψηλές 
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προσδοκίες μας, ενώ η  μέτρια τιμή της τυπικής απόκλισης (1,434) δείχνει πως δεν υπάρχει 

αξιόλογη διασπορά της στάσης των εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη πρόταση.  

2η πρόταση: Ο μέτριος μέσος όρος (4,81 στην κλίμακα από 1 έως 7) φανερώνει με συνοπτικό 

τρόπο  πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανταποκρίθηκαν μέτρια στις υψηλές προσδοκίες μας, 

ενώ η τιμή της τυπικής απόκλισης (1,609) δείχνει πως  υπάρχει μέτρια διασπορά της στάσης των 

εκπαιδευτικών στην παραπάνω πρόταση.  

3η πρόταση: Ο μέτριος μέσος όρος (4,38 στην κλίμακα από 1 έως 7) φανερώνει με συνοπτικό 

τρόπο πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανταποκρίθηκαν  πολύ μέτρια στις υψηλές προσδοκίες 

μας, ενώ η μέτρια τιμή της τυπικής απόκλισης (1,586) δείχνει πως υπάρχει κι εδώ μικρή διασπορά 

της στάσης των εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη πρόταση.  

4η πρόταση: Ο μάλλον μέτριος μέσος όρος (4,10 στην κλίμακα από 1 έως 7) φανερώνει με 

συνοπτικό τρόπο πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανταποκρίθηκαν εν μέρει στις υψηλές 

προσδοκίες μας, ενώ η υψηλή τιμή της τυπικής απόκλισης (1,719) δείχνει πως υπάρχει αξιόλογη 

διασπορά της στάσης των εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη πρόταση.  

5η πρόταση: Ο μέτριος μέσος όρος (4,00 στην κλίμακα από 1 έως 7) φανερώνει με συνοπτικό 

τρόπο πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανταποκρίθηκαν μέτρια στις υψηλές προσδοκίες μας, 

ενώ η τιμή της τυπικής απόκλισης (1,553) δείχνει πως υπάρχει κι εδώ αξιόλογη διασπορά της 

στάσης των εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη πρόταση 

6η πρόταση: Ο υψηλός μέσος όρος (4,93 στην κλίμακα από 1 έως 7) φανερώνει με συνοπτικό 

τρόπο πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανταποκρίθηκαν καλά στις υψηλές προσδοκίες μας, ενώ 

η τιμή της τυπικής απόκλισης (1,594) δείχνει πως υπάρχει κι εδώ αξιόλογη διασπορά της στάσης 

των εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη πρόταση.  

Παρουσίαση διερευνητικών ερωτημάτων της  Έρευνας 
Πριν προβούμε στην παρουσίαση των διερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας παραθέτουμε στον 

πίνακα 2.19 τους περιγραφικούς στατιστικούς δείκτες και δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής των 

επιδόσεων των ατόμων της έρευνας   αναφορικά με τις βασικές λειτουργίες του συλλόγου 

διδασκόντων. 
 

Πίνακας 3 

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες και δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής των επιδόσεων των 

ατόμων της έρευνας   αναφορικά με τις λειτουργίες κλειδιά του συλλόγου διδασκόντων.  

 

Διαστάσεις λειτουργίας του 

Συλλόγου Διδασκόντων 

Ν Μικρότερη 

τιμή 

Μεγαλύτερη 

τιμή 

Μ.Ο. Τ.Α. alpha 

Επικοινωνία 2

66 

5 35 23,30 5,77 0,82 

Λήψη αποφάσεων και προβλήματα 2

66 

6 42 27,09 6,16 0,74 

 

Όπως παρατηρούμε από τα δεδομένα του Πίνακα 3, όλες οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη συλλογή των δεδομένων παρουσιάζουν ικανοποιητικό δείκτη εσωτερικής συνοχής. 

Συγκεκριμένα ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής (alpha) στον άξονα «επικοινωνία» είναι 

0,82 και στον άξονα «λήψη αποφάσεων και προβλήματα» είναι 0,74.  

Διερευνητικά ερωτήματα: 

 Διαφοροποιούνται οι άνδρες από τις γυναίκες ως προς τις απόψεις τους στις διαστάσεις 

λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων; 

 Διαφοροποιείται η λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων ανάλογα με τις σπουδές των 

εκπαιδευτικών; 
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Στον πίνακα 2.20 που ακολουθεί παρουσιάζουμε τις διαφορές στις διαστάσεις λειτουργίας 

του συλλόγου με βάση το φύλο. Η υπόθεσή μας είναι ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στους εννιά βασικούς άξονες της έρευνάς μας.   Για να ελέγχουμε την παραπάνω 

υπόθεση εφαρμόσαμε το στατιστικό κριτήριο t.  

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στους άνδρες και τις γυναίκες σε όλες τις διαστάσεις λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων. Η 

υπόθεσή μας επαληθεύεται. 

 

Πίνακας 4 
 

Διαφορές στις διαστάσεις λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων με βάση το φύλο 

 

 

Πίνακας 5 
 

Διαφορές στις διαστάσεις λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων με βάση την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 

 

 Με 

μεταπτυχιακό  

Χωρίς 

μεταπτυχιακό 

 

Διαστάσεις 

λειτουργίας του 

Συλλόγου 

Διδασκόντων 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t p 

Διαπροσωπικές σχέσεις 23,17 5,33 23,32 5,87 -0,16 ns 

Προβλήματα και 

αποφάσεις 

27,17 5,65 27,07 6,27 0,10 ns 

 

Αυτό που διαπιστώνουμε στους πίνακες 3 και 4 είναι ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες καθώς και στους εκπαιδευτικούς που 

έχουν μεταπτυχιακό τίτλο και σε όσους δεν έχουν, σχεδόν στο σύνολο των διαστάσεων λειτουργίας 

του Συλλόγου Διδασκόντων.  

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τον έλεγχο των υποθέσεων αναφορικά με την επίδραση της 

λειτουργικότητας της σχολικής μονάδας, της ηλικίας των εκπαιδευτικών, της προϋπηρεσίας τους, 

των σπουδών τους και της οικογενειακής τους κατάστασης σε κάθε μια από τις δύο λειτουργίες του 

Συλλόγου Διδασκόντων. Τις παραπάνω μεταβλητές θα ονομάζουμε «δημογραφικές» για 

διευκόλυνσή μας στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν. Για να ελέγξουμε τις παραπάνω 

υποθέσεις, εφαρμόσαμε το στατιστικό κριτήριο παραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης μονής 

κατεύθυνσης (Factorial Analysis of Variance – One Way).  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτής της στατιστικής ανάλυσης. 
 

Πίνακας 6 
 

Επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών στη λειτουργία της επικοινωνίας 

 

 Άνδρες Γυναίκες  

 

Μεταβλητές Διαστάσεις 

λειτουργίας του Συλλόγου 

Διδασκόντων 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t p 

Διαπροσωπικές σχέσεις  23,06 5,43 23,40 5,92 -0,45 ns 

Προβλήματα και 

αποφάσεις 

27,02 5,76 27,12 6,34 -0,12 ns 
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Μεταβλητές Ν Μ.Ο. F p 

Λειτουργικότητα    1,50 ns 

1/Θ έως 6/Θ 26 24,73   

6/Θ έως 11/Θ 60 23,85   

12/Θ και άνω 180 22,91   

Ηλικία    0,94 ns 

Μέχρι 30 53 23,83   

Από 31 – 40 87 23,40   

Από 41 – 50 114 22,76   

Από 50 και άνω 12 25,25   

Προϋπηρεσία    2,44 ns 

Μέχρι 10 108 23,56   

Από 11 – 15 48 24,50   

Από 16 – 20 42 21,33   

Πάνω από 20 68 23,24   

Σπουδές     0,49 ns 

Διδασκαλείο 57 22,35   

ΤΕΙ 18 23,28   

ΑΕΙ 2ο 28 21,57   

Οικογενειακή κατάσταση     0,68 ns 

Έγγαμος 162 23,49   

Άγαμος 92 23,20   

Διαζευγμένος 12 21,50   

 

Πίνακας 7 

Επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών στη λειτουργία της λήψης αποφάσεων και 

αντιμετώπιση προβλημάτων 

 

Μεταβλητές Ν Μ.Ο. F p 

Λειτουργικότητα    0,32 ns 

1/Θ έως 6/Θ 26 27,23   

6/Θ έως 11/Θ 60 27,62   

12/Θ και άνω 180 26,89   

Ηλικία    1,07 ns 

Μέχρι 30 53 27,45   

Από 31 – 40 87 26,51   

Από 41 – 50 114 27,09   

Από 50 και άνω 12 29,75   

Προϋπηρεσία    1,29 ns 

Μέχρι 10 108 27,27   

Από 11 – 15 48 27,42   

Από 16 – 20 42 25,40   

Πάνω από 20 68 27,62   

Σπουδές     0,98 ns 

Διδασκαλείο 57 26,72   

ΤΕΙ 18 24,28   

ΑΕΙ 2ο 28 26,14   

Οικογενειακή κατάσταση     2,66 ns 

Έγγαμος 162 27,59   
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Άγαμος 92 26,65   

Διαζευγμένος 12 23,67   

 

Από τα αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης στους πίνακες 6 και 7 

διαπιστώνουμε ότι σε καμία από τις αναφερθείσες μεταβλητές δεν παρουσιάζεται στατιστικά 

σημαντικό αποτέλεσμα, δηλαδή οι δημογραφικές μεταβλητές δεν σχετίζονται με τον τρόπο που 

λαμβάνονται οι αποφάσεις και γίνεται η επικοινωνία μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό.  

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Θα προσπαθήσουμε σ’ αυτό το υποκεφάλαιο να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα 

Μέσω των περιγραφικών δεδομένων, της παραγοντικής ανάλυσης και των ερευνητικών 

ερωτημάτων που θέσαμε οδηγούμαστε στα παρακάτω συμπεράσματα αναφορικά με τις βασικές 

λειτουργίες του Συλλόγου Διδασκόντων. Αναλυτικότερα,  στη λειτουργία της επικοινωνίας 

παρατηρούμε πως οι εκπαιδευτικοί, μέσω των δηλώσεών τους, αναφέρουν σε ποσοστό που ξεπερνά 

το 50% (πίνακας 1, πρόταση 1) πως η επικοινωνία είναι ανοιχτή και συμμετοχική (πρόταση 6). Στις 

υπόλοιπες προτάσεις διαπιστώνουμε πως ένα μικρό ποσοστό, από 18% έως 34% των 

εκπαιδευτικών του δείγματος απαντάνε θετικά (με 6 και 7 στην επταβάθμια κλίμακα).  Αυτό 

διαπιστώνεται και από το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση της κάθε πρότασης (πίνακας 3). 

Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως η επικοινωνία μέσα στις σχολικές μονάδες δεν είναι στα επίπεδα 

που θα έπρεπε. Αξίζει να σημειωθεί πως η διαδικασία της επικοινωνίας λαμβάνει χώρα σε όλες τις 

λειτουργίες της διοίκησης (Σαΐτης, 2012) και συνεπώς πρέπει να αναπτυχθεί πρώτα στα στελέχη 

της εκπαίδευσης και μέσω αυτών στα μέλη του συλλόγου. Επίσης, παρατηρούμε πως δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών στο συγκεκριμένο άξονα (πίνακας 2.20). Παρόμοια, η 

μη ύπαρξη διαφοροποίησης επεκτείνεται και σε όλες τις δημογραφικές μεταβλητές.  

Στη δεύτερη λειτουργία, αναφορικά με λήψης αποφάσεων και αντιμετώπιση προβλημάτων 

(πίνακας 3) διαπιστώνουμε πως σε όλες τις προτάσεις το ποσοστό των όσων αναφέρουν πως 

«διαφωνούν απόλυτα» μέχρι και «ούτε διαφωνούν-ούτε συμφωνούν» κυμαίνεται από 62% περίπου 

μέχρι 84% περίπου (εκπαιδευτικοί που έχουν απαντήσει από 1 έως 5). Αξίζει εδώ να αναφέρουμε 

και να σχολιάσουμε πως στην περίπτωση της σύγκρουσης ιδεών και απόψεων (πρόταση 10) μόνο 

το 16% του δείγματος απάντησε πως αυτή υπάρχει στις σχολικές μονάδες. Αυτό και μόνο το 

στοιχείο μας φανερώνει πως η πραγματικότητα απέχει πολύ από το θεμιτό. Γίνεται φανερό πως 

αυτό συμβαίνει διότι είναι ελάχιστες οι φορές που ο σύλλογος αφιερώνει χρόνο για  συζήτηση 

πάνω σε θέματα μη ρουτίνας. Λείπει θα λέγαμε το μοίρασμα της εμπειρίας και το μοίρασμα της 

γνώσης που θα έδιναν την ευκαιρία να παραχθεί νέα παιδαγωγική «συμπεριφορά». Επίσης, 

παρατηρούμε πως δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών στο συγκεκριμένο 

άξονα. Παρόμοια, η μη ύπαρξη διαφοροποίησης επεκτείνεται σε όλες τις δημογραφικές 

μεταβλητές. 

Στο σημείο αυτό θα είναι χρήσιμο να αναφέρουμε πως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

το νομοθετικό πλαίσιο είναι τέτοιο όπου αφήνει ελάχιστη ευχέρεια παρέμβασης τόσο στο 

ανθρώπινο δυναμικό των σχολικών μονάδων όσο και στις τοπικές κοινωνίες (Ράπτης & Ψαράς, 

2015). Οι διευθυντές/ες των ελληνικών σχολικών μονάδων  είναι κατά μεγάλο ποσοστό 

περιορισμένοι στο να εφαρμόζουνε τις πολιτικές και τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε 

υψηλότερα επίπεδα και έχουν λιγότερες ευκαιρίες για καινοτομίες.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι  πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην προετοιμασία 

και την ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα στους διοικητικούς και ηγετικούς 

ρόλους των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων. 

Συνθέτοντας όλα αυτά, ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής 

πολιτικής στα πλαίσια της σχολικής μονάδας, προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών για λήψη ουσιαστικών αποφάσεων σε επίπεδο καινοτομιών και αλλαγών 
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και ανάπτυξη δυνατοτήτων επικοινωνίας και αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών  (Ράπτης 

& Γρηγοριάδης, 2017).   
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Περίληψη 

Η δελφική προτροπή «γνώθι σ’ αυτόν» επανέρχεται αιώνες τώρα στο προσκήνιο της ζωής 

κάθε ανθρώπου και φτάνει ως το σήμερα µε τη μορφή της αυτοαξιολόγησης. Σκοπός της παρούσας 

εισήγησης είναι να δοθούν απαντήσεις μέσω θεωρητικών προσεγγίσεων στο, αν έχει ο 

εκπαιδευτικός και μέχρι ποιο σημείο τη δυνατότητα να αξιολογεί «εαυτόν». Επίσης διερευνώνται οι 

χειρισμοί μέσω των οποίων μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του, τα μηνύματα που εκπέμπει. Η 

προσέγγιση εστιάζεται στις βασικές δυνατότητες του ατόμου οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση με τα περιβαλλοντικά γεγονότα διαμορφώνοντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι 

διαδικασίες αυτορρύθμισης αναδύονται ως ελεγχόμενες γνωστικές επεξεργασίες από το ίδιο το 

άτομο μέσω των οποίων το άτομο επιλέγει μία αντίδραση ανάμεσα στις υπάρχουσες εναλλακτικές 

αντιδράσεις. 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτοαξιολόγηση, αποτελεσματική επικοινωνία, αυτορρύθμιση, εκπαιδευτικός 

1. Εισαγωγή 

Ο εκπαιδευτικός, όπως και κάθε άτοµο, αντιµετωπίζει και επηρεάζει το περιβάλλον του µόνο 

µέσω της επικοινωνιακής διαδικασίας, δηλαδή των µηνυµάτων, των συµπεριφορών και των 
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ενεργειών που πραγµατοποιεί. Με αυτές τις επικοινωνιακές διαδικασίες προσπαθεί να επηρεάσει, 

να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της καθηµερινής ζωής, οι οποίες µε τη σειρά 

τους αµφίδροµα επηρεάζουν τις σκέψεις, τα συναισθήµατά, τις συµπεριφορές του (Τριλίβα, 

Chimienti, 2000). Κατά την επικοινωνιακή διαδικασία στη σχολική τάξη τα µηνύµατα που 

εκπέµπει ο εκπαιδευτικός είναι αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη συνεχή αλληλεπίδραση της 

συµπεριφοράς, των ενδοπροσωπικών του στοιχείων και των γεγονότων του περιβάλλοντος 

(Κολιάδης, 1994). Οι αντιλήψεις του εκπαιδευτικού για τον εαυτό του, οι προσδοκίες, οι στόχοι, οι 

γνώσεις του και άλλα προσωπικά στοιχεία ευθύνονται για τη συµπεριφορά του, της οποίας τα 

αποτελέσµατα έχουν αντίκτυπο στα µηνύµατα που λαµβάνει. Τα γεγονότα του περιβάλλοντος (π.χ. 

η διασπαστική συµπεριφορά ενός µαθητή) τον επηρεάζουν και αυτός µε τη σειρά του αντιδρά 

διαφορετικά στο περιβάλλον. Με τη συµπεριφορά του καθορίζει τις πλευρές του περιβάλλοντος 

που τοποθετεί τον εαυτό του και κατόπιν η συµπεριφορά µεταβάλλεται από το περιβάλλον αυτό 

(Grusek, 1997). Οι τρεις αυτοί παράγοντες αλληλεπιδρούν συνεχώς µεταξύ τους, επηρεάζουν και 

καθορίζουν ο ένας τον άλλο, παρέχουν ευκαιρίες ελέγχου του περιβάλλοντος και ρύθµισης των 

µελλοντικών µηνυµάτων του εκπαιδευτικού. Τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις αξίες, τις πεποιθήσεις, 

τις στάσεις που διαθέτει, τις χρησιµοποιεί για να προγραµµατίζει µελλοντικές ενέργειες του, να 

ελέγχει τις αντιδράσεις του και να κατευθύνει τις πράξεις του. 

2. Ατομικές δυνατότητες αυτοαξιολόγησης 

Ένα µεγάλο µέρος των µηνυµάτων που εκπέµπει ο εκπαιδευτικός και των συµπεριφορών που 

εκδηλώνει, έχει ως στόχο το µέλλον, δηλαδή τον προγραµµατισµό σκοπών και σχεδίων για 

µηνύµατα και συµπεριφορές, που θα πραγµατοποιήσει. Αυτός ο προγραµµατισµός διαµορφώνεται 

στη σκέψη του, η οποία συλλαµβάνει την εικόνα του µέλλοντος, την εκφράζει µε σύµβολα και 

διαµορφώνει προκαταβολικά µια πρώτη γενική εικόνα και διάθεση, για το πώς θα είναι η ζωή του 

στο µέλλον. Αυτή η διαδικασία προγραµµατισµού του µέλλοντος αναµφίβολα επηρεάζει και 

καθορίζει ως ένα βαθµό την καθηµερινότητα αλλά και το µέλλον του εκπαιδευτικού. Είναι η 

γενικότερη ικανότητα του ατόµου να ελέγχει, να κατευθύνει και να διαµορφώνει τα µηνύµατα και 

τις συµπεριφορές του (Κολιάδης, 1994). 

Η ικανότητα αυτή καθορίζεται από ένα αριθµό βασικών δυνατοτήτων του, που συνεχώς 

έρχονται σε αλληλεπίδραση µε τα γεγονότα του περιβάλλοντος και διαµορφώνουν την ανθρώπινη 

συµπεριφορά. Παράλληλα, αυτά τα εν δυνάµει χαρακτηριστικά βοηθούν τον εκπαιδευτικό και του 

παρέχουν τη δυνατότητα να εκτιµά την αξία του εαυτού του ή των έργων του, να διαµορφώνει τη 

συµπεριφορά του, να µαθαίνει και να επικοινωνεί αποτελεσµατικά (Bandura, 1986, 1989, στο 

Κολιάδης, 1994). Οι βασικές αυτές δυνατότητες που οδηγούν τον εκπαιδευτικό στην 

αυτοαξιολόγηση είναι: 

 ∆υνατότητα µάθησης µέσω συµβόλων: 

Για να µπορέσει ο εκπαιδευτικός να αντιληφθεί σε βάθος και να διαχειριστεί τα γεγονότα του 

περιβάλλοντος, έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί σύµβολα, µε τα οποία µετασχηµατίζει τις 

προσωρινές εµπειρίες του σε εσωτερικευµένα µοντέλα, τα οποία λειτουργούν ως πρότυπα και 

σηµατοδοτούν µελλοντικές συµπεριφορές (Κολιάδης, 1994). Οι προσωρινές εµπειρίες αποκτώνται 

µε την προσοχή στα γεγονότα του περιβάλλοντος και είναι εξαιρετικά σηµαντική γιατί έτσι 

αντιλαµβάνεται τις πράξεις του και τις συνέπειές τους και αποκτά πληροφορίες για τις σχέσεις που 

τις συνδέουν (Grusek, 1997). 

Έτσι, ο εκπαιδευτικός, στηριζόµενος στις προηγούµενες εµπειρίες του και τις γνώσεις που 

αποκτά απ’ αυτές, πριν ακόµα προβεί σε νέες πράξεις, διερευνά τις πιθανές λύσεις ενός 

προβλήµατος στη σκέψη του. Στη συνέχεια, απορρίπτει ή κρατά εκείνη τη λύση που 

ανταποκρίνεται στις υπολογισµένες για το µέλλον συνέπειες αυτής της πράξης. Με τα σύµβολα 

διερευνά και αξιολογεί την προηγούµενη εµπειρία του, αλλά παράλληλα µπορεί να παράγει νέα 
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σχέδια δράσης και συµπεριφορών. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει να επικοινωνεί κάθε στιγµή, 

ανεξαρτήτως του χρόνου και του τόπου που σχηµατίστηκε το εκάστοτε σύµβολο (Κολιάδης, 1994). 

Η δυνατότητά του να χρησιµοποιεί σύµβολα και να στηρίζει µεγάλο µέρος των πράξεων του 

στη σκέψη του, δεν σηµαίνει ότι κάθε πράξη του στέφεται µε επιτυχία και απολαµβάνει 

επιδοκιµασία. Οι εκτιµήσεις των εµπειριών, άρα και η δηµιουργία των συµβόλων, στηρίζονται σε 

υποκειµενικά κριτήρια και συχνά τα συµπεράσµατα του είναι ανεπαρκή και λαθεµένα. Κάθε 

περιβαλλοντικό γεγονός έχει πολλές συνιστώσες και συχνά η συνεκτίµηση όλων των συνεπειών 

µιας πράξης είναι αποτυχηµένη. Για παράδειγµα, αν ο εκπαιδευτικός προσέξει ότι ένας µαθητής 

δεν «σηκώνει» το χέρι του να «πει» µάθηµα, εξάγει το συµπέρασµα ότι ο µαθητής δεν έχει 

µελετήσει. Αν ρωτώντας τον διαψευσθεί, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσει το συγκεκριµένο 

«σύµβολο», αλλά κυρίως να αναρωτηθεί γιατί δεν ήθελε να συµµετέχει στο µάθηµα. Η µνήµη, οι 

προσδοκίες, τα κίνητρα, τα συναισθήµατα και η κουλτούρα επηρεάζουν την οργάνωση και την 

ερµηνεία των εµπειριών, µε αποτέλεσµα ο εκπαιδευτικός συχνά να παρερµηνεύει τις εµπειρίες του 

και να σχηµατίζει λανθασµένα σύµβολα για τον εαυτό του και για τους γύρω του (Cassells, Green, 

1999). 

 ∆υνατότητα προγραµµατισµού ενεργειών: 

Ένα µέρος της συµπεριφοράς προσδιορίζεται από προηγούµενες εµπειρίες, όµως το 

µεγαλύτερο µέρος της από σκοπιµότητες. Οι παράµετροί της καθορίζονται µε προγραµµατισµό και 

πρόβλεψη από τη σκέψη του εκπαιδευτικού και αποβλέπουν σε κάποιο µελλοντικό στόχο ή γεγονός 

(Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Αυτή η προβλεπτική ικανότητα τον καθιστά ικανό να παίρνει αποφάσεις 

στο παρόν εκτιµώντας γεγονότα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον. Έτσι, ο εκπαιδευτικός 

µπορεί να αναπαριστά το µέλλον και να προβλέπει τις λογικές και τις αναπόφευκτες συνέπειες µιας 

αναµενόµενης ή επιθυµητής µελλοντικής ενέργειας. Με αυτό τον προγραµµατισµό θέτει στόχους 

για τον εαυτό του και µελετώντας, οργανώνει και σχεδιάζει την πορεία δράσης του για την επιτυχία 

των µελλοντικών σχεδίων του (Grusek, 1997· Καλαντζή-Αζίζι, 2002). 

Για παράδειγµα, ένας εκπαιδευτικός που επιθυµεί να γίνει στέλεχος της εκπαίδευσης, 

ασχολείται µε τους τρόπους που θα του επιτρέψουν να συγκεντρώσει µόρια, ώστε να 

πραγµατοποιήσει το σχέδιο του. Έχει στη σκέψη του καθορίσει την πορεία της ζωής του και 

επιλέγει π.χ. τις µεταπτυχιακές σπουδές, προσπαθώντας να επηρεάσει και να δηµιουργήσει τις 

συνθήκες επίτευξης του µελλοντικού στόχου του (Grusek, 1997). Ο προϊδεασµός του µέλλοντος 

τον οδηγεί σε συγκεκριµένη επιλογή συµπεριφορών. Αυτός ο µελλοντικός στόχος που προηγείται 

των πράξεων του, µετατρέπεται σε κίνητρο, σε συµπεριφορά, σε πράξη, µε τη βοήθεια του 

µηχανισµού αυτορρύθµισης µέσω του οποίου επιτυγχάνει να ρυθµίζει ο ίδιος τη συµπεριφορά, 

προγραµµατίζοντας το µέλλον του. 

 ∆υνατότητα παρατήρησης και µίµησης: 

Κεντρική σηµασία στην εκτίµηση, διαµόρφωση και τροποποίηση της συµπεριφοράς κατέχει 

η δυνατότητα µάθησης από τις εµπειρίες των άλλων. Είναι ένας έµµεσος τρόπος µάθησης 

σύµφωνα µε τον οποίο ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τη συµπεριφορά των συναδέλφων του και τις 

συνέπειές της γι’ αυτούς και ανάλογα τους µιµείται (Μακρή-Μπότσαρη, 2001· Κασσωτάκης, 

Φλουρής, 2002). Αυτός ο έµµεσος τρόπος µάθησης, σε σύγκριση µε την άµεση εµπειρία, θεωρείται 

πιο γρήγορος, πιο οικονοµικός, πιο αποτελεσµατικός και πιο ακίνδυνος. Με τη δυνατότητα 

παρατήρησης και µίµησης ο εκπαιδευτικός επιτυγχάνει να µαθαίνει κανόνες συµπεριφορών, ώστε 

να δηµιουργεί και να διαχειρίζεται νέες πολυσύνθετες µορφές συµπεριφοράς, χωρίς να είναι 

αναγκαίο να περάσει από επίπονες διαδικασίες δοκιµής και πλάνης ή επιλεκτικής ενίσχυσης, 

γεγονός που έγκειται στην άµεση µάθηση (Κολιάδης, 1994· Grusek, 1997). 

Όλο το κοινωνικό σύστηµα βασίζεται στη χρήση προτύπων τα οποία γίνονται αντικείµενο 

παρατήρησης και µίµησης. Παρατήρηση και µίµηση αποτελούν µια αποτελεσµατική τεχνική 

αλλαγής της συµπεριφοράς, πράγµα που σηµαίνει ότι το περιβάλλον των προτύπων, οι συνάδελφοι 

του εκπαιδευτικού, παίζουν ολοένα και µεγαλύτερο ρόλο στη ζωή του (Κασσωτάκης, Φλουρής, 
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2002). Γενικά, τρόποι σκέψης και συµπεριφοράς, αξίες, στάσεις, κανόνες, διαµορφώνονται 

γρήγορα και αποτελεσµατικά µε την παρατήρηση και τη µίµηση προτύπων και αυτή η δυνατότητα 

του εκπαιδευτικού δεν αφορά µόνο την επιβίωση του στο σχολικό περιβάλλον αλλά πάνω απ’ όλα  

την αναγνώριση της αξίας του από το σύνολο (Κολιάδης, 1994) και από τον εαυτό του. 

 ∆υνατότητα αυτορρύθµισης: 

Η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να επαναφέρει, να αποκαθιστά, να διορθώνει, να ρυθµίζει 

τη συµπεριφορά του, παίζει εξέχοντα ρόλο στην προσαρµογή του στο περιβάλλον, στις αποφάσεις 

του και συγχρόνως καθορίζει τη µοναδικότητά του. Κάθε φορά που µεταδίδει ένα µήνυµα, 

εκδηλώνει µια συµπεριφορά, προβαίνει σε µια πράξη, εκτιµά και αξιολογεί τον εαυτό του 

(Κολιάδης, 1994). Αν τα µηνύµατα, συµπεριφορές, πράξεις, ανταποκρίνονται στα δικά του 

κριτήρια, εκτιµώνται θετικά. Αν είναι κατώτερα αυτών των κριτηρίων, εκτιµώνται αρνητικά. Τα 

κριτήρια στα οποία στηρίζεται είναι συγκεκριµένα, εσωτερικά και αρχίζουν να διαµορφώνονται 

από την παιδική ηλικία. 

Οι αυτορρυθµιστικές λειτουργίες πηγάζουν από τα εσωτερικευµένα µοντέλα πρότυπα, από 

την παρατήρηση και µίµηση προτύπων και από την άµεση διδαχή. Ο εκπαιδευτικός ξεκινά να 

διαµορφώνει προσωπικά κριτήρια, ιδέες στάσεις λαµβάνοντας υπόψη και τις διαφορετικές 

αντιδράσεις π.χ. των µαθητών του απέναντι στις συµπεριφορές του. Με την ανταλλαγή µηνυµάτων 

ενηµερώνεται και για το ποια µηνύµατα, συµπεριφορές, πράξεις, αξίζουν αυτοκατηγορία ή 

αυτοέπαινο. Επίσης κατά την επικοινωνιακή αλληλεπίδραση γίνεται αντιληπτό ότι ο καθένας 

περιγράφει τα δικά του κριτήρια βάσει των οποίων κρίνει τον εαυτό του. Ο εκπαιδευτικός είναι 

συνεχώς δέκτης αντιφατικών πληροφοριών που πρέπει να συνθέσουν ένα σύνολο πάνω στο οποίο 

θα δηµιουργηθούν κανόνες ή θα επινοηθούν κριτήρια µε τα οποία θα κάνει την αυτοαξιολόγησή 

του. Η τελική επιλογή των κριτηρίων εξαρτάται από την αυτοαξιολόγηση που κάνει κάθε φορά ο 

εκπαιδευτικός ανάµεσα στον εκάστοτε ποµπό και τον εαυτό του, από την εκτίµηση της 

συγκεκριµένης δραστηριότητας και από τον βαθµό που πιστεύει ότι η επιλογή των κριτηρίων είναι 

αποτέλεσµα της προσπάθειας του και όχι εξωτερικών παραγόντων που δεν ελέγχει (Grusek, 1997). 

Η δυνατότητα αυτορρύθµισης τίθεται σε λειτουργία µόλις διαπιστώσει και εντοπίσει 

αντιθέσεις και διαφορές µεταξύ των δικών του κριτηρίων, των προσωπικών κινήτρων, των 

συνεπειών και των επιτευγµάτων της συµπεριφοράς του. Αυτή η διαπίστωση τον ενεργοποιεί, 

επιστρατεύει µηχανισµούς αυτοενίσχυσης ή αυτοτιµωρίας, τον παρακινεί να αναδιπλώσει ή να 

αλλάξει τη συµπεριφορά του. Άρα η ίδια η πράξη του εκπαιδευτικού εµπλέκεται στη λειτουργία 

της και στις συνέπειες που η ίδια η πράξη παράγει, ελέγχει τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και 

καθορίζει την πορεία των µηνυµάτων, των συµπεριφορών κατά την επικοινωνιακή διαδικασία. Αν 

κρίνει µια πράξη αρνητική, αναποτελεσµατική ή ασύµφωνη µε τα κριτήριά του, διεγείρεται 

συναισθηµατικά και προκαταλαµβάνεται εναντίον του εαυτού του, µε αποτέλεσµα να αποσπάται 

από την αποτελεσµατική του επίδοση. Αυτές οι αξιολογικές κρίσεις προέρχονται από το ιστορικό 

των επιτυχιών που έχει, από τη σύγκριση που κάνει µεταξύ του εαυτού του και των επιτυχιών των 

άλλων, από την προσπάθεια που καταβάλλει και από την αντίληψη που έχει για τις προσωπικές του 

ικανότητες (Κολιάδης, 1994·Grusek, 1997). 

 ∆υνατότητα µεταγνώσης: 

Η δυνατότητα µεταγνώσης παρέχει ενηµέρωση στον εκπαιδευτικό για τις σκέψεις του, για 

την ήδη υπάρχουσα γνώση, για την επάρκεια αυτής της γνώσης αλλά και για την ανάγκη 

τροποποίησης της γνώσης, προκειµένου να επιτευχθεί προσαρµογή σε νέες καταστάσεις. 

Επιπρόσθετα, παρέχει ενηµέρωση για τις στρατηγικές που χρησιµοποιεί για τη λύση προβληµάτων 

και για την ορθότητα ή όχι των ενεργειών επίλυσης, που οδηγούν στο προσδοκώµενο αποτέλεσµα. 

Εκτός από την ενηµέρωση που αποκτά ο εκπαιδευτικός για τον εαυτό του ως λύτης προβληµάτων, 

ενηµερώνεται για τις αδυναµίες του αλλά και τα σηµεία που είναι δυνατός (π.χ. ότι είναι πολύ 

καλός όταν διδάσκει µαθηµατικά, αλλά όχι όταν διδάσκει φυσική) (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1992). 
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Με τη µεταγνώση ενσυνείδητα καθοδηγεί, παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της σκέψης 

του, τις ενέργειες του, τη συµπεριφορά του (Ματσαγγούρας, 1998). Κατόπιν, ενεργά 

παρεµβαίνοντας αξιολογεί την επάρκεια των γνώσεων του, τις ικανότητές του, τις στρατηγικές του 

προκειµένου να επιτευχθεί κάποιος στόχος. Με την παρακολούθηση, διόρθωση και αξιολόγηση, 

που κάνει, παράγει γενικές γνώσεις για τον εαυτό του και το περιβάλλον, αλλάζει την σκέψη του, 

προγραµµατίζοντας αλλαγές στην πορεία δράσης και συµπεριφοράς του (Κολιάδης, 1994). 

Κατά τη συνειδητοποίηση της δικής του γνώσης ο εκπαιδευτικός µπορεί να προβεί σε 

αξιολογικές σκέψεις, κρίσεις, εκτιµήσεις, που µπορεί να είναι ειλικρινείς και σωστές ή 

ανειλικρινείς και λανθασµένες. Κάθε φορά δρα βασιζόµενος στη σκέψη του, κατόπιν αξιολογεί αν 

χρησιµοποίησε αυτή τη σκέψη ορθά ή όχι µε τη συµπεριφορά που εκδήλωσε. Άρα η σκέψη 

ακολουθείται από την πράξη και η πράξη από τη σκέψη. Με αυτές τις αυτοαξιολογικές σκέψεις που 

κάνει ελέγχει τα γεγονότα που ασκούν επίδραση στη ζωή του, εκτιµά ο ίδιος την αξία των 

ικανοτήτων του και ενηµερώνεται κατά πόσο µπορεί να επηρεάζει τις πράξεις του. Άρα η 

µεταγνώση είναι καθοριστική για την αυτορρύθµιση (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1992· 

Ματσαγγούρας, 1998). 

Συγχρόνως µε τις αυτοαξιολογικές κρίσεις, χρησιµοποιώντας τη µεταγνώση, οδηγείται στο 

να διασαφηνίσει ποιο είναι το πρόβληµα και να προβλέψει, να σχεδιάσει, να παρακολουθήσει, να 

ελέγξει το περιβάλλον, να συντονίσει και να ελέγξει τις δικές του προσπάθειες (Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 1992). Έτσι η δυνατότητα µεταγνώσης τον οδηγεί στο να διαµορφώσει γνώµη για τον 

εαυτό του και – όντας µέλος της κοινωνίας – να συµπεριφερθεί µε ορθούς, κοινωνικά αποδεκτούς 

τρόπους συµπεριφοράς, να εκτιµήσει, να αντιληφθεί, την προσωπική του αξία, πώς και κατά πόσο 

είναι άξιος και ικανός να κατακτήσει τον στόχο, να επιλύσει το πρόβληµα (Κολιάδης, 1994). 

Τελικά η ανάγκη του εκπαιδευτικού να διαµορφώσει γνώµη για τον εαυτό του, να 

αυτοαξιολογηθεί, φαίνεται από τα λόγια του Bandura: 

«Ανάµεσα στους µηχανισµούς που διαµορφώνουν την προσωπικότητα κανένας δεν είναι τόσο 

κεντρικός και σπουδαίος, όσο οι πεποιθήσεις των ανθρώπων για τις ικανότητές τους να ασκούν 

έλεγχο πάνω στα γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή τους» (στο Κολιάδης, 1994:166). 

Tα παραπάνω εν δυνάµει χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού, είναι νοητικές λειτουργίες που 

δεν αναπτύσσονται αυτόµατα. Όταν όµως αναπτυχθούν, τον οδηγούν στην αυτοαξιολόγηση και τον 

επηρεάζουν θετικά δηµιουργώντας την πεποίθηση ότι γνωρίζει τον εαυτό του, ελέγχει το 

περιβάλλον, έχει τη γνώση τι πρέπει να πράξει, γιατί και πώς, τον βοηθούν στο να εξασφαλίζει 

συνεχή αυτοβελτίωση (Κολιάδης, 1994). 

3.Μοντέλο αυτορρύθμισης 

Οι Kanfer και Gaelick (1988), στηριζόµενοι σε ερευνητικές και θεωρητικές µελέτες, 

διατύπωσαν ένα µοντέλο αυτορρύθµισης, από το οποίο απορρέουν οι διάφορες παρεµβατικές 

τεχνικές, µέσω των οποίων ο εκπαιδευτικός εκτιµά την αξία του εαυτού του και των έργων του, 

αντιδρά ενεργητικά και διαµορφώνει τα γεγονότα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να γίνεται ικανός να 

ελέγχει και να αποδέχεται ή να απορρίπτει τη συµπεριφορά που θα εκδηλώσει. Συνεπώς ο 

εκπαιδευτικός δεν θεωρείται απλό δηµιούργηµα του περιβάλλοντος, αλλά µπορεί να µάθει και να 

ασκηθεί στον χειρισµό και στη ρύθµιση των γεγονότων του περιβάλλοντος, της συµπεριφοράς του, 

των ενδοπροσωπικών του στοιχείων (Κολιάδης, 1994). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να µπουν σε ενέργεια οι αυτορρυθµιστικές διαδικασίες είναι ο 

εκπαιδευτικός να αποσκοπεί σε ένα ορισµένο στόχο (Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Από τη στιγµή που ο 

εκπαιδευτικός θέσει ένα στόχο που είναι σηµαντικός γι’ αυτόν, τότε διεγείρεται το ενδιαφέρον του 

(Μακρή- Μπότσαρη, 2001). Αν τον στόχο αυτό δεν µπορεί να τον κατακτήσει µε τις συµπεριφορές 

που ήδη εκπέµπει, τότε διακόπτει ή τροποποιεί κάποιες από αυτές και ξεκινά να ελέγχει τις 

πληροφορίες και αντιλαµβάνεται ότι πρέπει να µάθει µια νέα µορφή συµπεριφοράς. Σ’ αυτό το 

σηµείο ενεργοποιείται µια ελεγχόµενη γνωστική επεξεργασία, που ελέγχεται από τον ίδιο και 

ονοµάζεται «κύκλος της αυτορρύθµισης» (Kanfer, Gaelick, 1988). Αυτή η συνειδητή και ηθεληµένη 



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

199 

συµπεριφορά οδηγεί το άτοµο να αξιολογήσει αν η συγκεκριµένη συµπεριφορά που αποσκοπεί σε 

ορισµένο στόχο είναι η πρέπουσα, να συγκεντρώσει την προσοχή του και να µπορέσει να επιλέξει 

µια συµπεριφορά ανάµεσα στις υπάρχουσες εναλλακτικές συµπεριφορές (Καλαντζή-Αζίζι, 2002). 

Στον κύκλο της αυτορρύθµισης µε τη χρησιµοποίηση παρεµβατικών τεχνικών ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να αλλάξει τη συµπεριφορά του. Μπορεί να αυτοπαρατηρηθεί 

καταγράφοντάς τη, να αυτοαξιολογηθεί µέσω καθορισµένων κριτηρίων και να αποδώσει συνέπειες 

στον εαυτό του θετικές ή αρνητικές. Ο κύκλος της αυτορρύθµισης περιλαµβάνει τρία βασικά 

στάδια (Kanfer, Gaelick, 1988): 

 Πρώτο στάδιο: αυτοπαρατήρηση και καταγραφή της συµπεριφοράς 

Από τη στιγµή που ο εκπαιδευτικός προσανατολιστεί σ’ ένα στόχο, που θεωρεί ότι µπορεί να 

τον προσεγγίσει, να τον πραγµατοποιήσει, και ότι ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του, εστιάζει 

την προσοχή του στη συµπεριφορά που θεωρεί ότι οδηγεί στην πραγµάτωση του στόχου. Σ’ αυτό 

το στάδιο ελέγχει, παρακολουθεί και καταγράφει προσεκτικά και σκόπιµα τη συµπεριφορά του, 

έχοντας έστω µόνο θεωρητικά κριτήρια που ορίζουν και προδιαγράφουν πότε είναι «θετική» η 

συγκεκριµένη συµπεριφορά (Κολιάδης, 1994·Καλαντζή-Αζίζι, 2002). 

Έχουν επινοηθεί ποικίλες µέθοδοι για τη διευκόλυνση της αυτοπαρατήρησης και της 

αυτοκαταγραφής. Η τήρηση ηµερολογίου συµπεριφοράς σε σηµειωµατάριο ή κάρτες, η 

ηχογράφηση ή η βιντεοσκόπηση, βοηθούν τον εκπαιδευτικό να αυτοπαρακολουθηθεί και να 

καταγράψει τη συµπεριφορά του. Από πορίσµατα ερευνών φαίνεται, ότι οι παράµετροι που 

επηρεάζουν την ορθότητα και το περιεχόµενο της καταγραφής µπορεί να είναι ο τρόπος και ο 

χρόνος καταγραφής της συµπεριφοράς, η συναισθηµατική κατάσταση του αυτοπαρατηρούµενου, 

αλλά και η εκάστοτε επιλογή επικέντρωσης της προσοχής του ανάµεσα στην πληθώρα των 

ερεθισµάτων που εκτίθεται (Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Μέσω της αυτοπαρατήρησης και 

αυτοκαταγραφής µπορεί να διαπιστώσει, ότι εκδηλώνει προβληµατική συµπεριφορά και να 

συνειδητοποιήσει ότι αυτή η συµπεριφορά τον αποµακρύνει από τον επιδιωκόµενο στόχο. Για 

παράδειγµα, µια εκπαιδευτικός µε στόχο την ενεργοποίηση των µαθητών που δεν συµµετέχουν στο 

µάθηµα, αποφασίζει να ηχογραφήσει τη διδασκαλία της. Μεταξύ των άλλων καταγραφών που 

έκανε, παρατήρησε ότι σε µια διδακτική ώρα έδωσε το λόγο 78 φορές σε αγόρια και 17 φορές σε 

κορίτσια! Αναρωτήθηκε, αν µε τη συµπεριφορά της συµβάλλει στη διαιώνιση των καθιερωµένων 

ρόλων των φύλων, πράγµα που ήταν αντίθετο µε τις επιδιώξεις της (Altrichter, 2002). 

 Δεύτερο στάδιο: αυτοαξιολόγηση της συµπεριφοράς 

Το στάδιο της αυτοαξιολόγησης έπεται του σταδίου της αυτοπαρατήρησης και καταγραφής 

της έκδηλης συµπεριφοράς. Με την αυτοαξιολόγηση ο εκπαιδευτικός συγκρίνει και αξιολογεί τα 

δεδοµένα της αυτοπαρατήρησης µε τη συµπεριφορά που οδηγεί στην επίτευξη του στόχου. Εκ των 

προτέρων αξίωση της αυτοαξιολόγησης είναι ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει κριτήρια και 

να λαµβάνει υπόψη τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες, βάσει των οποίων συγκρίνει τη 

συµπεριφορά του. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτός που αξιολογεί «εαυτόν», δεν θα διαπιστώσει 

διαφορές µεταξύ αυτού που κάνει κι εκείνου που θα όφειλε να κάνει. Άρα θα προβεί σε µια 

εντελώς υποκειµενική αξιολόγηση της συµπεριφοράς του, που θα τον εξυπηρετεί (Κολιάδης, 1994· 

Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Το σίγουρο είναι, ότι θα τον αποµακρύνει από την επίτευξη του στόχου. 

Η αυτοαξιολόγηση είναι δυνατόν να επηρεαστεί από λάθη στην αυτοπαρατήρηση, στη 

διάρθρωση του στόχου, στα κριτήρια και στους κανόνες που έχουν τεθεί από τον εκπαιδευτικό και 

σχετίζονται µε την πραγµατοποίηση του στόχου (Καλαντζή- Αζίζι, 2002). Για παράδειγµα, αν η 

εκπαιδευτικός, που αναφέρθηκε στο πρώτο στάδιο αυτορρύθµισης, δεν αντιλαµβανόταν τη µεγάλη 

διαφορά ευκαιριών λόγου µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην τάξη της, τότε ο στόχος να 

ενεργοποιήσει τους µαθητές που δεν συµµετέχουν στο µάθηµα θα ήταν ανέφικτος, εφόσον τα 

κορίτσια θα είχαν µείνει ήδη εκτός των επιδιώξεών της (Altrichter, 2002). 

Η διαδικασία της αυτορρύθµισης µπορεί να διακοπεί, αν ο αυτοαξιολογούµενος αποδώσει 

την επίτευξη του στόχου σε εξωτερικούς παράγοντες, αν έχει για παράδειγµα υψηλό εξωτερικό 
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έλεγχο. Επιπρόσθετος λόγος εξόδου από τον κύκλο της αυτορρύθµισης, σ’ αυτό το στάδιο, είναι ο 

εκπαιδευτικός να έχει χαµηλές προσδοκίες από τον εαυτό του, δηλαδή για το αν µπορεί να 

συµπεριφερθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχει τον επιδιωκόµενο στόχο (Καλαντζή-Αζίζι, 2002). 

Οι προσδοκίες αυτές αφορούν κάθε φορά τον συγκεκριµένο στόχο και δεν έχουν σχέση µε τη 

γενική εκτίµηση που κάνει ο εκπαιδευτικός για τις ικανότητες του. Η βεβαιότητα και η πεποίθηση 

του εκπαιδευτικού ότι έχει ή δεν έχει τις ικανότητες να επιτύχει τον επιδιωκόµενο στόχο, 

αποτελούν αυτοαξιολογικές κρίσεις και επηρεάζουν την επιθυµητή συµπεριφορά. Αν ο βαθµός 

αυτών των προσδοκιών είναι χαµηλός, τότε απογοητεύεται χαρακτηρίζοντας ανίκανο τον εαυτό 

του. Παρότι ξέρει, ότι µια συγκεκριµένη συµπεριφορά θα οδηγήσει σε σπουδαίο αποτέλεσµα, δεν 

τολµά να ενεργήσει, επειδή αµφιβάλλει για τις ικανότητές του, παραµένοντας παθητικός και 

αδύναµος. Αντίθετα, αν ο βαθµός των προσδοκιών είναι υψηλός, τότε ενεργοποιείται να αναµένει 

την επιτυχή επίτευξη του στόχου, να εκτιµά και να συνειδητοποιεί τις ικανότητές του, αλλά και να 

διαθέτει περισσότερο χρόνο και προσπάθεια για την επίτευξή του (Κολιάδης, 1994· Τριλίβα, 

Chimienti, 2000). 

Τα θετικά συναισθήµατα ικανοποίησης και ευχαρίστησης που συνοδεύουν την επίτευξη του 

στόχου, ίσως να συνιστούν ένα καθοριστικό συναισθηµατικό παράγοντα που προάγει τις 

εκτιµήσεις του εκπαιδευτικού για τις ικανότητές του και συµβάλλει στη δηµιουργία κινήτρων. Τα 

κίνητρα που δηµιουργούνται µε τις αυτοαξιολογικές κρίσεις τροποποιούν µε τη σειρά τους τον 

αρχικό προσανατολισµό των κινήτρων και προκαλούν νέες συµπεριφορές (Μακρή-Μπότσαρη, 

2001). 

 Τρίτο στάδιο: θετική ή αρνητική αυτοενίσχυση της συµπεριφοράς 

Στο στάδιο αυτό ο εκπαιδευτικός αναµένεται να αντιδράσει ανάλογα µε τις αυτοαξιολογικές 

κρίσεις που έχει κάνει στο προηγούµενο στάδιο, δηλαδή οι γνωστικές και συναισθηµατικές 

αντιδράσεις του εξαρτώνται από τα συµπεράσµατα που έχει από την αυτοαξιολόγησή του 

(Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Αν θεωρεί ότι οι ενέργειές του ταυτίζονται µε την αναµενόµενη 

συµπεριφορά για την επίτευξη του στόχου και είναι σύµφωνες µε τα κριτήρια που έχει, τότε 

ικανοποιηµένος συνεχίζει µε την ίδια συµπεριφορά. Επίσης, µπορεί να ενδυναµωθεί η 

ενεργητικότητά του, να αυξηθούν τα κίνητρα επίτευξης του στόχου ή ακόµα, θεωρώντας τον στόχο 

περισσότερο εφικτό απ’ τις προσδοκίες του, να βάλει τον πήχη ψηλότερα. Αν, κατά την 

αυτοαξιολόγηση, υπάρξει µικρή παρέκκλιση, ασυµφωνία µεταξύ ενεργειών και κριτηρίων, τότε 

ανικανοποίητος παρωθείται να επαναλάβει τις προσπάθειές του, τροποποιώντας τη συµπεριφορά 

του και εναρµονίζοντάς την µε τα κριτήριά του. ∆εν παύει να θεωρεί τον στόχο πραγµατοποιήσιµο, 

αλλά παρωθείται θετικά έως ότου φτάσει στο επίπεδο της ικανοποίησης. Αν η ασυµφωνία µεταξύ 

ενεργειών και κριτηρίων είναι µεγάλη, τότε πιστεύει ότι ο στόχος δεν είναι πραγµατοποιήσιµος και 

αντί να µεταβάλλει τη συµπεριφορά του αντιδρά µε τάσεις αυτοτιµωρίας ή φυγής. Η προσπάθεια 

επίτευξης του στόχου εγκαταλείπεται. Η περίπτωση να τροποποιηθεί ο στόχος υπάρχει, όπως 

υπάρχει και η περίπτωση πλήρους απώθησης του στόχου (Κολιάδης, 1994). Αναµφίβολα, οι 

αντιδράσεις του εκπαιδευτικού στις αυτοαξιολογικές κρίσεις του συνδέονται και εξαρτώνται από 

την ιδιοσυγκρασία του, την προσωπικότητά του και τις προηγούµενες εµπειρίες αυτοενίσχυσης. 

4.Συμπεράσματα 

Γενικά, η αυτορρυθµιστική ικανότητα του εκπαιδευτικού επηρεάζεται από τις προβλέψεις 

που κάνει για το µέλλον, από τις συνέπειες που είχαν οι ενέργειες του στο παρελθόν και από τις 

ανατροφοδοτήσεις που παίρνει στο παρόν από εξωγενείς παράγοντες τη στιγµή εκδήλωσης της 

συµπεριφοράς του (Κολιάδης, 1994· Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Ο «κύκλος της αυτορρύθµισης» είναι 

ένα θεωρητικό σχήµα, το οποίο απλά χρησιµεύει στην οργάνωση συµπεριφορών και µηνυµάτων 

και στη διαπίστωση τυχόν ασυµφωνιών ή ελλείψεων στην αυτορρυθµιστική διαδικασία του 

εκπαιδευτικού. Για να υποβάλει τη συµπεριφορά του σε έλεγχο, εκτός από τις πιθανότητες 

επίτευξης του στόχου, θα πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται να 
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ασχοληθεί µε το στόχο, θα πρέπει να έχει σπουδαιότητα για τον ίδιο, θα πρέπει να υπάρχει ανάγκη 

επίτευξης του στόχου και γνώσης των υπαρχόντων µέσων. 

Στο παρόν πόνημα αναφέρθηκαν οι αλληλεπιδρώσες µε το περιβάλλον νοητικές λειτουργίες 

του εκπαιδευτικού, οι οποίες του παρέχουν τη δυνατότητα να αυτοαξιολογείται. Έγινε αναφορά 

στον «κύκλο της αυτορρύθµισης», ως µια θεωρητική παρεµβατική τεχνική, µέσω της οποίας ο 

εκπαιδευτικός εκτιµά «εαυτόν», ρυθµίζει τη συµπεριφορά του αλλά και τα γεγονότα του 

περιβάλλοντος. Αν σκοπός της αποτελεσµατικής επικοινωνίας-διδασκαλίας είναι η επίτευξη 

αλλαγών στους συµµετέχοντες σ’ αυτήν µε σκοπό την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών αλλαγών 

και εσωτερικών εµποδίων (Cheng, 1993), τότε η αυτοαξιολόγηση είναι η διαδικασία που οδηγεί 

στην αναθεώρηση, αµφισβήτηση και αυτορρύθµιση του εκπαιδευτικού µε σκοπό να αυτοβελτιωθεί 

(Towler,Broadfoot, 1992; Klenowski, 1995), αλλά και να επιδράσει στο περιβάλλον ευνοϊκά για 

τον εαυτό του. 
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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ.  ΕΝΑΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 

Νικολιδάκη Σοφία 

sofia.nikolidaki@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

Περίληψη 

Η φιλοσοφία με παιδιά είναι μια μορφή εφαρμοσμένης φιλοσοφίας στη σχολική τάξη η οποία 

προωθεί την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών καθώς και την 

καλλιέργεια της ενσυναίσθησης αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών ως μορφές σκέψης 

και πράξης. Υπό αυτό το πρίσμα, θα μελετηθεί αν η φιλοσοφία με παιδιά  μπορεί να συμβάλει στη 

βαθύτερη αντίληψη και κατανόηση των διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη σχολική τάξη. 

Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν δυο βασικά ερωτήματα: α) Είναι η ίδια η φιλοσοφία με παιδιά μια 

μορφή διεπιστημονικότητας μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση; β) 

Μπορεί η φιλοσοφία με παιδιά να  ωθήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τα ίδια τα παιδιά προς 

ένα κριτικό αναστοχασμό των διεπιστημονικών προσεγγίσεων των διδακτικών αντικειμένων στη 

σχολική τάξη;  

 

Λέξεις κλειδιά: Φιλοσοφία με παιδιά, Διεπιστημονικότητα, Διαθεματικότητα, ΔΕΠΠΣ  

1. Εισαγωγή 

H ιδέα της διεπιστημονικότητας, η συγχώνευση γνωστικών αντικειμένων, δεν είναι 

καινούρια. Ήδη στην Πολιτεία του Πλάτωνα αμφισβητείται η πρακτική των διακριτών και 

αυτοτελώς διδασκομένων μαθημάτων και επισημαίνεται η αναγκαιότητα συσχέτισης των επιμέρους 

γνώσεων, καθώς η φύση της πραγματικότητας είναι ενιαία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «τα τε 

χύδην μαθήματα παισίν εν τη παιδεία γενόμενα τούτοις συνακτέον εις σύνοψιν οικειότητος 

αλλήλων των μαθημάτων και της του όντος φύσεως» (Ζ,537c). Μεταγενέστερα, ο J.Dewey 

επισημαίνει ότι «δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους, ένας από τους οποίους είναι 

μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός κλπ. Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου όλες οι πλευρές 

συνδέονται» (Eby, Herrell. & Hicks, 2002). 

Η διεπιστημονικότητα αφορά στην συνεργασία δυο ή περισσότερων επιστημών για την 

μελέτη και έρευνα ενός θέματος. Οι Wineburg & Grossman (2000) βασίζονται στην πεποίθηση ότι 

ένα δεδομένο πρόβλημα μπορεί να μελετηθεί καλύτερα εφαρμόζοντας πορίσματα από πολλαπλές 

επιστήμες. Η ανάγκη σύνδεσης διαφορετικών επιστημονικών περιοχών μεταξύ τους έρχεται ως 

αποτέλεσμα αναπάντητων ερωτημάτων από την κάθε επιστήμη μεμονωμένα. Η εξειδίκευση και η 

τεράστια ποσότητα της γνώσης οδηγεί σε δρόμους αποξένωσης (Beane, 1997; Jacobs,1989) και 

στερεί τους επιστήμονες και τους ερευνητές από μια συνολική θέαση του προβλήματος και της 

πιθανής λύσης του. Απαιτείται, επομένως, το άνοιγμα και ο διάλογος μεταξύ των επιστημονικών 

πεδίων καθότι η συνεργασία και ο συνδυασμός διαφορετικών περιοχών της γνώσης μπορεί να 

αποφέρει νέα γνώση σε θέματα που αφορούν τις μεθόδους έρευνας και το κοινό αντικείμενο- 

περιεχόμενο δράσης. Επιπλέον,  προωθείται η επικοινωνία της γνώσης στο ευρύ κοινό επιτελώντας 

ένα τεράστιο κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, ήδη η ονομασία του αναλυτικού προγράμματος ως «Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών» (Δ.Ε.Π.Π.Σ) δίνει έμφαση στην έννοια της 

διαθεματικότητας (cross-thematic integration) και διεπιστημονικότητας (inter-disciplinarity). Παρά 

τις ακαδηµαϊκές πρακτικές κατάτμησης της γνώσης σε τοµείς εξειδίκευσης, βασική παραδοχή του 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι ότι η σχολική γνώση πρέπει: α) να διδάσκεται σε μορφή ενιαία ώστε να 

προσφέρει μια ολιστική θέαση της πραγματικότητας, β) να συνδέεται µε τα βιώματα και τις 
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εµπειρίες των µαθητών, γ) να προσεγγίζεται µε διερευνητικές µεθόδους, ώστε η γνώση να 

οικοδοµείται σταδιακά από τους ίδιους τους µαθητές  και δ) να είναι κατανοητή, ενιαία, σχετική, 

ελκυστική και ενδιαφέρουσα, ώστε να προσφέρει στους µαθητές νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης 

και δράσης για την αντιµετώπιση των καταστάσεων της καθηµερινότητας τους (ΦΕΚ 1373, τ. 

Β΄18-10-2001). 

Το Α.Π. θεσµοθετεί διεπιστημονικές ή διαθεµατικές προσεγγίσεις τόσο εντός των διακριτών 

µαθηµάτων όσο και εκτός αυτών στα πλαίσια κοινής σύµπραξης διαφορετικών µαθηµάτων 

(Μπίκος, 2005). Αναλυτικότερα, προβλέπεται η διάθεση διδακτικού χρόνου για την εκπόνηση 

σχεδίων εργασίας (projects) η θεµατική των οποίων σχετίζεται με το περιεχόµενο του αντίστοιχου 

µαθήµατος, αλλά η εστίαση και περαιτέρω διασαφήνιση του θέματος βασίζεται στα ενδιαφέροντα 

των µαθητών. Θεσμοθετείται, επίσης, η διάθεση διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τη λεγόμενη 

«Ευέλικτη Ζώνη», στο πλαίσιο της οποίας γίνεται η εκπόνηση διαθεµατικών σχεδίων εργασίας 

γενικότερου ενδιαφέροντος, που δεν έχουν υποχρεωτικά σηµείο εκκίνησης το περιεχόµενο 

συγκεκριµένου µαθήµατος (Αλαχιώτης 2002; Μπίκος, 2005). 

Η εμφάνιση της διεπιστημονικότητας και η έμφαση στη συνοχή της γνώσης αντιμετωπίστηκε 

συχνά από την εκπαιδευτική κοινότητα με σκεπτικισμό. Ο Ματσαγγούρας (2006), αναφερόμενος 

σε μελέτες των Phenix (1964), Bruner (1968), Adler (1982) και Hirsch (1987), υποστηρίζει ότι ο 

μαθητής πρέπει πρώτα να κατακτήσει τις κατάλληλες νοητικές επεξεργασίες αναζήτησης στους 

επιμέρους τομείς των επιστημών και έπειτα να προβεί στη σύνθεση και αξιοποίηση της γνώσης 

μαθημάτων με διακριτά πλαίσια. Διατυπώνεται, επίσης, η άποψη ότι η διεπιστημονική προσέγγιση 

αποσυντονίζει τους μαθητές, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τί διδάσκονται κάθε φορά 

(π.χ. κάνουν μάθημα ιστορίας, γεωγραφίας ή οικονομίας;). 

Δημιουργείται, επομένως, το ερώτημα αν το Α.Π. και η έμφαση στη διεπιστημονικότητα 

είναι από μόνα τους ικανές συνθήκες ώστε τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές να 

αποκτήσουν την ικανότητας όχι μόνο σύνδεσης των γνώσεων αλλά και κριτικής προσέγγισής τους.  

Παρακάτω θα υποστηρίξουμε ότι η φιλοσοφία μπορεί να αποτελέσει τον διαμεσολαβητικό-

συγκολλητικό κρίκο. 

2. Σχέση φιλοσοφίας και διεπιστημονικότητας 

Όπως αναφέρθηκε, η εξειδίκευση και η τεράστια ποσότητα της γνώσης στερούν τους 

επιστήμονες και τους ερευνητές από μια συνολική θέαση ενός προβλήματος και της πιθανής λύσης 

του. Σε αυτό το σκέλος θα μπορούσε να βοηθήσει η φιλοσοφία εφόσον αποβάλει τον συχνά 

ελιτίστικο χαρακτήρα ανωτερότητας σε σχέση με τις επιστήμες και αποφύγει την παροχή 

μεθοδολογικών-ορολογικών υποδείξεων προς τους επιστήμονες (Παιονίδης, 2015). Η φιλοσοφία θα 

μπορούσε να ενσκήψει στις πτυχές που διαφεύγουν των επιστημών. Ωστόσο, αυτό συχνά είναι 

δύσκολο διότι η φιλοσοφία της επιστήμης χ όπως την αντιλαμβάνονται οι φιλόσοφοι είναι πολλές 

φορές διαφορετική από την πρακτική της επιστήμης χ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σημείο 

σύγκλισης (Παιονίδης, 2015). 

 Έχει, έστω και υπό προϋποθέσεις, νόημα να μιλάμε για σχέση φιλοσοφίας και 

διεπιστημονικότητας; Καταρχήν, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η φιλοσοφία δεν είναι η ίδια 

μορφή διεπιστημονικότητας. Τούτο συμβαίνει διότι η φιλοσοφία: α) δεν είναι επιστήμη ούτε 

συνδυασμός επιστημών αλλά κάτι ευρύτερο, β) δεν έχει εμπειρικό χαρακτήρα, γ) είναι 

μεθοδευμένη σκέψη (conceptual) αλλά χωρίς να εφαρμόζει την ίδια μέθοδο των επιστημών. 

Η φιλοσοφία, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει τον ευρύτερο χώρο για να φιλοξενήσει ό,τι 

πρεσβεύει ο όρος διεπιστημονικότητα, κρατώντας μια απόσταση και έχοντας ένα κριτικό μάτι που 

θα μπορεί να εξετάσει τις διεπιστημονικές αποφάσεις. Τούτο γιατί, η φιλοσοφία: α) επισημαίνει τα 

όρια και τους περιορισμούς των επιστημών και αναδεικνύει τα ερωτήματα  που μένουν αναπάντητα 

και βρίσκονται στις παρυφές ή στις ενώσεις των δυο επιστημών χωρίς να αποτελούν αντικείμενο 

της μιας επιστήμης ή της άλλης, β) συμβάλει στη διαλεύκανση και καλύτερη διατύπωση των 

αποριών και των ερωτημάτων στα οποία θα προσπαθήσουν οι επιστήμες να απαντήσουν και να 
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βρεθεί ίσως ένας κοινός τόπος συζήτησης, γ) έρχεται να ελέγξει και να αξιολογήσει τις προτάσεις 

που προκύπτουν από τη συνεργασία των επιστημών και να θέσει νέα ερωτήματα ή αμφισβητήσεις 

(Nikolidaki,2011). 

Μπορεί η φιλοσοφία να αποτελέσει την ασφαλιστική δικλίδα της διεπιστημονικότητας; Η 

φιλοσοφία είναι μια «ανθρώπινη πνευματική δραστηριότητα που αναστοχάζεται τη φύση των 

όντων, τη θέση του ανθρώπου μέσα στη φύση αυτή και τη σχέση των ανθρώπων μέσα στο 

κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο της συμβίωσής τους» (Μαρκής, 1996). Αφού η φιλοσοφία 

διαμορφώσει τα κριτήρια του αληθούς και του δέοντος που έχει θεμελιώσει έλλογα, έρχεται να 

ασκήσει κριτική στο υπαρκτό, δηλαδή στα κοινωνικά περιεχόμενα και τις κοινωνικές σχέσεις. 

Προβαίνει σε διάγνωση  των «κακώς κειμένων» της κοινωνίας καθώς και σε μια κριτική της, βάσει 

μιας ιδέας της «σωστής κοινωνίας» (Μαρκής,1996), την οποία η ίδια οικοδομεί. Με διαφορετικά 

λόγια η φιλοσοφία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος μεταθεωρητικού στοχασμού που κάνει μια 

θεμελίωση των επιστημών και της ίδιας της κοινωνίας, των σχέσεων, των θεσμών και της ίδια της 

πράξης (Νικολιδάκη, 2005). 

Η φιλοσοφία νομιμοποιείται να προσεγγίζει κανονιστικά τις επιστήμες και να θέτει 

ερωτήματα ηθικά όπως ποιο είναι το χρέος του επιστήμονα και ποια η ηθική ορθότητα των 

επιστημονικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται (Παιονίδης, 2015).  Η φιλοσοφία νοηματοδοτεί το 

αποτέλεσμα των επιστημών όχι μόνο στη βάση της πρακτικότητας και χρησιμότητας αλλά και σε 

άλλους τομείς που η επιστήμη δεν μπορεί να απαντήσει π.χ. υπαρξιακά, ηθικά, τελολογικά 

ζητήματα που άπτονται μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Ακριβώς επειδή η διεπιστημονικότητα 

αφορά στα όρια των επιστημών απαιτείται κάτι έξω από αυτά για να μπορέσει να ελέγξει το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας, να διατυπώσει περαιτέρω ερωτήματα και να αναδείξει το πρακτικό 

ερώτημα αναφορικά με το «πώς πρέπει να ζούμε» (Vlastos, 1996). 

3. Φιλοσοφία με παιδιά και η σχέση της με τη διεπιστημονικότητα 

Η “φιλοσοφία για παιδιά” (philosophy for children - P4C) παρουσιάστηκε ως μια μορφή 

εφαρμοσμένης φιλοσοφίας στην εκπαίδευση από τον αμερικάνο φιλόσοφο Matthew Lipman στις 

αρχές της δεκαετίας του ’70.  Κατά τον Lipman, η φιλοσοφία είναι ένα κατάλληλο εργαλείο 

ενθάρρυνσης της περιέργειας των παιδιών, η οποία συχνά εκδηλώνεται μέσα από τη διατύπωση 

ερωτήσεων και μέσα από την ανάπτυξη των ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων τους (higher order 

thinking) όπως η κριτική, δημιουργική και ενσυναισθητική τους σκέψη (Lipman,2003). 

Προκειμένου τόσο οι μαθητές όσο και οι δάσκαλοι να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία, ο Lipman 

παρήγαγε μια σειρά από νουβέλες για μαθητές (συνοδευόμενες από εγχειρίδια χρήσης για τους 

εκπαιδευτικούς) με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας ανάλογα με την ηλικία τους, τα ενδιαφέροντα 

και τις ανησυχίες τους. 

O Lipman (2003) εμπνεόμενος από τους πραγματιστές φιλόσοφους, Charles Pierce και John 

Dewey, εισήγαγε την ιδέα της κοινότητας έρευνας (‘community of enquiry’) ως το φυσικό 

περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά από παθητικοί δέκτες γίνονται ενεργοί και συνεργατικοί 

ερευνητές, οι οποίοι κατασκευάζουν τη γνώση και αποδεικνύουν την αλήθεια αυτής της γνώσης 

μέσω της αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ τους για το τί είναι αληθινό έστω κι αν αυτό έχει μόνο 

προσωρινή ισχύ.  Ο δάσκαλος σε αυτή την κοινότητα έρευνας δεν είναι ο κάτοχος και 

μεταλαμπαδευτής της γνώσης στους μαθητές, αντιθέτως είναι εκείνος που διευκολύνει το 

φιλοσοφικό διάλογο μεταξύ των παιδιών με το να κάνει ανοιχτές ερωτήσεις, να ζητά διευκρινίσεις 

και να δημιουργεί ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον (Lipman,1988 Splitter & Sharp,1995). 

Η “φιλοσοφία για παιδιά” του Lipman έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία 

διαφορετικών μεθόδων ή τρόπων του φιλοσοφείν με τα παιδιά. Υπάρχει, επίσης, μια μετατόπιση 

του ενδιαφέροντος από τη φιλοσοφία που γίνεται για τα παιδιά στη φιλοσοφία με τα παιδιά. Η 

πρόθεση με υπογραμμίζει τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της φιλοσοφίας, ο οποίος προϋποθέτει ότι 

τα παιδιά είναι εξίσου ικανά για τη παραγωγή φιλοσοφίας αντί για απλή “κατανάλωση” της 

φιλοσοφίας που έχει ήδη ετοιμαστεί για αυτά από τους ενήλικους. 
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Με βάση το παραπάνω πλαίσιο μένει να διερευνήσουμε τη σχέση φιλοσοφίας με παιδιά και 

διεπιστημονικότητας; Είναι η ίδια η φιλοσοφία με παιδιά μια μορφή διεπιστημονικότητας μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης; Η πρώτη απάντηση είναι αρνητική. Για να 

υπάρχει διεπιστημονικότητα τίθεται ως προϋπόθεση η εμπλοκή δυο η παραπάνω επιστημών στη 

μελέτη ενός θέματος. Όμως η φιλοσοφία δεν είναι επιστήμη. Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η 

φιλοσοφία με παιδιά  παντρεύει την φιλοσοφία με την εκπαίδευση και την παιδαγωγική επιστήμη 

δεν υπάρχει διεπιστημονική προσέγγιση γιατί το ένα μέλος δεν αποτελεί επιστήμη. Επιπλέον, τα 

«αντικείμενα» φιλοσοφικής συζήτησης και αναζήτησης των παιδιών δεν άπτονται απαραίτητα της 

παιδαγωγικής επιστήμης. Τα παιδιά μπορούν να έχουν απορίες και ερωτήσεις για πράγματα της 

καθημερινότητάς τους, για τα μαθήματά τους καθώς και για τα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα 

(π.χ. μεταφυσικά, κοσμολογικά, ηθικά). 

Από την άλλη πλευρά, η φιλοσοφία με παιδιά δεν είναι παιδαγωγική επιστήμη. Εμπλέκει τον 

εκπαιδευτικό ως συντονιστή του διαλόγου μεταξύ των παιδιών (facilitator), ωστόσο ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός δεν αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για να φιλοσοφήσουν τα παιδιά, ιδίως στην 

περίπτωση ομάδας ώριμων στη σκέψη μαθητών. Τα παιδιά μπορούν και μόνα τους μέσα στις 

συζητήσεις και το παιχνίδι τους να φιλοσοφήσουν, ωστόσο μπορεί να μην έχουν επίγνωση ότι αυτό 

που κάνουν είναι «φιλοσοφία» (Theodoropoulou, Nikolidaki, 2017). 

Συνεπώς, ισχύει ό,τι και για τη σχέση της φιλοσοφίας με τη διεπιστημονικότητα. Η 

φιλοσοφία με παιδιά μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο της κριτικής ενός θέματος που προσεγγίζεται 

διεπιστημονικά διότι προσφέρει την απαραίτητη κριτική «απόσταση» που δε μπορούν να 

εγγυηθούν οι εμπλεκόμενες επιστήμες. Επιπλέον, η έννοια της κοινότητας έρευνας (community of 

inquiry) του Dewey η οποία αποτελεί βασική αρχή στην φιλοσοφία με παιδιά έχει κοινό τόπο 

αναφοράς με τη διεπιστημονικότητα. Η διεπιστημονική προσέγγιση βασίζεται σε μια κοινότητα 

διαφορετικών επιστημόνων και ερευνητών που στην ουσία συζητούν μεταξύ τους για την 

παραγωγή κάτι νέου. 

Η φιλοσοφία με παιδιά θα μπορούσε να εμπλέξει τα παιδιά στην άσκηση κριτικής θεμάτων 

που τα παιδιά διδάσκονται στο σχολείο μέσα από τα project ή με βάση το διαθεματικό αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών. Κάτι τέτοιο μπορεί να ωφελήσει τα παιδιά ώστε να είναι ενεργητικοί και 

κριτικοί αποδέκτες μιας πληροφορίας αλλά ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν ότι η 

διεπιστημονικότητα είναι ένας ανοιχτός διάλογος επιστημών που επιτρέπει το άνοιγμα 

διαφορετικών παραθύρων για τη θέαση διαφορετικών πτυχών του ίδιου θέματος (Nagel, 1974). 

4. Η φιλοσοφία με παιδιά ως τρόπος κριτικού αναστοχασμού των διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων των διδακτικών αντικειμένων στη σχολική τάξη 

Μπορεί η φιλοσοφία με παιδιά να αποτελέσει τρόπο κριτικού αναστοχασμού των 

διεπιστημονικών προσεγγίσεων των διδακτικών αντικειμένων στη σχολική τάξη; Για να απαντηθεί 

το ερώτημα αυτό θα πρέπει να μελετήσουμε τα άτομα που εμπλέκονται στη φιλοσοφία με παιδιά, 

δηλαδή: α) τους εκπαιδευτικούς και κυρίως β) τους μαθητές. 

4.1. Διαθεματική προσέγγιση, φιλοσοφία με παιδιά και εκπαιδευτικοί 

Η διαθεματική προσέγγιση είναι κάτι που προωθείται από το ΔΕΠΠΣ σε όλες τις βαθμίδες με 

ιδιαίτερη έμφαση στο νηπιαγωγείο που αποτελεί σχεδόν αποκλειστικό τρόπο προσέγγισης της 

γνώσης και προωθεί την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Η ευέλικτη ζώνη στο δημοτικό σχολείο 

και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και οι μεμονωμένες εργασίες τύπου πρότζεκτ 

υπογραμμίζουν τη σημασία της διεπιστημονικότητας στην εκπαίδευση και την κατανόηση του 

ρόλου της από τους μαθητές.  

Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του εκπαιδευτικού μεταλλάσσεται. Παύει να αποτελεί αυθεντία και 

γίνεται ο ίδιος ερευνητής. Ο εκπαιδευτικός παίζει ρόλο συντονιστή: συν-διαμορφώνει το 

περιβάλλον των παιδιών, προσφέρει ερεθίσματα και βοηθά τα παιδιά να ανακαλύψουν μόνα τους 

τη γνώση. Επίσης, ο εκπαιδευτικός επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους περισσότερο «ειδικούς» 
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από εκείνον σε επίπεδο ατόμων, οργανισμών, φορέων για την πιο σωστά επιστημονικά 

τεκμηριωμένη ανάλυση ενός θέματος. 

Το πλαίσιο της φιλοσοφίας με παιδιά προσφέρεται για κριτική των διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων που επιχειρούνται μέσα στην τάξη δίνοντας έμφαση καταρχήν στο ρόλο του 

εκπαιδευτικού. Στη φιλοσοφία με παιδιά ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ρόλος συντονιστή ή 

καλύτερα διευκολυντή (facilitator). Ο εκπαιδευτικός με κατάλληλες ερωτήσεις βοηθά τα παιδιά να 

προχωρήσουν τη σκέψη τους ένα βήμα παραπάνω, να σκεφτούν με επιχειρήματα, να εμπλακούν σε 

κριτικό διάλογο, να αναρωτηθούν και να θέσουν ερωτήματα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως 

διευκολυντή είναι ιδιαίτερα απαιτητικός διότι κυρίως προϋποθέτει: 

 δημιουργία κλίματος ασφάλειας και αποδοχής της διαφορετικότητας των παιδιών ώστε 

εκείνα να νιώσουν άνετα και να μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

 προσεκτική ακρόαση των παιδιών και των απόψεων τους κάτι που συχνά παραμελείται στο 

σχολείο λόγω έλλειψης χρόνου και αναγκαιότητας να «βγει η ύλη». Ακούγοντας 

προσεκτικά τις απόψεις των παιδιών ο εκπαιδευτικός αποκτά εικόνα των σκέψεων των 

μαθητών, των αναγκών τους, των ιδιαιτεροτήτων τους, των πιθανών λαθών στους 

συλλογισμούς τους. Σημαντικότερο, όμως, είναι ότι αν ο εκπαιδευτικός ακούει προσεκτικά 

τους μαθητές του μπορεί να εκπλαγεί με την πρωτοτυπία, την καθαρότητα και τη 

δημιουργικότητα των σκέψεών τους ακόμα και εκείνων που δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα στα 

μαθήματα 

 ικανότητα συντονισμού ενός διαλόγου ώστε να ακούγονται όλες οι απόψεις.  Ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να εμφυσήσει στα παιδιά να μην αποφεύγουν  τη διαφωνία αντιθέτως 

να την επιζητούν διότι μέσα από αυτή μπορεί να ευδοκιμήσει ο διάλογος, να ανθίσουν 

επιχειρήματα, να κατατροπωθεί ο φανατισμός και να προχωρήσει η σκέψη μπροστά. Σε 

κάθε περίπτωση, η διαφωνία αφορά στην κριτική στάση απόψεων και όχι των ατόμων που 

τις φέρουν 

 ανοικτότητα και αποδοχή στο νέο και το διαφορετικό αλλά ταυτόχρονα ικανότητα κριτικής 

σκέψης της ορθότητάς του. Συχνά οι ρόλοι αυτοί είναι αντικρουόμενοι και η ισορροπία τους 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί από τους εκπαιδευτικούς ή τους μαθητές όμως αποτελεί μια 

πρόκληση και για τους δυο ώστε να μπορούν να συνυπάρξουν και να συνδιαμορφώσουν 

έναν κόσμο που συνεχώς μεταλλάσσεται (Nikolidaki,2011). 

Η φιλοσοφία με παιδιά, στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, βοηθάει τον 

εκπαιδευτικό να γίνει πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα που συνεχώς αναζητά, ρωτά, στοχάζεται, 

κρίνει, σκέφτεται ο ίδιος για τον εαυτό του αλλά και με τους άλλους. Ένας εκπαιδευτικός που 

αρχίζει να μιλάει λιγότερο και να ακούει περισσότερο τους μαθητές μπορεί να αντιληφθεί 

καλύτερα: 

 τις ανάγκες, επιθυμίες και προτεραιότητες που θέτουν οι μαθητές προς τον εαυτό τους, προς 

ένα αντικείμενο γνώσης αλλά και προς τον εκπαιδευτικό 

 τον τρόπο οργάνωσης του περιβάλλοντος των μαθητών και τι ερεθίσματα μπορεί να 

προσφέρει για να βοηθήσει περισσότερο τα παιδιά στην έρευνα τους για ένα αντικείμενο 

 τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της διαθεματικής προσέγγισης τόσο για τον 

ίδιο όσο και για τους μαθητές του. Ερωτήματα όπως: «είναι η διαθεματική προσέγγιση κάτι 

που μπορεί να ωφελήσει τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές;», «είναι ικανός ένας 

εκπαιδευτικός να συνεργαστεί με άλλες ειδικότητες προκειμένου να επιτευχθεί μια 

διαθεματική- διεπιστημονική προσέγγιση;», «ωφελούνται οι μαθητές από διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις και με τι τρόπο;» βοηθούν τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει όχι μόνο το «τι και 

πώς» μιας διεπιστημονικής προσέγγισης αλλά και το «γιατί;»  

 τις προσωπικές του αρετές αλλά και αδυναμίες του εκπαιδευτικού με στόχο να βελτιωθεί ο 

ίδιος στον παιδαγωγικό του ρόλο (Gregory, 2002). 
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Τέλος, η διεπιστημονικη προσέγγιση αυτή καθ’ αυτή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

συζήτησης και αναστοχασμού με ερωτήματα όπως: «σε τι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός αν μπορεί ο 

κάθε ειδικός ή ομάδα διαφορετικών ειδικών να προσεγγίσουν μαζί με τα παιδιά θέματα που 

βρίσκονται στην κόψη διαφορετικών επιστημονικών πεδίων;» και «πόση γνώση και ενημέρωση 

χρειάζεται ο εκπαιδευτικός σε μια εποχή που τα πεδία γνώσης πολλαπλασιάζονται και η 

εξειδίκευση φτάνει στα όρια της υπερ-εξειδίκευσης κινδυνεύοντας να μείνει στο δέντρο χάνοντας 

το δάσος;» 

4.2. Διαθεματική προσέγγιση, φιλοσοφία με παιδιά και μαθητές 

 Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία τα οφέλη της φιλοσοφίας στα παιδιά είναι πολλαπλά. 

Πέρα από την θετική επίδραση της φιλοσοφίας στις επιδόσεις των παιδιών σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος η φιλοσοφία συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της 

κριτικής, δημιουργικής, συνεργατικής και ενσυναισθητικής σκέψης των παιδιών (Sutcliffe & 

Williams, 2002). Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την κριτική σκέψη τα παιδιά, μέσω της 

φιλοσοφίας, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν επιχειρήματα για να εκφράσουν τις θέσεις τους, να 

συμφωνήσουν ή να αντικρούσουν τις θέσεις των άλλων, να αναπτύσσουν την τέχνη του διαλόγου, 

να φιλτράρουν και να ελέγχουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν ως προς την αξιοπιστία και 

εγκυρότητα τους με αποτέλεσμα να γίνονται ενεργοί και σκεπτόμενοι πολίτες (Fisher, 1995). Όσον 

αφορά τη δημιουργική σκέψη τα παιδιά αποκτούν ένα πνεύμα ανοιχτότητας, ανεκτικότητας και 

ενθουσιασμού προς τις καινούριες ιδέες, μαθαίνουν να σκέφτονται σε υποθετικές συνθήκες του 

τύπου «τι θα συνέβαινε αν», να απορούν, να θαυμάζουν, να ρωτούν και να οραματίζονται θέτοντας 

τα θεμέλια για την πραγμάτωση του καινούριου (Nikolidaki,2013). Η συνεργασία είναι ένας άλλος 

βασικός άξονας που ευνοείται από τη φιλοσοφία με παιδιά καθότι τα παιδιά μαθαίνουν να ακούν 

προσεκτικά τους άλλους και να χτίζει ο ένας στη σκέψη του άλλου με αποτέλεσμα να προκύπτει 

κάτι νέο που μεμονωμένα τα άτομα δε θα μπορούσαν ίσως να έχουν επιτύχει (Cam,2003; Splitter & 

Sharp, 1995). Τέλος, η ενσυναίσθηση αφορά τόσο στο ενδιαφέρον της προαγωγής της ορθής 

σκέψης (με την έννοια της επιχειρηματολογίας) όσο και στην επίδραση- αντίκτυπο του τί λέμε 

στους άλλους (ηθική διάσταση της φιλοσοφίας). 

Ως προς τη σχέση φιλοσοφίας με παιδιά και διεπιστημονίκοτητας έχουμε να αναφέρουμε τα 

ακόλουθα: 

 Η συνεργατική σκέψη που προάγει η φιλοσοφία με παιδιά ταιριάζει απόλυτα με την έννοια 

της διεπιστημονικότητας. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών 

επιστημών προκύπτει κάτι νέο που μεμονωμένα η κάθε επιστήμη δε θα μπορούσε να 

παράγει. Ο διάλογος μεταξύ των επιστημών, η προσεκτική ακρόαση και θέαση των 

διαφορετικών οπτικών γωνιών για ένα θέμα μπορούν να φέρουν εξέλιξη τόσο σε επίπεδο 

ατόμου όσο και κοινωνίας. 

 Η διεπιστημονικότητα είναι από μόνη της μια δημιουργική διαδικασία, όπως περιγράφεται 

στις αρχές της φιλοσοφίας με παιδιά διότι εμπλέκει τα πεδία διαφορετικών επιστημών, 

δημιουργεί νέα ερωτήματα και ανοίγει δρόμους για συνεργασία. Τα παιδιά συνειδητοποιούν 

ότι οι έννοιες της ανοιχτότητας, της αποδοχής, της ανεκτικότητας και του ενθουσιασμού 

είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία κάτι νέου και για την εξέλιξη των ίδιων.   

 Ο κριτικός αναστοχασμός όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας σε διεπιστημονικές 

συνεργασίας είναι επίσης σημαντικός. Τα παιδιά συνειδητοποιούν τους διαφορετικούς 

τρόπους με τους οποίους η κάθε επιστήμη συμβάλει στην επίλυση ενός θέματος. 

 Μέσα από τη φιλοσοφία, τα παιδιά μπορούν να διατυπώσουν ερωτήματα που βρίσκονται 

στις παρυφές των συνεργαζόμενων επιστημών που δεν μπορούν από μόνες τους καν να 

διατυπώσουν. Η φιλοσοφία έρχεται να παίξει ρόλο ελεγκτικό (π.χ. «ποια είναι η ηθική 

διάσταση μιας διεπιστημονικής συνεργασίας», «ποιο είναι το βαθύτερο νόημα μιας 
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διεπιστημονικής πρόσεγγισης») και να προσδώσει νόημα. Τα παιδιά μέσω του φιλοσοφείν 

μαθαίνουν να αποκτούν τόσο ανοιχτή στάση προς το κάθε τι νέο όσο και κριτική στάση 

απέναντι στις επιπτώσεις του. 

 Ερωτήματα όπως «ποιος άνθρωπος θέλω να γίνω», «σε τι κόσμο θέλω να ζήσω» είναι 

ερωτήματα βαθιά φιλοσοφικά στα οποία οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις έρχονται να 

δώσουν μια πρόταση αλλά όχι μια τελική θέση. Αυτή η αιώνια κριτική και αναστοχαστική 

διάθεση είναι κάτι που προσφέρει η φιλοσοφία και που είναι απαραίτητος μοχλός για κάθε 

διεπιστημονική  προσέγγιση ώστε η τελευταία να μην αποβεί στείρα και μηχανιστική. 

5. Συμπεράσματα 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν, η φιλοσοφία με παιδιά  μπορεί να συμβάλει στη βαθύτερη 

αντίληψη και κατανόηση των διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη σχολική τάξη. Αφού 

αποσαφηνίστηκε ότι η φιλοσοφία με παιδιά δεν είναι η ίδια μια μορφή διεπιστημονικότητας, 

εξηγήθηκε με ποιους τρόπους μπορεί να ωθήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τα παιδιά προς 

έναν κριτικό αναστοχασμό. Οι εκπαιδευτικοί, μέσω της φιλοσοφίας με παιδιά, μπορούν να 

ακούσουν τις απόψεις των παιδιών, να εμβαθύνουν σε αυτές και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 

ανοιχτότητας γεμάτο ερεθίσματα για τους μαθητές. Κυρίως, όμως, τους δίδεται η ευκαιρία να 

αναστοχαστούν πάνω στον δικό τους εκπαιδευτικό ρόλο και στη προσέγγιση της 

διεπιστημονικότητας. Οι μαθητές, από την άλλη πλευρά, μαθαίνουν ότι η γνώση  αναδύεται από 

τον δημιουργικό διάλογο μεταξύ διαφορετικών επιστημών, αποκτούν δημιουργικό και κριτικό 

πνεύμα και μαθαίνουν να εξελίσσονται σε ένα κόσμο συνεχώς μεταβαλόμενο. Εν κατακλείδι, 

απαιτείται περαιτέρω έρευνα δράσης όπου να φαίνεται με πιο απτό τρόπο πώς η φιλοσοφία με 

παιδιά μπορεί να συνδυαστεί με την διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων στη σχολική τάξη. 
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Περίληψη 

Υπό τις συνθήκες του 21ου αιώνα, προκύπτουν νέες προσεγγίσεις προς τις δεξιότητες που 

θεωρούνται σημαντικές για την προσωπική και επαγγελματική ευημερία των σημερινών μαθητών 

και αυριανών ενηλίκων. Εκπαιδευτικοί και μη οργανισμοί έχουν ασχοληθεί με το ερώτημα του τι 

πρέπει να μπορούν να κάνουν οι μελλοντικοί ενήλικες προτείνοντας σχετικά πλαίσια δεξιοτήτων. Η 

σημασία των εν λόγω πλαισίων έγκειται στον κατευθυντήριο ρόλο τους στη συζήτηση της 
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εκπαιδευτικής θεωρίας και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. Ταυτόχρονα, 

ο όρος διεπιστημονικότητα απασχολεί την εκπαιδευτική πρακτική, έρευνα και πολιτική και 

προωθείται ως κινητήρια δύναμη για την εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης, και την διαχείριση 

σύνθετων ερωτημάτων. Η παρούσα εισήγηση συζητάει και συνθέτει, μέσω μίας συστηματικής 

ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, ένα αριθμό πλαισίων δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα 

προτεινόμενων από διεθνείς οργανισμούς, αναζητώντας τους κεντρικούς άξονες που τα διέπουν και 

τις βασικές δεξιότητες που τα πλαίσια αυτά τονίζουν. Εξετάζει την άμεση ή έμμεση παρουσία του 

όρου «διεπιστημονικότητα» στην συζήτηση των προτεινόμενων δεξιοτήτων προς ανάπτυξη εντός 

τους εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η συζήτηση της 

διεπιστημονικότητας ως ικανότητας προσέγγισης στην γνώση, η οποία μπορεί να συμβάλει στην 

βελτιωμένη διαχείριση της πληροφορίας, και στην εξέλιξη, στον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση 

της επιστήμης.  Η συμβολή της έγκειται στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων που δύναται να 

προσφέρει μια τέτοια προσέγγιση στους μαθητές, μέσω της σύνδεσής της με τις προτεινόμενες 

δεξιότητες για τον 21ο αιώνα. Δεδομένων των πρόσφατων προσπαθειών προώθησης της 

διεπιστημονικότητας εντός του πλαισίου της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης, η αναγνώριση 

αυτών των πλεονεκτημάτων θεωρείται καίριας σημασίας για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και 

την εφαρμογή σχετικών πρακτικών, καθώς και την επίτευξη των τεθειμένων στόχων. 

 

Λέξεις κλειδιά: 21ος αιώνας, δεξιότητες, διεπιστημονικότητα 

1. Εισαγωγή 

Εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι εκπαιδευτικής πολιτικής επικεντρώνουν, με την αλλαγή του 

αιώνα, την προσοχή τους στο ερώτημα των δεξιοτήτων που θεωρείται ότι θα φανούν χρήσιμες στην 

μελλοντική προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή των σημερινών μαθητών, υπό τις 

συνθήκες του 21ου αιώνα. Ως αποτέλεσμα αυτού του ενδιαφέροντος, ερευνητές έχουν εξετάσει το 

θέμα των δεξιοτήτων από διάφορες οπτικές, και εκπαιδευτικοί και μη οργανισμοί έχουν προτείνει 

δομημένα πλαίσια δεξιοτήτων για τον τρέχοντα αιώνα. Η συζήτηση των δεξιοτήτων για τον 21ο 

αιώνα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική υπό το φως των συνεχών εξελίξεων στις συνθήκες 

που διαμορφώνουν την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική πραγματικότητα. Παρότι ο 

κόσμος του αύριο παραμένει μια άγνωστη γη, θεωρείται σημαντικό η εκπαίδευση να παραμένει 

προσανατολισμένη στο μέλλον, ώστε να μπορεί να προσφέρει τα οφέλη που αναμένονται από 

αυτήν.  

Καθώς η οργάνωση ενός επίσημου δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης είναι προϊόν του 19ου 

αιώνα, το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στην βάση μιας 

συγκεκριμένης προσέγγισης στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική ικανότητα, η οποία συμφωνούσε 

με τις επιταγές της βιομηχανικής επανάστασης (Robinson, 2007). Οι συνθήκες, όμως, έχουν 

αλλάξει εκτοτε. Τα παγκοσμιοποιημένα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συστήματα, σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη ανταγωνιστικότερων κανόνων αγοράς, έχουν οδηγήσει σε τεράστιες 

εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και, κυρίως, στον τομέα της 

γνώσης και της πληροφορίας, στην διοίκηση και στις τεχνολογίες της επικοινωνίας. Ο θεσμός της 

εκπαίδευσης επηρεάζεται άμεσα από αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες φέρνουν τους εκπαιδευτικούς 

και τους υπεύθυνους χάραξης της σχετικής πολιτικής αντιμέτωπους με συνθήκες που προκαλούν 

δεδομένες πεποιθήσεις και έννοιες, όπως η γνώση, η πληροφορία και η ικανότητα (Zajda, 2010). 

Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο 21ος αιώνας έφερε νέες προσεγγίσεις στις δεξιότητες που 

θεωρούνται απαραίτητες για την προσωπική και ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών. Εκπαιδευτικοί 

και επαγγελματικοί οργανισμοί έχουν προτείνει συγκεκριμένα πλαίσια που περιλαμβάνουν πλήθος 

δεξιοτήτων και υποδεξιοτήτων, όπως αυτές απορρέουν από τις τρέχουσες κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες. Αυτά τα πλαίσια δεξιοτήτων λειτουργούν, συχνά, ως βάση για τη συζήτηση 

της εκπαιδευτικής θεωρίας, στρατηγικής και πρακτικής. Στο παρόν άρθρο, συζητώνται, συνθετικά 

και συγκριτικά, τα πλαίσια δεξιοτήτων που συχνότερα αναφέρονται στην βιβλιογραφία για την 
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εκπαίδευση του 21ου αιώνα (ATC21S, 2012, Δεξιότητες 21ου αιώνα EnGauge, 2003, Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, 2006,  LMTF, 2013, ΟΟΣΑ (DeSeCo), 2005, Πλαίσιο P21 για την 

Μάθηση στον 21ο Αιώνα, 2007). Στην εξέλιξη αυτής της συζήτησης λαμβάνεται υπόψη η 

πολυπλοκότητα και η ασάφεια, σε κάποιες περιπτώσεις, της χρησιμοποιούμενης ορολογίας, αλλά 

και η διαφοροποιημένη διαχείριση των εννοιών, η οποία συχνά σχετίζεται με την ταυτότητα του 

οργανισμού- δημιουργού του πλαισίου. 

Οι συνθήκες του 21ου αιώνα και οι νέες ανάγκες που αυτές δημιούργησαν ήρθαν να 

προκαλέσουν, επίσης, την δυνατότητα της κάθε επιστήμης να προσφέρει απαντήσεις σε ποικίλα 

αναδυόμενα και πολύπλοκα ερωτήματα. Συμφωνα με τους Morrison και Bartlett (2009), τα 

σύγχρονα προβλήματα θεωρούνται αρκετά σύνθετα και πολυδιάστατα για να αντιμετωπισθούν απο 

μια μόνο επιστήμη. Η διεπιστημονικότητα, ως μια μορφή συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών 

επιστημονικών πεδίων για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού και την δημιουργία νέας γνώσης 

(Hainaut, 1985), άνοιξε μια νέα προοπτική στην επίλυση των προβλημάτων και την εξέλιξη της 

πληροφορίας. Ο όρος της διεπιστημονικότητας βρίσκει την πλήρη σημασία του όταν από τον 

συνδυασμό των επιστημών δημιουργείται κάτι νέο με στόχο την δημιουργία ολιστικής γνώσης πέρα 

από τα σύνορα των επιστημών (Gadotti, 1999). Το υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης των επιστημών 

και η ισοβαρής συμβολή τους στη συνεργατική διαδικασία θεωρείται ότι βελτιώνει τα 

αποτελέσματα των διεπιστημονικών προσεγγίσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε πολυεπιστημονικές, 

διεπιστημονικές και υπερεπιστημονικές (Vaideanu, 1983). 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η σημασία της επικοινωνίας μεταξύ των επιστημών τονίζεται 

με ιδιαίτερο στόχο την παύση του κατακερματισμού της γνώσης, την επίτευξη μιας ολιστικής 

άποψης για τον κόσμο και τη δημιουργία νέων συνδέσεων μεταξύ θεωρίας και πράξης. Σύμφωνα 

με τον Paviani (2018), ο απώτερος στόχος της διεπιστημονικότητας είναι η προώθηση της 

αποτελεσματικής μάθησης και η αλλαγή στην αντίληψη της επιστήμης και της πραγματικότητας. 

Ταυτόχρονα, η συνδυαστική χρήση γνώσης από διαφορετικά πεδία συμβάλλει στην ανάπτυξη 

διαφόρων δεξιοτήτων από τους μαθητές. Συζητώντας τα οφέλη μια διεπιστημονικής εκπαίδευσης 

που συνδυάζει τα πεδία των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των 

μαθηματικών (STEM), η Morrison (2006) υποστηρίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να 

βελτιώσει τις δεξιότητες των μαθητών στην λύση προβλημάτων, την καινοτομία, την αυτοδυναμία 

τον λογικό στοχασμό και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό. Επιπλέον, ενισχύει την ευελιξία της 

σκέψης και την ικανότητα προσαρμογής σε εξελισσομένα περιβάλλοντα (Education Council, 

2015), ενώ δίνει την δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύστημα γνώσης και 

δεξιοτήτων και να διαμορφώσει την προσωπική του οπτική σε θέματα της καθημερινής ζωής 

Αλαχιώτης, 2002). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος και δείγμα 

Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επιλέχθηκε ως κατάλληλη μεθοδολογία για 

την διερεύνηση των ερωτημάτων της παρούσας εισήγησης καθώς δύναται να συμβάλει στην 

σύνθεση της υπάρχουσας λογοτεχνίας με τρόπο αξιόπιστο και ακριβή (Van Laar, Van Deursen, 

Van Dijk & Jos de Haan, 2017), επιτρέποντας, ταυτόχρονα, την εφαρμογή στοιχείων αναλυτικής 

κριτικής στην σηζήτηση της βιβλιογραφίας (Hart, 1999).  

Για την επιλογή των κειμένων του δείγματος ορίστηκαν, προ της διαδικασίας της 

αναζήτησης, κριτήρια συμπερίληψης/ αποκλεισμού των κειμένων. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε 

ότι τα κείμενα που θα επιλεγόντουσαν έπρεπε να ανήκουν σε συγκεκριμένους τύπους δημοσίευσης 

(άρθρα, αναφορές, πρακτικά συνεδρίων, πλαίσια δεξιοτήτων), τα πλήρη κείμενα των οποίων να 

είναι διαθέσιμα διαδικτυακά και να έχουν δημοσιευθεί στο διάστημα 2000-2017. Η αναζήτηση των 

κειμένων έγινε στις βάσεις δεδομένων ERIC και Google Scholar. 
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Το δείγμα των κειμένων που αναλύθηκαν περιλαμβάνει 24 άρθρα περιοδικών, 6 άρθρα 

δημοσιευμένα σε πρακτικά συνεδρίων και 10 κείμενα που εμφανίζονται σε ιστοσελίδες 

οργανισμών που ασχολούνται με τη σύσταση προτεινόμενων πλαισίων δεξιοτήτων για τον 21ο 

αιώνα. Η σύνθεση του δείγματος κατά κατηγορία κειμένου παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.  Το 30% 

των κειμένων που πληρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης έχουν δημοσιευτεί το 2016. 
 

Πίνακας 1: Αριθμός κειμένων ανά κατηγορία 

 

Κατηγορία 

κειμένου 

Έρευνα Μελέτη 

περίπτωσης 

Συζήτηση 

προγράμματος 

Θεωρητική 

συζήτηση 

Συζήτηση 

πλαισίου 

n 17 7 6 5 5 
 

2.2. Αποτελέσματα 

Ανεξαρτήτως του περιεχομένου και του τύπου των κειμένων του δείγματος, οι συγγραφείς 

τους επιλέγουν να υιοθετήσουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση στον όρο «δεξιότητες για τον 21ο 

αιώνα», την οποία έπειτα χρησιμοποιούν ως βάση για την συζήτηση και την επιχειρηματολογία 

τους. Η ανάλυση των κειμένων του δείγματος επικεντρώθηκε σε αυτές ακριβώς τις επιλογές των 

συγγραφέων. Στην πλειοψηφία τους τα κείμενα του δείγματος περιλαμβάνουν αναφορές σε έξι 

πλαίσια δεξιοτήτων. τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2: Τα συχνότερα αναφερόμενα πλαίσια δεξιότητων 

 

Δεξιότητες 21ου αιώνα EnGauge (2003) 

Γραμματισμός στην ψηφιακή εποχή (βασικές, επιστημονικές, οικονομικές, τεχνολογικές, 

γνώσεις, οπτική πληροφορία, πολυπολιτισμική γνώση, παγκόσμια συνειδητότητα), ευρηματική 

σκέψη (προσαρμοστικότητα, διαχείριση της πολυπλοκότητας, αυτενέργεια, ανάληψη κινδύνου, 

δομημένη σκέψη), αποτελεσματική επικοινωνία (ομαδικότητα και συνεργασία, διαπροσωπικές 

δεξιότητες, προσωπική, κοινωνική και πολιτική υπευθυνότητα, διαδραστική επικοινωνία), 

υψηλή παραγωγικότητα (διαχείριση προτεραιοτήτων, αποτελεσματικός σχεδιασμός και 

διοίκηση, χρήση πραγματικών εργαλείων, ικανότητα παραγωγής σχετικών προϊόντων υψηλής 

ποιότητας) 

ΟΟΣΑ (DeSeCo) (2005) 

Διαδραστική χρήση εργαλείων (γλώσσα, σύμβολα, κείμενα, γνώση, πληροφορία, 

τεχνολογία), διάδραση σε ετερογενείς ομάδες (ανάπτυξη υγειών σχέσεων και συνεργασιών, 

διαχείριση κι επίλυση συγκρούσεων), αυτόνομη δράση (αξιολόγηση των γενικών συνθηκών, 

ανάπτυξη και διαχείριση σχεδίων ζωής και προσωπικών πλάνων, αναγνώριση και υπεράσπιση 

δικαιωμάτων, ενδιαφερόντων, ορίων και αναγκών)  

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο (2006) 

Επικοινωνία στην μητρική και σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, βασικές 

ικανότητες στις επιστήμες και στην τεχνολογία, ψηφιακή ικανότητα, μαθησιακή ικανότητα, 

κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες του πολίτη, πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, 

πολιτισμική συνειδητότητα και έκφραση  

Πλαίσιο P21 για την Μάθηση στον 21ο Αιώνα (2007) 

Μάθηση και κίνητρο (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, 

επικοινωνία, συνεργασία), πληροφορία, μέσα, τεχνολογία, επικοινωνία, ζωή και καριέρα 

(ευελιξία, προσαρμοστικότητα, πρωτοβουλία και αυτενέργεια, κοινωνικές και διαπολιτισμικές 

δεξιότητες, παραγωγικότητα, υπευθυνότητα, ηγεσία)  

ATC21S (Binkley, Erstad, Hermna, Raizen, Ripley, Miller-Ricci & Rumble,  2012) 

Τρόποι σκέψεις (δημιουργικότητα και καινοτομία, επίλυση προβλημάτων, λήψη 

αποφάσεων, μεταγνώση), εργαλεία εργασίας (διαχείριση πληροφορίας και τεχνολογιών 
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επικοινωνίας), τρόποι εργασίας (επικοινωνία, συνεργασία), ζωή στον κόσμο (τοπική και 

παγκόσμια ιθαγένεια, ζωή και καριέρα, προσωπική και κοινωνική ευθύνη, πολιτισμική 

συνειδητότητα) 

UNESCO (LMTF, 2013) 

Σωματική ευημερία (σωματική υγεία και υγιεινή, τροφή και διατροφή, σωματική 

δραστηριότητα, σεξουαλική υγεία), κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες (κοινωνικές και 

κοινοτικές αξίες, αξίες του πολίτη, νοητική υγεία κι ευημερία), πολιτισμός και τέχνες 

(δημιουργικές τέχνες, πολιτιστική γνώση, ο εαυτός και η κοινότητα), επικοινωνιακός 

γραμματισμός (ευχέρεια στην προφορική και γραπτή επικοινωνία, λεξιλόγια έκφρασης, έκφραση 

και σύνθεση λόγου), μάθηση και γνωστική λειτουργία (επιμονή και προσοχή, συνεργασία, 

αυτονομία, γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, κριτική σκέψη), αριθμητισμός και μαθηματικά 

(αριθμητικές έννοιες και λειτουργίες, γεωμετρία και φαινόμενα, μαθηματικές εφαρμογές), 

επιστήμες και τεχνολογία (επιστημονική αναζήτηση, επιστήμες ζωής, σώματος, γης, 

συνειδητότητα και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας) 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, κάθε πλαίσιο χρησιμοποιεί την δική του ορολογία και 

κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων. Παρόλα αυτά, ακόμα και αν προσεγγίζονται μέσω διαφορετικών 

όρων ή από άλλη οπτική, υπάρχουν συγκεκριμένες δεξιότητες που επαναλαμβάνονται σε όλα τα 

πλαίσια. Ο συνδυασμός αυτών οδήγησε στην σύνθεση μια λίστας δεξιοτήτων που θεωρούνται 

υψηλής σημασίας όπως αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 
 

Πίνακας 3: Σύνθεση Δεξιοτήτων για τον 21ο Αιώνα από τα Πλαίσια Δεξιοτήτων των Κειμένων του Δείγματος 

 

Δημιουργικότητα, καινοτομία, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση 

πληροφορίας, ομαδική εργασία (κυρίως σε ετερογενείς ομάδες), αυτονομία, προσαρμοστικότητα, 

γνωσιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες σχετικές με την 

ιδιότητα του πολίτη, υπεύθυνη εθνική και παγκόσμια ιθαγένεια, συνειδητότητα της παγκόσμιας 

αλληλεξάρτησης, αναγνώριση και ανάπτυξη προσωπικών χαρακτηριστικών, διαδραστική χρήση 

εργαλείων, επικοινωνία στην μητρική και σε ξένες γλώσσες, μαθηματικός και επιστημονικός 

γραμματισμός, ψηφιακός γραμματισμός, πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, υπευθυνότητα, 

ηγεσία, πολιτισμική συνειδητότητα και έκφραση, σωματική ευημερία. 

 

Αναζητώντας τον όρο «διεπιστημονικότητα» στις προτάσεις των έξι φορέων, παρατηρούμε 

ότι δεν εμφανίζεται αυτός καθαυτός στην ορολογία των πλαισίων των προτεινόμενων δεξιοτήτων 

για τον 21ο αιώνα. Παρόλα αυτά,  βασική θέση στα πλαίσια αυτά κατέχουν δεξιότητες η ανάπτυξη 

των οποίων ενισχύεται άμεσα από την διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση, σύμφωνα με τη 

σχετική βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, αναφέρονται η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα 

και η καινοτομία, η αυτοδυναμία, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα της σκέψης, ο ψηφιακός 

εγγραμματισμός, καθώς και η αυτοδυναμία και αυτονομία ( Morrison, 2006, Education Council, 

2015). Οι εν λόγω δεξιότητες, μάλιστα, αποτελούν στοιχεία των οποίων η σημασία τονίζεται 

κατ’επανάληψη, ανεξαρτήτως της ταυτότητας και της οπτικής του δημιουργού του εκάστοτε 

πλαισίου δεξιοτήτων. Η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν θα έπρεπε να λαμβάνεται ως δεδομένη, 

καθώς υπάρχουν δεξιότητες οι οποίες δεν αναφέρονται σε όλα τα πλαίσια, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι θεωρούνται μικρότερης σημασίας ή δευτερεύουσας προτεραιότητας. Ως παράδειγμα 

αναφέρεται η σωματική ευημερία, η οποία συμπεριλαμβάνεται μόνο σε ένα από τα έξι πλαίσια του 

Πίνακα 2 (UNESCO, LMTF, 2013). 

3. Συμπεράσματα 

Η μελέτη των συνθηκών του νέου αιώνα δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο σμίλευσης των 

σκοπών της εκπαίδευσης, στο οικονομικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο 
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ανάπτυξης του μαθητή (Robinson, 2013). Οι σκοποί αυτοί σχετίζονται άρρηκτα με την αντίληψη 

και τον ορισμό των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως αυτές προτείνονται από 

διάφορους εκπαιδευτικούς και μη οργανισμούς. Οι δεξιότητες αυτές αναφέρονται ιδιαίτερα σε 

προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες ανάπτυξης εντός των συνθηκών ενός παγκοσμιοποιημένου 

περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από πλούτο πληροφορίας, ετερογένεια, συνεχείς αλλαγές και 

έντονη παρουσία της τεχνολογίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. 

Η διεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση σχετίζεται με την ανάπτυξη ποικίλων 

δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών. Το παράδειγμα του συνδυασμού των φυσικών επιστημών, της 

τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, που ήδη αποκτά οριοθετημένη ταυτότητα υπό 

τον όρο του εγγραμματισμού STEM, έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που 

θα βοηθήσουν τον μαθητή του σήμερα να επιλύσει προβλήματα στην καθημερινότητά του και να 

ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του τρέχοντος αιώνα (Sahin, Ayar, Adiguzel, 

2014). Ως προς τα οφέλη για την επιστήμη και το σύνολο, θεωρείται, επίσης, ότι η σύνθεση γνώσης 

από διαφορετικά επιστημονικά πεδία δύναται να προσφέρει απαντήσεις και να οδηγήσει σε 

καινοτόμες λύσεις στα σύνθετα ερωτημάτα που προκύπτουν υπό τις σύγχρονες συνθήκες.   

Η συνθετική συζήτηση των δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα και της συμβολής της 

διεπιστημονικής προσέγγισης στην εκπαίδευση ρίχνει ένα νέο φως στα οφέλη της 

διεπιστημονικότητας. Το γεγονός ότι οι δεξιότητες που κυρίως αναπτύσσονται μέσω 

διεπιστημονικών δραστηριοτήτων μάθησης και ανάπτυξης των μαθητών συμπίπτουν με βασικές 

δεξιότητες των πλαισίων για τον 21ο αιώνα, αποτελεί ένα λόγο περαιτέρω διερεύνησης των 

δυνατοτήτων της συνθετικής θεώρησης των επιστημών και της προώθησης αυτής εντός του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Θεωρείται, εκ τούτου, ότι η περαιτέρω και εις βάθος διερεύνηση της 

έννοιας της διεπιστημονικότητας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μπορεί να 

συμβάλει στην βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος και στην επίτευξη των σύγχρονων 

στόχων της εκπαίδευσης. 
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Περίληψη  

 Η ΟΑΚ αποτελεί Κοινωφελές Θρησκευτικό Καθίδρυμα της Εκκλησίας και λειτουργεί ως 

προς το νομικό καθεστώς σύμφωνα προς τον Οργανισμό και τους Νόμους του Κράτους. Ως προς 

την εκκλησιαστική υπόσταση και αποστολή της, τηρεί την κανονική της αναφορά, τόσον προς την 

οικεία Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, όσον και προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο.  

 Όπως επανειλημμένως επεσήμανε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος 

Α΄, το έργο του Ιδρύματος, μέσα από τον διάλογο, έχει καίριες συνέπειες για την αποστολή, τη 

μαρτυρία και την ιστορική πορεία της Εκκλησίας στο μεταβαλλόμενο κόσμο. Η Ορθόδοξος 

Ακαδημία Κρήτης με την εμπειρία της, μισού αιώνα ζωής και διακονίας προς τον άνθρωπο, 

http://deseco.ch/bfs/deseco/en/index/02.parsys.43469.downloadList.2296.DownloadFile.tmp/2005.dskcexecutivesummary.en.pdf
http://deseco.ch/bfs/deseco/en/index/02.parsys.43469.downloadList.2296.DownloadFile.tmp/2005.dskcexecutivesummary.en.pdf
http://www.p21.org/
https://www.youtube.com/watch?v=%20iG9CE55wbtY
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αποτελεί έναν χώρο καταλλαγής και διαλόγου ανάμεσα στην Επιστήμη και τον Πολιτισμό, με 

μέγιστη προσφορά στην Ελλάδα και στην Οικουμένη.  

 Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή της πολυδιάστατης επιστημονικής 

και εκπαιδευτικής δράσης της ΟΑΚ και η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών της. Σκοπός 

της έρευνας είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας ως σύγχρονης πρόκλησης, πρότασης και 

πρακτικής στα πεδία της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής και της κοινωνίας, 

στο επίπεδο του ατόμου και της συλλογικότητας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, αυτενέργεια, διεπιστημονικότητα, 

εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

 Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) είναι κτισμένη στη βορειοδυτική άκρη της Κρήτης, 

δίπλα στην ιστορική Ιερά Μονή Γωνιάς και αποτελεί από την ίδρυσή της (Οκτώβριος 1968), 

πνευματικό κέντρο πανορθόδοξης ανανέωσης, οικουμενικής κατανόησης, κοινωνικής συνοχής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης της Μεγαλονήσου. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου 

κυρός Ειρηναίος (Γαλανάκης) και ο μαθητής του Αλέξανδρος Παπαδερός, συνεργάσθηκαν 

εντατικά κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960, προκειμένου να ετοιμασθεί η ΟΑΚ ως ιδέα 

και τρόπος δράσης και ως τόπος διαλογικής συνάντησης της Εκκλησίας με τον σύγχρονο άνθρωπο. 

Ακολουθώντας την παράδοση της Ακαδημίας του Πλάτωνα, η ΟΑΚ καλλιεργεί τον διάλογο με την 

πεποίθηση, πως η αλήθεια μπορεί να γνωσθεί και να βιωθεί ασφαλέστερα μέσα από αυτόν. Για τον 

λόγο αυτόν επιδιώκεται με τη Θεολογία της καταλλαγής, η ανάδειξη μίας νέας έννοιας της 

κοινωνίας των ανθρώπων, όπου θα υπερέχει η αλληλεγγύη, η συμμετοχικότητα, η κοινωνικότητα 

και η δημιουργικότητα˙ βασικές αρχές για τη βιωσιμότητα των κοινωνιών.  

 Η βασική αποστολή της ΟΑΚ είναι η διαλογική μαρτυρία και η λειτουργική διακονία της 

Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο. Ως εκ τούτου, το έργο της είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια 

του πνεύματος του διαλόγου ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στις άλλες ομολογίες και θρησκείες και 

γενικότερα ανάμεσα στην πίστη, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Εμπνευσμένη από την πλατωνική 

παράδοση του συμφιλοσοφείν, η ΟΑΚ φιλοδοξεί να αποτελεί χώρο διαλόγου και πνευματικής 

ανταλλαγής στη διακονία του Θεού και των ανθρώπων, οδηγώντας στη συνύπαρξη και κυρίως στην 

κατανόηση της επιστήμης μέσα από την πίστη και τον πολιτισμό, με σκοπό τη διάπλαση ελεύθερα 

σκεπτόμενων ανθρώπων.  

 Η ΟΑΚ προβάλλοντας ως ιδανικό πρότυπο τον «καθολικό άνθρωπο» (Homo Universalis), 

εντοπίζει τη χρυσή τομή και το κοινό σημείο, ενώνοντας τα φαινομενικά αντίθετα. Αντιθέτως, στη 

σύγχρονη εποχή η διεύρυνση του επιστητού και ο κατακερματισμός της επιστημονικής γνώσης 

οδηγούν σε μία διάσπαση. Όμως, η διεπιστημονικότητα αποτελεί μία δημιουργική πρόταση-

πρόκληση στην επιστημονική έρευνα και την εκπαίδευση, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Για 

αυτούς τους λόγους, το εκπαιδευτικό έργο που έχει να επιδείξει η ΟΑΚ, αποτελεί μέγιστη 

προσφορά στον τόπο. Από τη σχολική αίθουσα στην αίθουσα της ΟAK, η πρωτοποριακή 

εκπαιδευτική πρόταση της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης αποδεικνύει πως η αγαστή συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς φορείς, η αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και η 

όσμωση μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και φορέων είναι εφικτή.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων της ΟΑΚ, γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

α. οργανώνει και φιλοξενεί τοπικά, εθνικά και διεθνή Συνέδρια με δική της πρωτοβουλία ή σε 

συνεργασία με Εκκλησίες, Πανεπιστήμια ή άλλους Οργανισμούς, 
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β. αναπτύσσει ποικίλα Προγράμματα και Δράσεις εκπαιδευτικού και επιστημονικού 

χαρακτήρα, 

γ. παράγει ερευνητικό έργο στους τομείς της Θεολογίας, της Παιδείας, της Οικονομίας και 

της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Ας μιλήσουμε, όμως, πιο συγκεκριμένα για τους κύριους τομείς δράσης (Διάλογοι 

Καταλλαγής, 2017) του Ιδρύματος:  

 Επιμόρφωση στελεχών της Εκκλησίας σε πανελλήνιο και διορθόδοξο επίπεδο. Στόχος είναι 

η βαθύτερη κατανόηση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων του σύγχρονου 

ανθρώπου  

 Ανακαίνιση της Ενορίας: Αφύπνιση και τόνωση της ενοριακής συνείδησης και ζωής 

 Η γυναίκα στη ζωή της Εκκλησίας και της κοινωνίας: Στήριξη των γυναικείων συλλόγων 

της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου και γενικότερη ενθάρρυνση της γυναίκας για 

ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα της Εκκλησίας και της κοινωνίας 

 Παιδεία: Πανελλήνια και διεθνή σχετικά συνέδρια. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων 

 Επιστήμη-Πίστη-Ζωή: Διεθνή επιστημονικά συνέδρια κυρίως στους τομείς: Θεολογία και 

σύγχρονη γνώση, Ιατρική, Βιολογία/Γενετική, Βιοϊατρική, Βιοτεχνολογία, Βιοηθική, 

Φυσική-Αστρονομία κ.λπ. 

 Ανάπτυξη - ποιότητα ζωής - εναλλακτικός τουρισμός: Επιμόρφωση αγροτών, γεωπόνων, 

ειδικό πρόγραμμα για τη μελέτη του τουριστικού ζητήματος και προτάσεις για εναλλακτικές 

μορφές Τουρισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς Ορθοδοξία και ιδεολογίες-

διακομματικός διάλογος 

 «ΞΕΝΟΣ ΗΜΗΝ...»: Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα, τα συναφή προβλήματα και οι 

προοπτικές 

 Ορθοδοξία και Οικουμένη: Συμβολή στην προαγωγή της διεκκλησιαστικής διακονίας του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου και όσων σχετικώς αποφασίζονται πανορθοδόξως. Φιλοξενία 

επίσημων θεολογικών διαλόγων, συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών 

(ΠΣΕ), με το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ), με τον Σύνδεσμο των 

Χριστιανικών Ακαδημιών της Ευρώπης 

 Διάλογος των θρησκειών και των πολιτισμών: Συνέδρια επί συναφών ζητημάτων 

Όλοι οι ανωτέρω τομείς εμπλουτίζονται και συνδυάζονται με τα Συνέδρια, τα Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα και γενικότερα την επιστημονική έρευνα του Ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

Συνέδρια 

 «Νέα Σύνορα στη Φυσική»: Διεθνές Συνέδριο με τη συνεργασία ερευνητικών φορέων από 

τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, το CERN (Conseil Européen pour 

la Recherche Nucléaire) και την ΟΑΚ. Το Συνέδριο αυτό δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη 

διεπιστημονικότητα, καθώς συζητώνται θέματα των διαφόρων κλάδων της Φυσικής, όπως 

της φυσικής βαρέων ιόντων, της πυρηνικής φυσικής, της φυσικής στοιχειωδών σωματίων, 

της αστροφυσικής και της κοσμολογίας. Εκτός αυτού, συμμετέχουν και επιστήμονες από 

παρεμφερείς κλάδους, π.χ. των μαθηματικών, της μαθηματικής φυσικής, της κβαντικής 

οπτικής κ.ά. Το παρόν Συνέδριο είναι άκρως διεπιστημονικό και παρουσιάζει τις τελευταίες 

επιστημονικές ανακαλύψεις της Σωματιδιακής Φυσικής, της Αστροφυσικής, της 

Κοσμολογίας, της Φυσικής των αδρονίων και των βαρέων ιόντων. Παράλληλα, στο πλαίσιο 

του Συνεδρίου πραγματοποιείται Στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα «Επιστήμη και Θρησκεία» 

(Διάλογοι Καταλλαγής, 2018). 

 «Η ζωή πριν το θάνατο: ευ ζην και ευ θνήσκειν»: Διεπιστημονικό Συμπόσιο, το οποίο 

διοργάνωσαν η ΟΑΚ, η Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης, το Εργαστήριο 

Βιοηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης, η Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
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ο Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ 

Κρήτης), το Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών και η Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Υγείας. Το Συμπόσιο τέθηκε υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. 

Βαρθολομαίου Α΄. Η θεματολογία του Συμποσίου αφορούσε την έννοια του πόνου, αλλά 

του πόνου του ζωοποιού, ιδωμένου μέσα από την αναστάσιμη προοπτική της φροντίδας και 

της ανακουφίσεώς του. Σκοπός του Συμποσίου ήταν να προάγει την Επιστήμη και τον 

Πολιτισμό και να δώσει και πάλι την ελπίδα, στο σημερινό άνθρωπο, ο οποίος, περισσότερο 

από ποτέ στη σύγχρονη ιστορία, βρίσκεται σε βαθειά απόγνωση και πάσχει από έλλειψη 

νοήματος (Διάλογοι Καταλλαγής, 2018).  

 «Φως και Ζωή»: Διεθνές Συμπόσιο, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την ΟΑΚ, στο πλαίσιο 

του εορτασμού των 50 ετών λειτουργίας της και σε συνεργασία με τον Δρα Κωνσταντίνο 

Σιώμο, διακεκριμένο Καθηγητή Φυσικής του Max Planck Ινστιτούτου για την Επιστήμη του 

Φωτός (Γερμανία). Το Συμπόσιο αποσκοπούσε στην επιστημονική θεμελίωση και 

ιδεολογική ιστορική αναζήτηση της φυσικής και φιλοσοφικής αλήθειας της έννοιας του 

«φωτός», το οποίο εμφανίζεται τόσο ως φιλοσοφική και θεολογική έννοια, όσο και ως 

αντικείμενο εντατικής έρευνας στο χώρο των Φυσικών Επιστημών. Ιδιαίτερα η ιστορική 

εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών και της σύγχρονης Τεχνολογίας είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με την προσπάθεια του ανθρωπίνου πνεύματος να κατανοήσει και να 

απαντήσει στο ερώτημα «τι είναι Φως» (Διάλογοι Καταλλαγής, 2018).  

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

 Οι καθημερινές και ολοένα αυξανόμενες επισκέψεις των σχολείων στο Ίδρυμα φανερώνουν 

την αγαστή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, καθώς και την αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα της ΟΑΚ έχουν ως χαρακτηριστικό τη διεπιστημονικότητα και ως σκοπό την 

αυτενέργεια των μαθητών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:  

 «Μία βόλτα στην ΟΑΚ» 

 Μία «βόλτα» στην ΟΑΚ και στην ιστορία της μέσα στο χρόνο. Πρόγραμμα που αφορά την 

ιστορία, τις δράσεις, την ανθρωπιστική και επιστημονική προσφορά, καθώς και τους 

σημαντικότερους σταθμούς του Ιδρύματος –με αποκορύφωμα τη διεξαγωγή της Αγίας και 

Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παράλληλα, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

επισκεφθούν τους πιο νευραλγικούς χώρους του Ιδρύματος (Ιερό Παρεκκλήσι των Αγίων 

Κυρίλλων και Μεθοδίου, Ιερό Παρεκκλήσι του Αββά Μακαρίου, Εργαστήρι Αγιογραφίας, 

Βιβλιοθήκη «Το Φως», Μουσείο Κρητικών Βοτάνων κ.ά.) και να έλθουν σ’ επαφή με τη θεία 

λατρεία και τους συμβολισμούς της. 

 «Αναφορά στον Καζαντζάκη» 

 Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αφιερώθηκε στη ζωή και το έργο του μεγάλου 

Κρητικού συγγραφέα, με έμφαση στην πνευματική διάσταση της σκέψης του και τη σχέση του με 

την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη. 

 «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: ο ζωγράφος του Θεού» 

 Ο El Greco, ο Κρητικός από το Φόδελε που κατέκτησε ολάκερο τον κόσμο. Ένα ταξίδι στον 

κόσμο των χρωμάτων και την αναζήτηση του Θεού μέσα από την Τέχνη. Η κινηματογραφική 

ταινία “El Greco” του Γιάννη Σμαραγδή και τα αντίγραφα της ταινίας φυλάσσονται στην ΟΑΚ και 

αποτελούν εκπαιδευτικό υλικό. 

 «Σάββατο στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ» 
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 Για δεύτερη συνεχή χρονιά συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές δράσεις στη Βιβλιοθήκη του 

Ιδρύματος «Το Φως», οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά 4 έως 12 ετών. Η πραγματοποίηση των 

παρόντων εκπαιδευτικών δράσεων στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ, αποτελεί ένα εναλλακτικό είδος 

διδασκαλίας και επιδιώκει τη δραστηριοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, μέσα από 

καινοτόμες δράσεις και μεθόδους εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της απόκτησης γνώσης και της 

καλλιέργειας συμπεριφοράς τους. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της προσωπικότητας των 

παιδιών, η καλλιέργεια συστήματος αξιών, η κοινωνικοποίηση τους, η αξιοποίηση της γνώσης και 

η ανάπτυξη δεξιοτήτων τους. 

Έρευνα 

 Η έρευνα αποτελεί μία από τις κυριότερες μέριμνες του Ιδρύματος. Με τον πρόσφατο Νόμο 

«Περί Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση…» του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4610/7-5-2019, Άρθρο 255 του ιδίου Νόμου), η 

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) εντάχθηκε στον Νόμο 4310/2014 (Α΄ 258) για την «Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» και συγκαταλέγεται πλέον και επίσημα μεταξύ των 

αναγνωρισμένων ανά την επικράτεια Ερευνητικών Κέντρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:  

 Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας (ΙΘΟ) 

 Το Ινστιτούτο αναπτύσσει τη δραστηριότητά του, καλλιεργώντας το διάλογο ανάμεσα στην 

Οικολογία και τη Θεολογία, ως έννοιες αλληλένδετες με κοινή αφετηρία και κοινή επιδίωξη την 

αειφορία, η οποία έχει ως άξονα την προστασία του φυσικού κόσμου και την παράδοσή του στις 

μελλοντικές γενεές. To ΙΘΟ δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα εκπαίδευσης της νέας γενιάς 

αναπτύσσοντας: «Διαδραστικό – Βιωματικό Εργαστήριο Ανακύκλωσης Χαρτιού με Εισαγωγή στις 

Ήπιες Μορφές Ενέργειας και έμφαση στην Αειφόρο Ορθολογική Διαχείριση Πόρων». Σκοπός του 

Εργαστηρίου είναι οι μαθητές να μάθουν να μην καταναλώνουν άσκοπα πολύτιμους φυσικούς 

πόρους, να συμμετέχουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης στην πράξη και να αναπτύξουν 

οικολογική ευαισθησία.  

 Ινστιτούτο Βιοηθικής  

 Κατά τη «Γ΄ Σύναξη των Εταίρων», η οποία πραγματοποιήθηκε στην ΟΑΚ στις 2 

Οκτωβρίου 2018, ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας ανέφερε για την Ακαδημία ότι, 

«αποτελεί το παράθυρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον έξω κόσμο» και εισηγήθηκε τη 

δημιουργία Κέντρου Μελέτης Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παράλληλα, στους 

προβληματισμούς του Ινστιτούτου αυτού, θα τίθενται και γενικότερα θέματα των επιπτώσεων που 

έχει η πρόοδος των Επιστημών και της Τεχνολογίας στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων (Διάλογοι 

Καταλλαγής, 2018).  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

 Ανακεφαλαιώνοντας και εισερχόμενοι στην ουσία του θέματος, οι ανωτέρω εκπαιδευτικές 

δράσεις εμπλουτίζονται συνεχώς από τις νέες συνθήκες και εξελίξεις, χαρακτηρίζονται από μια 

δυνατότητα ευελιξίας και διαμόρφωσης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, έχουν μια πολυδιάστατη μορφή (π.χ. εισήγηση, εικαστική έκφραση, μουσική 

εκδήλωση, θεατρικό δρώμενο κ.ά.), αλλά και ένα χαρακτήρα πολυμορφικό, καθώς μπορούν να 

υλοποιηθούν είτε ως εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές επισκέψεις στο Ίδρυμα, είτε να λάβουν τη 

μορφή Ημερίδας, στην οποία οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά με την καθοδήγηση των δασκάλων 

τους και έπειτα από εργασία την οποία έχουν εκπονήσει συλλογικά στο σχολείο και τελικώς 

παρουσιάζουν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Σκοπός των δράσεων αποτελεί η ανάπτυξη της 

ενιαίας ψυχοσωματικής οντότητας του ανθρώπου και η αποφασιστική συμβολή στη διάπλαση του 

παιδιού και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, μέσα από την άσκηση της κριτικής 

ικανότητας και την καλλιέργεια της αυτενέργειας των μαθητών.  
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 Η ΟΑΚ αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους χώρους όπου οι μαθητές μυσταγωγούνται 

στην ουσία και τους συμβολισμούς της θείας λατρείας, ενημερώνονται για την εκκλησιαστική 

Ιστορία και κυρίως κατανοούν ότι η θεολογία είναι κάτι τόσο ανοιχτό, όσο και η αγάπη και το 

έλεος του Θεού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και το γεγονός 

πως μέσα από τη διαδικασία της ανακύκλωσης, αλλά και τη γενικότερη οικολογική δράση του 

Ιδρύματος, οι μαθητές έρχονται σε γνωριμία με την κτίση και μαθαίνουν να τη σέβονται, να την 

αγαπούν και να τη θεωρούν ως Δημιουργία του Θεού. Στην ίδια προοπτική πραγματοποιείται ένα 

ξεχωριστό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που αφορά τα Βότανα της Βίβλου, τη συμβολική τους 

σημασία, καθώς και την ευεργετική τους επίδραση στην καθημερινή ζωή.  

 Παράλληλα, μέσα από την οικουμενική δράση του Ιδρύματος και την ενεργή μετοχή του στα 

ελληνικά και παγκόσμια κοινωνικοπολιτικά δρώμενα, οι μαθητές διδάσκονται –μέσα από τη 

δύναμη της καταλλαγής και του διαλόγου– να συνυπάρχουν με τον πλησίον, αλλά και με τον 

άλλον, τον διαφορετικό, σεβόμενοι τη διαφορετικότητά του και συνάμα διατηρώντας και 

καλλιεργώντας τη δική τους ορθόδοξη αυτοσυνειδησία. Σημαντικότατη στήριξη προς αυτήν την 

κατεύθυνση παρέχει και η παρακείμενη Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Κυρίας των Αγγέλων 

(Γωνιάς), στην οποία ολοκληρώνεται συνήθως μια εκπαιδευτική επίσκεψη, με την ενημέρωση για 

το ιστορικό της, την περιήγηση στους χώρους της και την επίσκεψη στο σπουδαίο Μουσείο της 

Μονής. 

 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από το Αρχείο της ΟΑΚ, οι κατά έτος επισκέψεις 

σχολείων αυξάνονται ολοένα, μαρτυρώντας ότι όλη τούτη η ανοδική πορεία οφείλεται στο γεγονός 

πως οι δυνατότητες που παρέχουν οι χώροι της Ακαδημίας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι 

άπειρες, πολυδιάστατες και έχουν σταθερή αναφορά στην ορθόδοξη θεολογία και εκκλησιαστική 

παράδοση, ιδωμένες πάντοτε μέσα από μια οικουμενική προοπτική. Τα παιδιά αφήνουν πίσω τους 

τα στενά όρια μιας αίθουσας και ανοίγουν τους ορίζοντές τους, ερχόμενοι σ’ ένα τοπίο 

απαράμιλλου κάλλους, σ’ ένα χώρο γεμάτο Ιστορία σε κάθε σπιθαμή του, κυριευμένο από το φως 

και το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, με μια αίσθηση ελευθερίας.  

3. Συμπεράσματα 

 Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης με την εμπειρία της, μισού αιώνα ζωής και διακονίας προς 

τον άνθρωπο, αποτελεί έναν χώρο διαλόγου και καταλλαγής. Η δραστηριότητα της Ακαδημίας 

καταδεικνύει επιπλέον πόσα σημαντικά για την τοπική και όχι μόνο κοινωνία, δύναται να αποφέρει 

η συνεργασία πνευματικων Ιδρυμάτων, των Πανεπιστημίων της Χώρας, άλλων επιστημονικών 

Οργανισμών και διακεκριμένων επιστημόνων της Ελλάδας, αλλά και ολάκερης της Οικουμένης. 

Τούτη την πραγματικότητα επιβεβαίωσε και η Ακαδημία Αθηνών, η οποία τίμησε την ΟΑΚ δύο 

φορές (κατά τα έτη 1993 και 2017) για την προσφορά της, στην Επιστήμη και τον Πολιτισμό και 

κατ’ επέκταση την κοινωνία και την Εκκλησία.  

 Κατά τον Οικουμενικό Πατριάρχη: «Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης έχει καταδείξει εν 

προκειμένω οδόν προεκτείνουσαν ασφαλώς προς το μέλλον την δεδοκιμασμένην ελληνορθόδοξον 

πορείαν και πνευματικήν εμπειρίαν. Οδόν, την οποίαν δύνανται και καλούνται, ίνα εμπιστευθώσιν 

έτι μάλλον η τε Εκκλησία και η διανόησις των Ορθοδόξων, ίνα επί της οδού ταύτης πορευόμενοι, 

μαρτυρήσωσι ενώπιον του συγχρόνου κόσμου του κατακερματισμού, των διαστάσεων και των 

διασπάσεων, την ενδοτάτην ενότητα, την ενυπάρχουσαν εν τω υλικώ κόσμω θεία βουλήσει και την 

κατορθουμένην εν τω πνευματικώ δια της διαλογικής κοινωνίας» (Ορθόδοξος Ακαδημίας Κρήτης, 

2018). Αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πως, «Οφείλω να εκπληρώσω και ένα άλλο 

χρέος: Ήτοι ν’ αποτίσω φόρο τιμής στο έργο της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, η οποία το 2018 

συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής, έχοντας αποκτήσει πια Πανελλήνια –και όχι μόνο– εμβέλεια με την 

δραστηριότητά της που οι πτυχές της αγγίζουν όλο το φάσμα των μεγάλων προβλημάτων της 

Κοινωνίας μας, άρα των μεγάλων προβλημάτων του Λαού και του Έθνους μας. Μέσα σ’ αυτό το 

πεδίο εντάσσεται και η συμβολή της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης στην διοργάνωση του 

Παγκρήτιου Μαθητικού Συνεδρίου για την οδική ασφάλεια, δηλαδή, κατ’ αποτέλεσμα, στο πεδίο 
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του σεβασμού της αξίας του Ανθρώπου και της ανθρώπινης ζωής, ιδίως δε των νέων Ανθρώπων. 

Κάτι το οποίο βρίσκεται άλλωστε στην “καρδιά” της Χριστιανικής Διδασκαλίας κατά το “Αγαπάτε 

Αλλήλους”, ιδίως δε κατά το “Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν”» (Διάλογοι Καταλλαγής, 

2017). 

 Στις ημέρες μας η σχέση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας είναι πολύπλευρη και πολυεπίπεδη 

και μοιάζει να έχει εξομαλυνθεί –εφ’ όσον διατηρούνται οι διακριτοί ρόλοι αυτών. Σε κάθε 

περίπτωση το επιθυμητό ζητούμενο είναι η αρμονική συνύπαρξή τους, με βάση τον σεβασμό στο 

ανθρώπινο πρόσωπο, μία πραγματικότητα που θ’ αποτελέσει τη βάση που θα γεφυρώσει το 

υποτιθέμενο χάσμα μεταξύ των δύο μεγεθών. Γιατί στην ουσία –και πέρα από κάθε δογματισμό– 

χάσμα δεν υπάρχει, καθώς στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δύο πραγματικότητες που 

διακονούν τον άνθρωπο από διαφορετικό μετερίζι. Η προβληματική εστιάζεται στον διάλογο 

μεταξύ θρησκείας και σύγχρονης επιστήμης και μπορεί να διερευνηθεί μέσα από μία φιλοσοφική 

θεώρηση και ακολουθώντας την ιστορικοαναλυτική μέθοδο, καθώς και την ανάλυση των κειμένων 

των Πατέρων της Εκκλησίας (π.χ. Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου Νύσσης κ.ά.), των μεγάλων 

εκείνων μορφών που γεφύρωσαν το χάσμα μεταξύ επιστήμης και πίστης, μέσα από την 

οικουμενική ματιά της ορθόδοξης παράδοσης. Γεγονός, που επιβάλλει την ανάδειξη των ορίων 

τόσο της θεολογίας όσο και των επιστημών, ως τη μόνη δυνατότητα επικοινωνίας. Στον αντίποδα 

της απολυτοποίησης και του σκοταδισμού, η αντικειμενική ερευνητική ματιά, αποτελεί στην ουσία 

τη βάση κάθε επιστημονικής σκέψης. Γι’ αυτό, λοιπόν, οι σχέσεις επιστήμης και θεολογίας 

οφείλουν να είναι συμβολη-κές, δηλαδή να τονίζεται η διάσταση της αλληλοσυμβολής και της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Τουτέστιν, οι δύο αυτές πραγματικότητες –που στην ουσία 

αποτελούν τις δύο όψεις μίας ενιαίας πραγματικότητας– δεν πρέπει να εξαντλούνται στο επίπεδο 

μιας επιφανειακής συμφωνίας ή διαφωνίας, αλλά οφείλουν να κρατούν ζωντανό το διάλογο. 

 Αποδεικνύοντας πως η διεπιστημονικότητα μπορεί να οδηγήσει σε αρμονικές και 

λειτουργικές συνθέσεις μέσα από την αλληλογνωριμία και την αλληλοενημέρωση μεταξύ των 

επιστημόνων, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης έκανε εφικτή τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων 

διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, έναντι του κατακερματισμού της γνώσης καθώς, «Δεν 

υπάρχει αντίφαση μεταξύ Θεολογίας και Βιολογίας. Και αυτό το έχει κατανοήσει και ενστερνιστεί 

κατ’ εξοχήν η Ορθόδοξος Ακαδημία, ο Σεβασμιώτατος Ειρηναίος, ο Αλέξανδρος Παπαδερός. Και 

γι’ αυτό υπάρχει αυτή η αγάπη. […] Είναι το πώς το σύνολο της Ακαδημίας συμπεριφέρεται έναντι 

των επιστημόνων. Υπάρχει αυτή η άμεση αγάπη και αλληλεπίδραση, που αμέσως φαίνεται. Εμείς 

οι Βιολόγοι δεν ερχόμεθα καθόλου σε αντίθεση με την Εκκλησία. Συμπληρώνουνε τη θεολογική 

πλευρά, όπως και οι Θεολόγοι αντιλαμβάνονται ότι οι Βιολόγοι είναι σύμμαχοι σ’ αυτή την 

προσπάθεια» (Διάλογοι Καταλλαγής, 2002). Έτσι, «Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, μέσα στην 

ευρύτερη δραστηριότητά της, έχει και ιεραποστολικό χαρακτήρα, αφού με ποικίλες δράσεις της 

καλλιεργεί, ενισχύει, προβάλλει και διαδίδει την ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας. Δεν είναι τυχαίο 

ότι το παρεκκλήσι της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης είναι αφιερωμένο στους Ιεραποστόλους 

Κύριλλο και Μεθόδιο» (Διάλογοι Καταλλαγής, 2008). 

 Η ΟΑΚ και ο κόσμος, δύο μεγέθη άρρηκτα συνδεδεμένα –στην ουσία ένα και το αυτό 

μέγεθος– πορεύτηκαν μαζί στο πέρασμα του χρόνου και θα συνεχίσουν το ταξίδι, ένα ταξίδι γεμάτο 

σταθμούς και συν-ταξιδιώτες, άλλους ανυπόμονους και άλλους γεμάτους από τη σοφία της 

καρτερίας. Μία πορεία με πολλές διακρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά κυρίως με τη 

σημαντικότερη διάκριση˙ την καταξίωση στη συνείδηση των χιλιάδων συνέδρων, μαθητών, 

φοιτητών, καθηγητών, κληρικών και άλλων ουκ ολίγων, που συμμετείχαν στις δράσεις του 

Ιδρύματος. Την αλήθεια αυτή εξέφρασε και ο κορυφαίος Βρετανός Φυσικός, Stephen Hawking, ο 

άνθρωπος που συγκίνησε τους πάντες και που αποτέλεσε παγκόσμιο σύμβολο θέλησης, αγώνα και 

υπέρβασης. Ο Hawking είχε επισκεφθεί την ΟΑΚ, τον Σεπτέμβρη του 1998, την οποία και τίμησε 

όχι μόνο με την πολυσήμαντη παρουσία του, αλλά και με μία σπουδαία ομιλία σε Διεθνές Συνέδριο 

που είχε πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της. Ο σπουδαίος επιστήμονας εντυπωσιάστηκε και 

εμπνεύστηκε από την παραμονή του στο Ίδρυμα και δήλωσε χαρακτηριστικά πως, «η Ακαδημία 
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είναι ένα θαυμάσιο Ίδρυμα και μας πρόσφερε κάτι το ιδιαίτερο στις πέντε μέρες που παραμείναμε 

εδώ. Είναι πολύ όμορφος τόπος που θυμίζει διαρκώς τη δύναμη και την παρουσία του ΘΕΟΥ» 

(Διάλογοι Καταλλαγής, 1998).  

 Η ΟΑΚ γεφυρώνει το χάσμα, αμβλύνει τις αντιθέσεις και κάνει πράξη τη θεωρία και 

οικουμενικό το τοπικό, καθώς μέσα από την ολιστική της προσέγγιση απέναντι στον κόσμο και τον 

άνθρωπο, προωθεί τη διεπιστημονικότητα με σκοπό την υπέρβαση των αντιθέσεων. Η διάπλαση 

ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών του αύριο, αποτελεί τη βασικότερη μέριμνα του Ιδρύματος της 

καταλλαγής και του διαλόγου καθώς, «Το έργο της Ακαδημίας εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του 

έργου και της δραστηριότητος της Ορθοδοξίας γενικώς και του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

ειδικώτερα, που δεν περιορίζεται στα καθαρώς θρησκευτικά και εκκλησιαστικά ή και τα ευρύτερα 

πνευματικά θέματα, αλλά βλέπει τον άνθρωπον ως ολοκληρωμένη ψυχοσωματική οντότητα και το 

έργο της Εκκλησίας ως θεανδρικό και επομένως ως καλύπτον όλες τις πτυχές της ζωής του 

ανθρώπου στη γη και στον ουρανό, από τη γη προς τον ουρανό» (Παπαδερός, 1992). Συνεχή 

ανάβαση λοιπόν το έργο του Ιδρύματος με επίκεντρο τον άνθρωπο, την ιερότητα του προσώπου 

του και την αξιοπρέπειά του με ζητούμενο πάντα την συνύπαρξή του, υπόθεση αρκετά δύσκολη 

(Γιαννουλάτος, 2016). Γι’ αυτό, «Είναι επιτακτική η ανάγκη να καλλιεργηθεί μια «θεολογία του 

διαλόγου», καθώς, «Η διαλεκτική είναι μια τέχνη. Είναι η τέχνη του διαλόγου και της συζητήσεως˙ 

η τέχνη της συμπράξεως στην αναζήτηση της αλήθειας, η τέχνη του “ἀπὸ κοινοῦ φιλοσοφεῖν”» 

(Παπαδερός, 1981). 

 Τί καινούριο προσκόμισε, λοιπόν, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης; Τούτη η ερώτηση μόνο 

πολύπλευρα δύναται να απαντηθεί, όπως πολύπλευρο και πολυδιάστατο είναι και το έργο της. Ένα 

έργο που άλλαξε τις νοοτροπίες, γκρέμισε τα στερεότυπα, γεφύρωσε το χάσμα, πραγμάτωσε τον 

πόθο της συνάντησης και έδωσε σάρκα και οστά στην ένωση των φαινομενικά αντιθέτων, 

αποτελώντας σπουδαίο προπύργιο του δημοκρατικού διαλόγου. Γιατί η Ακαδημία έδωσε νέα πνοή 

στα θεολογικά γράμματα, ανανέωσε τη φωνή της Παράδοσης, εξέφρασε με τον καλύτερο τρόπο τη 

φωνή των Πατέρων, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί τη φωνή της αληθινής Ορθοδοξίας, 

εκείνης που δεν φοβάται να διαλεχθεί με τον σύγχρονο κόσμο, μα και με τον άλλο, τον 

διαφορετικό, που στην ουσία πάντα ο ίδιος άνθρωπος παραμένει και υπάρχει μέσα στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο γίγνεσθαι. Γιατί η ίδια πιστεύει στην κοινωνία των προσώπων, στην πρόσωπο προς 

πρόσωπο συνάντηση των ανθρώπων, στην οντολογική και όχι σχολαστική διάσταση των 

πραγμάτων.  

 Μέσα από τα 2.500 Συνέδρια που έγιναν στην Ακαδημία μέχρι σήμερα δόθηκε μία μαρτυρία 

ειρήνης, διαχριστιανικής καταλλαγής και συνεργασίας, διαθρησκειακού διαλόγου και υπερβάσεως 

προκαταλήψεων, παρεξηγήσεων και άγνοιας και ακόμη μαρτυρία μετοχής της Εκκλησίας στα 

μεγάλα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και ειδικής μέριμνάς της για την κοινωνική, οικονομική 

και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, μέριμνας για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου με παράλληλη 

ανάπτυξη πραγματικής ζωής. Μα κυρίως το σημαντικότερο όλων, είναι πως τούτη η Ακαδημία 

άλλαξε μια για πάντα την ίδια τη ματιά των ανθρώπων και τη θεώρηση των πραγμάτων και 

καίνωσε το κενό, κάνοντας καινή την κενή ματιά, καθώς, «το χάσμα π’ άνοιξε ο σεισμός ευθύς 

εγιόμισε άνθη», καταπώς λέγει ο εθνικός μας ποιητής, Διονύσιος Σολωμός. Πάντα πιστή στις 

πανανθρώπινες αξίες και με σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο –το οποίο θεωρεί ως εικόνα Θεού– 

συνεχίζει ν’ αποτελεί φάρο φωτός, υπηρετώντας τη γνώση, προωθώντας την έρευνα και 

γνωρίζοντας καλά πως ο μόνος δρόμος αντίστασης του φωτός στα σκοτάδια των καιρών μας είναι 

η πάλη για γνώση και η καλλιέργεια της παιδείας. Μιας παιδείας αληθινής που θ’ αποτελεί δύναμη 

απέναντι στις δυνάμεις της φθοράς. 

 Αναμφισβήτητα, λοιπόν, το όραμα του Ειρηναίου Γαλανάκη, αλλά και του μαθητή του Δρος 

Αλέξανδρου Παπαδερού σαρκώθηκε και απέκτησε καρπούς καθώς, «Η σχέση της Εκκλησίας με 

τον εκάστοτε πολιτισμό είναι πάντοτε διαλεκτική. Θετική και συγχρόνως αρνητική. Σχέση αγάπης 

και μίσους, θα έλεγε κανείς. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για προέκταση του εκκλησιαστικού 

πολιτισμού στην κοινωνία;» (Ζορμπάς, 2018). Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης –υπό τη Γενική 
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Διεύθυνση του Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά– συνεχίζει αδιάκοπα την ανοδική της πορεία και δίδει 

δυναμικά το παρόν της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, έναν κόσμο που μαστίζεται από 

πάσης φύσεως δεινά και στον οποίον το ανθρώπινο πρόσωπο εξορίζεται. Αυτό το ανθρώπινο 

πρόσωπο διακονεί το Ίδρυμα της ειρήνης και της καταλλαγής, που συνεχίζει να εργάζεται σε 

πείσμα των καιρών, καλώντας εκπαιδευτικούς και μαθητές, να γίνουν αρωγοί και συνοδοιπόροι 

στην προσπάθειά αυτή.  
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Περίληψη 

Η διεπιστημονικότητα αφορά τη θεώρηση της επιστήμης ως ενιαίου συνόλου τεκμηριωμένης 

γνώσης και προϋποθέτει ανάπτυξη ομαδικής κουλτούρας και εξοικείωση με συνεργατικές 

πρακτικές. Στο θεσμικό πλαίσιο  των νέων δομών υποστήριξης της εκπαίδευσης δίνεται έμφαση 

στη διεπιστημονική συνεργασία και υποστηρίζεται ο επιστημολογικός πλουραλισμός και η 

εφαρμογή συμμετοχικών μοντέλων στην οργάνωση του δικτύου υποστήριξης του εκπαιδευτικού 

έργου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται πρακτικές διεπιστημονικής συνεργασίας με 

αξιοποίηση και διασύνδεση ποικίλων γνώσεων, εμπειριών και εναλλακτικών προσεγγίσεων των 

στελεχών εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην επιστημονική και παιδαγωγική ενίσχυση των 

σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και επιτρέπουν την επιλογή των κατάλληλων 

απαντήσεων στα προβλήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. 

 

Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονικότητα, ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στελέχη εκπαίδευσης, συνεργασία 
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1. Εισαγωγή 

Η εξειδίκευση αποτελεί σήμερα σημαντικό ζητούμενο, λόγω της συνεχούς εξέλιξης και του 

εύρους των επιστημονικών πεδίων, καθώς και των απαιτήσεων μεγάλου βαθμού ειδικών γνώσεων 

και δεξιοτήτων για την επαγγελματική αποκατάσταση και την αποτελεσματικότερη εργασιακή και 

επιστημονική δράση. Η ανάγκη για εξειδίκευση, ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε 

πνευματική μονομέρεια και σε περιορισμό των οπτικών, εμπειριών και πνευματικών ερεθισμάτων 

που δεν βοηθούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, η οποία είναι βασικό ζητούμενο της 

εκπαίδευσης των μαθητών. Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των 

επιμέρους ειδικοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα διασύνδεσης γνώσεων τόσο σε 

επίπεδο έρευνας όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και να αποφευχθούν η υποβάθμιση των γενικών 

γνώσεων και ο ανεπαρκής τρόπος διαχείρισής τους. Η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των 

γνωστικών πεδίων και των επιστημονικών κλάδων, η οποία αποτελεί βασική εκπαιδευτική 

παράμετρο επιτυχούς εξέλιξης και προόδου στον 21ο αιώνα, υποδηλώνεται με την έννοια της 

διεπιστημονικότητας (Boyer, 1991; Dwyer, 1995; Martinello, Cook, 1994).  

Η διεπιστημονικότητα αποτελεί σύγχρονη πρόταση τόσο σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας 

όσο και σε επίπεδο κοινωνικής και εκπαιδευτικής πρακτικής, η οποία επιτρέπει τη θεώρηση της 

επιστήμης ως ενιαίου συνόλου εξακριβωμένης και τεκμηριωμένης γνώσης και όχι ως πλαισίου 

στατικών και απομονωμένων κλάδων.  

Η διεπιστημονική προσέγγιση προϋποθέτει κατάρτιση στην ομαδική δυναμική, εξοικείωση με 

συνεργατικές πρακτικές και με στρατηγικές και δομές επικοινωνίας, κατάλληλο συνδυασμό 

δεξιοτήτων, ισορροπία προσωπικοτήτων και διαχείριση συγκρούσεων γνωστικών περιοχών και  

εμπειρογνωμοσύνης, επαρκή χρόνο και προετοιμασία. Προαπαιτούμενο είναι, επίσης, η 

διαμόρφωση υποστηρικτικού πλαισίου που διέπεται από διεπιστημονική ατμόσφαιρα 

εμπιστοσύνης, όπου η ατομική συνεισφορά και το υπόβαθρο καθενός εκτιμώνται και 

αξιοποιούνται, ενθαρρύνεται η συναίνεση και υπάρχει σεβασμός και κατανόηση της αυτονομίας 

των διαφορετικών ρόλων ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις (Haynes, 2002).  

Παρά τις δυσκολίες εφαρμογής της, η διεπιστημονικότητα παραμένει δημοφιλής, με πολλά 

οφέλη. Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις αναδεικνύουν τις ικανότητες, τις αντιλήψεις και τις ιδέες 

των εμπλεκομένων, ενώ διαμορφώνεται συμφραστικό περιβάλλον εντός του οποίου η γνώση 

προσεγγίζεται ολιστικά (Braunger, Hart-Landsberg, 1994; Hurd, 1991). Επιτυγχάνεται, έτσι, η 

προσπέλαση διαφόρων κλάδων ή πεδίων και η ενσωμάτωση διαφορετικών ιδεών σε συνεκτικές 

σκέψεις, ώστε να λειτουργούν από κοινού  για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο.  

Η διεπιστημονική προσέγγιση έχει υιοθετηθεί σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, ενώ η  

φιλοσοφία της διεπιστημονικής συνεργασίας διατρέχει στο σύνολό του το θεσμικό πλαίσιο των 

νέων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Η διεπιστημονικότητα αναδεικνύεται ιδιαίτερα τόσο στο περιεχόμενο του ν. 4547 

(ΦΕΚ 102/Α΄/12 Ιουνίου 2018) για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και στην υπουργική απόφαση με αριθμ. 

158733/ΓΔ4 για το καθηκοντολόγιο των νέων στελεχών Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 4299/Β΄/27 

Σεπτεμβρίου 2018).  

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά την αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε κάθε Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης λειτουργούν Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Κέντρα 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.). Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι, μεταξύ άλλων, ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού 

έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, η οργάνωση της 

επιμόρφωσης και ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής 

αρμοδιότητάς τους. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στελεχώνονται με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) 
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διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου τους, 

καθώς και την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων που υπάγονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Όσον αφορά τα Κ.Ε.Σ.Υ. και τα Κ.Ε.Α., βασικό έργο των πρώτων είναι να παρέχουν 

υποστήριξη στο σύνολο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, 

τοπική κοινότητα) με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των 

μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό, ενώ τα Κ.Ε.Α. έχουν αποστολή διευρυμένης θεματολογίας, η 

οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διεπιστημονικό πεδίο με έμφαση στο περιβάλλον και στους 

τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η προαγωγή της υγείας και ο πολιτισμός. 

Βασικό στοιχείο της μεταρρυθμιστικής πολιτικής αποτελεί η ενίσχυση της εφαρμογής 

συμμετοχικών μοντέλων στην οργάνωση του εκπαιδευτικού δικτύου υποστήριξης της σχολικής 

μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία βασίζονται σε επιστημολογικό πλουραλισμό. Η 

πολυμορφία των εκπαιδευτικών αναγκών και δυσλειτουργιών απαιτεί και πολύμορφη υποστήριξη. 

Συνεπώς, τα στελέχη της εκπαίδευσης οφείλουν να συμμετέχουν σε διεπιστημονικές συνέργειες και 

διαδικασίες υπερβαίνοντας τους τυπικούς περιορισμούς μιας συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής. 

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο προωθούνται η πλήρης διασύνδεση και ο συγχρονισμός των 

υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών και δράσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ο προγραμματισμένος 

συντονισμός τους προκειμένου να μην επαναλαμβάνονται, επικαλύπτονται ή ακυρώνονται. 

Αξιοποιείται το μοντέλο διεπιστημονικής συμβουλευτικής υποστήριξης, το οποίο εμπεριέχει 

διαδικασίες αναστοχασμού και βελτιωτικών ρυθμίσεων για την υποστήριξη των σχολείων, στη 

βάση της πολυπλοκότητας της μάθησης και της συστημικής θεώρησης της εκπαίδευσης. Με τον 

τρόπο αυτόν η άσκηση των καθηκόντων των στελεχών εκπαίδευσης εντάσσεται σε ένα 

οργανωμένο συλλογικό πλαίσιο, που επιτρέπει τη χειραφέτηση και αυτονομία τους ως μονάδων 

και, συγχρόνως, ως μελών ενός επαγγελματικού και εκπαιδευτικού συνόλου.  

Η διεπιστημονικότητα σε επίπεδο δομών παρέχει περισσότερες προοπτικές και αναπτύσσει 

δημιουργικές λύσεις. Με τη συμπερίληψη προσωπικών γνώσεων και απόψεων εμπλουτίζονται οι 

συνήθεις υποστηρικτικές πρακτικές (Hurd, 1991; Beane, 1995; Duerr, 2008). Παράλληλα, 

ενδυναμώνεται το συνεργατικό μοντέλο δημιουργικότητας και επικοινωνίας (Staples, 2005). 

Διευρύνεται, έτσι, η διερεύνηση ενός θέματος ή προβλήματος, τα οποία, πλέον, εξετάζονται με 

ολιστικό τρόπο και οδηγούν σε διατύπωση πολλών εναλλακτικών προσεγγίσεων, ώστε να δίνεται η 

κατάλληλη και η βέλτιστη απάντηση με τη μεγαλύτερη δυνατή εγκυρότητα.  

Στην παρούσα εργασία καταδεικνύονται οι δυνατότητες και πρακτικές διεπιστημονικής 

συνεργασίας σε επίπεδο εκπαιδευτικών δομών σύμφωνα με την πρόσφατη μεταρρυθμιστική 

εκπαιδευτική πολιτική. Στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθεί, μέσα από παραδείγματα, η 

συμβολή της συνδυαστικής αξιοποίησης των γνώσεων και εμπειριών των στελεχών εκπαίδευσης 

και των διαφορετικών οπτικών και πρακτικών που προσφέρει κάθε επιστήμη στην επιστημονική 

και παιδαγωγική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και στη βέλτιστη 

επιλογή των κατάλληλων απαντήσεων στα προβλήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική 

κοινότητα. 

2. Πρακτικές διεπιστημονικής συνεργασίας των στελεχών των δομών εκπαίδευσης – 

παραδείγματα 

Οι πρακτικές διεπιστημονικής συνεργασίας που παρουσιάζονται αφορούν τα στελέχη των 

νέων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου: τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των 

Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και τα στελέχη των Κέντρων 

Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και των Κέντρων Εκπαίδευσης για την 

Αειφορία (Κ.Ε.Α.). 

Στη συνέχεια παρατίθενται παραδείγματα συνεργειών των στελεχών εκπαίδευσης 

(Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. κ.τ.λ.) μεταξύ τους και με τις σχολικές μονάδες, που 

συντελούν στην ενδυνάμωση της ικανότητας του εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκρίνεται 
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στην ποικιλία και στην ετερογένεια των εκπαιδευτικών αναγκών. Τα παραδείγματα εστιάζουν 

κυρίως σε παρεμβάσεις και δράσεις ενίσχυσης της μάθησης και στη βελτίωση του σχολικού 

κλίματος. Επίσης, παρουσιάζονται παραδείγματα διεπιστημονικής υποστήριξης της επιστημονικής 

και παιδαγωγικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης των σχέσεων του σχολείου με 

τους γονείς. 

2.1. Βελτίωση της μάθησης 

Το σχολείο οφείλει να ανταποκρίνεται στην πρόκληση της διαρκούς προσαρµογής σε μια 

ρευστή πραγματικότητα, να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να καινοτομεί και να προχωρεί σε 

βελτιωτικές αλλαγές, διδακτικές και παιδαγωγικές, που αφορούν τη μάθηση και την 

κοινωνικοποίηση των μαθητών (Kress, 1999). Πρωτεργάτες της εκπαίδευσης είναι οι 

εκπαιδευτικοί, καθώς ο ρόλος τους είναι βασικός για τη βελτίωση της σχολικής μαθησιακής 

διαδικασίας αλλά και για την προώθηση και εφαρμογή των εκπαιδευτικών αλλαγών. Η 

επιμόρφωσή τους αποτελεί στρατηγικό παράγοντα στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο της συλλογικής και διεπιστημονικής δράσης τους οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. παρέχουν συνεχή επιστημονική καθοδήγηση, και την απαραίτητη 

επιμορφωτική στήριξη των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση επιμόρφωσης εντάσσονται, επίσης, στα καθήκοντα των στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ και 

Κ.Ε.Α., για τα θέματα αρμοδιότητάς τους. (περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και 

περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018). 

Στη βελτίωση της μάθησης συμβάλλουν οι επιμορφωτικές ενδοσχολικές και διασχολικές 

δράσεις που οργανώνονται από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με αξιοποίηση στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., 

εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα και ανθρώπινου δυναμικού επιστημονικών και 

επαγγελματικών φορέων της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.  

Παραδείγματα: Συνεργασία μεταξύ Σ.Ε.Ε. ίδιας ειδικότητας για επιμορφώσεις σχετικές με τα 

γνωστικά αντικείμενα, π.χ. για στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης. - Συνεργασία Σ.Ε.Ε. και 

Κ.Ε.Α. για την προώθηση διεπιστημονικής, συστημικής και διαθεματικής βιωματικής προσέγγισης 

της γνώσης, π.χ. μέσω των Δημιουργικών Ερευνητικών Εργασιών.  

Ιδιαίτερα για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες τάξεων 

με ανομοιογενή μαθητικό πληθυσμό, είναι αναγκαίες οι επιμορφωτικές δράσεις συνεργασίας 

Κ.Ε.Σ.Υ. και Σ.Ε.Ε. με στόχο την προώθηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης 

(Tomlinson, 2005; Κουτσελίνη, 2006). Τέτοιου τύπου δράσεις πλαισιώνονται από επιμέρους 

παρεμβάσεις, όπως: Επιμορφώσεις για ενίσχυση της μαθησιακής συμπεριφοράς μαθητών με 

δυσλεξία, ΔΕΠΠΥ, φάσμα αυτισμού κ.ά. και εξοικείωση με τις αρχές της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας και μάθησης (συνεργασία Σ.Ε.Ε. – Κ.Ε.Σ.Υ.). – Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών τυπικής 

τάξης, παράλληλης στήριξης και εκπαιδευτικών Τμημάτων Ένταξης, με αντικείμενο τις μεθόδους 

και διδακτικές παρεμβάσεις κατά τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες 

(συνεργασία Σ.Ε.Ε. ειδικοτήτων με Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης). - 

Παρεμβάσεις για την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και στήριξη μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (συνεργασία Κ.Ε.Σ.Υ. – Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής 

Ευθύνης).  

Σημαντικός είναι ο ρόλος της ενταξιακής εκπαίδευσης στη βελτίωση της μάθησης όλων των 

μαθητών. Η ενταξιακή εκπαίδευση προϋποθέτει τη γνώση και εφαρμογή καλών πρακτικών, οι 

οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες μαθησιακές, συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες 

των μαθητών. Αναφέρεται πρωτίστως, στη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης των ίδιων των 

εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού τους έργου κατά τη διδασκαλία, με στόχο την παροχή 

ευκαιριών για ουσιαστική πρόσβαση και συμμετοχή όλων των μαθητών στο αναλυτικό πρόγραμμα 

(Βλάχου & Ζώνιου-Σιδέρη, 2010; Καραγιάννη, 2004). Η ένταξη απαιτεί και προϋποθέτει 

οργανωμένες δομές συνεργασίας, καθώς η συνεργασία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα 

εφαρμογής επιτυχημένων προγραμμάτων ένταξης.  
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Ως παράδειγμα αναφέρεται ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα ενταξιακής εκπαίδευσης για 

εκπαιδευτικούς, βραχείας διάρκειας (18 ωρών), με τη συνεργασία Σ.Ε.Ε. διαφόρων ειδικοτήτων, 

Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Κ.Ε.Σ.Υ. Προτείνονται ως βασικοί  

θεματικοί άξονες του προγράμματος, οι εξής: Μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες: 

ορισμοί, διαπιστώσεις και προβληματισμοί. - Νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. - Ερμηνείες διαγνώσεων ΚΕΣΥ. - Συνεργασία εκπαιδευτικών τυπικής 

τάξης και τμημάτων ένταξης. - Καθοδήγηση ανά κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών (νοητική 

αναπηρία, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), 

σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, χαρισματικά παιδιά). - 

Εναλλακτική αξιολόγηση μαθητών με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες. 

Επιπλέον, απαιτείται συνεργασία Σ.Ε.Ε. ειδικοτήτων και Παιδαγωγικής Ευθύνης με ειδικούς 

επιστήμονες και Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με 

στόχο την υποστήριξη της μάθησης των παιδιών προσφύγων στις Τάξεις Υποδοχής και στις τυπικές 

τάξεις και για δράσεις διαπολιτισμικού χαρακτήρα, όπως η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 

ικανότητας των εκπαιδευτικών, η διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων με διαπολιτισμική οπτική, η 

ενίσχυση της ελληνομάθειας. 

2.2. Βελτίωση του σχολικού κλίματος 

H σχολική μονάδα αποτελεί ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα με τα δικά του μέλη, τα 

κοινωνικά υποσυστήματα/σχολικές τάξεις του και τη δική του κουλτούρα (Πασιαρδής & 

Πασιαρδή, 2006). Επομένως, η λειτουργία μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας επηρεάζεται από το 

σχολικό κλίμα μέσα στο οποίο επιτελείται το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο. Το σχολικό κλίμα 

αναφέρεται στην ποιότητα και τον χαρακτήρα της σχολικής ζωής, όπως βιώνεται από τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας και αντικατοπτρίζει τους κανόνες, τους στόχους, τις αξίες, τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, τις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης και τις οργανωτικές δομές (Cohen et al., 2009). 

Καθώς ο μαθητικός πληθυσμός στα ελληνικά σχολεία εμφανίζει μεγάλο εύρος 

διαφοροποιήσεων, είναι σημαντική η δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος, το οποίο παρέχει 

ασφαλές περιβάλλον που επιτρέπει να εκφράζονται όλοι οι μαθητές και να αξιοποιούνται οι 

ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες τους και το πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Για τη 

βελτίωση του σχολικού κλίματος απαιτείται συνεργασία όλων των μελών της εκπαιδευτικής και, 

ιδιαίτερα, της σχολικής κοινότητας. Σε επίπεδο στελεχών των δομών υποστήριξης του 

εκπαιδευτικού έργου, μπορούν να αναπτυχθούν ποικίλες συνεργατικές δράσεις.  

Παραδείγματα: Παρεμβατικές δράσεις συνεργασίας των Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης με τη 

διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. για την παιδαγωγική διαχείριση παραβατικών συμπεριφορών 

των μαθητών και τη διαχείριση τάξης - Δράσεις συνεργασίας Σ.Ε.Ε. με Α.Ε.Ι., Κέντρα 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Πρόληψης για θέματα ανάπτυξης καλής επικοινωνίας και 

συνεργασίας, αποτροπής στερεοτύπων και προκαταλήψεων, προσαρμογής και ένταξης στο σχολικό 

περιβάλλον και για προγράμματα, π.χ. για την προάσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων, για τη 

δημοκρατία στο σχολείο, για την ομαλή μετάβαση των μαθητών από μία σχολική βαθμίδα στην 

επόμενη. - Βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης συναισθημάτων από επιστήμονες με ειδικότητα στην 

αντιμετώπιση δυσκολιών προσαρμογής στο σχολικό χώρο σε συνεργασία με τους Σ.Ε.Ε.. - 

Συνεργασία Σ.Ε.Ε. με Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε 

ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, που συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη συνεργατικής και αειφορικής 

κουλτούρας μαθητών και εκπαιδευτικών, π.χ. προγράμματα πολιτιστικά, Αγωγής Υγείας, 

Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικά, προγράμματα Erasmus, eTwinning - Ειδικά υποστηρικτικά-

αντισταθμιστικά προγράμματα για μαθητές με συγκεκριμένα προβλήματα, π.χ. ενδοσχολικής βίας, 

σχολικής διαρροής, κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων, με τη συνεργασία Σ.Ε.Ε. 

Παιδαγωγικής Ευθύνης, Κ.Ε.Σ.Υ., Σ.Ε.Ε.  Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Κέντρων Πρόληψης, 

υπηρεσιών υγείας, ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών. 
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Ως παραδείγματα ανάπτυξης συνεργειών και συνεργασιών παρατίθενται α) ένα πρόγραμμα 

για την ομαλή μετάβαση των μαθητών και β) ένα αντισταθμιστικό πρόγραμμα που αφορά την 

ενδοσχολική βία: 

α) Πρόγραμμα για την ομαλή μετάβαση. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

συνεργάζονται εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων, 

οι Σ.Ε.Ε. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα στελέχη των Κ.Ε.Σ.Υ. και οι Ενώσεις και Σύλλογοι 

γονέων και κηδεμόνων. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία πλαισίου καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργατικών δομών μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και μαθητών 

και μεταξύ εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης. 

β) Πρόγραμμα για την ενδοσχολική βία. Σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, είναι σκόπιμη η 

συνεργασία των Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κέντρων Πρόληψης, για την 

ενημέρωση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. 

Για παράδειγμα, πραγματοποιείται ενημέρωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας για το 

φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας, τις αιτίες τις μορφές και τις συνέπειές του, καθώς και  

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μαθητών, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, για την εφαρμογή 

τρόπων ειρηνικής επίλυσης διαφορών (π.χ. Διαμεσολάβηση Ομηλίκων). Σε επίπεδο δευτερογενούς 

πρόληψης, σε συνεργασία των Σ.Ε.Ε. με ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και το Κ.Ε.Σ.Υ., μπορούν να 

πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για μαθητές που είναι πιθανό  να εμπλακούν σε περιστατικά 

εκφοβισμού είτε ως θύματα είτε ως θύτες. Σε τρίτο επίπεδο παρέμβασης σε συγκεκριμένους 

μαθητές που ενεπλάκησαν ως θύματα, θύτες ή παρατηρητές, προτείνεται η υλοποίηση δράσεων 

ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, διαχείρισης θυμού, τεχνικών χαλάρωσης, αυτοπροστασίας, με 

τη συνδρομή των αρμοδίων Σ.Ε.Ε., του Κ.Ε.ΣΥ. και του Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. 

Για περιστατικά αυξημένης βαρύτητας, ζητείται η συνδρομή ψυχολόγων, υπηρεσιών υγείας, 

ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. των Δήμων). 

Στη βελτίωση του σχολικού κλίματος συμβάλλει, επίσης, η ανάπτυξη συνεργειών για τη 

δημιουργία εκπαιδευτικών τοπικών, περιφερειακών, εθνικών θεματικών δικτύων. Παραδείγματα: 

Συνεργασία των Σ.Ε.Ε, Κ.Ε.Σ.Υ, Κ.Ε.Α. με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, για τη δημιουργία 

Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». - Συνεργασία των Σ.Ε.Ε. 

φιλολόγων, της τοπικής εφορείας αρχαιοτήτων και μουσείων για τη σύσταση Τοπικού Δικτύου με 

θέμα «Μουσειακή εκπαίδευση εφήβων». 

2.3. Διεπιστημονική υποστήριξη της επιστημονικής και παιδαγωγικής εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών 

Οι ταχύτατες αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα που 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού γίγνεσθαι, η πρόοδος και τα νέα πορίσματα των 

επιστημονικών ερευνών, οι νέοι τρόποι διδασκαλίας και μάθησης προβάλλουν επιτακτική την 

ανάγκη για ενίσχυση της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, 

προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της επαγγελματικής αλλά 

και της προσωπικής τους ζωής. Η προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται με την 

επαγγελματική ανάπτυξή του και την ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και, επομένως, 

προβάλλει ως αναγκαία η καθιέρωση μιας συνεχούς επιμορφωτικής διαδικασίας, μια εξελικτικής 

πορείας που διατρέχει όλη τη θητεία των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 2006). 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ για τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου, οι Σ.Ε.Ε. συνεργάζονται για την οργάνωση του πλαισίου επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις και διδακτικές ανάγκες, 

ενισχύοντας τις δυνατότητές τους για επαγγελματική ανάπτυξη (ΦΕΚ 4299/ Β’/27-09-2018). 

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνονται και πραγματοποιούνται επιμορφωτικές δράσεις για τη 

στήριξη των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, με τη συνεργασία 

Σ.Ε.Ε. διαφορετικών ειδικοτήτων και βαθμίδων, με Α.Ε.Ι. και με ειδικούς επιστήμονες για: α) 

Θέματα διδακτικής: μεθοδολογία, ανάπτυξη γραμματισμών (κριτικού, ψηφιακού, κοινωνικού, 
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οπτικοακουστικού, θεατρικού), εμπλουτισμός της διδασκαλίας (Τ.Π.Ε., Τέχνη, διαθεματικότητα), 

β) Παιδαγωγικά θέματα (με τη συμμετοχή και του Κ.Ε.Σ.Υ.): αξιολόγηση μαθητών, διαχείριση 

τάξης, παιδαγωγικό συμβόλαιο, ενίσχυση κινήτρων μαθητών -  κοινωνική και συναισθηματική 

αγωγή, γ) Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος: διαχείριση εργασιακού άγχους, εκπαιδευτική 

έρευνα, ο ρόλος της ηγεσίας, εναλλακτικές μέθοδοι παρουσίασης σχολικών εορτών κ.ά. 

Παράδειγμα: Επιμορφωτική δράση για τη διαχείριση σχολικής τάξης, σε 4 δίωρα, με τη 

συνεργασία Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης και Κ.Ε.Σ.Υ. Στόχοι επιμόρφωσης: ενίσχυση της θεωρητικής γνώσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης τάξης και πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων 

συμπεριφοράς των μαθητών, καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων, βελτίωση του παραγόμενου 

εκπαιδευτικού έργου, επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών  μέσω 

διαρκούς κριτικού στοχασμού. 1ο δίωρο: επαγωγική διαμόρφωση θεωρητικού πλαισίου μέσα από 

μελέτες περίπτωσης και προτάσεις για διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς. 2ο δίωρο: 

μηχανισμοί πρόληψης προβλημάτων συμπεριφοράς, μέσα στήριξης και ενθάρρυνσης της 

επιθυμητής συμπεριφοράς, σημασία του θετικού διδακτικού - παιδαγωγικού κλίματος για την 

πρόληψη προβλημάτων συμπεριφοράς. 3ο δίωρο: μορφές αντιμετώπισης ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς, προτάσεις παιδαγωγικής αντιμετώπισης. 4ο δίωρο: τεχνικές ειρηνικής επίλυσης 

δυσκολιών, διαφορών, συγκρούσεων και προβληματικών συμπεριφορών στο σχολείο (π.χ. 

διαμεσολάβηση ομηλίκων). 

2.4. Ενδυνάμωση των σχέσεων με τους γονείς 

Η συχνότητα και η ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ σχολείου και 

γονέων/κηδεμόνων των μαθητών αποτελούν βασικό παράγοντα για την ομαλή και καλή λειτουργία 

της σύγχρονης σχολικής μονάδας (Γεωργίου, 2000). Οι καλές σχέσεις δημιουργούν θετικό κλίμα, 

προλαμβάνουν προβλήματα (π.χ. προσαρμογής, συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών) και 

αποτελούν ευνοϊκό πλαίσιο ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων για τη σχολική στρατηγική και 

πρακτική (Ματσαγγούρας, 2004; Μπρούζος, 2009). 

Στα καθήκοντα των Σ.Ε.Ε. συμπεριλαμβάνεται η συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την 

υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην εκπαίδευση των γονέων/κηδεμόνων και αφορούν την 

ενίσχυση του ρόλου τους και την προαγωγή της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας. 

Παραδείγματα: Επιμορφωτικά σεμινάρια για τον γονεϊκό ρόλο και για τη συνεργασία των 

γονέων/κηδεμόνων με το σχολείο. - Συμβουλευτική γονέων για τη στήριξη των εφήβων μαθητών 

σε θέματα όπως είναι η διαχείριση άγχους, η πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής 

παθογένειας (π.χ. σχολική βία, εξαρτησιογόνες ουσίες), η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο και 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.ά.). – Δημιουργία και λειτουργία σχολών 

γονέων. 

3. Συμπεράσματα 

Η διεπιστημονική συνεργασία αποτελεί ένα αναδυόμενο νέο πεδίο και μια παιδαγωγική 

πρόκληση με στόχο την ολιστική προσέγγιση και με θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα εκείνων που την υιοθετούν και την εφαρμόζουν (Duerr, 2008). 

Η διεπιστημονική προσέγγιση απαιτεί συνεργατική ομαδική εργασία, συνθέτει τα 

χαρακτηριστικά και τις μεθόδους πολλαπλών επιστημονικών κλάδων και αναπτύσσει την κριτική 

σκέψη, τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία, και, γενικότερα, δεξιότητες δια βίου μάθησης. 

Η εφαρμογή της διεπιστημονικής συνεργασίας των στελεχών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σημαντική για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων 

τους και προωθείται στο νέο θεσμικό πλαίσιο των νέων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού 

έργου. 

Τα στελέχη εκπαίδευσης είναι πιθανό κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών 

δράσεων να αντιμετωπίσουν ορισμένες δυσκολίες οι οποίες οφείλονται κυρίως στους 
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διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης διδακτικών και παιδαγωγικών θεμάτων, στις διαφορετικές 

απαιτήσεις και στο διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας των εκπαιδευτικών βαθμίδων, αλλά και στη 

δυσκολία εξεύρεσης κοινού διαθέσιμου χρόνου για προετοιμασία και υλοποίηση δράσεων. Επίσης, 

δυσκολίες προκύπτουν από τις μεγάλες περιοχές ευθύνης των Σ.Ε.Ε., από τη μη ολοκληρωμένη 

λειτουργία όλων των δομών (π.χ. των Κ.Ε.Α. και ορισμένων Κ.Ε.Σ.Υ.), από τα αυξημένα 

καθήκοντα και υποχρεώσεις κάποιων δομών (π.χ. Κ.Ε.Σ.Υ.) και τη συνακόλουθη αδυναμία 

πλήρους ανταπόκρισης σε αυτές, που επιτείνεται στις περιπτώσεις μη επαρκούς στελέχωσής τους, 

όπως συμβαίνει σε ορισμένα Κ.Ε.Σ.Υ.. 

Ωστόσο, τα οφέλη της διεπιστημονικής συνεργασίας είναι πολλά και για τα στελέχη και για 

τους τελικούς αποδέκτες που είναι οι σχολικές μονάδες, οι εκπαιδευτικοί και, κυρίως, οι μαθητές. 

Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται από τα πρόσωπα στη διεπιστημονική ομάδα και αξιοποιούνται 

μοντέλα διεπιστημονικής υποστήριξης στη βάση της κατανόησης της πολυπλοκότητας και της 

συστημικότητας της εκπαίδευσης. Διαμορφώνεται, έτσι, μια νέα κουλτούρα επιστημονικής 

σύμπραξης, που βασίζεται στη συνεργασία και στη συλλογικότητα και οδηγεί στον υπερκερασμό 

τη μοναξιάς σε επιστημονικό επίπεδο. 

Η άμεση σύνδεση των εκπαιδευτικών δομών μεταξύ τους και με τις σχολικές μονάδες 

δημιουργεί μια διαλεκτική σχέση που επιτρέπει την αλληλεπίδραση και τη συνένωση δυνάμεων, 

παιδαγωγικών και μαθησιακών εργαλείων, εμπειριών και γνώσεων. Διαμορφώνεται μια 

αποτελεσματική διεπιστημονική ομάδα, περισσότερο δημιουργική, με κοινό όραμα και στόχους, 

που λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο ως κοινότητα μάθησης, πρακτικής και σύνθεσης γνώσεων, 

δεξιοτήτων, επιστημονικών πεδίων, πρακτικών, αλλά και ως κοινότητα συναισθηματικής στήριξης 

και ασφάλειας. Οι διακριτές πληροφορίες συντίθενται και συνδέονται με τις πραγματικές 

καθημερινές εκπαιδευτικές ανάγκες, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αποδοτικότητας των 

παρεμβάσεων που υλοποιούνται από τα στελέχη εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση διαφορετικών οπτικών 

και πρακτικών που προσφέρει κάθε επιστήμη προωθεί καινοτόμες λύσεις στα προβλήματα που 

απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα και έχει ως επακόλουθο την ολιστική προσέγγιση και 

υποστήριξη της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, την ευρεία διερεύνηση προβλημάτων και τη 

βέλτιστη επιλογή των κατάλληλων απαντήσεων με τη μεγαλύτερη δυνατή εγκυρότητα. 

Επίσης, επιτυγχάνεται ο συντονισμός υποστηρικτικών δομών, υπηρεσιών και δράσεων και 

αποφεύγονται οι επικαλύψεις και επαναλήψεις. Κατά συνέπεια, διασφαλίζονται η συνέχεια, η 

συνέπεια και η αφοσίωση στο έργο και η ικανοποίηση από αυτό. 

Επιπλέον, το συλλογικό και όχι προσωποκεντρικό μοντέλο εκπαιδευτικής στήριξης των 

στελεχών εκπαίδευσης λειτουργεί ως πρότυπο συνεργασίας των εκπαιδευτικών και, κατ΄ επέκταση, 

των μαθητών, οι οποίοι μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους, να συνδέουν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις τους με νέες ιδέες και να ανακαλύπτουν απροσδόκητες διεπιστημονικές 

συνδέσεις, αναπτύσσοντας, ταυτόχρονα, προηγμένες δεξιότητες σκέψης και κριτικής ανάλυσης και 

καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη του «μετασχηματιστικο-ηθικού» 

μοντέλου ηγεσίας για την επίτευξη αποτελεσματικής διοίκησης της σχολικής μονάδας. Ειδικότερα 

τονίζεται ότι η ποιότητα της σχολικής ηγεσίας συντελεί καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. Στην κατεύθυνση αυτή φαίνεται να συμβάλει εποικοδομητικά το μοντέλο της 

«μετασχηματιστικο-ηθικής» διοίκησης, το οποίο έχει ως βασικό πυρήνα τη συμμετοχικότητα που 

http://www.biblionet.gr/author/18700/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BF%CF%82
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λειτουργεί στον άξονα «βάση προς την κορυφή». Για την επίτευξη αυτή ο σχολικός ηγέτης δύναται 

μέσω του συνδυασμού του στοιχείου της μετασχηματιστικότητας και του ήθους στην άσκηση της 

ηγεσίας του να επιτύχει αποτελεσματική διαχείριση των ανακυπτόντων ζητημάτων στο σχολείο. Το 

ζήτημα της λειτουργικότητας της «μετασχηματιστικο-ηθικής» διοίκησης αποτελεί ένα 

διεπιστημονικό ερευνητικό πεδίο, το οποίο δεν έχει ακόμη μελετηθεί στο ανάλογο επίπεδο. Στη 

βάση αυτή και η παρούσα εργασία θέτει προοπτικές περαιτέρω έρευνας και μελέτης. 

Λέξεις κλειδιά: μετασχηματισμός, ηθική, διοίκηση, σχολείο 

1. Εισαγωγή 

Η ποιότητα της σχολικής ηγεσίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Βασιλειάδου, Διερωνίτου, 2014) και ο σχολικός 

ηγέτης είναι ο βασικός παράγοντας οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 

Από το συνδυασμό του μοντέλου της μετασχηματιστικής ηγεσίας με το μοντέλο της ηθικής ηγεσίας 

αναδεικνύεται η αναγκαιότητα λειτουργίας μιας διαφοροποιημένης πρότασης εκπαιδευτικής 

ηγεσίας συσχετισμού των παραγόντων του μετασχηματισμού και της ηθικότητας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Διαχρονική εξελιξιμότητα του ρόλου του ηγέτη της σχολικής μονάδας 

Ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη κατά το χρονικό διάστημα 1920-1970 εμφάνιζε αδυναμίες, οι 

οποίες εντοπίζονταν κυρίως στη δυσχέρεια ανάπτυξης καινοτομιών στη σχολική μονάδα, αλλά και 

της ευελιξίας επίλυσης εκπαιδευτικών ζητημάτων που προέκυπταν σε αυτήν (Πασιαρδής, 2015α). 

Ο διευθυντής λειτουργούσε περισσότερο ως διοικητικός παράγοντας που διέθετε γνωστικές 

δεξιότητες χειρισμού διοικητικών ζητημάτων της σχολικής μονάδας (Wong, 1998) και παρείχε 

καθορισμένη κατεύθυνση στους εργαζόμενους στη σχολική μονάδα που διοικούσε. 

Ωστόσο εξελικτικά διαπιστώθηκε η ανάγκη ο ηγέτης να αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του κάθε εργαζόμενου και να έχει την ικανότητα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κίνητρα, 

να επηρεάσει τη συμπεριφορά των υφισταμένων του, ώστε αυτοί να εργάζονται με τη θέλησή τους 

για την υλοποίηση των στόχων του οργανισμού. Αυτή ακριβώς η διαδικασία επηρεασμού της 

συμπεριφοράς των μελών μιας ομάδας από τον διευθυντή είναι που συνθέτει την έννοια του 

«ηγέτη» (Σαΐτης, 2005). Συνεπώς διαπιστώνεται ότι η βασική διαφορά μεταξύ ενός «διευθυντή» 

και ενός «διευθυντή-ηγέτη» εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί ο καθένας τον 

ανθρώπινο παράγοντα και στα ποιοτικά και στα ποσοτικά μεγέθη του αποτελέσματος (Σαΐτης, 

Σαΐτη, 2011). Επομένως για να ανταποκριθεί ο ηγέτης στον σύνθετο ρόλο του πρέπει να αποσκοπεί 

στην αλλαγή, στον τρόπο συμπεριφοράς και νοοτροπίας των ανθρώπων. 

Επιπρόσθετα ο ηγέτης της σχολικής μονάδας λειτουργεί στη βάση τριών διαστάσεων 

(Leithwood et al., 2010, όπ. αναφ. στο Παπαλόη, Μπουραντάς, 2012). 

α) Την ορθολογική διάσταση, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τον σχεδιασμό και τη 

διαπραγμάτευση των στόχων, αλλά και το υποστηρικτικό και φιλικό πνεύμα. 

β) Τη συναισθηματική διάσταση, η οποία αναφέρεται στον έλεγχο των συναισθημάτων που  

πρέπει να έχει ο ηγέτης, προκειμένου να μπορεί να κατανοεί τις ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας, 

δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης, συνεργασία και επικοινωνία. 

γ) Την οργανωσιακή διάσταση, η οποία περιλαμβάνει τη γενική υλικοτεχνική υποδομή, τις 

τάξεις και τον εξοπλισμό τους, το μέγεθος του σχολείου και τον αριθμό των μαθητών καθώς και τη 

διαχείριση του εκπαιδευτικού χρόνου. 

Από τη δεκαετία του 1970 η ηγεσία μετακινείται από το «καθοδηγητικό» (up down) προς το 

«μετασχηματιστικό» μοντέλο (Ckolia et al., 2014). Αναδείχτηκε δηλαδή η αναγκαιότητα οι εκπαιδευτικοί 

ηγέτες να δίνουν έμφαση στη δημιουργία κατάλληλης κουλτούρας για την επαγγελματική 
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ενδυνάμωση των «ακολούθων» τους και στην αποδοχή καινοτόμων επιλογών, ενεργειών και 

δράσεων (Bass, 1999, όπ. αναφ. στο Θεοφιλίδης, 2012). 

Στη βάση αυτή η μετασχηματιστική ηγεσία εμφανίζεται "όταν ένα ή περισσότερα άτομα 

αλληλεπιδρούν με άλλα με τέτοιο τρόπο ώστε οι ηγέτες και οι οπαδοί να αντλούν οι μεν από τους 

δε υψηλότερα επίπεδα κινήτρων και ηθικής" (Geijsel et al., 2003). Με αυτήν τη διάκριση οι 

υφιστάμενοι γίνονται «ακόλουθοι» και «οπαδοποιούνται» μετασχηματιζόμενοι σε εν δυνάμει 

ηγέτες (Θεοφιλίδης, 2012).Υπό αυτήν την έννοια η μετασχηματιστική ηγεσία ενέχει το στοιχείο της 

επιμεριστικής συλλογικότητας. Η σχέση μεταξύ ηγεσίας και «ακολούθου» έχει ηθική βάση που 

θεμελιώνεται σε επιθυμίες, ανάγκες, φιλοδοξίες και αξίες των ακολούθων. Αυτή η αμοιβαία 

υποστηρικτική σχέση ηθικής και παρωθητικής δέσμευσης μεταξύ ηγετών και «ακολούθων» 

συνδέεται με τη συνεχή επιδίωξη κοινών αλλά πάντα υψηλότερων σκοπών (Allix, 2000). Η 

επίτευξη του στόχου του οργανισμού είναι απόρροια μιας λειτουργικής συσχέτισης ηγέτη και 

«ακολούθων». Αποτελεί ουσιαστικά μια συλλογική πράξη που ενδυναμώνει την προοπτική 

επίτευξης σημαντικών αλλαγών του οργανισμού. Επιπρόσθετα ενέχει τη δυνατότητα «μιας σχέσης 

αμοιβαίας ενεργοποίησης που μετασχηματίσει τους οπαδούς σε ηγέτες και τους ηγέτες σε ηθικούς 

παράγοντες» (Burns, 1978). Ωστόσο, παρόλο που οι ηγέτες και οι «ακόλουθοι» μοιράζονται ένα 

κοινό ηθικό στόχο υπάρχει διάκριση ανάμεσά τους. Οι ηγέτες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία 

αλλά και τη διατήρηση της σχέσης με τους «ακολούθους», εκτιμούν τα κίνητρά τους και 

προβλέπουν τις δυνατότητες και τη στάση τους απέναντι στις πρωτοβουλίες (Allix, 2000). 

Επομένως, η σχέση ηγέτη και «ακολούθου» καθίσταται στη βάση ενός δημοκρατικού πλαισίου 

συνεργασίας και αλληλεπίδρασης για την επίτευξη νέων και δημιουργικών σκοπών. Κινητήρια 

δύναμη της ηγεσίας είναι η ηθική και δημοκρατική δέσμευση, που τροφοδοτείται με την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων, τα οποία μέσα από την εμπλοκή τους αναπτύσσουν ένα όραμα 

που δημιουργεί μια αίσθηση κοινών εννοιών, αξιών, στόχων και δεσμεύσεων (Allix, 2000). Η 

σχέση αυτή βρίσκεται στη βάση της συλλογικής συμμετοχικής δράσης, η οποία αναιρεί τον 

ανταγωνισμό και την άσκοπη σύγκρουση μεταξύ ηγέτη και «ακόλουθου», αναπτύσσοντας μια 

σχέση που στηρίζεται στην αμοιβαία ηθική στήριξη και την εμπιστοσύνη. Συνεπώς οι «ακόλουθοι» 

είναι σε θέση να καθορίσουν αλλά και να αντιληφθούν τις πραγματικές τους ανάγκες και να 

λάβουν τεκμηριωμένες απαντήσεις για  την αντιμετώπιση των αναγκών τους (Burns, 1978). 

Η μετασχηματιστικότητα παρέχει το κίνητρο στους ανθρώπους να προσπαθήσουν να 

βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Avolio και Bass (1988) 

αναφέρονται στον μετασχηματιστική ηγεσία ως "προστιθέμενη αξία" (Leithwood, Poplin 1992). 

2.2. Μετασχηματιστική ηγεσία στη σχολική μονάδα 

Ο Leithwood (1992) εφάρμοσε τη θεωρία του μετασχηματισμού στο χώρο του σχολείου. 

Συγκεκριμένα καθόρισε τους στόχους της μετασχηματιστικής ηγεσίας ως ανάπτυξης και 

διατήρησης μιας συνεργατικής σχολικής κουλτούρας που προωθεί την ανάπτυξη του προσωπικού 

(Taylor et al., 2004). Δημιούργησε έτσι ένα μοντέλο –πρότυπο, για τη σχολική ηγεσία, που 

επιδιώκει να επηρεάσει τους ανθρώπους με την οικοδόμηση από τη βάση προς τα πάνω και όχι από 

την κορυφή προς τα κάτω, διότι βασίζεται στην κατανόηση των αναγκών του καθενός 

«ακόλουθου» και όχι στο «συντονισμό και τον έλεγχο» αυτών. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω 

της: 

Α) Διαμόρφωσης οράματος. Ο ηγέτης στοχεύει στον εντοπισμό νέων ευκαιριών για το 

σχολείο του στην ανάπτυξη και την έμπνευση των «ακολούθων» με ένα όραμα για το μέλλον (Ckolia 

et al., 2014). 

Β) Εμπνευσμένη ενεργοποίηση μέσω της δημιουργίας ελκυστικών οραμάτων και των στόχων 

στους «ακολούθους» τους. Με αυτόν τον τρόπο ο ηγέτης βοηθά τους οπαδούς να καινοτομούν 

(Bass, 1999). 

Γ) Προώθηση της αποδοχής των στόχων της ομάδας μεταξύ του προσωπικού και η παροχή 

βοήθειας σε αυτούς για να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων (Ckolia et al., 2014). 
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Δ) Παροχή κατάλληλου μοντέλου συμπεριφοράς του ηγέτη, που θα ακολουθήσουν οι 

«οπαδοί» και η οποία  είναι σύμφωνη με τις αξίες που ο ηγέτης αναλαμβάνει (Ckolia et al., 2014). Η 

εξιδανικευμένη επιρροή πηγάζει από την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του μετασχηματιστή 

ηγέτη ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις ατομικές ανάγκες των υφισταμένων του. Οι «ακόλουθοι» 

εμπνέονται από τον μετασχηματιστή ηγέτη και τον ακολουθούν, διότι προκαλεί το θαυμασμό και 

τον σεβασμό τους επιδεικνύοντας  υψηλά ηθικά πρότυπα και αποφεύγοντας  τη χρήση της εξουσίας 

είτε άσκοπα είτε για προσωπικό του όφελος (Geijsel et al., 2003). 

Ε) Διαμόρφωση προσδοκιών επιτεύξεων από τον ηγέτη για ποιότητα και υψηλή απόδοση του 

προσωπικού (Leithwood, Jantzi, 2002). 

Στ) Εξατομικευμένη υποστήριξη εκ μέρους του ηγέτη που υποδηλώνει σεβασμό για 

μεμονωμένα μέλη του προσωπικού και ανησυχία για τα προσωπικά συναισθήματα και τις ανάγκες 

τους (Ckolia et al., 2014). Είναι η ικανότητα του ηγέτη  να ενθαρρύνει τους «ακολούθους» να του 

μιλήσουν για τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 

ανάγκες και τα συμφέροντα κάθε οργανωτικού μέλους (Bass, 1999). 

2.3. Λειτουργική αποτελεσματικότητα του μετασχηματιστικο-ηθικού μοντέλου ηγεσίας 

Σχετικές έρευνες για το μετασχηματιστικό μοντέλο δείχνουν αλλαγές συμπεριφοράς ως προς 

την προώθηση των στόχων της ομάδας, αλλά και της εξατομικευμένης στήριξης Leithwood (1994, 

όπ. αναφ. στο Hallinger, 2003). Επιτυγχάνεται βελτίωση εφαρμογής των μετασχηματιστικών 

ενεργειών προκειμένου να υπάρξουν μαθησιακά αποτελέσματα (Day et al., 2001 & Fullan, 2002, 

όπ. αναφ. στο Θεοφιλίδης, 2012). Οικοδομείται όραμα στοχαστικής και πνευματικής 

ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών (Geijsel et al., 2003). 

Γενικότερα στη μετασχηματιστική ηγεσία σημαντική θέση κατέχει η δέσμευση των 

«ακολούθων» στην υλοποίηση του οράματος του οργανισμού. Η δέσμευση των μελών της 

οργάνωσης και του ηγέτη σε μια κοινή διαθήκη ενισχύεται όταν η ηγεσία αυτή είναι ηθική, 

βασίζεται δηλαδή σε αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς.  Μια τέτοια ηγεσία επηρεάζει και την 

κουλτούρα της οργάνωσης (Sergiovanni, 1991, Sergiovanni, Corbally, 1986 & Vaill, 1986, όπ. 

αναφ. στο Wong, 1998), αποτελώντας κίνητρο σταθεροποίησης και αποδοτικότητας του σχολείου 

ταυτόχρονα με την ανάδειξη της ηθικής βάσης της ηγεσιακής δραστηριοποίησης (Wong, 1998). 

Ειδικότερα, η ηθική ηγεσία βασίζεται στο δομικό αξιακό σύστημα αλλά και τον 

προσανατολισμό των ηγετών, οι οποίοι διακρίνονται από το στοιχείο της μετασχηματοποίησης της 

ηγεσίας τους. Οι ηθικοί ηγέτες ασκούν εξουσία παρουσιάζοντας τις ηθικές αξίες ως γνώμονα για τη 

λήψη αποφάσεων, αλλά και ως πηγή επιρροής μέσα στην σχολική μονάδα (Leithwood et al.,  

1999). Η εξουσία και η επιρροή  του ηθικού ηγέτη πρέπει να προέρχονται από τις ισχύουσες 

αντιλήψεις για το τι είναι σωστό ή λάθος (Leithwood, Duke, 1999).  

Ειδικότερα, η ηθική της κριτικής, ως καθήκον του ηθικού ηγέτη, αποσκοπεί στην κατάργηση 

των ανισοτήτων μέσα στα σχολεία και στην κοινωνία, αφυπνίζοντας το πνεύμα των ατόμων με το 

να θέτει  συνεχώς δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του  δίκαιου  στις διαδικασίες και 

τους νόμους σε καθημερινά ζητήματα (Rucinski, Bauch, 2006). Ο Capper (1993) 14), υποστήριξε: 

«Οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να μπορούν να αμφισβητούν το τι συμβαίνει στην κοινωνία 

και στα σχολεία, καθώς και τα δύο αυτά συνδέονται. Πρέπει να γίνουν κριτικοί θεωρητικοί που 

μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση λανθασμένων πραγμάτων, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζουν 

βασικές ηθικές και αξίες». Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες σήμερα πρέπει να δεσμευτούν για μια ηθική 

φροντίδας βασισμένη στην πεποίθηση ότι η ακεραιότητα των ανθρώπινων σχέσεων θα πρέπει να 

γίνεται ιερή και ότι το σχολείο ως οργάνωση πρέπει να κρατήσει το καλό των ανθρώπων μέσα του 

ως ιερό (Rucinski, Bauch, 2006).  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα  άτομα διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

εξετάζουν τα ηθικά ζητήματα αλλά και τον εαυτό τους σε σχέση με άλλους ανθρώπους και 

γεγονότα. Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να ενστερνιστούν τις κατάλληλες αξίες που 

χαρακτηρίζουν ένα ηθικό άνθρωπο μέσα σε σχολικά πλαίσια (Rucinski, Bauch, 2006). Η ύπαρξη 
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αρετής ή ηθικού χαρακτήρα σε ένα άνθρωπο δεν είναι έμφυτη ∙ μπορεί να καλλιεργηθεί μέσω της 

μάθησης και  της πρακτικής (Rucinski, Bauch, 2006). Υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι η ηθική 

ζωή στηρίζεται στα θεμέλια της ατομικής αρετής και ότι το ατομικά ενάρετο άτομο μετασχηματίζει 

τους άλλους καθώς και το κοινωνικό περιβάλλον (Schwartz, 1985, Lin, Rosemont, & Ames, 1995, 

όπ.  αναφ. στο Bass, Steidlmeier, 1999).  Η αναγνώριση των ηθικών όψεων από τον εκάστοτε 

ηγέτη σε ένα ζήτημα αποτελεί βασικό βήμα για να ενεργοποιηθούν διαδικασίες ηθικής κρίσης κατά 

τη λήψη αποφάσεων  (Jones, 1991, Rest 1986).  Στη βάση αυτή για την ηθική λειτουργία ενός 

οργανισμού οι ηγέτες θα πρέπει να διακατέχονται από τα χαρακτηριστικά της επιμονής, 

πνευματικότητας, ακεραιότητας, ειλικρίνειας, ευγένειας και ανεκτικότητας (Rucinski, Bauch,  

2006) μέσω συμπεριφορικής σταθερότητα προς όλους για τις ίδιες καταστάσεις (Ποταμιάνος, 

1998), αλλά και ουσιαστικής επικοινωνίας και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της σχολικής 

μονάδας. Για την επίτευξη αυτή απαιτείται ο «μετασχηματιστικο-ηθικός» ηγέτης να βρίσκεται σε 

μία εσωτερική διαδικασία αυτοκριτικής της ηγετικής του δραστηριοποίησης. Η αυτοαξιολόγηση 

είναι εσωτερική διαλογική διαδικασία ανακάλυψης νέων οπτικών και τρόπων δράσης, ζωτική και 

συνεχής, γιατί αποτελεί τον πυρήνα της ανάπτυξης του ατόμου.  

Επιπρόσθετα το στοιχείο της αυτοπραγμάτωσης στη «μετασχηματιστικο- ηθική» ηγεσία 

αναδύεται στο δομικό και λειτουργικό χαρακτήρα μιας συσχετιστικά διαφοροποιημένης πρότασης 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, όπως μπορεί να νοηθεί και να γίνει αντιληπτή η «μετασχηματικο-ηθική» 

ηγεσία. Στη «μετασχηματιστικο-ηθική» ηγεσιακή προοπτική, δομικοί παράγοντες αποτελούν η 

ηθικότητα και η αξιακότητα της ασκούμενης ηγεσίας, ως βάση ανθρωπιστικής και κοινωνικής 

δυναμικής συλλογικών διοικητικών σχέσεων των μελών ενός οργανισμού και ειδικότερα της 

σχολικής μονάδας.  

Στη βάση αυτή ο Burns (1978), ο Bass (1985) και οι Howell & Avolio (1992) εντόπισαν και 

κατέδειξαν τα στοιχεία της ηθικής διάστασης στην προοπτική της μετασχηματιστικής ηγεσίας. 

Ειδικότερα ο Burns χαρακτηρίζει ως «μετασχηματιστή» τον ηγέτη που εξυψώνεται και 

αναγνωρίζεται ως ηθική οντότητα. Για τον Bass ο μετασχηματιστής είναι ο ηγέτης που μπορεί να 

είναι ενάρετος ανάλογα με τις αξίες του. Οι Howell & Avolio θεώρησαν ότι μόνο οι ηγέτες που 

ενδιαφέρονται για  το κοινό καλό μπορούν να είναι πραγματικά μετασχηματιστές ηγέτες. Οι 

O'Connor, Mumford και συνεργάτες (1995) έδειξαν πως μια ηγεσία με ηθική βάση ενέχει την 

αυθεντικότητα στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του ηγέτη και των μελών του οργανισμού που 

ηγείται. Σε άλλη περίπτωση πρόκειται για ψευδο-μετασχηματιστική ηγεσία, η οποία θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα για τον οργανισμό και τα μέλη του  (Bass, 

Steidlmeier, 1999). Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε η σχέση μεταξύ μετασχηματιστικής ηγεσίας και 

υψηλών ηθικών προτύπων, τονίζοντας ότι η ηθική σχετίζεται θετικά με την μετασχηματιστική 

ηγεσία (Turner, et.al., 2002). «Η μετασχηματιστική ηγεσία βρίσκεται στο επίπεδο της "ηθικής 

εξέλιξης" του Kohlberg, καθώς δίνει έμφαση στις καθολικές αρχές της δικαιοσύνης και στα 

συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων στην οργάνωση» (Turner, Barling, 1998,  όπ. αναφ. στο 

Bass  Steidlmeier, 1999). Η μετασχηματιστική ηγεσία θεωρείται ότι περιλαμβάνει την ηθική 

ωριμότητα (Kuhnert, Lewis, 1987) και την ηθική ανάκτηση  των υφισταμένων (Burns, 1978, όπ. 

αναφ. στο Bass, Steidlmeier, 1999). Για να επιτευχθεί αυτό ο Burns (1978) θα ισχυριστεί ότι οι 

μετασχηματιστές ηγέτες εμπνέουν τους «ακολούθους» τους ευθυγραμμίζοντας τα συστήματα 

αξιών, τα δικά τους και των «ακολούθων» τους προς τις ηθικές αρχές.  

Οι μετασχηματιστές ηγέτες λειτουργούν ως «πρότυπα ρόλων προς μίμηση από τους οπαδούς, 

αλλά και αποτελούν «υψηλά πρότυπα δεοντολογικής και ηθικής συμπεριφοράς» (Brown et al., 

2005) με σταθερότητα σε όμοιες διαχειριστικές καταστάσεις που προκύπτουν σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές (Walumbwa & Schaubroeck, 2009). Διαφορετικά δεν θα εμπνεύσει και δεν θα 

μπορέσει να διαχυθεί το όραμα στους «ακολούθους», θέτοντας τις βάσεις μιας δυναμικά 

διαφοροποιημένης κουλτούρας της σχολικής μονάδας.  

Για τον Bass (1985) οι μετασχηματιστές ηγέτες μπορεί να είναι ηθικοί ή ανήθικοι, ανάλογα 

με το κίνητρό τους. Η αυθεντική μετασχηματιστική ηγεσία πρέπει να βασίζεται στην ηθική 
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θεμελίωση αξιών. Το αντίθετο είναι η μη αυθεντική ή ψευδο-μετασχηματιστική ηγεσία (Sartre, 

1992. όπ. αναφ. στο Bass, Steidlmeier, 1999). Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι Bass & Steidlmeier 

(1999) προχώρησαν στον διαχωρισμό των αυθεντικών μετασχηματιστών ηγετών από τους  ψευδο-

μετασχηματιστές ηγέτες (Brown & Trevino, 2006).  Η διαφορά τους έγκειται στην αυθεντικότητα 

των αξιών που υπηρετούν και αναδύουν κατά την άσκηση του ηγετικού τους ρόλου (Bass, 

Steidlmeier, 1999). Ακόμη οι Henderson &  Hoy (1983) ορίζουν έναν ηγέτη ως μη αυθεντικό όταν 

αυτός ή αυτή είναι υπερβολικά συμβατός/ή με τα στερεότυπα και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με 

τον ρόλο του «ηγέτη». Οι Avolio, Luthans & Walumbwa (2004) χαρακτηρίζουν «αυθεντικούς» 

τους ηγέτες που έχουν βαθιά συνείδηση για το πώς σκέφτονται και συμπεριφέρονται. Διακρίνονται 

από αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, διαλλακτικότητα και ισχυρό ηθικό χαρακτήρα (Avolio, et al., 

2004, όπ. αναφ. στο Avolio, Gardner, 2005). 

Σε αντιστοιχία οι Shamir & Eilam (2005, όπ. αναφ. στο Avolio & Gardner, 2005) καθόρισαν 

τέσσερα  χαρακτηριστικά των αυθεντικών ηγετών: α) είναι αληθινοί για τους εαυτούς τους, αντί να 

συμμορφώνονται με τις προσδοκίες των άλλων, β) υποκινούνται από προσωπικές πεποιθήσεις και 

όχι  από τα προσωπικά τους οφέλη, γ) είναι πρωτότυποι, δηλαδή καθοδηγούνται από την δική τους 

προσωπική  άποψη και δ) οι πράξεις τους βασίζονται στις προσωπικές τους αξίες και πεποιθήσεις. 

Υπήρξε ακόμη η άποψη ότι η αυθεντική ηγεσία και η ανάπτυξή της εμπεριέχουν ένα εγγενές ηθικό 

στοιχείο (Luthans & Avolio, 2003, May et al. 2003). Οι  αυθεντικοί ηγέτες αναπτύσσουν και 

αξιοποιούν αποθεματικά ηθικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας, θάρρους και ευελιξίας για την 

αντιμετώπιση δεοντολογικών ζητημάτων και την επίτευξη αυθεντικών και συνεχών ηθικών 

ενεργειών (Avolio & Gardner, 2005). 

Η  αυθεντική ηγεσία απαιτεί αυξημένα επίπεδα αυτογνωσίας. Οι Gardner et al., (2005) θέτουν 

τέσσερα στοιχεία της αυτογνωσίας που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη της αυθεντικής 

ηγεσίας: α) αξίες, β) γνωστικές γνώσεις σχετικά με την ταυτότητα, γ) τα συναισθήματα και δ) τα 

κίνητρα και οι στόχοι (Gardner et al., 2005, όπ. αναφ. στο Avolio & Gardner, 2005). Επιπλέον, ο 

θετικός τρόπος μοντελοποίησης των διαφόρων συνιστωσών της αυθεντικότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτογνωσίας, των διαδικασιών αυτορρύθμισης, των θετικών 

ψυχολογικών καταστάσεων ή και μιας θετικής ηθικής προοπτικής, αναγνωρίστηκε με συνέπεια ως 

πρωταρχικός μηχανισμός, όπου οι αυθεντικοί ηγέτες επηρεάζουν και αναπτύσσουν τους 

«ακολούθους» τους (Avolio et al., 2004, Gardner et al., 2005, Ilies et al., 2005, Luthans & Avolio, 

2003, May et al., 2003, Shamir & Eilam, 2005).  Η σχέση μεταξύ μετασχηματιστή ηγέτη και 

αυθεντικού είναι ικανή συνθήκη αλλά όχι αναγκαία (Avolio, Gardner, 2005). Ο αυθεντικός 

μετασχηματιστής ηγέτης είναι γνήσιος για τον εαυτό του και για τους άλλους και χαρακτηρίζεται 

από υψηλά ηθικά πρότυπα. Οφείλει να δεσμεύεται για έναν σαφώς διατυπωμένο, συνεχώς 

επιβαλλόμενο κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς, ο οποίος συμβάλλει στη θέσπιση αποδεκτών 

προτύπων. Πρέπει να προωθεί μια οργανωτική κουλτούρα με υψηλά ηθικά πρότυπα για να 

ενσωματωθούν αυτά σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Αντίθετα η ψευδο-

μετασχηματιστική ηγεσία προωθεί διεφθαρμένα πρότυπα αξιών  αξίες όπως η μεροληψία, η 

θυματοποίηση και τα ειδικά συμφέροντα και τελικές αξίες όπως η φυλετική υπεροχή, η υποταγή 

και ο κοινωνικός δαρβινισμός (Carey, 1992, Solomon, 1996). Οι Bass & Steidlmeier (1999) 

υποστήριξαν ότι ο ψευδο-μετασχηματιστής ηγέτης μπορεί να εφεύρει φανταστικά εμπόδια. 

Επιπλέον ενέχει μια επίπλαστη αυθεντικότητα. Μπορεί  να αναζητεί δύναμη και θέση σε βάρος των 

επιτευγμάτων των «ακολούθων» του και η συμπεριφορά του να είναι ασυνεπής και αναξιόπιστη. 

Τα οράματά του είναι συνήθως μεγαλοπρεπή, όμως δεν έχουν την ίδια αίσθηση ευθύνης που έχουν 

οι αυθεντικοί μετασχηματιστές  ηγέτες. Οι αυθεντικοί μετασχηματιστές ηγέτες συνεπικουρούνται 

από τις διαδικασίες ενσωμάτωσης των «ακολούθων», διότι όπως υποστηρίζουν οι O'Reilly et al., 

(1991) καθώς οι οπαδοί κοινωνικοποιούνται σε μια οργάνωση αυξάνεται η συσχέτιση μεταξύ των 

αξιών τους και των αξιών της οργάνωσης. Συμπερασματικά και στη βάση των προαναφερθέντων 

προκύπτει ότι το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά 

εάν ο μετασχηματιστής ηγέτης διακρίνεται από υψηλά επίπεδα ηθικής συλλογιστικής. 
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3. Επίλογος 

Καταληκτικά των όσων προαναφέρθηκαν επισημαίνεται ότι ο «μετασχηματιστικο-ηθικός» 

ηγέτης χαρακτηρίζεται από την ικανότητα ανάδειξης μιας συνεχούς διαδικασίας μετασχηματισμού 

από μια κατάσταση σε μια άλλη, που εισάγεται λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών πιέσεων στον 

οργανισμό που διοικεί. Αυτό οδηγεί σε μια μετασχηματοποιημένη κατάσταση των προϋπαρχουσών 

αξιών, πρακτικών και αποτελεσμάτων. Στη βάση αυτή και το μοντέλο του μετασχηματιστικο-

ηθικού ηγέτη στη σχολική μονάδα μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ηγέτη της με τρόπο που να 

λαμβάνεται υπόψη ότι οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές των 

συμμετεχόντων στο σχολείο δεν μπορούν να αλλάξουν βάσει οδηγιών. Μπορούν όμως να 

καλλιεργηθούν και να ενισχυθούν στο πλαίσιο κοινά αποδεκτών κανόνων συμμετοχής. Αυτό είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί με τη δημιουργία συνθηκών που βασίζονται στη δυνατότητα ενεργούς 

συμμετοχής τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των λοιπών εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων αλλά 

και των μαθητών, που αφορούν τον σχολικό οργανισμό. Βασίζονται, επίσης, στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας των προσεγγίσεων που οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση της πραγματικότητας του 

σχολικού οργανισμού, αλλά και στην απόκτηση γνώσης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη 

λήψη αποφάσεων, αλλά και στη διαχείριση των συγκρούσεων που οδηγούν σε ουσιαστικές λύσεις 

σύνθετων προβλημάτων. 

Στην ανωτέρω λογική ο «μετασχηματιστικο-ηθικός» ηγέτης ενθαρρύνει τον δημιουργικό και 

λειτουργικό συμβιβασμό, ενδυναμώνοντας τη συναισθηματική σχέση ως μια υπεύθυνη πράξη, 

ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και ειδικότερα οι συγκρούσεις που προκαλούνται εξαιτίας 

των ηθικών διαφοροποιήσεων. Το ζήτημα λαμβάνει ευρύτερη διάσταση για το σχολικό οργανισμό, 

όπου οι στάσεις και οι θέσεις είναι υπό διαμόρφωση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία 

παραμορφωτικών αντιλήψεων, αλλά και στην κυριαρχία  αρνητικών στερεοτύπων από τους 

μαθητές και κατ΄ επέκταση σε μια στρεβλή ενδοσχολική κουλτούρα. Σε αυτό καθοριστική είναι η 

παρέμβαση του «μετασχηματιστικό-ηθικού» ηγέτη, μέσω του οράματος, που θα επιχειρήσει να 

δημιουργήσει αλλά και να εμπνεύσει όλους τους συμμέτοχους της σχολικής κοινότητας σε μια 

αγαστή συνύπαρξη. Τη δημιουργία επομένως ενός ηθικού κώδικα κοινής συμπεριφοράς ως βάση 

αρχών και αξιών, απόρροια της ηθικής ηγετικής υπόστασης του ιδίου, ως δομικό χαρακτηριολογικό 

στοιχείο της ηγεσίας του στον σχολικό οργανισμό. 
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Περίληψη 

Η εργασία βασίζεται στη θεωρία των θεσμών των Acemoglou και Robinson (2012). 

Συγκεκριμένα, αναζητείται η επίδραση των υφιστάμενων πολιτικών και οικονομικών θεσμών στη 

λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Στη νεωτερική εποχή, η επιτυχία των εθνών με όρους 

οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ευημερίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία 

των πολιτικών και οικονομικών θεσμών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θεσμοί σε πεδία όπως η 

εκπαίδευση αποκτούν αυξημένη σημασία λόγω του αντισταθμιστικού χαρακτήρα και των 

δυνατοτήτων κοινωνικής κινητικότητας που προσφέρουν. Στην παρούσα βιβλιογραφική 

ανασκόπηση επιχειρείται η σύνδεση της θεωρίας των θεσμών με το ελληνικό συγκείμενο. Κεντρικό 

συμπέρασμα αναδεικνύεται ο μη ουδέτερος χαρακτήρας της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία 

διαμορφώνεται μέσω διαρκούς σύγκρουσης πολιτικών κομμάτων και ομάδων πίεσης. Η εργασία 

περιλαμβάνει σειρά προτάσεων ως προς τη σύγκλιση εκπαιδευτικής πολιτικής-κοινωνικών 

αναγκών, η οποία εδράζεται στην επίτευξη ενός «minimum consensus» των κοινωνικών τάξεων 

μέσω της δημιουργίας σταθερών ανοιχτών πολιτικών θεσμών, ικανών να μεταρρυθμίσουν 

ουσιαστικά το εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: νεωτερικότητα, θεσμική θεωρία, εκπαίδευση, Ελλάδα  

1. Εισαγωγή 

Η προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής ενός εθνικού κράτους στη μεταβιομηχανική εποχή 

προϋποθέτει τη νοηματοδότηση σειράς σύνθετων όρων-πλαισίων. Η συλλογιστική που 

αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία εκκινεί από την απόδοση νοήματος στις έννοιες της 

νεωτερικότητας, της μετανεωτερικότητας και των θεσμών. Για τις δύο πρώτες, η συνεχής 

διαπραγμάτευσή τους από την πλανητική ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί έργο διεπιστημονικό, 

εφόσον αφορά όλο το φάσμα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής εξέλιξης των τελευταίων 

αιώνων. Συνδυάζοντας διάφορες προσπάθειες διατύπωσης ορισμού, νεωτερικότητα ορίζεται η 

περίοδος από το 1648 (συνθήκη Βεστφαλίας) ή κατ’ άλλους το 1688 (Ένδοξη Επανάσταση στην 

Αγγλία, έκδοση «Εγκυκλοπαίδειας» στη Γαλλία) που διαρκεί μέχρι τον 20ο αιώνα, με σημείο 

ολοκλήρωσης τη λέξη του Ψυχρού Πολέμου και την πτώση του τείχους του Βερολίνου, το 1989. 

Την περίοδο αυτή, υπό την επίδραση του γαλλικού Διαφωτισμού και της Βιομηχανικής 

Επανάστασης διαμορφώνονται τα θεμέλια του πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού και 

πολιτισμικού συστήματος οργάνωσης, καθώς και το μοντέλο διακυβέρνησης ενός σύγχρονου 

εθνικού κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς εντάσσονται στη νεωτερικότητα οι επιστημονικές 

εξελίξεις, τα τεχνολογικά επιτεύγματα, οι πολιτικές ιδεολογίες, οι φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές 

και οικονομικές ιδέες, καθώς και τα πολιτισμικά πρότυπα που αναπτύσσονται αυτή τη διευρυμένη 

χρονική περίοδο (Hall & Gieben, 2003· Hall, Held & McGrew, 2003· Ασημάκη, Κουστουράκης & 

Καμαριανός, 2011· Γουβιάς & Θεριανός, 2014· Brewer, 2018). 

Η μετανεωτερικότητα ή κατ’ άλλους ύστερη νεωτερικότητα, είναι μια χρονική περίοδος που 

αρχίζει είτε από τη δεκαετία του 1970 είτε κατ’ άλλους, από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου είτε 

μετά την έναρξη του 21ου αιώνα, όπου προσδιορίζονται επί της ουσίας τα αποτελέσματα της εποχής 

της νεωτερικότητας, όπως μία μετακρατική θεώρηση αναθεώρησης του ρόλου του κράτους στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η μετανεωτερικότητα 
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αναθεωρεί και επανατοποθετεί το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, ιδεολογικό 

πλαίσιο αναφοράς που διαμορφώθηκε κατά την εποχή της νεωτερικότητας (συνδυαστικά από: Hall 

& Gieben, 2003· Hall, Held & McGrew, 2003).    

Σε αυτό το πλαίσιο, η διερεύνηση μιας εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και η σύνδεσή της με 

το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό συγκείμενο (εθνικό και διεθνές) παρέχει 

δυνατότητες κριτικής προσέγγισης των θεσμών της υπό μελέτη κοινωνίας. Συγκεκριμένα, 

προσφέρεται για τη διαπίστωση της ανοικτότητας των θεσμών, δηλαδή του βαθμού πλουραλισμού 

που τους διακρίνει. Στην παρούσα εργασία, με τον όρο θεσμοί νοούνται οι οργανισμοί εκείνοι 

δημόσιου (ή μη) χαρακτήρα, τα μέλη των οποίων αλληλεπιδρούν με βάση τους συγκεκριμένους 

ρόλους που επιτελούν στο εσωτερικό τους (Hague & Harrop, 2011). Διαθέτουν κανονιστική 

υπόσταση και λειτουργούν βάση μιας ευρύτερης αποδοχής των κοινωνικών υποκειμένων, ενώ 

έχουν τυποποιηθεί, προβάλλοντας έναν αντικειμενικό χαρακτήρα (Τσάτσος, 2010). Πολιτικοί και 

οικονομικοί οργανισμοί διέπουν την κρατική οργάνωση και κατέχουν κεντρική θέση στην πολιτική 

των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Διαμορφώνουν την πολιτική δράση, τα συμφέροντα, τις αξίες και 

προτιμήσεις των κοινωνικών υποκειμένων. Καταληκτικά, αποτελούν μείζονα πηγή συνέχειας και 

προβλεψιμότητας για τον κοινωνικό σχηματισμό, στον οποίο εντάσσονται (Hague & Harrop, 

2011). 

1.1 Σχέση πολιτικής-εκπαίδευσης: η περίπτωση του νεωτερικού ελληνικού κράτους  
Η έννοια της πολιτικής κυοφορεί εκείνη της σύγκρουσης. Η συγκεκριμένη διαπίστωση 

γίνεται αντιληπτή ιδιαίτερα στις σύγχρονες μεγάλες κοινωνίες, όπου ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε 

ιδεολογικές ομάδες αποσκοπεί στην απόκτηση της εξουσίας ή την άσκηση επιρροής σε αυτούς που 

την κατέχουν (Hague & Harrop, 2011). Ο χώρος της εκπαίδευσης, άρρηκτα συνδεδεμένος με την 

πολιτική, αποτέλεσε διαχρονικά πεδίο σύγκρουσης και διαπάλης, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η 

οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος συνεπάγεται τη διαμόρφωση και παγίωση του 

χαρακτηριστικότερου φορέα έκφρασης και αναπαραγωγής της κυρίαρχης κρατικής ιδεολογίας 

(Γουβιάς & Θεριανός, 2014). Η παραπάνω συλλογιστική πορεία αφορά και την περίπτωση του 

νεωτερικού ελληνικού κράτους, η οποία πλαισιώνεται από μοναδικές ιδιαιτερότητες. 

Αναλυτικότερα, η ευρωπαϊκή εθνογένεση του 17ου αιώνα προερχόμενη από τη συνθήκη της 

Βεστφαλίας, δεν αφορούσε την Ελλάδα. Η απώλεια του βιώματος της Αναγέννησης και του 

Διαφωτισμού για τους Έλληνες συγκριτικά με τη δυτική Ευρώπη είχε καθοριστικές συνέπειες στη 

συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους (Brewer, 2018). Η δημιουργία πολιτειακών και 

οικονομικών θεσμών σημαδεύτηκε επί μακρόν από μιμητισμό δυτικής προέλευσης θεσμών, 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες του νεοϊδρυθέντος κράτους. Οι σημερινοί πολιτικοοικονομικοί 

θεσμοί είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής πορείας μεταρρυθμιστικών και αντιμεταρρυθμιστικών 

προσπαθειών καθόλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αναπόσπαστα συνδεδεμένων με τις πολιτικές 

εξελίξεις. Η παγίωση της λογικής του δίπολου μεταρρύθμισης-αντιμεταρρύθμισης παγιώθηκε κατά 

την μεταπολίτευση, με κύριο χαρακτηριστικό την αναίρεση μεταρρυθμίσεων από εναλλασσόμενες 

κυβερνήσεις. 

Η Ελλάδα εντάσσεται στη χωρία κρατών με πολιτειακή οργάνωση που βασίζεται στη δυτικού 

τύπου φιλελεύθερη δημοκρατία, οργανωμένη με βάση την οικονομία της αγοράς, τον φιλελεύθερο 

καπιταλισμό (Σταμέλος, 2010). Παρά τη συνεχόμενη οικονομική μεγέθυνση κατά την περίοδο της 

μεταπολίτευσης, η αδυναμία επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του εκπαιδευτικού 

συστήματος αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, την αναντιστοιχία δεξιοτήτων του υποψήφιου εργατικού 

δυναμικού και των αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα, παρά την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, δεν λειτουργεί αντισταθμιστικά, καθώς οι 

ευκαιρίες κοινωνικής κινητικότητας περιορίζονται. Στον αντίποδα, οι ανισότητες διευρύνονται. 

Έτσι, η διαπραγμάτευση των αιτιών της διαμορφωμένης σήμερα κατάστασης, καθώς και η 

διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων παραμένουν διαχρονικά επίκαιρες. Συγκεκριμένα, η ελληνική 

περίπτωση προσφέρεται για την προσπάθεια ερμηνείας της αποτυχίας του κράτους και του 

εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες. Η 
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κριτική προσέγγιση της βιβλιογραφίας προσφέρει πλήθος διαφορετικών ερμηνειών και 

προσεγγίσεων. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αξιοποίηση του θεωρητικού υπόβαθρου που 

προσφέρει η θεωρία των θεσμών ή θεσμική θεωρία, που εισήγαγαν στον διεθνή ακαδημαϊκό 

διάλογο οι Acemoglou και Robinson (2012). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Θεσμική θεωρία: σύνδεση με την ελληνική περίπτωση 

Η θεωρία των θεσμών αναφέρεται στον τρόπο δημιουργίας των πολιτικών και οικονομικών 

θεσμών ενός κράτους που διέπουν την πολιτικοοικονομική του λειτουργία. Κριτήριο που κάνει τη 

διαφορά αποτελεί κατά πόσο οι θεσμοί αυτοί είναι ανοιχτοί ή κλειστοί. Η ανοικτότητα των θεσμών 

συνεπάγεται ότι αυτοί είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τον πλουραλισμό, την κοινωνική 

κινητικότητα, την καινοτομία, τις ανοικτές αγορές και την ανταγωνιστικότητα σε οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο, τον πλουραλισμό και τη λογοδοσία. Στον αντίποδα, κλειστοί είναι εκείνοι που 

έχουν σκοπό τη διατήρηση του status quo και την αναδιανομή προς όφελος των ισχυρών ομάδων 

σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος (Acemoglou και Robinson, 2012· Χατζής, 2014).   

Σύμφωνα με τη θεσμική θεωρία, η πρόοδος μίας χώρας είναι συνάρτηση της ποιότητας και 

ευκαμψίας των θεσμών της. Η μελέτη της ελληνικής περίπτωσης αναδεικνύει πως η χώρα 

αναπτύχθηκε υπό συνθήκες κλειστών θεσμών με βασικά χαρακτηριστικά: (α) την κυριαρχία 

κορπορατιστικού μοντέλου μεταπολεμικά - εκτεταμένο, υπερπροστατευτικό κράτος περιστέλλει 

την ιδιωτική πρωτοβουλία, (β) την ανορθολογική αξιοποίηση των πόρων που εισέρρευσαν την ίδια 

περίοδο στην χώρα (Νικολακάκη, 2001· Σταμέλος, 2010· Παπανδρόπουλος, 2017).  Αποτέλεσμα 

υπήρξε η δημιουργία ενός κλειστού πολιτικού και οικονομικού συστήματος, το οποίο βασίζεται 

(και) στο εκπαιδευτικό σύστημα για την αναπαραγωγή του. Η κυριαρχία ευνοημένων κοινωνικών 

ομάδων (πολιτικό σύστημα, οικονομική ολιγαρχία, προνομιούχες επαγγελματικές ομάδες, ισχυρά 

συνδικάτα Δημοσίου), αναστέλλει κάθε γνήσια καινοτόμα μεταρρυθμιστική προσπάθεια 

(Σωτηρέλης, 2011). Η εδραίωση μιας εσωστρεφούς λογικής στη λειτουργία του συστήματος 

αναστέλλει κάθε διάθεση για αλλαγή (Σταμέλος, 2010). 

Η θεσμική ανεπάρκεια και η κλειστή οικονομία αναδεικνύουν την ανάγκη για μια ευρεία 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια και το άνοιγμα της οικονομίας. Μια ανάλογη προσπάθεια βρίσκει 

έρεισμα στη θεωρία των θεσμών (Acemoglou και Robinson, 2012). Σύμφωνα με αυτή, σειρά 

απρόοπτων ή απρόβλεπτων γεγονότων (contingency) στην πορεία του ιστορικού χρόνου μπορούν: 

(α) να ορίσουν για τα κράτη κρίσιμα χρονικά σημεία,  κρίσιμες καμπές (critical junctures) και (β) 

να λειτουργήσουν προγνωστικά ως προς την πορεία εξέλιξης (drift) των θεσμών τους (πολιτικοί, 

οικονομικοί, εκπαιδευτικοί κ.ά.), δημιουργώντας τον ενάρετο ή φαύλο κύκλο της ανάπτυξης. 

Ενάρετος χαρακτηρίζεται ο κύκλος, στον οποίο κυριαρχούν ανοιχτοί θεσμοί, πλουραλισμός αξιών 

και αντιπροσώπευση των πολλών (Acemoglou και Robinson, 2012). Επιχειρώντας την υπαγωγή 

της ελληνικής περίπτωσης στη θεωρία των θεσμών, μπορεί να υποστηριχτεί πως η κρίση της 

τελευταίας δεκαετίας αποτελεί το απρόβλεπτο γεγονός (contingency) που ορίζει μία κρίσιμη καμπή 

(critical juncture), τη διενέργεια ή μη αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων, και δίνει κατεύθυνση 

στην εξελικτική πορεία (drift) των θεσμών, δημιουργώντας έναν κύκλο ανάπτυξης που μένει να 

διαπιστωθεί από την εμπειρική έρευνα αν διαμορφώνει έναν ενάρετο ή φαύλο κύκλο ανάπτυξης.   

Στη διάρκεια της παραπάνω εξελικτικής πορείας, η εκπαίδευση επηρεάζεται άμεσα. Η 

μεταρρύθμισή της και η δημιουργία ανοιχτών εκπαιδευτικών θεσμών είναι σε θέση να περιορίσουν 

ή ακόμα και να τερματίσουν την αναπαραγωγή του φαύλου κύκλου ανάπτυξης. Ωστόσο, 

προϋπόθεση αποτελεί το άνοιγμα των πολιτικών θεσμών, καθώς από αυτούς εξαρτάται η 

διαχείριση του συνόλου των κοινωνικών ζητημάτων, με τα εκπαιδευτικά να μην αποτελούν 

εξαίρεση. Η εξάρτηση της εκπαίδευσης από την εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης είναι 

δεδομένη. Η σχέση αυτή μεταξύ πολιτικών και εκπαιδευτικών θεσμών σε εθνικό επίπεδο δεν θα 

ήταν τόσο έντονη αν το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν οργανωμένο με βάση ένα αποκεντρωτικό 
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μοντέλο διοίκησης ως προς: α) τη απεξάρτηση υφιστάμενων θεσμών από ιεραρχικά ανώτερους σε 

επίπεδο ανάληψης πρωτοβουλιών και τελικά β) την ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών 

μονάδων. Η εκτεταμένη γραφειοκρατία της εκπαίδευσης φανερώνει τον ταξικά προσδιορισμένο 

χαρακτήρα της από τους κυρίαρχους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς του κοινωνικού 

σχηματισμού. Εν τέλει, η γραφειοκρατία ενισχύει την αλληλοτροφοδότηση και κυριαρχία των 

θεσμών, διαιωνίζοντας το υφιστάμενο κοινωνικοπολιτικό status quo (Σταμάτης, 2004· Acemoglou 

και Robinson, 2012· Χατζής, 2014· Γουβιάς & Θεριανός, 2014). 

Διαπιστώνει κανείς πως η ύπαρξη ανοιχτών θεσμών συνδέεται άμεσα με το μοντέλο μίας 

πλουραλιστικής (Nussbaum, 2013), διαβουλευτικής (Held, 2007) δημοκρατίας, η οποία προωθεί 

τον διάλογο και την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας. Στο ίδιο πολιτειακό πλαίσιο, η διαφορετικότητα 

και η ετερογένεια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού σχηματισμού, τον οποίο 

προσδιορίζουν (Held, 2007). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως πρώτες ερευνητικές προσπάθειες 

την περίοδο της κρίσης παραθέτουν αποτελέσματα, τα οποία αναδεικνύουν πως η στάση του 

πληθυσμού απέναντι στο διαφορετικό και τον «άλλο» δεν έχουν μεταβληθεί, παρά την οξύτητα της 

οικονομικής κρίσης (Νικολάου, Σούλης, Καρατζένη & Πολύζου, 2014). Ωστόσο, η ανθεκτικότητα 

της συνοχής του κοινωνικού σώματος δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Αντιθέτως, έχει 

διαρραγεί με την άνοδο της ανισότητας και της ανισοκατανομής του πλούτου. 

2.2 Η «κοινωνία της γνώσης» σήμερα & η κατάσταση στην Ελλάδα 

Στην αρχή του 21ου αιώνα, η επένδυση σε μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στην ανάπτυξη 

του ανθρώπινου κεφαλαίου χαρακτηρίστηκε εκσυγχρονισμός του συστήματος που ενισχύει την 

αξιοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, ενώ δεν 

προσεγγίζει την εκπαίδευση ως ένα ακόμα καταναλωτικό αγαθό (Νικολακάκη, 2001). Έκτοτε, υπό 

την επίδραση πλήθους εξελίξεων πλανητικής εμβέλειας, η θέση αυτή τέθηκε επανειλημμένα στη 

βάσανο της επανεξέτασης ως προς το αν πράγματι υπήρξε ουσιαστική ανάπτυξη του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Η «κοινωνία της γνώσης», ως δημιούργημα της μεταβιομηχανικής κοινωνίας, 

οργανωμένης με όρους του καπιταλιστικού φιλελευθερισμού έχει δεχθεί οξύτατη κριτική ως προς 

τις «αποσιωπήσεις στην καλλιέργεια της γνώσης και στην πληροφόρηση» (Σταμάτης, 2004: 279) που 

μπορεί να θίξουν τον πυρήνα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Οι αποσιωπήσεις αυτές 

κάλλιστα μπορούν να συνδεθούν με τη γενικότερη υποχώρηση του ανθρωπιστικού χαρακτήρα των 

σπουδών προς όφελος της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, της «οικονομίας της γνώσης». Στη 

σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή, η νοηματοδότηση της γνώσης γίνεται περισσότερο από ποτέ με 

όρους εμπορευσιμότητάς της. Η λειτουργία  πανεπιστημιακών τμημάτων στο πλαίσιο μετρήσεων 

αποδοτικότητας έχει προ πολλού συνδεθεί με τη συμβολή της παραγόμενης έρευνας στη μεγέθυνση 

της εθνικής οικονομίας (Ματθαίου, 2004· Nussbaum, 2013). 

Η παραπάνω εξέλιξη απορρέει από ευρύτατες αλλαγές νοηματοδοτήσεων της ύστερης 

νεωτερικότητας (Ματθαίου, 2004). Η προσέγγιση της ζωής του μετανεωτερικού ανθρώπου έχει ήδη 

μεταβληθεί, καθώς το παραδοσιακό νεωτερικό μοντέλο της ζωής των τριών φάσεων (εκπαίδευση-

εργασία-συνταξιοδότηση) έχει δώσει τη θέση του σε μία ζωή πολλαπλών φάσεων, με κύριο 

χαρακτηριστικό την ευελιξία στην εργασία σε συνδυασμό με τη διά βίου μάθηση και 

επανεκπαίδευση όχι απαραίτητα σε ένα γνωστικό αντικείμενο (Γκράτον & Σκοτ, 2018). 

Παράλληλα, αποτελεί κοινό τόπο η ιστορικά πρωτοφανής κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 

σε διεθνές επίπεδο. Η ανάγκη απόκτησης δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στο σημερινό πλαίσιο 

της αγοράς εργασίας προβάλλει επιτακτική όπως και η σύνδεσή της με την εκπαίδευση. Σε εθνικό 

επίπεδο, η σύνδεση αυτή προβάλλει πολλαπλώς ανεπαρκής, ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητή την 

δεκαετία της κρίσης. Ο συγκεντρωτισμός που διέπει το εκπαιδευτικό σύστημα και τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων από κλειστούς πολιτικούς θεσμούς (εκάστοτε υπουργό παιδείας, ο οποίος 

λαμβάνει έγκριση των ενεργειών του από την κεντρική πολιτική ηγεσία, τον πρωθυπουργό) 

διαμόρφωσε ένα ασταθές, διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο. Η κατά τεκμήριο ανεπιτυχής 

σύνδεση εκπαίδευσης-οικονομίας διαιωνίζει ένα σύστημα, το οποίο ενθαρρύνει την είσοδο της 
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πλειονότητας των μαθητών στην ανώτερη εκπαίδευση σε σχολές και πανεπιστημιακά τμήματα 

ελάχιστα συνδεδεμένων με την οικονομία. 

Η αντιμετώπιση μιας τόσο πολύπλοκης κατάστασης δύναται να επικεντρωθεί γύρω από μία 

«καινοτόμο θεσμική ανατροπή» (Παπανδρόπουλος, 2017). Η τελευταία συνίσταται σε σταδιακή 

αντικατάσταση κλειστών θεσμών από ανοιχτούς, αλλά κάτι τέτοιο αποτελεί μια εξαιρετικά αργή 

διαδικασία. Υποστηρίχθηκε, ωστόσο, πως η κρίση αποτελεί ευκαιρία δημιουργίας νέων θεσμών 

(πολιτικών κατ’ επέκταση και οικονομικών) με την επίτευξη της μέγιστης συναίνεσης, η οποία 

δύναται να αποτυπωθεί σε μια προσπάθεια συνταγματικής αναθεώρησης (Σωτηρέλης, 2011). 

Αρκετά χρόνια μετά τη  διατύπωση της άποψης αυτής και την εκκίνηση της αναθεωρητικής 

διαδικασίας, η δημιουργία ανοιχτών θεσμών στην ελληνική πολιτεία εξακολουθεί να αναζητείται. 

Πρόσθετα, η δημιουργία ανοιχτών θεσμών στην εκπαίδευση απαιτεί την αποτύπωση της 

υφιστάμενης εικόνας του συστήματος, η οποία αναστέλλεται -μεταξύ άλλων- από την αδυναμία 

υιοθέτησης ενός κοινά αποδεκτού συστήματος αξιολόγησης θεσμών και προσώπων 

(Καραμητόπουλος, 2016· 2017). Έτερο ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί η γενικότερα 

επιφυλακτική στάση του εκπαιδευτικού προσωπικού διαδικασιών μέτρησης της ποιότητας στην 

εκπαίδευση. Η διαδικασία μετρήσεων συνεπάγεται αξιολογικές διαδικασίες, οι οποίες συνιστούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.), προερχόμενη 

από τον χώρο της καπιταλιστικής οικονομίας των μεγάλων επιχειρήσεων (Κριεμάδης & 

Θωμοπούλου, 2012). Η διάχυση μεθόδων προερχόμενων από τον χώρο της οικονομίας αποτελεί 

από μόνη της σημείο έντονης ιδεολογικής διαπάλης, ωστόσο στελέχη της εκπαίδευσης δεν 

απορρίπτουν την εφαρμογή της (Καραμητόπουλος, 2015). Συμπερασματικά, τόσο η πολιτική 

ηγεσία όσο και η εκπαιδευτική κοινότητα διχάζονται (και κατά καιρούς συγκρούονται) αναφορικά 

με τη διαχείριση της «κοινωνίας της γνώσης». Στη χώρα εξακολουθεί να μην παράγεται γνώση, 

προς όφελος ενός καταναλωτικού προτύπου κοινωνικής οργάνωσης (Σταμέλος, 2010), το οποίο, αν 

και βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης, δε φαίνεται να έχει μεταβληθεί. 

3. Συμπεράσματα - προτάσεις 

Η ανάλυση που προηγήθηκε οδηγεί σε σειρά καταληκτικών συμπερασμάτων για το εθνικό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, συνδεδεμένων με σειρά προτάσεων για μια ριζική αναθεώρηση της 

υπάρχουσας κατάστασης. Μία τέτοια προσπάθεια αναθεώρησης σε μία πλουραλιστική δημοκρατία 

οφείλει να προχωρήσει με βάση τον κοινωνικό διάλογο, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των 

μέσων άμεσης δημοκρατίας αναφορικά με ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Η αξιοποίηση μέσων 

άμεσης δημοκρατίας ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής, αλλά, 

από μία άλλη θεώρηση, σχετικοποιεί τον κοινοβουλευτισμό και τη νομοθετική λειτουργία. Σε κάθε 

περίπτωση, μέσα άμεσης δημοκρατίας προϋποθέτουν την ύπαρξη μίας δραστήριας κοινωνίας 

πολιτών, ενώ η αποδυνάμωσή της λόγω κοινωνικών προβλημάτων έχει υποστηριχθεί πως 

υπονομεύει την πολιτική συμμετοχή με μείωση του ενδιαφέροντος για τις εθνικές υποθέσεις 

(Hague & Harrop, 2011). 

Αν και η πολιτική εμπεριέχει τον ανταγωνισμό και την σύγκρουση, στον τομέα της 

εκπαίδευσης ζητούμενο αποτελεί η επίτευξη μιας διακομματικής πολιτικής συναίνεσης στο πλαίσιο 

μιας ελάχιστης συμφωνίας, ενός “minimum consensus”. Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει απαραίτητα πως 

τα εκπαιδευτικά ζητήματα πρέπει να αφεθούν εκτός της πολιτικής διαπάλης των κομμάτων, αλλά 

μία σειρά κοινά συμπεφωνημένων μέτρων υπερκομματικού προσανατολισμού. Ένα από αυτά θα 

μπορούσε να είναι η τοποθέτηση ενός υπερκομματικού προσώπου στη θέση του υπουργού 

παιδείας. Βασική προϋπόθεση και σημείο διαφοροποίησης από προγενέστερες προσπάθειες 

αποτελεί να διαθέτει ουσιαστική ελευθερία στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, η πρόοδος των 

οποίων θα παρακολουθείται στο πλαίσιο μιας θετικά νοούμενης λογοδοσίας στην πολιτική εξουσία. 

Η σημασία του μέτρου αυτού έγκειται στον τερματισμό της συνεχούς αναίρεσης πολιτικών 

επιλογών όπως γίνεται μέχρι σήμερα, οι οποίες οδηγούν σε τέλμα την όποια μεταρρυθμιστική 

κουλτούρα στον εκπαιδευτικό χώρο. Αντλώντας από τον διεθνή χώρο, διαπιστώνει κανείς πως 
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προσπάθειες συλλογικής δράσης από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας μίας χώρας είναι σε θέση να 

επιφέρουν θετικά αποτελέσματα ως προς ένα σύνολο κοινά προαποφασισμένων στόχων, οι οποίοι 

αποτελούν ένα κοινό πολιτικό πρόγραμμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Μεξικό, στο 

οποίο τα πολιτικά κόμματα έδρασαν από κοινού στη χάραξη πολιτικής για πλήθος θεμάτων της 

πολιτικής ζωής για ένα συμπεφωνημένο χρονικό διάστημα, αφήνοντας κατά μέρος -έστω 

προσωρινά- το κομματικό συμφέρον (Τέπερμαν, 2017). Η αξία τέτοιων παραδειγμάτων για την 

ελληνική περίπτωση εδράζεται στο εφικτό της προσπάθειας, εφόσον υπάρξει γνήσια πολιτική 

βούληση. 

Η καθοριστική σημασία της πολιτικής βούλησης διαφαίνεται και στο κρίσιμο ζήτημα της 

δημιουργίας άρτια στελεχωμένων, αποτελεσματικών και αξιόπιστων εκπαιδευτικών θεσμών. Η 

επιλογή κατάλληλων στελεχών αποτελεί κατάκτηση της Γαλλικής Επανάστασης για «σταδιοδρομία 

ανοικτή στα ταλέντα» (Evans, 2018: 33). Η αξιοπιστία στην εκπαίδευση, όπως και στο σύνολο της 

δημόσιας διοίκησης, συνδέεται άμεσα με την αξιοκρατία. Στην Ελλάδα, τελικές αποφάσεις για τα 

συνθετότερα προβλήματα (και) της εκπαίδευσης προέρχονται από την ανώτερη πολιτική ηγεσία, 

την οποία δεσμεύουν απόλυτα τόσο ως προς την επιδεικνυόμενη πολιτική βούληση όσο και το 

πολιτικό κόστος που τη συνοδεύει. Συχνά, ωστόσο, η τάση εξωραϊσμού των επιτευγμάτων των 

γραφειοκρατών λειτουργεί παραπλανητικά ως προς την καταλληλότητα ειλημμένων αποφάσεων. 

Επομένως, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος απαιτεί δημιουργία αξιόπιστων 

εκπαιδευτικών θεσμών σε μια πορεία από την κορυφή προς τα κάτω, δηλαδή από τις ανώτερες 

θέσεις της ιεραρχίας προς τις κατώτερες. Η διαπίστωση ισχύει και για τους άλλους θεσμούς που 

διαπλέκονται στην παρούσα εργασία, πολιτικούς και οικονομικούς. 

Συνοπτικά, οι προτάσεις για την χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής κινούνται στους 

παρακάτω βασικούς άξονες, χωρίς φυσικά η απαρίθμηση να έχει εξαντλητικό χαρακτήρα: 

(1) Ανεξάρτητη πολιτική ηγεσία στο υπουργείο παιδείας με διακομματική συναίνεση με όσο 

το δυνατόν πιο εκτεταμένη από-κομματικοποίηση της εκπαίδευσης και των θεσμών της. Σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο, οι πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί κρίνεται σκόπιμο να γίνουν περισσότερο 

πλουραλιστικοί, εκφράζοντας μεγαλύτερα τμήματα και κοινωνικές ομάδες. Το άνοιγμα των 

θεσμών καθίσταται απαραίτητο λόγω των σαρωτικών συνεπειών της πολύπλευρης κρίσης της 

τελευταίας δεκαετίας και τον περιορισμό της ανισότητας.  

(2) Στο άνοιγμα των θεσμών δύναται να συμβάλλει η δημιουργία του επιτελικού κράτους, 

όπως έχει περιγραφεί από τον Σωτηρέλη (2011). Η πρότασή του για επιτελικά υπουργεία-

«στρατηγεία» βρίσκει πεδίο εφαρμογής και στον χώρο της εκπαίδευσης, εφόσον η δομή του 

υπουργείου οργανωθεί με όρους αποκέντρωσης και αναβάθμισης της αυτονομίας και δράσης των 

σχολικών μονάδων ανά την επικράτεια. Στο σημερινό πλαίσιο, η σχετική αυτονομία των 

περιφερειών εκπαίδευσης από την κεντρική ηγεσία αποτελεί θετικό βήμα, το οποίο, ωστόσο, 

περιορίζεται στις χαμηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας, αφού οι σχολικές μονάδες παραμένουν σε 

σχέση εξάρτησης από τις περιφερειακές διευθύνσεις. Ο συγκεντρωτισμός περιστέλλει την έννοια 

της πρωτοβουλίας και της καινοτομίας στα κατώτερα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας, τους 

εκπαιδευτικούς της πράξης, ενώ τροφοδοτεί τη διόγκωση μιας αναποτελεσματικής 

γραφειοκρατικής δομής. Σημείο-κλειδί αποτελεί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές 

δομές στις κατά τόπους σχολικές μονάδες και ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας της γραφειοκρατίας 

της εκπαίδευσης. Η ανάληψη πρωτοβουλίας από το σώμα των εκπαιδευτικών, τους γνώστες της 

καθημερινότητας των σχολείων, μόνο να ενισχύσει μπορεί την αυτονομία των σχολικών μονάδων 

σε όρους αποτελεσματικότητας.     

(3) Κομβικό σημείο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί η δημιουργία διοικητικών 

στελεχών υψηλών προσόντων, καθώς και η αξιοκρατική και διαφανής επιλογή τους. Υπάρχοντες 

θεσμοί όπως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αλλά και η Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή νέων 

στελεχών. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό απαιτείται η ριζική μεταρρύθμιση του σημερινού πλαισίου 

λειτουργίας τους. Περαιτέρω, τα νέα, αυξημένων προσόντων, στελέχη της εκπαίδευσης είναι 
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αναγκαίο να αποτελούν τους βασικούς επιμορφωτές των εκπαιδευτικών της πράξης και να 

λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, αξιοποιώντας τη δημιουργία δικτύων που συνδέουν τα σχολεία με 

τα πανεπιστήμια. Η δημιουργία δικτύων, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, απαιτείται να 

συνδέσει τελικά την εκπαίδευση (με έμφαση στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) με την αγορά 

εργασίας. Διαχρονικά, στελέχη αυξημένων τυπικών προσόντων αποτέλεσαν επιμορφωτές των 

εκπαιδευτικών, χωρίς ωστόσο, να έχει χαραχτεί στη συλλογική εκπαιδευτική μνήμη ένας θεσμός 

ευρείας αποδοχής και εν τέλει αποτελεσματικός (Καραμητόπουλος, 2016). Σε αυτό το σημείο, 

αναδεικνύεται η αυξημένη σημασία της δια βίου μάθησης τόσο του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο 

και κάθε πολίτη ευρύτερα. Μάλιστα, έχει υποστηριχθεί πως εξελίσσεται σε βασική συνιστώσα της 

ζωής την εποχή της μακροβιότητας (Γκράτον & Σκοτ, 2018). Υπέρ αυτής της θέσης 

επιχειρηματολογούν διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 

αναγνωρίζει πως η γνώση που παρέχεται από το εκπαιδευτικό σύστημα δεν επαρκεί πλέον για την 

κάλυψη των αναγκών, αλλά και την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμου (Γουβιάς & 

Θεριανός, 2014). 

(4) Τέλος, ζητούμενο αποτελεί η παραγωγή εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων 

δύναται να ενισχυθεί από την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών πολλών πανεπιστημιακών 

τμημάτων. Παράλληλα, κομβική σημασία αποκτά η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας των σπουδών δεν θα πρέπει να παραμεληθεί, καθώς 

συνδέεται άρρηκτα με την καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης, η οποία από τη φύση της 

προωθεί την ισότητα, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και διαμορφώνει ολοκληρωμένους 

δημοκρατικούς πολίτες (Nussbaum, 2013). Η προστιθέμενη αξία των ανθρωπιστικών σπουδών 

εδράζεται ακόμα στον σεβασμό της διαφορετικότητας. Ο ανομοιογενής μαθητικός πληθυσμός 

αποτελεί πλέον τον κανόνα και στην Ελλάδα. Παραδείγματα διαχείρισης της διαφορετικότητας 

μπορούν να αντληθούν από τον διεθνή χώρο, με χαρακτηριστικό του Καναδά, ο οποίος έχει 

δημιουργήσει ένα λειτουργικό πλαίσιο ενσωμάτωσης ομάδων μεταναστών (Τέπερμαν, 2017). 

Επομένως, τελικό ζητούμενο αποτελεί η ισορροπία μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και 

της δημοκρατικής εκπαίδευσης. 
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Ο ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 21Ο ΑΙΩΝΑ 
 

Απόστολος Κλινάκης 
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Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Περίληψη 

Η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές πολιτικές αποκτούν ολοένα και περισσότερο το επίκεντρο 

των συζητήσεων, ιδιαίτερα μάλιστα στο πλαίσιο των σύγχρονων οικονομικό-ιδεολογικών, 

κοινωνικό-πολιτικών και πολιτισμικών συγκυριών. Πολλά θέματα και προβλήματα που 

συζητιούνται σήμερα στο χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών-στελεχών 

εκπαίδευσης είναι κοινά για πολλές χώρες, ενώ κάποια άλλα αντανακλούν φυσικά και τις κατά 

τόπους ιδιαιτερότητες. 

Η μελέτη-έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου, αποσκοπούσε στην ανάδειξη των 

παραγόντων αυτών που σχετίζονται με τις παιδαγωγικές, διοικητικές και κοινωνικές διαστάσεις του 

ρόλου των στελεχών εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα. Θεωρώντας ότι η συμβολή τους στη 

διαμόρφωση και την επιτυχία των εκπαιδευτικών δρώμενων και μεταρρυθμίσεων είναι 

καθοριστική, ωθηθήκαμε στο να ερευνήσουμε το ρόλο αυτό και τις στάσεις τους σε σχέση με το 

επάγγελμά τους, κυρίως σε σχέση με την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και να διερευνήσουμε 

περισσότερο τις αντιλήψεις τους για τον διοικητικό και παιδαγωγικό ρόλο που διαδραματίζουν στα 

σημερινά σχολεία και την εκπαίδευση γενικότερα. 

Λέξεις κλειδιά: Στελέχη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης–Στάσεις-Έρευνα-Εκπαίδευση στον 21ο 

αιώνα. 

1.Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές πολιτικές αποκτούν ολοένα και 

περισσότερο το επίκεντρο των συζητήσεων. Ιδιαίτερα ο ρόλος και το έργο των εκπαιδευτικών στο 

πλαίσιο του σχολείου αλλά και έξω από αυτό, ανέκαθεν υπήρξαν σημαντικό θέμα επιστημονικού 

προβληματισμού και ερευνητικών αναζητήσεων στο χώρο της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Μάλιστα, ο «μετασχηματισμός» του σύγχρονου σχολείου συνδέεται άρρηκτα με τις 

σχέσεις του σχολείου, με τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές και ανακατατάξεις στο 

ευρύτερο συγκείμενο. Αρκετοί μελετητές, όπως ο Καζαμίας (2002), αναφέρονται σε μία «νέα τάξη 

πραγμάτων» η οποία σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση και τις επιδράσεις της στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Τονίζεται δε το γεγονός πως η «εμπορευματοποίηση» και η «εργαλειοποίηση» της 

γνώσης και της διάδοσής της, αποτελεί πλέον μέγα ζήτημα. 

2. Κυρίως μέρος 

Σήμερα απαιτείται από το δάσκαλο να οργανώνει αποτελεσματικά το μάθημά του, να το 

αξιολογεί, να μεθοδεύει καλύτερους τρόπους οργάνωσης της τάξης του, ζητήματα που έχουν να 

κάνουν με τις «τεχνικές» άσκησης του επαγγέλματος, αλλά και με το γεγονός ότι αυτός αποτελεί 

τον κύριο αποδέκτη της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται τόσο στη χώρα του όσο και στο 

χώρο της Ευρώπης. 

Ο κίνδυνος συνίσταται βέβαια στο ότι ο δάσκαλος κινδυνεύει να μετατραπεί σε απλό 

«μάνατζερ-διεκπεραιωτή», «τεχνοκράτη», ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζεται ο μορφωτικός και 

παιδαγωγικός του ρόλος. Το ζητούμενο πάντως δεν είναι να «κατασκευάζονται» εξειδικευμένοι 

δάσκαλοι-επιστήμονες, αλλά και πεπαιδευμένοι επαγγελματίες επιστήμονες. Εξάλλου, πολλοί είναι 

οι παράγοντες που επηρεάζουν το έργο του σύγχρονου εκπαιδευτικού: οι δημογραφικές 
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ανακατατάξεις, οι οικονομικές εξελίξεις, η σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη, η 

έννοια της πολιτιστικής ταυτότητας, η επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι παγκόσμιες 

στάσεις απέναντι στη φτώχεια, το περιβάλλον, τη μετανάστευση, την ανεργία και άλλα. 

 Ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπός της μελέτης μας λοιπόν ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των στελεχών της 

εκπαίδευσης για τον διοικητικό, κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο που διαδραματίζουν στα 

σημερινά σχολεία και την εκπαίδευση γενικότερα. Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν είναι: 

 Πως αντιλαμβάνονται τα στελέχη της εκπαίδευσης το ρόλο τους στη διαμόρφωση 

εκπαιδευτικής πολιτικής;  

 Ποιοι είναι οι παράγοντες που ωθούν τους εκπαιδευτικούς στη λήψη διοικητικής θέσης; 

 Ποιες δυσκολίες ή ποιες εντάσεις εντοπίζουν σε σχέση με το διοικητικό τους ρόλο;  

 Ποιες μορφές διοίκησης συμπαθούν, προωθούν ή ακολουθούν;  

 Πως προσφέρουν σε παιδαγωγικό επίπεδο μέσα από το διοικητικό τους ρόλο; 

2. Διαστάσεις του ρόλου των εκπαιδευτικών-στελεχών εκπαίδευσης: 

2.1. Παιδαγωγικές διαστάσεις 

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο οποίο αντανακλώνται η πολυπλοκότητα και οι 

ανακατατάξεις της κοινωνίας μας, ο εκπαιδευτικός, (αλλά και το στέλεχος εκπαίδευσης θα λέγαμε 

εμείς, όπως θα προσπαθήσουμε να το τεκμηριώσουμε και στη μελέτης μας), θα πρέπει να 

συνδυάζει μια ποικιλία ιδιοτήτων, όπως παιδαγωγός, καθοδηγητής, οργανωτής, εμψυχωτής, 

ερευνητής, φίλος, μεταρρυθμιστής (βλ. Γκούβρα, Κυρίδης & Μαυρικάκη, 2001). Τα παραπάνω 

θεωρούνται απαραίτητα δεδομένου ότι στις μέρες μας  «η εκπαίδευση πρέπει να είναι μια 

κοινωνική εμπειρία μέσω της οποίας τα παιδιά μαθαίνουν για τον εαυτό τους, αναπτύσσουν 

διαπροσωπικές δεξιότητες και αποκτούν βασικές θεωρητικές γνώσεις και τεχνογνωσία» 

Εκπαίδευση (1999). 

2.2. Κοινωνικό-πολιτικές διαστάσεις 

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο τα στελέχη εκπαίδευσης θα επισημαίναμε ότι καλούνται 

να είναι επαρκείς όχι μόνο στις διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, αλλά συγχρόνως και επαρκείς 

ως επιστήμονες, αλλά και ως παιδαγωγοί, έτοιμοι να κοινωνικοποιήσουν επιτυχώς, πολιτικά, 

πολιτισμικά και ηθικά τους μαθητές του σχολείου τους. Τα παραπάνω συνδέονται σαφώς με την 

προσωπικότητα και τη δράση του στελέχους ως πολίτη, με την κοινωνική και πολιτική ικανότητα 

που διαθέτει ο ίδιος, με τη διαμόρφωση της πολιτικής του συνείδησης και ταυτότητας, με την 

ενεργό συμμετοχή του στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα, κ.λπ. 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Giroux (1988), ο δημόσιος διάλογος της εκπαίδευσης 

φαίνεται πως δε λαμβάνει υπόψη ούτε το ρόλο που παίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προετοιμασία 

των μαθητών να είναι ενεργοί και σκεπτόμενοι πολίτες, αλλά ούτε και  την εμπειρία των 

εκπαιδευτικών (και περισσότερο των στελεχών θα λέγαμε εμείς), που θα μπορούσε να συμβάλλει 

σημαντικά στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις. Με πιο απλά λόγια υποστηρίζεται πως αντί οι 

γνώσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών και  (ιδιαίτερα των στελεχών εκπαίδευσης), να 

αξιοποιούνται στο δημόσιο διάλογο όντας τα υποκείμενα των μεταρρυθμίσεων, καθίστανται το 

αντικείμενό τους, καλούμενοι να εφαρμόσουν στόχους, που έχουν τεθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η 

κρίση τους. Τα παραπάνω μειώνουν αναμφισβήτητα το κύρος των στελεχών και των εκπαιδευτικών 

γενικότερα. Σύμφωνα μάλιστα με τον Giroux (1988), η απαξίωση και η αποεπαγγελματοποίηση της 

εργασίας του εκπαιδευτικού γενικότερα συνδέεται με την αυξανόμενη επιρροή της εργαλειακής 

ιδεολογίας, που δίνει έμφαση στην τεχνοκρατική προσέγγιση της προετοιμασίας του εκπαιδευτικού 
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και της εργασίας του στην τάξη (απαξίωση της κριτικής δυνατότητας και της διανοητικής εργασίας 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών προς όφελος της πρακτικής εφαρμογής του αναλυτικού 

προγράμματος, η τυποποίηση της σχολικής γνώσης με σταθμισμένα τεστ ώστε να ελεγχθεί κ.α.). 

2.3.Διοικητικές διαστάσεις 

Πριν εστιάσουμε στις διοικητικές διαστάσεις του ρόλου των στελεχών εκπαίδευσης, που 

αποτελεί και το επίκεντρο της παρούσας μελέτης, θεωρείται σκόπιμη η εννοιολογική προσέγγιση 

του όρου της διοίκησης, εξηγώντας όρους όπως «ηγεσία» και «μάνατζμεντ (management)» και 

περιγράφοντας «την εκπαιδευτική διοίκηση». Στη συνέχεια εξετάζεται η διοίκηση στην 

εκπαίδευση, η υπάρχουσα ελληνική εκπαιδευτική διοίκηση, τα μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης, 

τα διοικητικά στελέχη της εκπαιδευτική διοίκηση, καθώς και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση. 

 Ηγεσία και μάνατζμεντ 

Το μάνατζμεντ θα μπορούσε να οριστεί συνοπτικά ως η διαδικασία προγραμματισμού, 

οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου των ανθρώπινων, χρηματοοικονομικών, φυσικών και 

πληροφοριακών πόρων ενός οργανισμού, ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι στόχοι του 

(Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Είναι περισσότερο ένας τεχνικός όρος που συνδέεται με 

στενό προσανατολισμό, σε αντίθεση με τον όρο της ηγεσίας που θεωρήθηκε πιο κατάλληλος, για 

να αποδώσει την ηθική, επαγγελματική και δημοκρατική διάσταση των σχολείων ως οργανισμών 

Grace (1995).  

Μερικοί ερευνητές συνδέουν το μάνατζμεντ με τη διοίκηση και τους βραχυπρόθεσμους 

στόχους, ενώ την ηγεσία με την καινοτομία και το όραμα του σχολείου MacBeath (2003). Ενώ 

δηλαδή το μάνατζμεντ επικεντρώνεται στη δημιουργία σταθερότητας διατηρώντας σταθερές 

διαδικασίες λειτουργίας, η ηγεσία αφορά τον προσανατολισμό των ανθρώπων προς το όραμα, 

δημιουργώντας συχνά θεαματικές αλλαγές Kotter (2001), «Το στέλεχος - ο ηγέτης για να κάνει 

καλά τα πράγματα θα πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες πάνω στη διοίκηση, ενώ 

για να κάνει καλά πράγματα θα πρέπει να έχει όραμα και μεράκι ». 

 Μετασχηματιστική  ή Ηγεσία 

Στο σημείο αυτό και σε συνέχεια του παραπάνω θέματός μας, είναι νομίζουμε πολύ 

σημαντικό και καθοριστικό να κάνουμε αναφορά στη Μετασχηματιστική Ηγεσία (transformational 

leadership), η οποία σύμφωνα και με τον BM Bass (1990), θεωρείται η πλέον σύγχρονη και 

ανώτερη εξελικτικά μορφή ηγεσίας. 

Στη Μετασχηματιστική Ηγεσία, έχουμε θα λέγαμε αυτό ακριβώς που επισημαίνουμε και 

παραπάνω, δηλαδή τη στρατηγική που έχει να κάνει με αξίες και αρχές. Εδώ έχουμε τον ηγέτη που 

αναδεικνύει πραγματικά με τις ενέργειές του και τις πράξεις του, το θεσμό που υπηρετεί, αλλά 

συγχρόνως επιτυγχάνει να αναδεικνύεται και ο ίδιος, αντλώντας εξουσία, κύρος, σεβασμό, 

αναγνώριση και εμπιστοσύνη από τους γύρω του. Είναι ο ηγέτης που έχει πραγματικά την 

ικανότητα να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του και να τους προκαλεί το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να τον ακολουθήσουν ηθελημένα, να είναι αποτελεσματικοί, έννοια σύμφωνα με το 

Θεοφιλίδη Χ.(2012), που έχει κεντρική θέση στη διοίκηση οργανισμών, να κάνουν καλά πράγματα 

μαζί του και να τα κάνουν και καλά. 

3. Η «Διοίκηση» στην Εκπαίδευση 

Η διοίκηση είναι μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του ανθρώπου, αφού μέσω 

αυτής, δηλαδή της διοικητικής λειτουργίας, εναρμονίζονται όλες οι επιμέρους προσπάθειες των 

ατόμων για την πραγματοποίηση του κοινού στόχου (ή στόχων). Γενικά στο χώρο της διοίκησης 

διακρίνουμε σύμφωνα με τον Σαΐτη (2008) τα εξής στοιχεία: 

 Τον καθορισμό του σκοπού 
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 Τον καταμερισμό του έργου σε επιμέρους ειδικότητες 

 Την ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους  

 Την αξιοποίηση του αποτελέσματος μετά την εκτέλεση του σχεδίου μας και  

 Την επιβολή διορθωτικών μέτρων, όταν διαπιστωθεί κάποια απόκλιση από το αρχικό σχέδιό 

μας Σαΐτης (2008). 

Ετυμολογικά ο όρος «διοίκηση» προέρχεται από το ρήμα διοικώ, που σημαίνει μεριμνώ για 

την περάτωση ενός έργου. Κατά τον H. Fayol η «διοίκηση» ορίζεται ως μια «λειτουργική 

διαδικασία που περιλαμβάνει πέντε επιμέρους ενέργειες: τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη 

διεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο» Σαΐτης (2008). 

Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά και αλλού, η διοίκηση κατά κύριο λόγο με την 

πραγματοποίηση στόχων μέσω της συνεργασίας Σαΐτης (2008). Η εκπαιδευτική διοίκηση ως ένα 

σύστημα δράσης, που συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων 

και υλικών πόρων για την πραγματοποίηση των στόχων του εκπαιδευτικού μηχανισμού, αποβλέπει 

σύμφωνα με τον Σαΐτη (2008): 

 Στον ακριβή προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων.  

 Στην εφαρμογή των κανόνων δικαίου, που ρυθμίζουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 

των εκπαιδευτικών οργανισμών.  

 Στη δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος.  

 Στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ανθρώπινων και υλικών, για τη 

βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Στον προσδιορισμό του βαθμού αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού.  

 Στον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού οργανισμού, προκειμένου η όλη 

συμπεριφορά να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας στην οποία 

λειτουργεί Σαΐτης (2008). 

3.1. Η ελληνική εκπαιδευτική διοίκηση 

Σ’ ένα πρώτο επίπεδο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως το εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ελλάδας και κατ’ επέκταση η οργάνωση της διοίκησής του έχουν συγκεντρωτικό χαρακτήρα, αφού 

την ευθύνη της διεύθυνσης διαχρονικά έχει η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας μέσα 

από την κατανομή των ευθυνών σε κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια. 

Τη διοικητική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μπορούμε με βάση το βαθμό 

εξουσίας και τη γεωγραφική θέση των υπηρεσιών, να τη διακρίνουμε σε τέσσερα επίπεδα 

διοίκησης Σαΐτης (2008): 

 Σε εθνικό επίπεδο 

 Σε περιφερειακό επίπεδο  

 Σε νομαρχιακό επίπεδο 

 Σε επίπεδο της σχολικής μονάδας 

3.2. Μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης: 

 Κλασική Διοίκηση: Οι απαρχές της κλασσικής θεωρίας εντοπίζονται στο τέλος του 19ου 

αιώνα όταν η μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη στη Βόρεια Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη, 

κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για την οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής, την 

καλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Έτσι, δημιουργήθηκε 

η κλασική θεωρία με κύριους εκπροσώπους τους Frederick Taylor, Henri Fayol, Max 

Weber, Luther Gulick και Lyndall Urwick. Η. Παναγιωτοπούλου, (1997) διαχωρίζει τους 

υποστηρικτές της κλασικής σχολής σε τρεις ευρύτερες τάσεις: 
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 Φυσιοκρατική αντίληψη του F. Taylor ο οποίος ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με την 

αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων εστιάζοντας στο άτομο και τις δυνατότητες 

απόδοσής του σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. 

 Διοικητική αντίληψη του Η. Fayol ο οποίος υποδιαιρεί τη διοικητική του θεωρία σε πέντε 

λειτουργίες: 

1. τον προγραμματισμό (το σχεδιασμό των αντικειμενικών σκοπών και της στρατηγικής), 

2. την οργάνωση (οργανόγραμμα και οργάνωση εργασίας σε κάθε επίπεδο),  

3. τη διεύθυνση (κατευθυντήριες εντολές για ταχεία εκτέλεση και διορθωτικές παρεμβάσεις), 

4. το συντονισμό (σύγκλιση των προσπαθειών προς αυτό τον σκοπό)  

5. και τον έλεγχο προς αποφυγή και εντοπισμό των σφαλμάτων (Ζανίκας). 

 Γραφειοκρατική αντίληψη που ανέλυσε ο M. Weber  ο οποίος είναι ένας από τους 

πρώτους κοινωνιολόγους (αρχές του 20ου αιώνα) που συνέλαβαν τη σημασία του 

γραφειοκρατικού μοντέλου στις σύγχρονες κοινωνίες, το οποίο επέδρασε και επιδρά στη 

διοίκηση των οργανισμών. Για τον Weber, όπως αναφέρει ο Μουζέλης (1992), οι 

γραφειοκρατικές αρχές οργάνωσης κυριαρχούν στη σύγχρονη εποχή σε όλες τις θεσμικές 

σφαίρες (οικονομική, θρησκευτική, εκπαιδευτική κλπ.).  

 Νεοκλασική Διοίκηση: Το μοντέλο της Νεοκλασικής Διοίκησης ή διοίκησης με βάση τις 

Ανθρώπινες Σχέσεις διαμορφώθηκε κατά το δεύτερο τέταρτο του 20ου αιώνα και 

παρουσιάζεται ως αντίδραση των επιστημόνων πάνω στην ακαμψία των μοντέλων των 

κλασικών θεωριών, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν οι θεωρίες της σχολής των ανθρωπίνων 

σχέσεων, που όπως αναφέρει η Παναγιωτοπούλου (1997), έχουν ως επίκεντρο τον 

ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή το άτομο και τη συμπεριφορά του και τη μελέτη των 

οργανώσεων ως κοινωνικά σύνολα.  

 Σύγχρονη Διοίκηση: Το μοντέλο της Σύγχρονης Διοίκησης εμφανίζεται επίσημα στη 

δεκαετία του 1950 και έχει σύνθετο χαρακτήρα, αφού  πρόκειται για μία ενσωμάτωση 

προτάσεων από διάφορες επιστήμες όπως της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της 

οικονομίας κ.ά. Εκπρόσωποι της Σύγχρονης Διοίκησης θεωρούνται οι Chester Barnard, 

Herbert Simon, Abraham Maslow, Chris Argyris, Frederick Herzberg κ.ά. 

3.3. Τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης 

Ως στελέχη της Εκπαίδευσης κατά τον Ανδρέου (2001), νοούνται όσοι κατέχουν διοικητική, 

πειθαρχική, εποπτική και καθοδηγητική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, διοικητικά στελέχη αποτελούν: οι διευθυντές και υποδιευθυντές των 

σχολικών μονάδων, διευθυντές ΣΕΚ, υπεύθυνοι εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων 

εκπαίδευσης, Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι 

Φυσικής Αγωγής, Σχολικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης εξωτερικού (Νόμοι 1304/82, 

1566/85, Π.Δ. 340/83, 214/84, Υπουργικές αποφάσεις ΥΠΕΠΘ Η/8353/22-10-1985, Γ2/4087/4-7-

1995, Δ1/910/19-2- 1987). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τα στελέχη τις εκπαίδευσης σε 

τρεις κατηγορίες: 

1. Στελέχη για την υποστήριξη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έργου (π.χ. Σχολικοί 

Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης).  

2. Διοικητικά στελέχη (π.χ. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης Νομών και Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, θεσμός που έχει πλέον 

καταργηθεί). 

3. Στελέχη με διοικητικές αρμοδιότητες και εκπαιδευτικό έργο (Διευθυντές και Υποδιευθυντές 

Σχολικών Μονάδων) (Βρυώνης & Γούπος, 2008).  
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3.4. Ο ρόλος των στελεχών της εκπαίδευσης 

Ο ρόλος των Στελεχών Εκπαίδευσης και οι δυνατότητες ουσιαστικής παρέμβασής τους στη 

διαμόρφωση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών καθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, από το 

βαθμό αποκέντρωσης ή συγκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο λειτουργεί. Στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται όπως προαναφέρθηκε από έντονο 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα, η εξουσία και η δύναμη του εκπαιδευτικού ελέγχου ανήκει στην 

κεντρική εξουσία. 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ως βασικός μηχανισμός του κράτους είναι και αυτό 

γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό και ιεραρχικά δομημένο και χρησιμοποιείται για την προώθηση 

των εκάστοτε ευνοϊκών πολιτικών Μπουζάκης (1994). Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως 

αναφέρει ο Φίλιας (1981), είναι δομημένο σε μια πιστή εφαρμογή του γραφειοκρατικού μοντέλου, 

που λειτουργεί σε κάθετη οργανωτική δομή και περιγράφει τόσο τα καθήκοντα όσο και τις σχέσεις 

μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων. Χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτική δομή, ενιαίο 

σχεδιασμό και έλεγχο µε τη συντριπτική πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων και των αποφάσεων να 

αποτελούν ευθύνη της κεντρικής εξουσίας. 

4. Μεθοδολογία της έρευνας 

Σύμφωνα με τους Παπαναστασίου και Παπαναστασίου (2005), η επιλογή της μεθόδου πρέπει 

να δίνει σε ικανοποιητικό βαθμό απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα αλλά και να βρίσκεται σε 

συμφωνία με το γενικότερο σκοπό της έρευνας. 

Δεδομένου ότι τα ερευνητικά ερωτήματα χρειάζονται τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές 

προσεγγίσεις επιλέχθηκε η συνδυαστική και η συμπληρωματική χρήση ποσοτικών και ποιοτικών 

μεθόδων, αφού αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μεθοδολογική προσέγγιση για μια 

ολοκληρωμένη περιγραφή και εξήγηση των διαστάσεων της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Η συνδυαστική αυτή μεθοδολογία επιτρέπει τη συγκέντρωση διαφορετικών όψεων-

παραγόντων που συγκροτούν ένα φαινόμενο, τη συμπλήρωση πληροφοριών στα αποτελέσματα της 

δεύτερης μεθόδου με βάση την αλληλουχία της πρώτης, την αποκάλυψη αντιφάσεων και άγνωστων 

πτυχών μιας πραγματικότητας καθώς και την επέκταση του εύρους της έρευνας από την αύξηση 

πληροφοριών που δίνουν οι μεικτές μέθοδοι Σαμαρίδης (2011). 

4.1. Μέθοδος και Μέσο Συλλογής Δεδομένων 

Ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο διαθέτει τόσο 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες θα αναλυθούν με ποσοτικές μεθόδους (χρήση SPSS) όσο και 

με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί η Ποιοτική Ανάλυση 

Περιεχομένου. Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (όπου το άτομο είναι ελεύθερο να εκθέτει τις απόψεις 

του σε συνεχή λόγο) επιλέχθηκαν διότι δίνουν στο συμμετέχοντα τη δυνατότητα να φέρει στην 

επιφάνεια μεταβλητές που ίσως ο ερευνητής δεν έχει σκεφτεί (Παπαναστασίου και 

Παπαναστασίου, 2005). 

4.2. Το δείγμα της έρευνας 

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν συνολικά 108 στελέχη της εκπαίδευσης, και ειδικότερα 74 

στελέχη από τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (68,5%), 17 από την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (15,7%), 17 από την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (15,7%). Όσον αφορά το φύλο του δείγματος, 

αξίζει να σημειωθεί πως από τους 108, οι 58 (54%) ήταν άντρες  και οι 50 (46%) ήταν γυναίκες. 
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5. Αποτελέσματα 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα από τα δεδομένα που προέκυψαν από τα ερευνητικά μας 

ερωτήματα, τις βιβλιογραφικές μας αναφορές, αλλά και από τη θεωρητική προσέγγιση που κάναμε 

του θέματος, καταλήξαμε σε πιο ουσιαστικές διαπιστώσεις σχετικές με τη έρευνα μας όπως: 

 Άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (οι τελευταίες 

εμπειρίες είναι πραγματικά ανησυχητικές ) 

Σχολές Διοίκησης για όλα τα στελέχη της Εκπαίδευσης με υποχρεωτικό το προσόν για την 

επιλογή θέσης διοίκησης της πιστοποίησης στη διοικητική επάρκεια 

Συστηματική επιμόρφωση όλων των στελεχών καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους 

Ο ρόλος των στελεχών θα πρέπει να είναι σημαντικός σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Αξιοποίηση των εμπειριών τους, ισότιμοι συνομιλητές σε κάθε 

προσπάθεια εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

Επιτέλους να γίνει σαφές ότι η εκπαίδευσης των νέων της χώρας μας θα πρέπει να είναι 

εθνική υπόθεση. 

6. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

H ηγεσία-διοίκηση αυτή καθεαυτή έχει γίνει πλέον ένα επάγγελμα που βασίζεται σε 

βαθύτερες και πολύπλευρες γνώσεις και δεξιότητες, όλο και πιο αναγκαίες από ό, τι στο παρελθόν, 

ενώ συγχρόνως η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρας μας προβάλλει επιτακτική την ανάγκη 

για αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και την διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που θα 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του. 

Οι μέχρι τώρα έρευνες, μας οδηγούν στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι η σχολική 

διοίκηση αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα της σχολικής αποτελεσματικότητας. Μάλιστα, ο 

«μετασχηματισμός» του σύγχρονου σχολείου συνδέεται άρρηκτα με τις σχέσεις του σχολείου με τις 

πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές και ανακατατάξεις στο ευρύτερο συγκείμενο, ενώ ο 

πολυδιάστατος ρόλος που καλείται σήμερα να παίξει ο εκπαιδευτικός, έχει διαστάσεις 

παιδαγωγικές, διοικητικές, αλλά και κοινωνικο-πολιτικές. 

Ο βασικός σκοπός και το όραμα της ηγεσίας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός 

σύγχρονου, επικοινωνιακού, εξωστρεφούς και ασφαλούς σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης και θα εφοδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες με τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που απαιτούνται για τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών που 

θα παίρνουν πρωτοβουλίες και θα συνεργάζονται, με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της περιοχής 

τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Ως εκπαιδευτικοί πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές, φορείς παραγωγής και υλοποίησης 

εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών πρωτοβουλιών και να κάνουμε το χώρος του σχολείου πεδίο 

γνώσης, αριστείας και καινοτομιών. Και αυτό γιατί πρωταγωνιστής στην υλοποίηση των πολιτικών 

στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι ο εκπαιδευτικός και επίκεντρο του εκπαιδευτικού 

συστήματος, να είναι ο μαθητής τον οποίο θα πρέπει εμείς να εμπνεύσουμε και να εμψυχώσουμε 

προκειμένου να συμβάλει και αυτός με τη σειρά του στη βελτίωση της πραγματικότητας που 

βιώνουμε όλοι μας.  

H φύση της εργασίας της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, απαιτεί ένα 

σύνολο ειδικών και γενικών γνώσεων, ικανοτήτων και χαρακτηριστικών προσωπικότητας, ώστε να 

είναι αποτελεσματικά. Ο συνδυασμός γνώσεων, ικανοτήτων και χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να διακρίνουν το διοικητικό στέλεχος και να 

προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητά του στο χώρο της οργάνωσης. 

Η προσωπικότητα του διοικητικού στελέχους πρέπει να διακρίνεται από ενδιαφέρον για το 

αποτέλεσμα και τους ανθρώπους, επιθυμία για ανάληψη ευθυνών, πρωτοβουλία, ανεξάρτητη 

σκέψη, ακεραιότητα – αξιοπιστία, θετική στάση στις αλλαγές, φιλοδοξία. Με τον τρόπο αυτό η 

άσκηση διοίκησης εμπλουτίζεται με στοιχεία ηγεσίας και ανέρχεται σε υψηλότερα επίπεδα. 
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Η κοινωνία έχει μεγάλες προσδοκίες από τον εκπαιδευτικό και «απαιτεί» από αυτόν να είναι 

πρώτα απ’ όλα επαγγελματίας, αλλά και συγχρόνως λειτουργός, δάσκαλος και παιδαγωγός. 

Συνεπώς η άσκηση διευθυντικών καθηκόντων και η λήψη αποφάσεων από πλευράς διοίκησης της 

εκπαίδευσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης και 

πάντα οφείλει να επιτυγχάνει το βέλτιστο συνδυασμό νομοθεσίας και παιδαγωγικής θεώρησης. 

Τα δεδομένα στην εκπαίδευση  απαιτούν όχι μόνο να είμαστε υπηρεσιακοί ως διοικητικά 

στελέχη που θα εφαρμόζουν τους νόμους και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, αλλά οι 

εμψυχωτές των εκπαιδευτικών οι οποίοι προσδοκούν από μας, συμπαράσταση, καθοδήγηση, 

ενθάρρυνση, και επιμόρφωση, στοιχεία απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.  

Μέλημα όλων είναι να ενεργοποιηθεί ο εκπαιδευτικός μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση που πρέπει 

να έχει, τη θεωρητική  εμβάθυνση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα του σχεδιασμού και 

της διοίκησης εκπαιδευτικών δομών, με τη σύγχρονη και ευρεία έννοια του όρου και την εφαρμογή 

σ’ αυτές σύγχρονων διοικητικών μοντέλων, όπως επίσης και στα νέα προγράμματα σπουδών, στις 

νέες μεθόδους διδασκαλίας και στις καινοτόμες δράσεις που θα καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη 

των μαθητών. 

Ιδιαίτερα σήμερα, που η χώρα μας δοκιμάζεται από τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς 

οικονομικής κρίσης με θύματα και την ίδια την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους 

μαθητές και τους γονείς, είναι νομίζουμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία η συνεργασία 

όλων μας και η σύγκλιση των προσπαθειών μας για την αξιοποίηση των δημιουργικών και 

παραγωγικών δυνάμεων του τόπου μας. Είναι ανάγκη να τοποθετηθούν εκείνοι οι όροι ενός 

διαλόγου ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης, (γονείς, εκπαιδευτικοί, πολιτεία, 

τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, διεθνείς οργανισμοί, κ.ά), προκειμένου να μπορέσουμε  να 

υλοποιήσουμε, εξειδικευμένες πολιτικές αποκέντρωσης στον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της 

εκπαίδευσης . Η στενή και συστηματική συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς, μπορεί να 

συμβάλει από κοινού στην προσπάθεια για την αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, τη δημιουργία ενός σχολείου που θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία και θα αποτελέσει το 

μοχλό της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου μας. 

 

Εν κατακλείδι, παραφράζοντας τον Gaston Mialaret  στην παρούσα μελέτη 

για τα στελέχη της Εκπαίδευσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

‘Όποιος δεν συνεχίζει να μαθαίνει, δεν είναι άξιος να διοικεί’ 
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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες, το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει θεωρηθεί ως ένα από τα 

τρία πιο εξέχοντα εκπαιδευτικά συστήματα. Η υπεροχή αυτή έγκειται στο γεγονός ότι κατά τη 

διάρκεια του έτους 1993, η Φινλανδία αναγνώρισε το πρόβλημα που υπήρχε στον τομέα της 

παιδείας της όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων της και στο πλαίσιο της 

αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, αποφάσισε με ομόφωνη εθνική συναίνεση ότι η αναβάθμιση 

της παιδείας της χώρας ήταν όχι μόνο αναγκαία αλλά και επιτακτική. 

Η εν λόγω συγκριτική μελέτη, επιχείρησε μέσω της βιβλιογραφικής αναδίφησης να αναδείξει 

τόσο τις συγκλίσεις όσο και τις αποκλίσεις του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος από το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα πορίσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι υπάρχουν αρκετά 

μεγάλες αποκλίσεις από το φινλανδικό πρότυπο, υπάρχουν περιθώρια σύγκλισης, αρκεί να υπάρξει 

ο κατάλληλος σχεδιασμός εκπαιδευτικής πολιτικής, ο οποίος όμως θα πρέπει να προσαρμόζεται 

στα ελληνικά δεδομένα. 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό σύστημα, φινλανδικό πρότυπο, συγκλίσεις, αποκλίσεις, 

εκπαιδευτική πολιτική. 

1. Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας αδιαμφισβήτητα αποτελεί  ‘πρότυπο’ εκπαιδευτικό 

σύστημα εν συγκρίσει με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Η ιδιαιτερότητά του 

συστήματος αυτού οφείλεται στο ότι εστιάζει πολύ περισσότερο στην ποιότητα της εκπαίδευσης 

και της εκμάθησης της πληροφορίας, παρά στην ποσότητα της παρεχόμενης πληροφορίας. Σε κάθε 

βαθμίδα της φινλανδικής εκπαίδευσης, κυρίαρχη είναι η έκφραση “Less is more” και γι’ αυτόν 

ακριβώς το λόγο, οι σχολικές επιδόσεις των μαθητών της είναι υψηλές, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

και από τα αποτελέσματα της πρόσφατης Εκπαιδευτικής Έρευνας της PISA το έτος 2015 (OECD, 

2016). Τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας έδειξαν ότι οι διαφορές που σημειώνονται 

μεταξύ των ασθενέστερων και των πιο δυνατών μαθητών όσον αφορά την επίδοση στα μαθήματα 

στην Φινλανδία, είναι οι μικρότερες που υπάρχουν στον κόσμο. Η Ελλάδα, στην προκείμενη 

Εκπαιδευτική Έρευνα, συγκαταλέγεται στις προτελευταίες θέσεις. 

Στην Φινλανδία, οι κυβερνήσεις, είτε αυτές ακολουθούν την αριστερή, είτε τη δεξιά πολιτική, 

εξασφαλίζουν πάνω από όλα την ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Απώτερος σκοπός της 

αναπτυξιακής πολιτικής που ακολούθησε η Φινλανδία το 1993, ήταν η ενδυνάμωση του ρόλου της 

εκπαίδευσης, καθώς και της επιστημονικής έρευνας, θέτοντας εξαρχής ορισμένους στόχους οι 

οποίοι και έπρεπε να επιτευχθούν. Συγκεκριμένα, οι στόχοι ήταν οι εξής: α) να διατηρηθεί υψηλό 

και ευρύ το επίπεδο εκπαίδευσης και β) να υπάρξει μια άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας 

μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία και να 
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δημιουργηθούν συνθήκες που να ευνοούν την επιδιωκόμενη ανάπτυξη (Honkapohja & Koskela, 

1999). Το αποτέλεσμα της σύνδεσης αυτής ήταν καθοριστικό και εν τέλει άκρως αποτελεσματικό. 

Η κατά βάση αγροτική οικονομία της Φινλανδίας, μεταμορφώθηκε σε μια οικονομία των νέων 

τεχνολογιών, η οποία έδωσε ώθηση στην έρευνα, την καινοτομία και τη νέα επιχειρηματικότητα. 

Οι μαθητές του Λυκείου ήταν σε θέση να γνωρίζουν τις κενές θέσεις εργασίας εκ των προτέρων, 

γεγονός που τους επέτρεπε να ακολουθήσουν την κατεύθυνση που επιθυμούσαν βάσει των 

ενδιαφερόντων τους και της προοπτικής απασχόλησης σε συγκεκριμένα εργασιακά πεδία. 

Καθοριστικό ρόλο στην προαναφερόμενη “αναβάθμιση”, διαδραμάτισαν οι  νέες ευμεγέθεις 

κτιριακές και εργαστηριακές  υποδομές και εγκαταστάσεις, που δημιουργήθηκαν  ή 

ανακαινίστηκαν από την κυβέρνηση. Όντας πολύ πιο φιλικές και υποστηρικτικές προς τον μαθητή, 

συνέβαλαν και εκείνες με τη σειρά τους στο να γίνει το εκπαιδευτικό περιβάλλον πιο οικείο για 

όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητές αλλά και διδάσκοντες). Ο 

συνδυασμός και η εφαρμογή των ανωτέρω εγχειρημάτων και μεταρρυθμιστικών αλλαγών, είχε ως 

αποτέλεσμα την άριστη επίδοση των μαθητών στη γενική παιδεία. Η Φινλανδία αποτελεί τη χώρα 

‘πρότυπο’ όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης παγκοσμίως, αφού σύμφωνα με την παγκόσμια 

κατάταξη του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), oι Φινλανδοί 

μαθητές διαπρέπουν στους διεθνείς διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις ανάμεσα 

στους «καλύτερους 15χρονους μαθητές της υφηλίου» (Καρτάλογλου, 2011:21). Επιπροσθέτως, 

σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη που εξέδωσε το Ίδρυμα ‘Economist Intelligence Unit’, η 

Φινλανδία «έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο» (Τουλουμάκου, 2015:1). 

Οι Εκπαιδευτικοί στην Φινλανδία δαπανούν σχετικά λίγες ώρες μέσα στις τάξεις τους και 

τοιουτοτρόπως αξιοποιούν τον επιπλέον ελεύθερο χρόνο τους στο να δημιουργήσουν καινοτόμα 

Προγράμματα Σπουδών, αλλά και να κάνουν αξιολόγηση των μαθητών τους (Leinhardt, 2012). Εάν 

αποτύχει κάποια νέα μέθοδος διδασκαλίας την οποία ακολουθούν, τότε οι Εκπαιδευτικοί 

συμβουλεύονται και τους υπόλοιπους συναδέλφους τους προκειμένου να δοκιμάσουν κάτι 

εναλλακτικό. Οι εργασίες που αναθέτουν οι Εκπαιδευτικοί στους μαθητές για να υλοποιήσουν στο 

σπίτι, είναι λιγοστές. Μέσα στην τάξη, τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα στο να αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους και να εκφράζονται (να γελούν, να μιλάνε, να ψιθυρίζουν) χωρίς να διακόπτονται από 

τον Εκπαιδευτικό. Τα φινλανδικά σχολεία παρέχουν σε όλους τους μαθητές φαγητό, ιατρική 

περίθαλψη, συμβουλευτική υποστήριξη και υπηρεσίες μεταφοράς, ακόμα και ταξί, αν καταστεί 

ανάγκη (Simolla, 2005). Η υγειονομική περίθαλψη αλλά και το φαγητό που τρώνε οι μαθητές στο 

σχολείο είναι δωρεάν για όλους. Θεωρείται σχεδόν απίθανο να υπάρξει περίπτωση παιδιού το οποίο 

θα ισχυριστεί ότι δεν σιτίστηκε στο σχολείο. 

Στην Φινλανδία όσον αφορά τις παροχές και τα επιδόματα των Εκπαιδευτικών, οι 

διαφοροποίησεις είναι αρκετά μεγάλες σε σχέση με την Ελλάδα. Στη νέα μητέρα/Εκπαιδευτικό 

δίδεται άδεια μητρότητας για 3 ολόκληρα χρόνια, καθώς και μια επιδοτούμενη ημερήσια φροντίδα, 

αν τυχόν έχει και άλλα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επιπρόσθετα χορηγείται επίδομα της τάξεως 

των 150 ευρώ ανά μήνα στους ‘νέους’ γονείς για κάθε παιδί που θα αποκτήσουν, μέχρι αυτό/αυτά 

να συμπληρώσει/συμπληρώσουν και το 17ο έτος της ηλικίας του/τους. Όσον αφορά την 

Εκπαιδευτική Πολιτική που ακολουθεί η Φινλανδία, η πολιτεία στο μόνο το οποίο προβαίνει είναι 

να δίνει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το Πρόγραμμα Σπουδών (Leinhardt, 2012). 

2. Αποκλίσεις του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος έναντι του ελληνικού 

Η συγκριτική μελέτη ανέδειξε περισσότερες αποκλίσεις απ’ ότι συγκλίσεις, όσον αφορά την 

εκπαίδευση: 

 Στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχουν διαγωνίσματα και 

εξετάσεις, εκτός από μία και μόνο τελική εξέταση στην τελευταία τάξη του Λυκείου. 
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 Κάθε εκπαιδευτικός στη Φινλανδία είναι απαραιτήτως κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης, επιμορφώνεται συστηματικά, αυτό-αξιολογείται και επιπλέον, αξιολογείται από 

τους γονείς των μαθητών του. 

 Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται ως ένα από τα εξέχοντα επαγγέλματα (υψηλού 

κοινωνικού status) εν συγκρίσει με τα ελληνικά πρότυπα, όπου την πρωτιά κατέχουν άλλου 

είδους επαγγέλματα (ιατροί, δικηγόροι κ.ά.). 

 Ο μισθός του εκπαιδευτικού ανέρχεται στα 3.000 ευρώ ανά μήνα, ενώ εργάζεται μόλις 4 

ώρες ημερησίως. 

Όσον αφορά τους μαθητές, αυτοί φαίνονται να παρουσιάζουν αυστηρή πειθαρχία απέναντι 

στον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα φιλική σχέση μαζί τους. Επίσης, παρόλο 

που αρκετές σχολικές μονάδες είναι κτισμένες δίπλα σε δασικές περιοχές και χωρίς κάγκελα 

προστασίας, οι μαθητές δεν «ξεφεύγουν» από τα προαύλιά τους, αφού το περιβάλλον του σχολείου 

τους είναι ιδιατέρως οικείο και ευχάριστο. Οι βασικές διαφορές που παρουσιάζονται στο πεδίο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι ακόλουθες: 

Οι μαθητές δεν στοιχίζονται στον αύλιο  χώρο, πριν μπουν στην τάξη. 

1. Τα παιδιά όταν φτάνουν σχολείο, βγάζουν τα παπούτσια τους, τα τοποθετούν σε 

συγκεκριμένο σημείο και κυκλοφορούν παντού με τα καλτσάκια τους. 

2. Το περιβάλλον στην αίθουσα διδασκαλίας είναι ασφαλές, ζεστό αλλά και πολύ 

υποστηρικτικό προς τον μαθητή. 

3. Το μάθημα που γίνεται στην τάξη είναι πάντα βασισμένο στη λογική της αλληλεπίδρασης. 

Οι μαθητές δουλεύουν μεταξύ τους σε μικρές ομάδες, προκειμένου να επιλύσουν τα 

προβλήματα που τους δίδονται από τον εκπαιδευτικό. Οπότε, συγχρόνως με αυτόν τον 

τρόπο, αναπτύσσουν αλλά και ενισχύουν και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 

4. Οι μαθητές δεν αντιμετωπίζονται ως παθητικοί δέκτες από τον διδάσκοντα, ενώ παράλληλα 

δεν αναμένουν το πότε θα «κληθούν» για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν το 

μάθημα. Συμμετέχουν μαζικά και δημιουργείται μια πολύ ωραία συζήτηση γύρω από το 

εκάστοτε θέμα (Εικόνα 1, 2). 

5. Το μάθημα των Εικαστικών πραγματοποιείται σε ξεχωριστή αίθουσα, η οποία είναι 

εξοπλισμένη με αργαλειούς και ραπτομηχανές. 

6. Ενώ στις περισσότερες χώρες τα σχολεία μειώνουν τα διαλείμματα, τα σχολεία στην 

Φινλανδία έχουν θεσπίσει υποχρεωτικά ένα δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα σε εξωτερικό χώρο, 

κάθε ώρα. 

7. Δεν υπάρχουν καθόλου βαθμοί στα σχολεία μέχρι και την Γ’ Δημοτικού. Από την Γ’ 

Δημοτικού μέχρι και την Α’ Γυμνασίου, οι βαθμοί είναι προφορικοί και ξεκινούν από το 

«Μπορείς και καλύτερα» μέχρι το «Τέλεια». Το βαθμολογικό σύστημα στη Φινλανδία έχει 

10 βαθμούς από την Β’ Γυμνασίου μέχρι την Γ’ Λυκείου, οι οποίοι όμως χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνον για να παρακινήσουν τα παιδιά στο να μαθαίνουν καλύτερα. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μόνο οι μαθητές γνωρίζουν τους βαθμούς τους, όχι οι 

γονείς τους, όπως γίνεται στην Ελλάδα. 

8. Στα Φινλανδικά Δημοτικά σχολεία ο ανταγωνισμός είναι ανύπαρκτος, όλα έχουν κοινούς 

στόχους και είναι σχεδόν ισάξια. Δεν υπάρχουν «καλά» και «κακά» σχολεία όπως 

συμβαίνει σε άλλες χώρες (π.χ. Νέα Υόρκη). Το σύνολο των παιδιών έχει πρόσβαση σε 

καλά σχολεία, με έμπειρους εκπαιδευτικούς σε όποια περιοχή και αν διαμένουν. Μπορούν 

να φοιτούν σε όποιο σχολείο είναι πιο κοντά στο σπίτι τους, αφού όλα προσφέρουν την ίδια 

ποιότητα εκπαίδευσης. Υπάρχουν ελάχιστα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία όμως δεν διαφέρουν 

ή δεν υπερέχουν σε τίποτα από τα δημόσια. Η υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών 

ξεκινάει από την ηλικία των επτά ετών και όχι από μικρότερη. 
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Εικόνα 1. Στιγμιότυπο μαθήματος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

 
 

Εικόνα 2. Στιγμιότυπο μαθήματος στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

3. Συγκλίσεις - Δυνατότητες σύγκλισης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με το 

φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Στην Φινλανδία, η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν σε όλους, όπως αντιστοίχως ισχύει και για 

την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αρκετοί Εκπαιδευτικοί κάποιες φορές πραγματοποιούν το μάθημά τους 

σε εξωτερικό χώρο, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Στην Φινλανδία όμως, ανεξαρτήτως 

των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, το μάθημα γίνεται εκτός αίθουσας πολλές φορές, στα 

ειδικά παγκάκια που υπάρχουν στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, τα οποία είναι τοποθετημένα σε 

αμφιθεατρικό σχήμα (Εικόνα 3). Τα μαθήματα που διδάσκονται στην Α’ τάξη του Δημοτικού στα 

σχολεία της Φινλανδίας είναι τα εξής: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή, 

Χειροτεχνίες (στην Ελλάδα: Εικαστικά) και Φυσική (στην Ελλάδα: Μελέτη του Περιβάλλοντος). 

Στην Φινλανδία στην Γ’ τάξη του Δημοτικού οι μαθητές ξεκινούν τις ξένες γλώσσες, ενώ αντίθετα 

στην Ελλάδα, από την Α’ Δημοτικού. Επιπροσθέτως, οι μαθητές στα σχολεία της Φινλανδίας 

διδάσκονται στην Ε’ τάξη του Δημοτικού την Βιολογία, την Γεωγραφία, την Ιστορία, τη Φυσική 

και τη Χημεία. 

Οι Εκπαιδευτικοί στην Φινλανδία είναι πάντα σε εγρήγορση και θεωρούνται πρωτοπόροι 

στην καινοτομία και την εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας. Το 2016, θεωρήθηκε υποχρεωτικό 

για κάθε σχολείο της Φινλανδίας, να αναζητήσει πιο συνεργατικές και εξατομικευμένες μορφές 

διδασκαλίας, επιτρέποντας στους μαθητές να επιλέγουν οι ίδιοι ένα θέμα που να τους ενδιαφέρει 

και να βασίζουν το μάθημα γύρω από αυτό. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας ονομάζεται “P.B.L.” 

(Phenomenon -Based Learning ή Project - Based Learning). Το αντίστοιχο έχει υιοθετηθεί και στα 

ελληνικά σχολεία, γνωστό ως η ‘Μέθοδος Project’, με την διαφορά όμως ότι ο εκπαιδευτικός είναι 

ο υπεύθυνος για την επιλογή του θέματος και όχι οι μαθητές. 
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Επιπλέον, ένας εκ των βασικών στόχων του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος, είναι το 

να βοηθήσει τους μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, σε 

συνεργασία με  παιδαγωγούς Ειδικής εκπαίδευσης, κάτι που τώρα τελευταία συμβαίνει και στην 

Ελλάδα μέσω της «Παράλληλης Στήριξης» και των Τμημάτων Ένταξης. Το φινλανδικό 

εκπαιδευτικό σύστημα δίνει επιπλέον βαρύτητα στην υγιεινή διατροφή των μαθητών. Το μεσημέρι, 

τα παιδιά όλων των βαθμίδων της εκπαιδευσης ανεξαιρέτως, μαζεύονται και τρώνε σε μοντέρνους 

χώρους εστίασης, όπου εκεί τους σερβίρεται δωρεάν υγιεινό γεύμα υψηλής ποιότητας (Εικόνα 4). 

Όσον αφορά τη διαχείριση των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και τις χρηματοδοτήσεις, στην 

Φινλανδία αυτές εξασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο από τη διαμεσολάβηση των 

εκπαιδευτικών και όχι από τους πολιτικούς. Επιπλέον, τα σχολεία χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 

25% από το κράτος και 75% από τους δήμους. 

 

 
 

Εικόνα 3. Εξωτερικός χώρος φινλανδικού σχολείου (καλυμμένος με χιόνι). 

 
 

 
 

Εικόνα 4. Χώρος εστίασης σε φινλανδικό σχολείο. 

4. Συμπεράσματα 

Συγκρίνοντας τις αποκλίσεις με τις συγκλίσεις μεταξύ του ελληνικού εκπαιδευτικού 

σύστηματος και του φινλανδικού, παρατηρούμε ότι οι αποκλίσεις είναι πολύ περισσότερες από τις 

συγκλίσεις. Η σύγκλιση προς το εκπαιδευτικό φινλανδικό σύστημα δεν αποτελεί όμως ουτοπία. Θα 

μπορούσαν κάλλιστα οι αποκλίσεις να γίνουν συγκλίσεις, εάν και εφόσον η εκάστοτε κυβέρνηση 

υιοθετήσει εκπαιδευτική πολιτική βασισμένη σε αυτήν που ακολουθεί η Φινλανδία, αρχικά όσον 

αφορά την παροχή των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση. Η Φινλανδία εφαρμόζει την 

πολιτική της δωρεάν παιδείας για όλους όπως αντιστοίχως κάνει και η Ελλάδα, με την διαφορά ότι 

η παρεχόμενη φινλανδική εκπαίδευση είναι πολύ πιο προσανατολισμένη α) προς την παροχή 
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δωρεάν ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους (Lyytinen, 2002), β) προς την παροχή ίσων ευκαιριών 

μάθησης και γ) προς την κατεύθυνση εξάλειψης κοινωνικών ανισοτήτων στο σχολείο.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Φινλανδία βασίστηκε στην αναβάθμιση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης, εγχείρημα το οποίο απέδωσε και εν τέλει την μετέτρεψε σε χώρα “πρότυπο” για τα 

εκπαιδευτικά δεδομένα, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, όπου το εκπαιδευτικό της σύστημα τείνει 

χρόνο με το χρόνο να υποβαθμίζεται, αντί να αναβαθμίζεται, εξαιτίας της κακής δημοσιονομικής 

κατάστασης των τελευταίων ετών που επικρατεί στη χώρα. Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η 

παιδεία αποτελεί έναν τελείως ξεχωριστό κλάδο, ο οποίος δεν θα έπρεπε ούτε να πλήττεται αλλά 

ούτε και να επηρεάζεται άμεσα από το κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας, καθίσταται 

πλέον αδήριτη.  

Οι δυνατότητες σύγκλισης είναι εφικτές, εάν και εφόσον οι φορείς της ελληνικής 

κυβερνητικής πολιτικής προωθήσουν αλλαγές ή συγκροτήσουν ένα νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών προσανατολισμένο μεν ως προς τους στόχους που έθεσε η Φινλανδία, προσαρμοσμένο δε 

στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Μια πρόταση επίλυσης του εν λόγω προβλήματος, θα ήταν 

επίσης να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο οποίος θα περιλαμβάνει μια συστηματική και όχι αποσπασματική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επιπροσθέτως, ωφέλιμη τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και 

για τους ίδιους τους μαθητές θα ήταν να δοθεί περισσότερη ευελιξία στον Εκπαιδευτικό όσον 

αφορά τον τρόπο διδασκαλίας, καθώς και η υιοθέτηση καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας μέσα στην 

τάξη από την πλειοψηφία των Εκπαιδευτικών (π.χ. η χρήση Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας), αφού έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι «η χρήση των Τ.Π.Ε. στην τάξη ενισχύει τη 

μάθηση» (Markaki, 2010:64). Ένας μεγίστης σημασίας παράγοντας στον οποίο πρέπει να δοθεί 

ακόμη περισσότερη βάση είναι η υποχρηματοδότηση των σχολείων προκειμένου να 

εξασαφαλιστούν τα απαραίτητα. Σε αρκετά σχολεία στην Ελλάδα, δεν καλύπτονται ούτε οι βασικές 

ανάγκες που όφειλαν να καλύπτονται, όπως θέρμανση, ασφάλεια κτιριακών δομών κ.ά. Επίσης σε 

αρκετά σχολεία, παρουσιάζονται ελλείψεις όσον αφορά τα μέσα νέας τεχνολογίας 

(οπτικοακουστικό υλικό, διαδραστικοί πίνακες κ.τ.λ.). 

 Συνοψίζοντας, το σημαντικότερο όλων των προαναφερθέντων είναι η οποιαδήποτε 

καινοτομία υιοθετείται ή εισάγεται, να προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα και στα 

ελληνικά δεδομένα. 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη 

Η σπουδαιότητα της μεντορικής σχέσης είναι σημαντική ως προς την παροχή βοήθειας στους 

νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, τη συμβολή της στη βελτίωση του διδακτικού τους έργου και 

την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτικών πρακτικών στα σχολεία, χρησιμοποιώντας ποιοτικές μεθόδους 

για τη συλλογή δεδομένων. Ο θεσμός του μέντορα μπορεί να προσφέρει στους νεοεισερχόμενους 

εκπαιδευτικούς, ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας προωθώντας την επαγγελματική τους ανάπτυξη 

μέσα από συμπεριληπτικές πρακτικές, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στον εργασιακό χώρο. Οι 

συμπεριληπτικές πρακτικές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα των μαθητών και 

να συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της κουλτούρας των σχολείων. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη του θεσμού της μεντορικής 

σχέσης, που θα αλλάξει τις καθιερωμένες στάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και στον ρόλο των 

εκπαιδευτικών και θα φέρει καινοτόμες μεθοδολογίες και διδακτικές προσεγγίσεις, δίνοντας την 

ευκαιρία για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της συνεργατικής κουλτούρας της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Λέξεις κλειδιά: μέντορας, νεοεισερχόμενος, συμπερίληψη, συνεργατική κουλτούρα 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ένα θέμα που απασχολεί τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των 

προοδευτικών χωρών, είναι το θέμα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της παροχής ίσων 

ευκαιριών σε όλους τους μαθητές μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Σε 

ένα σχολείο συμπερίληψης που σέβεται τη διαφορετικότητα των μαθητών του, όλοι μαθαίνουν, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές και ακούγονται οι φωνές όλων των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή 

διαδικασία (Μυλόρδου & Αγγελίδης, 2011). 

Η συγκεκριμένη εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τη σημαντικότητα της μεντορικής σχέσης 

ως προς την παροχή βοήθειας στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, τη συμβολή της στη 

βελτίωση του διδακτικού τους έργου και την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτικών πρακτικών στα 

σχολεία. Αρκετές έρευνες καταδεικνύουν ότι όπου υπάρχει σύστημα υποστήριξης, οι 

νεοεισερχόμενοι μπορούν να διαχειριστούν τα προβλήματα της τάξης αποτελεσματικότερα και 
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επικεντρώνονται στη μάθηση πολύ νωρίτερα από άλλους νεοεισερχόμενους που δε λαμβάνουν 

στήριξη (Breaux & Wong, 2003). 

Μετά την εισαγωγή θα ακολουθήσει η ανάπτυξη του κυρίως θέματος που αφορά στον ρόλο 

της μεντορικής σχέσης για την ανάπτυξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα 

αναλυθούν οι τέσσερις θεματικές που αναδύονται, διασυνδεόμενες κριτικά με το σχετικό κεφάλαιο. 

Οι θεματικές που παρουσιάζονται αφορούν α) στον ορισμό της έννοιας του μέντορα και στον ρόλο 

της μεντορικής σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών 

β) ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί σε μια σχολική μονάδα και 

πώς μπορούν να μειωθούν με τη βοήθεια του μέντορα, γ) πώς προωθεί ο ηγέτης της σχολικής 

μονάδας τη σχέση αυτή και δ) πώς με τη διαδικασία της μεντορικής σχέσης αναπτύσσονται 

πρακτικές συμπερίληψης στα σχολεία και η σημασία των προγραμμάτων εισαγωγικής 

επιμόρφωσης. 

 

1. Τι είναι ο Μέντορας 

Μέντορας είναι ένας έμπειρος εκπαιδευτικός, ο οποίος ορίζεται ή προσφέρεται εθελοντικά να 

αναλάβει τον εποπτικό, τον συμβουλευτικό και μερικές φορές και τον αξιολογικό ρόλο για έναν 

νεοδιόριστο εκπαιδευτικό (Andrews, 1987). Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση του θεσμού του 

μέντορα ενισχύει πολύ τις αρχικές εμπειρίες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και οδηγεί στην 

ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 

Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός είναι ο καθοδηγούμενος, δηλαδή ένα άτομο πρόθυμο να 

συμμετέχει σε μια σχέση καθοδήγησης. Σχέση καθοδήγησης είναι μια προσωπική ή επαγγελματική 

σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, που ο ένας είναι έμπειρος και ο άλλος καθοδηγούμενος, που 

δεσμεύονται σε συμβουλευτική σχέση  με μακροπρόθεσμους στόχους. Καθοδήγηση είναι μια 

εκπαιδευτική διαδικασία, επικεντρωμένη στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσα από δυάδες, ομάδες 

και κουλτούρες (Mullen, 2005). 

Ο μέντορας, λοιπόν, είναι το άτομο εκείνο που βοηθά σημαντικά τους νεοεισερχόμενους 

εκπαιδευτικούς να επιτύχουν τους στόχους τους, ασκώντας επιρροή και μεταβίβαση γνώσεων και 

εμπειριών, ώστε να ενταχθούν και να λειτουργήσουν στον εργασιακό τους χώρο. 

1.1. Ο ρόλος της μεντορικής σχέσης 

Ο θεσμός του μέντορα είναι μια από τις πιο διαδεδομένες στρατηγικές παροχής ατομικής και 

επαγγελματικής καθοδήγησης και η μεντορική σχέση πρέπει να χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και 

εμπιστευτικότητα. Ο μέντορας δεν επιλύει προβλήματα, αλλά έχει μάθει να ακούει και να 

ενθαρρύνει τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, ώστε να αποκτήσουν στάσεις και 

συμπεριληπτικές πρακτικές. 

Πέντε αποτελεσματικοί παράγοντες καθοδήγησης σκιαγραφούνται από τους Hudson et al. 

(2005), που αφορούν  α) τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθοδηγούμενου, β) τις τεχνικές 

συμβουλές του μέντορα, γ) τις παιδαγωγικές γνώσεις μέντορα και καθοδηγούμενου, δ) τη 

μοντελοποίηση, κατά την οποία ο καθένας παρουσιάζει το δικό του εκπαιδευτικό στιλ και ε) την 

ανατροφοδότηση, που είναι ένα είδος επικοινωνίας μεταξύ τους κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της μάθησης των μαθητών. 

Η μεντορική σχέση από τη μία αποτελεί ένα υποστηρικτικό συνεργατικό περιβάλλον 

μάθησης, όπου όλοι ωφελούνται απ’ αυτό, με την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και με το κλίμα 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας που αναπτύσσεται (Fischer & Andel, 2002). Από την άλλη, όμως, 

υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που εμποδίζουν τη συνεργατική σχέση, όπως η απροθυμία του 

εκπαιδευτικού για συνεργασία με τον μέντορα, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και η θεώρηση του 

εκπαιδευτικού ως κατώτερου από τον μέντορα (Awaya et al., 2003). Επίσης, η δυσκολία 

συνεννόησης και αλληλεπίδρασης και η ύπαρξη διαφωνιών εκπαιδευτικής ιδεολογίας και 

σύγκρουσης συμφερόντων (Lee & Feng, 2007). 
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Για να υπάρχει ποιότητα στη σχέση μεταξύ του μέντορα και του νεοδιοριζόμενου, πρέπει ο 

μέντορας να σέβεται και να αντιμετωπίζει  με εμπιστοσύνη τον νεοδιοριζόμενο, να συνεργάζεται 

και να ανταλλάσσει απόψεις μαζί του, παίρνοντας και δίνοντας αποτελεσματική ανατροφοδότηση 

(Rippon & Martin, 2003). 

Επομένως, χρειάζεται να έχουν και οι δύο καθημερινή επαφή, να διδάσκουν στην ίδια τάξη 

και στο ίδιο θέμα, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται, να αλληλεπιδρούν, να προωθούν τη 

συνεργατική μάθηση, να εφαρμόζουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές και νέους τρόπους και πρακτικές 

αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων, σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης. 

1.2. Τι είναι η συμπεριληπτική εκπαίδευση 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση σχετίζεται με την ιδέα της συμπερίληψης, δηλαδή της 

συμμετοχής όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, 

σεξουαλικότητα, αναπηρία, κοινωνικό υπόβαθρο και επίδοση, σε μια προσπάθεια υπερπήδησης 

των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και στην ανάπτυξη πολιτικών και συμπεριληπτικών 

πρακτικών στα εκπαιδευτικά συστήματα (Booth & Ainscow, 2002). 

Είναι μια συνεχής εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία η διαφορετικότητα θεωρείται 

πηγή μάθησης και όλοι οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες εκτός της 

παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας, π.χ. σε άτυπα περιβάλλοντα, όπως πάρκα, δάση, μουσεία 

κλπ., χρησιμοποιούνται πολλαπλές πηγές για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης, 

ώστε να δίνονται ίσες ευκαιρίες μάθησης, καλλιεργείται η συνεργασία μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και η κοινωνική μάθηση (Αγγελίδης, 2011). 

1.2.1. Η μεντορική σχέση στην εισαγωγική επιμόρφωση για την ανάπτυξη της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Κατά τον πρώτο χρόνο της ένταξής τους  στο επάγγελμα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί, 

πρέπει να αναπτύξουν τεχνικές και πρακτικές, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τη 

διαφορετικότητα των μαθητών τους και να βελτιώσουν την ποιοτική πλευρά της διδασκαλίας τους. 

Η μεντορική σχέση μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο συμπεριληπτικής κουλτούρας, 

αφού περιλαμβάνει σχέσεις συνεργασίας μεταξύ μέντορα και νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού, 

αναστοχασμό και βελτίωση της διδασκαλίας και επέκταση των πρακτικών συμπερίληψης σε 

ολόκληρο το εργασιακό περιβάλλον της σχολικής μονάδας. 

Σύμφωνα με τον Wong (2004), η εισαγωγική επιμόρφωση πρέπει να είναι μια περιεκτική, 

συνεπής και συνεχής διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης, η οποία παρέχεται μέσω ενός 

οργανωμένου και θεσμοθετημένου πλαισίου στήριξης. Νεοεισερχόμενος θεωρείται ο εκπαιδευτικός 

που έχει 0-2 χρόνια υπηρεσίας, ενώ ο μέντορας είναι ένας πιο έμπειρος εκπαιδευτικός με 

περισσότερα από 5 χρόνια υπηρεσίας. 

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης, χωρίς όμως τη μεντορική 

σχέση, ενώ σε άλλες χώρες, όπως την Κίνα, Παλαιστίνη, Γαλλία, Βέλγιο και Κύπρο έχει 

αναγνωριστεί η αναγκαιότητά του και εφαρμόζεται για να συμβάλει ενεργά στην αναδιαμόρφωση 

της σχολικής κουλτούρας. 

Σε ένα σχολείο της υπαίθρου, στην περιοχή της Κρήτης, όπου εφαρμοζόταν δοκιμαστικά 

πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης, σύμφωνα με αντίστοιχο πρόγραμμα σε αστικό δημοτικό 

σχολείο της Πάφου (Αγγελίδης, 2011), έγινε έρευνα στην οποία παρουσιάστηκε η μεντορική σχέση 

δύο εκπαιδευτικών του σχολείου. Αρκετοί από τους μαθητές του σχολείου ήταν αλλοδαποί και 

προέρχονταν κυρίως από Αλβανία, Ρωσία και Βουλγαρία και από μέτριο κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο. Η νεοεισερχόμενη εκπαιδευτικός, τη συγκεκριμένη χρονιά, ανέλαβε την τάξη που είχε η 

μέντορας την προηγούμενη σχολική χρονιά, οπότε γνώριζε τις ιδιαιτερότητες των μαθητών της 

νεοεισερχόμενης εκπαιδευτικού. Οι δύο εκπαιδευτικοί συναντιόνταν για συνεργασία και συζήτηση 

των προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετώπιζε η νεότερη εκπαιδευτικός δύο φορές την 
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εβδομάδα. Παρακολούθησαν είκοσι διδασκαλίες και δέκα συνδιδασκαλίες η μία της άλλης και για 

κάθε μία κατέγραφαν σχόλια σχετικά με τη μέθοδο διδασκαλίας, την οργάνωση της τάξης και τη 

σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποίησαν 

ποιοτικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων, όπως έντυπα αναστοχασμού, σημειώσεις από 

παρατηρήσεις που αφορούσαν τη διδασκαλία, όπως διαφοροποίηση διδασκαλίας, χρήση 

τεχνολογίας, ποικιλία δραστηριοτήτων, διαχείριση χρόνου κλπ., στοχαστικά ημερολόγια και 

συνεντεύξεις. Για την ανάλυση των δεδομένων ακολούθησαν τα δύο στάδια του Erickson (1986), 

το επαγωγικό και το απαγωγικό. Τα δεδομένα της έρευνας οργανώθηκαν και μελετήθηκαν ώστε να 

γίνουν πλήρως κατανοητά και να εντοπιστούν θέματα  που επαναλαμβάνονταν. Αυτά οργανώθηκαν 

σε ευρύτερα θέματα και διαπιστώθηκαν σχέσεις μεταξύ των αρχικών. 

Κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους, η νεοεισερχόμενη εκπαιδευτικός ενημέρωσε 

την πιο έμπειρη εκπαιδευτικό για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην τάξη της και αφορούσαν 

στο μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα και σε μαθητές που είχαν δυσκολίες στη 

μάθηση, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών που είχαν πρόβλημα λόγω γλώσσας. 

Η μεντορική σχέση βοήθησε τη νεοεισερχόμενη εκπαιδευτικό να βελτιώσει τις πρακτικές της, 

με διαφοροποίηση της διδασκαλίας, εποπτικοποίηση των μαθημάτων, ομαδικές δραστηριότητες, 

διδασκαλίες σε άτυπα περιβάλλοντα, συνδιδασκαλίες, ενθάρρυνση των μαθητών και ανάπτυξη 

πρωτοβουλίας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμετοχή τους στη διδασκαλία και στη μάθηση και 

να δοθούν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης, μέσα στα πλαίσια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η 

συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών μέσω της μεντορικής σχέσης οδήγησε στην ανάπτυξη 

πρακτικών συμπερίληψης και βοήθησε στην επέκταση της συνεργατικής αυτής κουλτούρας σε 

ολόκληρη τη σχολική μονάδα.  

Οι Awaya et al. (2003), στο Μυλόρδου & Αγγελίδης, βλέπουν τη μεντορική σχέση σαν ένα 

ταξίδι το οποίο έχει να κάνει με την καλλιέργεια μιας ισότιμης σχέσης ανάμεσα στο μέντορα και 

τον νεοεισερχόμενο και η συνεργασία αυτή επεκτείνεται εξελικτικά και στους άλλους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Σημαντικό ρόλο στην προώθηση της μεντορικής σχέσης παίζει και η στάση του διευθυντή 

του σχολείου, ο οποίος ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών σε προσωπικό 

επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο διδασκαλίας. Η συνεργατική κουλτούρα είναι απαραίτητο στοιχείο σε 

μια σχολική μονάδα για την ανάπτυξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της 

εισαγωγικής επιμόρφωσης μέσα από τη μεντορική σχέση. 

2. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι Εκπαιδευτικοί 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι στον τρόπο με τον οποίο 

προσπαθούν να κατανοήσουν τον επαγγελματικό τους χώρο διακρίνονται σε τρία επίπεδα: α) Στις 

μαθησιακές τους ανάγκες και στην προσπάθεια να διατηρήσουν την υπόστασή τους ως 

εκπαιδευτικών στον εργασιακό τους χώρο, β) στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν τις γνώσεις, 

τις εμπειρίες και τη νοοτροπία της κοινότητας του συλλόγου των εκπαιδευτικών και γ) στη 

συνεργασία τους με τους μέντορες και στις προσωπικές τους επιδιώξεις για προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη (Edwards & Ogden, 1997). 

Το μεγαλύτερο μέρος των συζητήσεων αφιερώνεται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το 

σχέδιο μαθήματος, με το πρόγραμμα σπουδών και με τη διεκπεραίωση της διδασκαλίας και της 

επίτευξης των καθηκόντων τους, καθώς και τις πηγές άντλησης πληροφοριών για το μάθημα. 

Επίσης, νιώθουν αδύναμοι μπροστά σε θέματα πειθαρχίας των μαθητών, στον προγραμματισμό της 

ύλης, υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης και γενικά διακατέχονται από αβεβαιότητα για το τι 

πρέπει να κάνουν. Συνήθως τους ανατίθενται οι πιο δύσκολες τάξεις οι οποίες χρειάζονται 

περισσότερη προετοιμασία, νιώθουν ανασφάλεια και αισθάνονται την ανάγκη για ηθική βοήθεια 

και υποστήριξη. 

Σημαντικό πρόβλημα επίσης, είναι η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το αναλυτικό 

πρόγραμμα, η επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών και οι σχέσεις τους με τους συναδέλφους 
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και τον διευθυντή του σχολείου. Έτσι, εκδηλώνουν αρνητική συμπεριφορά, απογοητεύονται, 

πέφτει η αυτοεκτίμησή τους και αμύνονται με κλείσιμο στον εαυτό τους, στο «αυτόνομο 

θερμοκήπιο» της τάξης τους  (Κατσουλάκης, 1999). 

Επομένως επιβάλλεται η δημιουργία του θεσμού του μέντορα, ο οποίος θα υποστηρίζει σε 

όλη τη διάρκεια του διδακτικού του έργου τον νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό, προσφέροντάς του 

ψυχολογική, γνωστική και ηθική υποστήριξη. 

2.1. Θετικοί παράγοντες στην ομαλή ένταξη μέσω του μέντορα 

Μεταξύ του μέντορα και του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού αναπτύσσεται μια δυναμική σχέση, 

από την οποία προκύπτουν σε ένα δεδομένο περιβάλλον ο σεβασμός, η συναδελφικότητα, ο 

επαγγελματισμός και η επιτυχής εκπλήρωση του ρόλου, προσφέροντας οφέλη τόσο στον 

νεοδιόριστο όσο και στον μέντορα. 

Το έργο του μέντορα περιλαμβάνει τρία ουσιαστικά στοιχεία υποστήριξης, που αφορούν τη 

συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη, την παροχή βοήθειας για την επαγγελματική 

ανάπτυξη και την παροχή ενός μοντέλου ρόλου (Caldwell & Carter, 1993).Τα στοιχεία αυτά είναι 

σημαντικά για την εξέλιξη του νέου εκπαιδευτικού, γιατί αφορούν την προσωπική και 

επαγγελματική του ανάπτυξη. 

Η βοήθεια, η συμμετοχή και η φροντίδα του μέντορα προς το πρόσωπο του εκπαιδευτικού 

θεωρούνται στοιχεία απαραίτητα στην εταιρική τους σχέση, όπου κάθε άτομο έχει τις δικές του 

ανάγκες, τους δικούς του ρυθμούς και τη δική του προσωπικότητα, προσαρμόζοντας τις ενέργειές 

τους στις ιδιαιτερότητες των εκάστοτε συνθηκών. 

Λόγω των διαφορετικών περιστάσεων τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μέντορες, η 

προσφορά της βοήθειας προς τους νεοεισερχόμενους μπορεί να πάρει πολλές μορφές, όμως σε όλες 

τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα μπορέσουν να αποκτήσουν καλή γνώση της κοινωνίας 

του σχολείου και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Θα έχουν πιο αποτελεσματική επικοινωνία με τους 

διευθυντές, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, αφού θα καλλιεργήσουν τη συνεργατική 

κουλτούρα μεταξύ τους και θα αξιοποιήσουν όλους τους πόρους και τις πηγές που θα τους 

βοηθήσουν στο εκπαιδευτικό τους έργο να αναπτύξουν καινούριες μεθόδους διδασκαλίας και 

πρακτικές συμπερίληψης. 

Σύμφωνα με έρευνες, η συνεργασία του νεοεισερχόμενου και του μέντορα βοηθά τους 

νεοεισερχόμενους να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να ανεβάσουν το προφίλ τους, με 

αποτέλεσμα να αναπτύξουν εποικοδομητικές σχέσεις με τους γύρω τους και να αναλάβουν 

περισσότερες πρωτοβουλίες (Μυλόρδου & Αγγελίδης, 2011). 

Επομένως, η διαδικασία της μεντορικής σχέσης θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 

συμπεριληπτικών πρακτικών που θα δώσουν σε όλους ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμμετοχής. 

2.2. Πώς προωθεί ο ηγέτης της σχολικής μονάδας τη μεντορική σχέση 

Ο ηγέτης της σχολικής μονάδας, ο διευθυντής, είναι εκείνος που οργανώνει και 

προγραμματίζει τις διαδικασίες στήριξης των νέων εκπαιδευτικών. Η έννοια της δημοκρατικής 

ηγεσίας προωθεί την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων και την 

παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Παραχωρεί μέρος της εξουσίας του κατανέμοντας 

υπευθυνότητες στους εκπαιδευτικούς του, για να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να 

βελτιώσουν τις πρακτικές και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Είναι αυτός που λειτουργεί ως πρότυπο για τους νέους εκπαιδευτικούς, τους κατατοπίζει και 

τους πληροφορεί, τους δίνει κίνητρα εργασίας με καθορισμό υψηλών προσδοκιών, επιλύει 

προβλήματα και διαμορφώνει κλίμα συνεργασίας και αμοιβαιότητας. Τους βοηθάει να 

κατανοήσουν την κουλτούρα του σχολείου, οικοδομούν σχέσεις με τους γονείς και την ευρύτερη 

κοινότητα, αναπτύσσουν υποστηρικτικά δίκτυα, προωθώντας έτσι την αλλαγή και 

συμπεριλαμβάνοντας όλους στην προσπάθεια επίτευξης των σχολικών και των προσωπικών τους 

στόχων (Αγγελίδης, 2011). 
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Κάθε δημοκρατικός ηγέτης θα προωθούσε την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των 

νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών και του μέντορα, καθώς επίσης, και με άλλους εκπαιδευτικούς της 

ίδιας σχολικής μονάδας, καθώς η συνεργασία θεωρείται ένας από τους καλύτερους τρόπους 

μάθησης των εκπαιδευτικών, γιατί επιτρέπει την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού 

μέσα στην κοινότητα του σχολείου (Wong, 2004). 

3. Πρακτικές συμπερίληψης και μεντορική σχέση 

Η μεντορική σχέση δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να μοιραστούν τις επαγγελματικές 

τους δεξιότητες και εμπειρίες, να εξελιχθούν και να βελτιωθούν μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Η 

ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας ανάμεσα στον μέντορα και τον νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό, 

αλλά και η επέκταση αυτής της σχέσης σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, αποτελεί απαραίτητο 

στοιχείο για την ανάπτυξη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

Η μεντορική σχέση φαίνεται να λειτουργεί ως μια μορφή συνεργατικής έρευνας δράσης, που 

είναι ένας τρόπος βελτίωσης των εκπαιδευτικών και οδηγεί στην ανάπτυξη συνεργατικής σκέψης 

και στην υιοθέτηση συμπεριληπτικών πρακτικών. Η εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα πρακτική αυτών των εκπαιδευτικών (Αγγελίδης, 

2011). 

Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η ολοκληρωμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη παιδαγωγικών δεξιοτήτων και πρακτικών, όπως η εποπτικοποίηση της διδασκαλίας 

καθώς και η συνεργασία με τους γονείς και την σχολική κοινότητα (Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 

2013). Η ανάπτυξη της μεντορικής σχέσης βοηθάει τον νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό να αποκτήσει 

αυτή την ετοιμότητα, καθώς τον προετοιμάζει να γνωρίσει τους μαθητές του και το αντικείμενό του 

και πώς να το διδάξει. Τον βοηθάει να γνωρίσει, επίσης, διαφορετικές προσεγγίσεις των μαθητών 

για μάθηση και να εφαρμόσει συγκεκριμένες στρατηγικές για τη διδασκαλία ειδικών περιπτώσεων 

μαθητών, όπως διαφοροποιημένη διδασκαλία, ομαδοσυνεργατική μέθοδο, συνδιδασκαλίες, χρήση 

Η/Υ και άλλες. 

Ακόμη τον καθιστά ικανό να δίνει έγκαιρη ανατροφοδότηση προς τους μαθητές, να αξιολογεί 

το πρόγραμμα διδασκαλίας και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τέλος τον παρακινεί να δημιουργεί 

θετικές σχέσεις με όλους τους μαθητές και μια ατμόσφαιρα σεβασμού και ασφάλειας προς όλους, 

μέσα από τη συνεχή επικοινωνία με γονείς- εκπαιδευτικούς-μαθητές και ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον. 

3.1. Η σημασία των Προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης 

Η εισαγωγική επιμόρφωση αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στην αρχική κατάρτιση του 

εκπαιδευτικού και την αποτελεσματική επαγγελματική κατάρτιση. Στοχεύει στη στήριξη των 

νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και στην παροχή οράματος και μιας κατευθυντήριας γραμμής, 

ούτως ώστε να διαχειρίζονται τα προβλήματα της τάξης τους και να έχουν την αίσθηση ότι 

ανήκουν στη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα. 

Ωστόσο, η εισαγωγική επιμόρφωση πρέπει να επεκταθεί και πιο πέρα από την ανάπτυξη της 

μεντορικής σχέσης, διότι δεν εξαντλείται με αυτήν. Ενώ η μεντορική σχέση απευθύνεται σε 

εξατομικευμένη βοήθεια και υποστήριξη από έμπειρους εκπαιδευτικούς σε πιο άπειρους, η 

εισαγωγική επιμόρφωση αναφέρεται σε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο στήριξης, που εκτός από τη 

μεντορική σχέση περιλαμβάνει και συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και 

συμμετοχή σε δίκτυα και κοινότητες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λευκωσίας, 2008). 

Για την άσκηση ενός τόσο δύσκολου έργου, όπως του μέντορα είναι απαραίτητο να έχει γίνει 

η κατάλληλη προετοιμασία, είτε αυτή έχει τη μορφή επιμόρφωσης ή συστηματικής εκπαίδευσης. Η 

εκπαίδευση αυτή κρίνεται απαραίτητη, γιατί οι μέντορες λόγω της θέσης τους μπορούν να 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη επαγγελματικών στάσεων και αντιλήψεων στους 
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νέους εκπαιδευτικούς και στη δημιουργία σταθερών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας (Βασιλειάδης, 2012). 

4. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι για την προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη του θεσμού της 

μεντορικής σχέσης, η οποία θα αλλάξει τις καθιερωμένες στάσεις και αρμοδιότητες στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και στο ρόλο των εκπαιδευτικών και θα φέρει καινοτόμες μεθοδολογίες και 

νέες διδακτικές προσεγγίσεις, δίνοντας την ευκαιρία για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και 

της κριτικής σκέψης, καθώς και της συνεργατικής κουλτούρας της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί συνάρτηση της ποιότητας του δασκάλου, που 

πρέπει να γίνεται οδηγός, σύμβουλος και υποστηρικτής της δημοκρατικότητας και της παροχής 

ίσων ευκαιριών μάθησης στους μαθητές του. Ο θεσμός του μέντορα μπορεί να προσφέρει στους 

νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας προωθώντας την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσα από συμπεριληπτικές πρακτικές, με στόχο την ομαλή ένταξή 

τους στον εργασιακό τους χώρο (Αγγελίδης, 2011). Οι συμπεριληπτικές αυτές πρακτικές θα πρέπει 

να ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα των μαθητών και να συμβάλλουν ενεργά στην 

προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της κουλτούρας των σχολείων. 
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ DCSYM ΓΙΑ ΤΗ 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Sc 

Περίληψη 

Η εργασία εφαρμόζει τη συστημική μεθοδολογία της DCSYM για τη διερεύνηση των δομών 

ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού και προσπαθεί να επιβεβαιώσει την υπόθεση πως η 

παρούσα δομή του δυσχεραίνει τη μεταφορά οργανωμένης πληροφορίας μεταξύ των  

υποσυστήματων  του οργανισμού και του οργανισμού με το περιβάλλον του. Επιδιώκεται η 

διαμόρφωση ενός ισομορφισμού μεταξύ της πραγματικότητας και της σχεδιασμένης οντολογίας 

του παρατηρούμενου συστήματος. Για τη συλλογή δεδομένων, που θα χρησιμοποιηθούν  για τις 

ανάγκες της μεθοδολογίας DCSYM, έγινε χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων μέσω του 

εργαλείου CSAP και επιτόπιας παρατήρησης. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της SWOT 

ανάλυσης απ’ την επιχειρησιακή έρευνα για το μετασχηματισμό της υπάρχουσας κατάστασης. Οι 

προτεινόμενες βελτιώσεις αποτυπώνονται μέσω της μεθοδολογίας της DCSYM. Μέσα απ’ την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους διευθύνοντες του οργανισμού, αποφασίστηκε η 

ενσωμάτωση ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, η δημιουργία μιας κουλτούρας 

ανταλλαγής και χρήσης πληροφοριών, καθώς και η χάραξη πολιτικής βασισμένη σε δεδομένα. 

 

Λέξεις κλειδιά: dcsym, πολυπλοκότητα, συστημική, swot 

1. Εισαγωγή 

1.1. Πολυπλοκότητα και συστημική σκέψη 

Περί τη δεκαετία του ’90, υπήρξε η στροφή από την έννοια της αποτελεσματικότητας σε 

εκείνη της διασφάλισης και ανάπτυξης της ποιότητας, προκειμένου ,ο εκπαιδευτικός οργανισμός να 

συμβαδίζει με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που κυριαρχούν στο νέο παγκοσμιοποιημένο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που διανύουμε σήμερα (Κατσαρός, 2008). 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί «δεν μπορούν να αφεθούν να παρασύρονται άσκοπα σε μια 

ταραχώδη θάλασσα αλλαγών» (Bell, 2002, σελ.419). Κατά τη συστημική θεωρία, οι οργανώσεις 

mailto:Christos.rakitzis@gmail.com
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(οργανισμοί) είναι συστήματα συνειδητά συντονισμένων δραστηριοτήτων ή δυνάμεων που 

ασκούνται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία με βάση τη μεταξύ τους επικοινωνία 

αποσκοπούν στην πραγμάτωση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων κοινών στόχων (Κατσαρός, 

2008 σελ. 17-18). Για την αποτελεσματική λειτουργία τους απαιτείται συνεχή, συστηματική και 

δυναμική διαδικασία οργάνωσης, προγραμματισμού και ελέγχου όλων των μερών που επηρεάζουν 

ή συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε οι αποφάσεις να είναι αποτελεσματικές 

(Koontz & O’Donnel, 1980). 

Όπως ορθώς επισημαίνει ο Forrester, ένα νοητικό μοντέλο μπορεί να είναι σωστό στη δομή 

και τις υποθέσεις, αλλά ακόμα και έτσι, το ανθρώπινο μυαλό - είτε μεμονωμένα είτε ως ομαδική 

συναίνεση - είναι ικανό να αντλεί λάθος επιπτώσεις για το μέλλον (1971, σελ. 5). Κρίνεται, λοιπόν, 

αναγκαίο να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο σκέψης με τον οποίο προσεγγίζουμε και μελετούμε 

σήμερα τους οργανισμούς. Η διερεύνηση τους απαιτεί να κάνουμε το πρώτο βήμα προς την 

κατεύθυνση του συστημικού τρόπου σκέψης και τις αρχές των πολύπλοκων συστημάτων. 

Ένα σύστημα μπορεί να αποτελείται από υποσυστήματα με χαμηλότερη πολυπλοκότητα, τα 

οποία επίσης λειτουργούν αυτόνομα, αλλά ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δίνοντας ως 

αποτέλεσμα το αρχικό υψηλότερης δομικής πολυπλοκότητας σύστημα (Ανδρέου & 

Παπακωνσταντίνου, 1994· Κωτσίκη, 2001 στο: Καρβούνη, 2014, σελ.76). Υπάρχει, επομένως, μια 

ενσωματωμένη ιεραρχία από αυτόνομες υπο- ολότητες, οι οποίες αποτελούνται από την πλευρά 

τους από άλλες υπό- ολότητες (Κοντάκος, 2011, σελ. 82). 

Συνεπώς, για τη μελέτη ενός πολύπλοκου συστήματος θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μια 

σειρά από χαρακτηριστικά δυναμικής πολυπλοκότητας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Sterman 

(2001, σελ. 12): 

  

Συνεχής μεταβολή 

Η αλλαγή στα συστήματα συμβαίνει σε πολλές χρονικές 

κλίμακες και αυτές οι διαφορετικές κλίμακες μερικές φορές 

αλληλεπιδρούν. 

Ισχυρούς  δεσμούς 

Οι πράκτορες  ενός συστήματος αλληλεπιδρούν έντονα μεταξύ 

τους και με τον φυσικό κόσμο. Με λίγα λόγια, τα πάντα 

συνδέονται μεταξύ τους. 

Καθοδηγούνται απ’ την 

ανατροφοδότηση 

Οι ενέργειές μας ανατροφοδοτούν τον εαυτό τους, 

δημιουργώντας μια νέα κατάσταση ως αποτέλεσμα των 

ενεργειών μας. 

Μη γραμμικότητα 

Το αποτέλεσμα είναι σπάνια ανάλογο με την αιτία και αυτό που 

συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο σε ένα σύστημα συχνά δεν ισχύει 

σε απομακρυσμένες περιοχές. Προκύπτει δηλαδή, ότι πολλοί 

παράγοντες αλληλεπιδρούν στη λήψη αποφάσεων. 

Ιστορικώς εξαρτώμενα/Μνήμη 

Η λήψη ενός δρόμου συχνά αποκλείει τη λήψη άλλων και 

καθορίζει το αποτέλεσμα. Πολλές ενέργειες είναι μη 

αναστρέψιμες. 

Αυτο-οργανώμενα 

Η δυναμική των συστημάτων δημιουργείται αυθόρμητα από την 

εσωτερική δομή τους, δημιουργώντας μοτίβα στο χώρο και στο 

χρόνο δημιουργώντας εξάρτηση από την διαδρομή. 

Προσαρμοστικότητα 

Οι δυνατότητες και οι κανόνες απόφασης των πρακτόρων σε 

πολύπλοκα συστήματα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Η 

προσαρμογή συμβαίνει επίσης καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν 

από την εμπειρία, ειδικά καθώς μαθαίνουν νέους τρόπους για να 

επιτύχουν τους στόχους τους ενόψει των εμποδίων. Η μάθηση 

όμως δεν είναι πάντοτε ευεργετική. 

Χαρακτηρίζεται από 

συμβιβασμούς 

Οι χρονικές καθυστερήσεις στα κανάλια ανατροφοδότησης 

σημαίνουν ότι η μακροπρόθεσμη απάντηση ενός συστήματος σε 
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μια παρέμβαση συχνά διαφέρει από την βραχυχρόνια απόκριση. 

Οι πολιτικές υψηλής μόχλευσης συχνά δημιουργούν παροδική 

βελτίωση πριν το χειρότερο πρόβλημα. 

Αντί – διαισθητική 

συμπεριφορά 

Η αιτία και το αποτέλεσμα είναι σε μακρινή απόσταση  στο 

χρόνο και στο χώρο, ενώ  έχουμε την τάση να αναζητούμε τις 

αιτίες κοντά στα γεγονότα που προσπαθούμε να εξηγήσουμε. 

Αντίσταση στις πολιτικές 

Η πολυπλοκότητα των συστημάτων στα οποία έχουμε 

ενσωματωθεί, συντρίβει την ικανότητά μας να τα 

κατανοήσουμε, με αποτέλεσμα πολλές φαινομενικά προφανείς 

λύσεις σε προβλήματα αποτυγχάνουν ή στην πραγματικότητα 

επιδεινώνουν το πρόβλημα. 

 

Η συστηµική ανάλυση, επομένως, επιχειρεί να κατανοήσει τη λειτουργία των µερών όχι 

αποµονωµένα, αλλά σε συνάφεια µε το «όλον» στο οποίο είναι ενσωµατωµένα. (Νικήτας Α. 

Ασηµακόπουλος κ.α, 2005). 

1.1.1. Η μεθοδολογία της DCSYM (Design & Control Systemic Methodology) 

Η συστημική μεθοδολογία DCSYM ανήκει στην κατηγορία των μεθοδολογιών κυβερνητικής 

αποτύπωσης (Panayotopoulos & Assimakopoulos, 1987), καθώς συνιστά ένα ισχυρό εργαλείο για 

τη διαχείριση καταστάσεων που εμφανίζουν υψηλή πολυπλοκότητα. Bασίζεται σε έννοιες όπως: 

σύστημα, υποσύστημα, άτομο και επικοινωνία  (Assimkopoulos & Theocharopoulos, 2009)  και  

χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

1. μεθοδολογία υψηλής σχεδιαστικής δεινότητας 

2. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος συστημικών πολυμεθοδολογιών 

3. ισχυρή μαθηματική υποδομή 

4. προσεγγίζει τη δομή ενός οργανισμού, προβληματικού ή μη, αντιμετωπίζοντας τον με όρους 

συστημικής 

5. δυνατότητα αναπαράστασης, παρέμβασης και καθοδήγησης πολυάριθμων πρακτόρων μέσω 

του διαλεκτικού σχεδιασμού διεργασιών, δομών και διαδικασιών 

6. δυνατότητα αναπαράστασης τόσο του τρόπου με τον οποίο ασκείται ο έλεγχος εντός του 

υπό μελέτης συστήματος, όσο και του τρόπου με τον οποίο  γίνεται η διαδικασία 

ανατροφοδότησης των επιμέρους υποσυστημάτων του οργανισμού,  καθώς και του ίδιου 

του συστήματος 

7. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο λήψης αποφάσεων ή ακόμη για  την αναδιοργάνωση 

και τον έλεγχο των λειτουργιών μέσα σε έναν οργανισμό. 

8. ο ερευνητής μέσω της συστημικής σκέψης, μπορεί να αποτυπώσει την υπάρχουσα 

κατάσταση, να ανιχνεύσει λάθη και να προβεί σε προτάσεις βελτίωσης. 

9. δεν επηρεάζεται από την υποκειμενικότητα του ερευνητή και μπορεί να φθάσει σε πλήρη 

ταύτιση του προβλήματος 

Η διάκριση των επικοινωνιών, δηλαδή των ροών πληροφορίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 

υποσυστημάτων, γίνεται με βάση τον τύπο ή το είδος τους. 

 Κάθε τύπος ολοκληρώνεται με την τιμή του, η οποία είναι μία από τα γράμματα που 

σημαίνουν τα εξής: 

 P: Δυνητική πάλη (αρνητική επικοινωνία σε μία κατάσταση πάλης). 

 C: Επικοινωνία (καλή επικοινωνία). 

 U: Πράξη σκοπού (καλή απαραίτητη επικοινωνία). 

 G: Γενική αλληλεπίδραση ή επιρροή (αλληλεπίδραση, χωρίς ιδιαίτερη πίεση στην 

επικοινωνία). 
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 D: Επικοινωνία με απόκλιση (ημιτελής επικοινωνία με μοιραία απόκλιση πληροφορίας). 

 Δ: Επικοινωνία με σκόπιμη απόκλιση (ημιτελής απαραίτητη επικοινωνία με μοιραία 

απόκλιση πληροφορίας). 

Τέλος, χρησιμοποιούνται μια σειρά από συμβολισμούς οι οποίοι αποτελούν προϊόν της 

συστημικής θεωρίας. Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω (Assimakopoulos, Theocharopoulos, 

2007): 

 
                                       

             Άτομο     Υποσύστημα 

 

 

  

                     Ροή επικοινωνίας 

1.2 Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης  

Οι πληροφορίες είναι ένας απαραίτητος πόρος που παράγεται από συστήματα πληροφοριών 
και αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο στη διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων σε κάθε οργανισμό, 
αφού επιδιώκεται αφενός η επίτευξη του οράματος που θέτει ο οργανισμός και αφετέρου η 
απομείωση της αβεβαιότητας που επιφέρει το μέλλον. Η αποτελεσματική χρήση των 
πληροφοριακών συστημάτων εξαρτάται από ποιοτικά ή ποσοτικά δεδομένα, τα οποία πρέπει να 
είναι πλήρη, συναφή, ακριβή, έγκυρα και προσβάσιμα. Η τεχνολογία μπορεί έμμεσα να επηρεάσει 
θετικά και να αυξήσει την ποιότητα της διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Konopka και 
Korrapati 2006). Οι Lessen και Sorensen (2006) σημειώνουν ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει 
τη διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, παρέχοντας εργαλεία για τη συλλογή και διαχείριση 
των δεδομένων και μπορεί να φανεί χρήσιμη τόσο ως εργαλείο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, όσο και για τη διάδοση πληροφοριών και παραγωγής νέων ερευνών προς όφελος του 
οργανισμού. 

Σύμφωνα με τους Tsiakkiros και Pashiardis (2002), η εποχή στην οποία ζούμε 
χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα. Η ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφοριών για τη 
διαχείριση ενός οργανισμού αποσκοπεί στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και το σχεδιασμό 
δυναμικής πολιτικής βασισμένης σε δεδομένα.  Τα Πληροφοριακά  Συστήματα συνιστούν κάτι 
περισσότερο από υπολογιστές και η εφαρμογή τους μπορεί να επιφέρει μια σειρά από 
πλεονεκτήματα. Η αποτελεσματική χρήση τους προϋποθέτει την κατανόηση του οργανισμού, των 
ανθρώπων και της τεχνολογίας πληροφοριών που διαμορφώνουν το συστήματα, προσφέροντας 
λύση σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς. (Laudon K. & Laudon J., 2009). Ο οργανισμός, ως 
ολότητα, γίνεται πιο απλοϊκός στην εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του με αποτέλεσμα να είναι πιο 
ακριβής, συνεπής, διαθέσιμος και ευέλικτος (Walsham G. & Sahay S., 2006). 

1.3 Κουλτούρα ανταλλαγής και χρήσης πληροφοριών 

Η επιστημονική βιβλιογραφία συμφωνεί στο γεγονός πως η κατανόηση και η χρήση 
δεδομένων κρίνεται θεμελιώδους σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των σχολικών 
οργανισμών (Husein, 2017). Παρ’ όλα αυτά, αν και οι περισσότεροι οργανισμοί συγκεντρώνουν 
«κάποιας» μορφής δεδομένα, εντούτοις μια μικρή μερίδα είναι σε θέση να μετασχηματίσει τα 
δεδομένα αυτά σε γνώση, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την ποιότητα του οργανισμού (Tolley & 
Shulruf ,2009).  

Ο μετασχηματισμός των δεδομένων σε πληροφορία και η μετάβαση από τη λογική μιας  
‘‘data-rich” οργάνωσης σε μια  ‘‘data-driven”, πέρα από το την προϋπόθεση των δεξιοτήτων, 
αποτελεί πρόκληση για κάθε οργανισμό. Για να μπορέσουν τα δεδομένα να οδηγήσουν στην 

Έλεγχος 

Περίπτωση ατόμου σε υποσύστημα                
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αλλαγή ποιότητας στα σχολεία, πρέπει να αναπτυχθεί μια κουλτούρα ανταλλαγής δεδομένων και 
πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα. (Blink, 2007 στο Tolley & Shulruf ,2009; Hua,  & Herstein 2003).  

Σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία, οι συνθήκες που κρίνονται απαραίτητες για την 
επιτυχή μετατροπή των δεδομένων στη γνώση είναι οι εξής (Tolley & Shulruf ,2009): 

1. Δημιουργία ενός ανοιχτού περιβάλλοντος που προωθεί  την ανοιχτή και ειλικρινή 
συνεργασία. 

2. Δημιουργία  συνεργατικών ομάδων που διαχειρίζονται τα δεδομένα. 
3. Ισχυρές ηγετικές ικανότητες. 
4. Χρόνος ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων. 
5. Η δημιουργία μιας “data-driven” κουλτούρας εντός του οργανισμού. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για να κατανοήσουμε το εξεταζόμενο σύστημα θα πρέπει να κατανοήσουμε τη λειτουργία 
του στο μεγαλύτερο σύστημα.  Παράλληλα οφείλουμε να διερευνήσουμε τα μέρη του συστήματος, 
χωρίς τα οποία το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η βελτίωση των επιμέρους 
υποσυστημάτων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στο εξεταζόμενο σύστημα, θα οδηγήσουν στη θετική 
αλληλεπίδραση με τα άλλα μέρη του συστήματος. 
1. Για τη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης του  συστήματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
της ημι-δομημένης συνέντευξης (ερωτηματολόγιο CSAP) και της επιτόπιας παρατήρησης των 
λειτουργιών του οργανισμού για τη συλλογή δεδομένων: 

Α. Εφαρμόστηκε το ερωτηματολόγιο στη διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισμού 
(συνολικά τρεις μέτοχοι), το οποίο δημιουργήθηκε απ’ την ομάδα του CSAP (πήραν μέρος 
23 άτομα του προγράμματος CSAP, που εντάσσεται στο κέντρο ερευνών του 
Πανεπιστήμιου Πειραιώς με σκοπό τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, το οποίο θα 
μπορούσε να διερευνήσει τις δομές οποιουδήποτε οργανισμού και θα αποτελούσε το 
εργαλείο μέσα απ’ το οποίο θα ήταν εφικτή η αρχική αποτύπωση της υπάρχουσας 
κατάστασης. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια άλλης εργασίας απ’ 
την ομάδα του CSAP, αξιοποιήθηκε   για τις ανάγκες της δικής μας έρευνας κατόπιν 
προσαρμογής). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διερευνά τις οργανωσιακές δομές ενός 
συστήματος με σκοπό τη συλλογή εξειδικευμένων δεδομένων. Η  δημιουργία του προήλθε 
κατόπιν εφαρμογής της συστημικής μεθοδολογίας των ΔΕΛΦΩΝ στους επιμορφώμενους 
του προγράμματος CSAP και η τελική του μορφή στηρίχθηκε στους παρακάτω άξονες:  

1. Βασικά στοιχεία  του εξεταζόμενου Οργανισμού 
2. Διερεύνηση του αντικείμενου με το οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός  καθώς και της 

αποστολής και οράματος  του 
3. Συγκεκριμενοποίηση σκοπού και επιμέρους στόχων του συστήματος 
4. Διερεύνηση τόσο της οργανωσιακής κουλτούρας όσο και της γενικότερης φιλοσοφίας που 

διέπει το υπό μελέτη σύστημα 
5. Διερεύνηση των οργανωτικών λειτουργιών του οργανισμού 
6. Διερεύνηση τόσο του τρόπου ελέγχου όσο και της ροής της επικοινωνίας εντός και εκτός 

του οργασνισμού 
7. Διερεύνηση αναφορικά με ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού 
8. Διερεύνηση αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων για χάραξη στρατηγικής πολιτικής 
9. Διερεύνηση όλων των εμπλεκόμενων πρακτόρων που απασχολούν το υπό μελέτη σύστημα 
10. Διερεύνηση τόσο του επιχειρησιακού όσο και στρατηγικού σχεδιασμού 
11. Διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων ως προς τις βελτιώσεις που επιδέχεται ο 

οργανισμός 
12. Συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων μέσα από σχετική φόρμα καταγραφής που δίνεται 

στον ερωτώμενο 
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Α. Έπειτα το σχηματισμό της πρώτης εικόνας κρίθηκε αναγκαία η επιτόπια παρατήρηση των 
λειτουργιών του οργανισμού, με σκοπό τη βαθύτερη μελέτη του για τη συλλογή έγκυρων και 
αξιόπιστων δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων είχε ως βασικούς άξονες: 

a) Τη διερεύνηση των δομών του εκπαιδευτικού οργανισμού με σκοπό τη συλλογή δεδομένων 
που θα χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες της μεθοδολογίας DCSYM. 

b) Την ανεύρεση συστημικών αρχέτυπων στις δομές του οργανισμού. 

1. Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της DCSYM προκειμένου να αναλυθούν τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν απ’ την ημι-δομημένη συνέντευξη και την επιτόπια παρατήρηση. 
Η μεθοδολογία της DCSYM χρησιμοποιήθηκε ως εξής: 

a. Εφαρμoγή της DCSYM σε Στρατηγικό Επίπεδο και όχι σε ανάλυση διαδικασιών διότι 
προϋποθέτει περισσότερο  χρόνο και δεδομένα. 

b. Σχεδιασμός  με την αρχή Top-Down, δηλαδή τα βασικά υποσυστήματα, μετά τα 
υποσυστήματα των υποσυστημάτων, μετά τα άτομα και μετά τις επικοινωνίες ατόμων ή/και 
υποσυστημάτων. 

H χρήση της κυβερνητικής μεθοδολογίας της DCSYM είχε ως σκοπό να αποτυπώσει με 
σχηματικό τρόπο τις δομές του εκπαιδευτικού οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, δύναται μέσω της 
παρούσης μεθοδολογίας να αποτυπωθεί: 

I. Η ροή της  επικοινωνίας του υπό μελέτης συστήματος. Ποια υποσυστήματα και πως 
επικοινωνούν μεταξύ τους. 

II. Η  αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμέρους υποσυστημάτων του οργανισμού καθώς και αυτής 
μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντος του. 

III. Ο  έλεγχος . Διερεύνηση του τύπου και του τρόπου με τον οποίο ασκείται ο έλεγχος εντός 
της οργάνωσης. 

IV. Ο τύπος της επικοινωνίας μεταξύ των υποσυστημάτων καθώς και του υπό μελέτης 
συστήματος με το περιβάλλον του. 

2. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της SWOT ανάλυσης απ’ την επιχειρησιακή έρευνα για το 
μετασχηματισμό της υπάρχουσας κατάστασης. Οι προτεινόμενες βελτιώσεις αποτυπώνονται μέσω 
της μεθοδολογίας της DCSYM. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στο παράρτημα παρατίθενται  οι σχετικές εικόνες, έπειτα και την εφαρμογή της μεθοδολογίας 
της DCSYM, που αποτυπώνουν την αρχική κατάσταση (σχήμα 1). Αφότου συνεκτιμηθούν τα 
δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν τόσο απ’ την επιτόπια παρατήρηση, όσο και τις ημι- δομημένες 
συνεντεύξεις, επιχειρείται η διαδικασία βελτίωσης τόσο του τρόπου με τον οποίο ασκείται ο 
έλεγχος όσο και της ροής της επικοινωνίας (σχήμα 2). Απ’ την εφαρμογή της μεθοδολογίας της 
DCSYM, επιβεβαιώνεται η αρχική μας υπόθεση και αναδεικνύονται τα εξής ομαδοποιημένα 
αποτελέσματα μέσω της μεθοδολογίας SWOT απ’ την επιχειρησιακή έρευνα: 

1. Προβληματική θεωρείται τόσο η διαδικασία ανατροφοδότησης, όσο και η διαδικασία ροής 
πληροφοριών. Η διοίκηση διαχειρίζεται με τρόπο εμπειρικό – ενστικτώδη τη διαχείριση 
αλλαγών. Το ίδιο παρατηρείται και από τα επιμέρους υποσυστήματα. 

2. H αδράνεια του συστήματος έχει οδηγήσει αντίσταση στην αλλαγή. 
3. Η διοίκηση αδυνατεί να πραγματοποιεί έλεγχο στο  σύστημα διδασκαλίας και ως εκ τούτου 

δεν είναι σε θέση  να ασκεί επαρκή έλεγχο και στο διδακτικό της προσωπικό. 
4. Η μέθοδος λήψης αποφάσεων τόσο σε οργανωτικές λειτουργίες, όσο και σε εκπαιδευτικά 

ζητήματα θεωρείται ελλιπής. 
5. Δεν εφαρμόζεται πολιτική ποιότητας (πραγματικό – επιθυμητό αποτέλεσμα)  με σκοπό την 

άμεση ανατροφοδότηση και ως εκ τούτου την επιτυχή αναδιαμόρφωση του υπάρχοντος 
συστήματος. Αντίστοιχα, το ίδιο παρατηρείται και στα εξεταζόμενα υποσυστήματα. 

6. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές αναφορικά με το 
σύστημα διδασκαλίας επιδέχεται βελτιώσεις. 
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7. H επικοινωνία με άμεσο και έμμεσο εξωτερικό το περιβάλλον θεωρείται μάλλον «φτωχή». 
Προβληματική επικοινωνία που μπορεί να οφείλεται σε 

 επιλεκτική αντίληψη του εκπαιδευτικού 

 χρονικές πιέσεις  

 διαφορές στον τύπο του ακροατή  

 διαφορές στην ιεραρχία 

 προκατάληψη 

Παράλληλα, ασαφή θεωρούνται τα σχέδια της οργάνωσης ως προς τη ροή επικοινωνίας, 
καθότι ενδέχεται να προκύψει σύγχυση σε απλά θέματα και μεταγενέστερα να υπάρξει «έλλειψη 
σαφήνειας» αναφορικά με την πληροφορία. 
1. Παρατηρείται το συστημικό αρχέτυπο Drifting Goals, εντούτοις όμως κάτι τέτοιο  χρήζει 
διεξοδικότερης διερεύνησης. 

Τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν μέσω της επιτόπιας παρατήρησης και των ημι- 
δομημένων συνεντεύξεων τοποθετούνται και κατηγοριοποιούνται βάση της μεθοδολογίας SWOT 
ακολούθως:  

 

Πίνακας 1: Ανάλυση SWOT 

 

Strengths(Πλεονεκτήματα) Weaknesses(Αδυναμίες) 

Άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό Διαδικασία ανατροφοδότησης  

Σχέση διοίκησης και γονέων Ροή επικοινωνίας 

Θέληση από μέρους των γονέων για εμπλοκή με 
εκπαιδευτικά ζητήματα 

Διαχείριση αλλαγών 

Επαρκής υλικοτεχνική υποδομή 
Έλεγχος σε οργανωτικές λειτουργίες και σύστημα 

διδασκαλίας 

Άριστη σχέση διοικητικού και εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

Αδυναμία διαρκούς ενημέρωσης για την πρόοδο του 
κάθε μαθητή από πλευράς του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και παροχή εξατομικευμένου διδακτικού 
υλικού 

Αίσθημα ευθύνης γύρω από εκπαιδευτικά 
ζητήματα 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι υπερφορτωμένο για 
πρόσθετες δραστηριότητες 

Ικανοποιητική διαχείριση οικονομικών ζητημάτων 
του οργανισμού 

Ασαφής ρόλος ως προς τη σχέση εκπαιδευτικού 
προσωπικού και γονέων 

Γεωγραφική τοποθεσία οργανισμού Ασαφής οργανωσιακή κουλτούρα 

Δημογραφικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά μαθητών 
Αυξημένος φόρτος εργασίας 

(σπουδαστές/εκπαιδευτικό προσωπικό) 

Καλή φήμη Φόβος για αύξηση χρηματοδότησης σε δομές ΤΠΕ 

Υποστηρικτικό/συνεργατικό κλίμα  Σύγχρονες δεξιότητες διαχείρισης οργανισμού  

  Αυξημένο κόστος γραφικής ύλης 

  Εφαρμογή καινοτομιών 

  
Δέσμευση ανθρώπινου δυναμικού στο όραμα του 

οργανισμού 

Opportunities(Ευκαιρίες) Threats(Απειλές) 

Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Πολιτική ποιότητας 

Αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής Αντίσταση στην αλλαγή 

Αξιοποίηση των γνωστικών και τεχνικών 

δεξιοτήτων του προσωπικού 
Ελλιπής μέθοδος αποφάσεων 

Προθυμία από μέρους της διοίκησης για αλλαγή 

του προγράμματος σπουδών 
Μεταφορά μη οργανωμένης πληροφορίας 
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Προθυμία από μέρους της διοίκησης για 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για τη 

διαχείριση των οργανωτικών λειτουργιών του 

συστήματος 

Απογοήτευση  σπουδαστών σε περίπτωση αποτυχίας 

και μεταφορά αυτής στο άμεσο περιβάλλον του 

συστήματος 

Προθυμία από μια μερίδα εκπαιδευτικών για 

πρόσθετη επιμόρφωση τόσο σε ζητήματα ειδικής 

αγωγής όσο και ΤΠΕ 

Μη κοινό όραμα για το μέλλον του οργανισμού από το 

σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού 

 
Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού  

 
Έλλειψη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 

 
Παρουσία συστημικού αρχέτυπου  

  Τεχνική υποστήριξη 

  Δυσαναλογία διδακτέας ύλης και χρόνου διδασκαλίας 

  Γραφειοκρατία 

 

Αποφασίζονται, έπειτα και την αναδιαμόρφωση του συστήματος και την εφαρμογή της 

SWOT ανάλυσης, τα εξής: 

a) H ενσωμάτωση ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης MIS (Management 

Information System) για τις οργανωτικές λειτουργίες του οργανισμού, καθώς και ένα 

σύστημα LMS (Learning Managing System). Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η 

εφαρμογή πολιτικής ποιότητας σε όλα τα υποσυστήματα του οργανισμού. 

b) Αποφασίζεται η δημιουργία μιας κουλτούρας ανταλλαγής και χρήσης πληροφοριών. 

c) Χάραξη πολιτικής του οργανισμού βασισμένη σε εκπαιδευτικά δεδομένα για τη μέθοδο 

λήψης αποφάσεων. 

Επισημαίνονται τα εξής, έπειτα και την εφαρμογή των δύο μεθοδολογιών στη διοίκηση του 

οργανισμού: 

1. Δυνατότητα μεταφοράς οργανωμένης πληροφορίας τόσο μεταξύ των υποσυστημάτων όσο 

και του συστήματος εκπαίδευσης με το άμεσο περιβάλλον. Η χρήση της DCSYM 

αναδιαμορφώνει τη ροή επικοινωνίας και ελέγχου για αύξηση της αποδοτικότητας των 

οργανωτικών λειτουργιών. 

2. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων βελτιώνεται καθότι τόσο το υποσύστημα των 

εκπαιδευτικών, όσο και η διοίκηση, μπορούν να συλλέξουν δεδομένα και να εξάγουν 

πολύτιμες πληροφορίες. 

3. Αυτονομία στα υποσυστήματα για αναδιαμόρφωση και βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

4. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι το πληροφοριακό υποσύστημα δεν αφήνει εκτεθειμένη τη 

διοίκηση σε παράπονα, που μπορεί να προκύψουν απ’ το εξωτερικό περιβάλλον, τα οποία 

τις περισσότερες φορές ενδέχεται να βασίζονται σε λαθεμένη «μεταφορά» πληροφορίας. 

5. Επιτυγχάνεται εμμέσως επιμόρφωση μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών, ανταλλάσσοντας 

γνώσεις για  εξατομικευμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αναφορικά πάντα με το παιδί που 

έχει ανάγκη. 

6. Δυνατότητα να διεξάγονται δειγματοληπτικές έρευνες για προσέγγιση με το άμεσο και 

έμμεσο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Σκοπός να λαμβάνεται διαρκής 

ανατροφοδότηση, ώστε η λήψη αποφάσεων για την απομείωση της αβεβαιότητας να γίνεται 

με τρόπο ορθό και να διατηρείται η επιθυμητή ισορροπία του συστήματος. 

7. Η επικοινωνία των υποσυστημάτων αναδιαρθρώνεται, αναβαθμίζεται και ως εκ τούτου 

μέσω της DSCYM δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς για συνεχή διάδραση τόσο 

μεταξύ τους, όσο και με την εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύοντας τρόπον τινά το κοινό 
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όραμα για την ενίσχυση της απόδοσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Στόχος μας μέσα 

από τη DSCYM ήταν παράλληλα η δημιουργία συστημάτων, που θα προωθούν το 

Reflective Conversation. 

8. Συγκέντρωση «καλής» πληροφορίας τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και για το 

υποσύστημα των εκπαιδευτικών. Επιτυγχάνεται το λεγόμενο data driven decision making 

καθότι τόσο διοίκηση, όσο και εκπαιδευτικοί, είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν διάλογο 

με πληροφορίες που παρουσιάζουν καταλυτική σημασία για το μέλλον του οργανισμού. 

9. Έλεγχος του υποσυστήματος των εκπαιδευτικών  με την έννοια πως η διοίκηση μπορεί να 

ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για την εκπαιδευτική διαδικασία και δυνατότητα 

επιμόρφωσης τους σε περιπτώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

10. Ορίζονται υπεύθυνοι ποιότητας με σκοπό να διαχειρίζονται, να οργανώνουν, να ελέγχουν 

και να μεταφέρουν τις πληροφορίες, που χρήζουν προσοχής, μέσα από το πληροφοριακό 

σύστημα στο υποσύστημα των εκπαιδευτικών. 

11. Μέσα από τη διεργασιοκεντρική συμπεριφορά, όπως έχει οριστεί, αναπτύσσεται 

ταυτόχρονα και οργανική συμπεριφορά μεταξύ του υποσυστήματος των εκπαιδευτικών και 

των μαθητών με την έννοια πως κάθε μαθητής μπορεί να λάβει εξατομικευμένο πλάνο 

αναλόγως τις ανάγκες του. 

3. Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή της DSCYM αποσκοπεί στον επανασχεδιασμό του υπάρχοντος συστήματος με 

απώτερο στόχο την απόκτηση ουσιαστικών διαδικασιών ανάδρασης και ελέγχου, ώστε να είναι σε 

θέση τόσο το εκπαιδευτικό δυναμικό, όσο και η διοίκηση, να διαχειρίζεται τις αλλαγές με τρόπο 

δυναμικό και όχι απλώς ενστικτώδη. Το γεγονός πως η «γνώση» μιας οργάνωσης ήταν αρκετή για 

την «επιβίωση» της μέχρι σήμερα, δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει. Ως εκ τούτου, 

για να ενισχυθεί η ικανότητα της επιβίωσης της η οργάνωση χρήζει «ευφυΐας». Οι προτεινόμενες 

αλλαγές δεν έχουν ως στόχο να μετασχηματίσουν μια ήδη εδραιωμένη «εκπαιδευτική πολιτική» 

του υπάρχοντος συστήματος, αλλά να εκσυγχρονίσουν με τρόπο συστημικό τις υπάρχουσες 

διαδικασίες, επιδιώκοντας βελτίωση στην επικοινωνία μεταξύ των υποσυστημάτων. Η θεωρητική 

τοποθέτηση του ζητήματος αντικαθίσταται και ενισχύεται με το εργαλείο της DSCYM , το οποίο 

δίνει λύση σχηματικά και είναι σε θέση να μας δώσει σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για το υπό 

μελέτη σύστημα τόσο σε εμάς όσο και στην ίδια τη διοίκηση. Η αποτελεσματικότητα της 

μεθοδολογίας έγκειται μόνο εφ’ όσον έχουμε  γνώση γύρω απ’ το υπό μελέτη σύστημα και τις 

δομές του κι αφού έχουμε διαμορφώσει μια ολιστική άποψη, αναφορικά με το εξεταζόμενο 

σύστημα. Η συλλογή δεδομένων και ο μετασχηματισμός τους σε πληροφορία, καθώς και η 

συνεκτίμηση τους με άλλες συστημικές μεθοδολογίες υπό το φάσμα της συστημική σκέψης του 

ερευνητή, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας του συστημικού 

αναλυτή, καθώς και την προσπάθεια χάραξης στρατηγικής πολιτικής του οργανισμού. 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης διερευνά την επίδραση του εκπαιδευτικού μουσικής στην 

ακαδημαϊκή ανθεκτικότητα των μαθητών Μουσικού Σχολείου στο πλαίσιο του μαθήματος 

μουσικού οργάνου. Πρόκειται για μια φαινομενολογική έρευνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από 

τη θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων και των ημερολογίων των μαθητών αναδύθηκαν τα εξής 

τέσσερα κεντρικά ζητήματα: Η Διδακτική Προσέγγιση, Η Σχέση Χημείας, Ο Εκπαιδευτικός ως 

Παράγοντας Στρες και Η Δύναμη της Αναγνώρισης. Συμπερασματικά παρατηρείται ότι η φύση του 

μαθήματος μουσικού οργάνου δημιουργεί ένα περιβάλλον μάθησης στο οποίο η διάδραση 

εκπαιδευτικού με μαθητή είναι άμεση και η σχέση που δημιουργείται μεταξύ τους έχει έντονο 

συναισθηματικό τόνο. Το ατομικό μάθημα μουσικού οργάνου αποτελεί ως εκ τούτου, έναν 

ιδιαίτερο τύπο σχολικού πλαισίου που είναι δυνατόν να διαφοροποιεί σημαντικά την ακαδημαϊκή 

ανθεκτικότητα του μαθητή, οδηγώντας είτε στον περιορισμό της είτε στην ενδυνάμωσή της και στη 

θετική εξέλιξη του μαθητή. 

 

Λέξεις κλειδιά: ακαδημαϊκή ανθεκτικότητα, μουσικό όργανο, εκπαιδευτικός, μουσικό 

σχολείο 

1. Εισαγωγή 

Από την ίδρυσή τους τα Μουσικά Σχολεία προβλέπουν τη διδασκαλία τριών ατομικών 

οργάνων. Τα τελευταία όμως χρόνια, η ελλιπής στελέχωση των σχολείων αυτών με μόνιμο 

εκπαιδευτικό προσωπικό, υποχρεώνει τους μαθητές είτε να παρακολουθούν το ατομικό μάθημα ως 

συνδιδασκαλία συχνά σε μικρές ομάδες, είτε να αλλάζουν καθηγητή μουσικού οργάνου κάθε 

χρόνο. Οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές, οι οποίες είναι δυνατόν να 

ενισχύσουν ή και να μειώσουν την ακαδημαϊκή τους ανθεκτικότητα. Σκοπός της παρούσας έρευνας 

είναι η κατανόηση των αντιλήψεων εφήβων μαθητών Μουσικού Σχολείου σχετικά με τις πιθανές 

επιδράσεις που ασκούν το μάθημα και ο εκπαιδευτικός μουσικού οργάνου στην ακαδημαϊκή τους 

ανθεκτικότητα. 

Σύμφωνα με τους Henderson και Milstein (2008), οι έρευνες στο χώρο της ψυχολογίας 

αναφέρονται στην ψυχική ανθεκτικότητα (resilience) ως τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 

αντιμετωπίζουν με επιτυχία αγχογόνες καταστάσεις της ζωής. Ειδικότερα στο χώρο της 

εκπαίδευσης, ο Martin (2002) ορίζει την ικανότητα των μαθητών να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά την πίεση των σπουδών, το στρες και τις σχολικές ατυχίες ως ακαδημαϊκή 

ανθεκτικότητα (academic resilience). Ο ίδιος θεωρεί ότι το σχολείο είναι ένας σημαντικός χώρος, 

στον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των νέων ανθρώπων. 

Κατά την εφηβεία, οι στόχοι των μαθητών και η επίδοσή τους επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό 

από το περιβάλλον τους. Σύμφωνα με τον Bandura (1993), η προσωπική τους επιτυχία εξαρτάται 
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από την εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητά τους και όχι μόνο στις δεξιότητές τους. Αυτή η 

εμπιστοσύνη του μαθητή στην αυτοαποτελεσματικότητά του, αναπτύσσεται σε ένα κατάλληλο 

περιβάλλον μάθησης το οποίο προάγει την ψυχική αλλά και την ακαδημαϊκή ανθεκτικότητα. Με 

βάση τις θεματικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο τεστ “Ανθεκτικότητα και Ανάπτυξη  των 

Νέων” που έχει δημιουργηθεί για τα σχολεία της Πολιτείας της Καλιφόρνιας 

(https://calschls.org/survey-administration/downloads/#ssm_rydm), οι τρεις κύριοι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες που θεωρούνται ‘προστατευτικοί’ για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας είναι: α) οι 

σχέσεις φροντίδας με ενήλικες, β) οι υψηλές προσδοκίες και γ) η συμμετοχή με νόημα. Το ίδιο 

όργανο αξιολόγησης επικεντρώνεται όμως και σε προσωπικές ικανότητες οι οποίες συνδέονται 

θετικά με την ανθεκτικότητα των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτές είναι: η 

επικοινωνία και η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, η αυτοαποτελεσματικότητα, η αυτογνωσία, η λύση 

προβλημάτων, οι στόχοι και τα όνειρα. 

Η ενσυναισθητική ακρόαση της ‘φωνής’ των μαθητών και η διεπιστημονική προσέγγιση της 

μαθησιακής διαδικασίας, μέσα από το πρίσμα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν την ‘πολιτική’ του εκπαιδευτικού μουσικού οργάνου στα Μουσικά Σχολεία ώστε 

να προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για να υποβοηθήσει την καλλιέργεια της ακαδημαϊκής 

ανθεκτικότητας. Επομένως προκύπτει το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν το μάθημα μουσικού 

οργάνου σε Μουσικό Σχολείο και ο εκπαιδευτικός που το διδάσκει, να δημιουργήσουν τις 

βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής ανθεκτικότητας; 

2. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα φαινομενολογική έρευνα διεξήχθη σε Μουσικό Σχολείο της περιφέρειας κατά το 

σχολικό έτος 2017-2018. Είναι μια μελέτη περίπτωσης με ποιοτικά χαρακτηριστικά στην οποία 

συμμετείχαν επτά τελειόφοιτοι μαθητές της τάξης φλάουτου, οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία 

τους μέσα από τα προσωπικά τους ημερολόγια και τη διαδικασία ατομικών ημιδομημένων 

συνεντεύξεων. Στο δείγμα συμπεριελήφθη και ένας απόφοιτος του 2017 της τάξης φλάουτου, τα 

δεδομένα του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για να αυξήσουν την αξιοπιστία της έρευνας. 

3. Ανάλυση 

Τέσσερις κατηγορίες προέκυψαν από τη θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών, 

σύμφωνα με το πρότυπο των Braun και Clarke (2006), οι οποίες αφορούν το ατομικό μάθημα 

μουσικού οργάνου: Η Διδακτική Προσέγγιση, η Σχέση Χημείας, ο Εκπαιδευτικός ως Παράγοντας 

Στρες και η Δύναμη της Αναγνώρισης. 

3.1. Διδακτική Προσέγγιση 

Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις, οι εκπαιδευτικοί μουσικού οργάνου διαφοροποιούνται σε τρεις 

κατηγορίες ανάλογα με τη διδακτική τους προσέγγιση. Η παρακάτω μαθήτρια επισημαίνει τα εξής: 

«άλλοι οι οποίοι το περνούσαν πιο χαλαρά «εντάξει πάμε τώρα» χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη βάση 

[…] ναι περνούσαν πιο… αδιάφορα θα έλεγα τα πράγματα» (Νκ., Β’ Λυκείου). Αλλά και η 

συμμαθήτριά της αναφέρει χαρακτηριστικά: «μου έκανε τόσες παρατηρήσεις και πολλές φορές 

έβαζε την προσωπική του άποψη εεε για τα πράγματα που θεωρούσε λάθος που έχουν κάνει οι 

προηγούμενοι καθηγητές μου […] εκείνη τη χρονιά δεν έκανα καθόλου δουλειά και το χειρότερο 

ήταν πως όση δουλειά κι αν είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια πήγε χαμένη. Είχα απελπιστεί και 

τα παράτησα» (Νν., Β’ Λυκείου). 

Στην πρώτη κατηγορία φαίνεται ότι κατατάσσεται ο εκπαιδευτικός της μουσικής που δεν 

επικεντρώνεται στις αδυναμίες του μαθητή, δείχνει να μην έχει πολλές απαιτήσεις από αυτόν, και 

το μάθημά του διακρίνεται από έναν πιο συμβατικό τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος τείνει να 

εκλαμβάνεται από τον μαθητή ως ενδεχόμενη αδιαφορία. Στη δεύτερη κατηγορία τοποθετείται ο 

εκπαιδευτικός που φαίνεται να δυσκολεύεται να κατανοήσει τον τρόπο εκμάθησης του μαθητή, 
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αυτός που δεν τον ενθαρρύνει αλλά μάλλον αποδοκιμάζει την προσπάθειά του και του προκαλεί 

απογοήτευση και αμφιβολίες για τις δυνατότητές του. Ο εκπαιδευτικός, που εν τέλει αποδυναμώνει 

τους προσωπικούς παράγοντες της ανθεκτικότητας του μαθητή. Και οι δύο τύποι εκπαιδευτικών 

που αναφέρθηκαν, καθιστούν το μάθημα μουσικού οργάνου ένα αρνητικά φορτισμένο μαθησιακό 

πλαίσιο, στο οποίο τόσο οι περιβαλλοντικοί όσο και οι προσωπικοί παράγοντες ανθεκτικότητας του 

μαθητή φαίνεται να είναι ανύπαρκτοι. 

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, υπάρχει και η τρίτη κατηγορία: Ο 

εκπαιδευτικός που έχει ενσυναίσθηση, «διαβάζει» τον μαθητή, καταλαβαίνει τον τρόπο που 

σκέφτεται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εκμάθηση μουσικού οργάνου, γίνεται 

αρωγός στην προσπάθειά του, τον παροτρύνει να βγάζει τον καλύτερό του εαυτό και του παρέχει 

τα κατάλληλα εργαλεία για να ξεπεράσει τυχόν δυσκολίες: «ήτανε καθηγητές οι οποίοι βλέπανε ότι 

έχω δυνατότητες, με πιέζανε και το έβγαζα […] και ερχόταν στη θέση μου, καταλάβαιναν ότι εγώ 

το σκέφτομαι πιο πολύ και μετά το δοκιμάζω, καταλάβαιναν ότι είχα κάποια προβλήματα με το 

ρυθμό και ότι το έχανα και προσπαθούσαν να μου βρουν διάφορους τρόπους να βάλουν τον ρυθμό 

μέσα μου» (Νν., Β’ Λυκείου). Σε αυτή την περίπτωση, οι υψηλές προσδοκίες που καλλιεργεί ο 

δάσκαλος και η αρωγή που παρέχει για τη λύση μουσικών προβλημάτων, σε συνδυασμό με την 

ενσυναίσθηση που τον διακατέχει, ενισχύουν τους παράγοντες ανθεκτικότητας του μαθητή. 

3.2. Σχέση Χημείας 

Η σχέση μαθητή-καθηγητή μουσικού οργάνου επηρεάζει τη μουσική εξέλιξη των μαθητών 

θετικά, όταν ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τη μάθηση (facilitative teacher), οδηγεί και κινητοποιεί 

τους μαθητές, και βρίσκει χρόνο να παράσχει υποστήριξη (McPhee, 2011): «δέθηκα με τον 

καθηγητή, την καθηγήτρια και ας πούμε… κυλούσε το μάθημα μια χαρά ωραία, μιλούσαμε… 

έπαιζα στο όργανο [εννοεί φλάουτο] με βοηθούσε, με διόρθωνε στα λάθη μου και μάθαινα… και 

γινόμουν καλύτερος ξέρω γω» (Π., απόφοιτος). Σε αυτή την περίπτωση, η αντιμετώπιση του 

λάθους ως μέσου εξέλιξης και προόδου, φαίνεται να ενδυναμώνει την αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας του μαθητή, και μέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία με τον 

δάσκαλο, ενισχύονται οι προσωπικοί παράγοντες ανθεκτικότητας. 

Οι μαθητές επιζητούν την ανάπτυξη στενών διαπροσωπικών δεσμών που χαρακτηρίζονται 

από εμπιστοσύνη, όμως η συχνή αλλαγή καθηγητών δεν ευνοεί την ενίσχυση του συγκεκριμένου 

(προσωπικού) παράγοντα ανθεκτικότητας: «συνήθως ήταν λίγο θέμα γιατί δεν ξέρεις πόσο 

πιεστικός είναι κάποιος καθηγητής, τι ζητάει, αν μπορείς όντως να ανοιχτείς με αυτόν και γενικά 

επειδή είναι δύσκολο να προλάβεις να αναπτύξεις σε οχτώ μήνες μια καλή σχέση εμπιστοσύνης, 

την οποία πιθανότατα δεν θα διατηρήσεις, και μετά θα πρέπει ξανά να αλλάξεις… εντάξει γενικά 

δεν είναι ό,τι πιο εύκολο» (Νκ., Β’ Λυκείου). 

Επίσης, οι μαθητές επιδιώκουν να αναπτύξουν σχέση «χημείας», όπως αναφέρουν, με τον 

καθηγητή τους, επιθυμούν σχέση συναισθηματικής σταθερότητας, την παρουσία αλλά και τη 

διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού μουσικού οργάνου: «την επόμενη χρονιά άλλαξα και πάλι 

καθηγητή και αυτό με έριξε ψυχολογικά, οφείλω να παραδεχτώ… από το πρώτο κιόλας μάθημα 

κατάλαβα πως δεν είχα χημεία με τον καθηγητή, ούτε με τον τρόπο του» (Νκ., Β’ Λυκείου).  

Αντίθετα, ο απόφοιτος μαθητής που βίωσε το υποστηρικτικό περιβάλλον του σχολείου, 

νιώθει ότι βοηθήθηκε από τους εκπαιδευτικούς σε πολλαπλά επίπεδα και αναδεικνύει τη σχέση 

εκπαιδευτικού-μαθητή μέσα από μία δυναμική και συναισθηματική διαδικασία, την οποία 

σηματοδοτεί ως τόσο οικεία και ζωτικής σημασίας για τον ίδιο, ώστε να αποκαλεί το σχολείο 

‘οικογένεια’: «οι καθηγητές με βοηθούσαν γιατί… ντάξει γενικά εδώ στο μουσικό είναι πολύ 

φιλικό το περιβάλλον, είναι οικογένεια όπως λέμε… ήμαστε πολύ δεμένοι […] κάποιοι 

συγκεκριμένοι καθηγητές που δεν θα τους ξεχάσω ποτέ γιατί… ήταν αυτοί που με βοήθησαν και 

στη ζωή μου και μέσα στο σχολείο και… έχω να κρατήσω πολλά από αυτούς […] στα πάντα, στα 

πάντα και σε προσωπικό, μιλάω και για προσωπικό επίπεδο, πήρα πολλά πράγματα που με 

βοήθησαν άπειρα… καθηγητές συγκεκριμένα που ας πούμε μπορούσα να ανοιχτώ πιο εύκολα… 
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μαζί τους μιλούσαμε, κάναμε πολλές συζητήσεις…» (Π., απόφοιτος). Ο έφηβος, προσπαθώντας να 

επιτύχει την ανεξαρτητοποίησή του από τους γονείς τείνει να απορρίπτει τις προσφορές τους, αλλά 

παραμένει η ανάγκη του να δεχθεί τη γνώμη-βοήθεια έμπιστων ενηλίκων, και ο δάσκαλος συχνά 

είναι ένας από αυτούς (Μοκό, 1997). Σε αυτό το πλαίσιο, η σχέση φροντίδας που αναπτύσσεται 

λειτουργεί ως περιβαλλοντικός παράγοντας ανθεκτικότητας. 

3.3. Ο Εκπαιδευτικός ως Παράγοντας Στρες 

Η αλλαγή εκπαιδευτικού στο ατομικό μάθημα οργάνου φαίνεται να είναι στρεσογόνος 

διαδικασία, καθώς ο μαθητής προσπαθεί να προσαρμοστεί και να αποκωδικοποιήσει το δάσκαλο 

μέσα από τη διαπροσωπική τους σχέση. Αλλά και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

φαίνεται να επηρεάζει την ψυχοσύνθεση του μαθητή σε σχέση με τη σχολική του επίδοση: «οι 

καθηγητές μερικές φορές δεν βοηθούσαν όσο έπρεπε, δεν έδιναν τα κατάλληλα ερεθίσματα θεωρώ, 

οπότε είχα ένα άγχος» (Ρ., Γ’ Λυκείου). 

Επίσης, οι αξιώσεις που έχει ένας εκπαιδευτικός από τον μαθητή σε συνδυασμό με την 

έκθεση του εαυτού στο σημείο που ο μαθητής δεν νοιώθει εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, είναι 

δυνατόν να προκαλέσουν συναισθήματα άγχους: «στο γυμνάσιο, όταν είχαμε ταμπουρά, είχαμε την 

ίδια καθηγήτρια με την προηγούμενη χρονιά και αυτή περίμενε πολλά πράγματα ειδικά από εμένα 

και μου είχε ζητήσει να παίξω στο κομμάτι διάφορα πράγματα που εγώ δεν ήξερα και αυτή νόμιζε 

ότι τα ήξερα! Αγχώθηκα γιατί νόμιζε ότι μπορούσα να παίξω συγχορδίες στον ταμπουρά, ενώ δεν 

ήξερα ούτε τι είναι συγχορδίες…» (Η., Β’ Λυκείου). Σε αυτές τις περιπτώσεις απουσιάζουν η 

θετική ανατροφοδότηση της προόδου του μαθητή και η επιλογή κατάλληλου επιπέδου και 

δυσκολίας μουσικού ρεπερτορίου, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητάς του και να μειώνεται η ανθεκτικότητά του. 

3.4. Η Δύναμη της Αναγνώρισης 

Η επίτευξη των στόχων του μαθητή και η επιβράβευση της προσπάθειάς του από τον 

εκπαιδευτικό είναι μια πρακτική που δημιουργεί αίσθημα επιβεβαίωσης και ισχυροποιεί την 

ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητα, όπως στην περίπτωση μαθήτριας που η θετική αποτίμηση και 

αναγνώριση της προσπάθειάς της ενίσχυσε την αυτοαποτελεσματικότητά της και αύξησε την 

προσδοκία της για ακαδημαϊκή επιτυχία: «Πολλές φορές θα πούμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας 

«μπράβο σου τα κατάφερες» αλλά να το πει κάποιος μεγαλύτερος, ο καθηγητής μας, ε, είναι πολύ 

πιο σημαντικό. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω αυτό που μ’ έχει… στιγματίσει περισσότερο και θα 

μου μείνει είναι αυτή η αντίδραση στις εξετάσεις του ’16. Αυτή. Θα μείνει για πάντα, ήτανε το 

αποκορύφωμα, είχα φτάσει στο τέλειο, να σε κρίνει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και να σε κρίνει 

με τόσο καλό τρόπο, δηλαδή να σε επιβραβεύει έτσι, αυτό θα μου μείνει για πάντα και θέλω να 

φροντίσω να έχω κι άλλες τέτοιες στιγμές, δηλαδή στο χέρι μου είναι να καταφέρω να εξελιχθώ 

[...] και να φύγω και να έχω τέτοιες αναμνήσεις» (Νν., Β’ Λυκείου). 

4. Συμπεράσματα της έρευνας και προτάσεις 

Το μάθημα μουσικού οργάνου είναι ένα πλαίσιο μάθησης κατά το οποίο ο μαθητής 

συμμετέχει σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο (McPherson & McCormick, 

2006). Είναι μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία η οποία δεν έχει πάντα ξεκάθαρη πρόοδο και 

απαιτεί ανθεκτικότητα και επιμονή από τους μαθητές, ικανότητες, που όμως δεν κατέχουν όλοι. Τα 

μαθήματα μουσικής φαίνεται ότι ωφελούν τον μαθητή σε ποικίλα επίπεδα και ότι η σχέση και η 

διάδρασή του με τον δάσκαλο ατομικού οργάνου επηρεάζει τη μουσική μάθηση, όπως έχουν ήδη 

διαπιστώσει και οι Degé, Wehrum, Stark & Schwarzer (2014). Οι μαθητές αποκτούν θετική 

εμπειρία από το μάθημα μουσικού οργάνου όταν δένονται συναισθηματικά με τον καθηγητή που το 

διδάσκει. 
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Σε αρκετές περιπτώσεις οι τεχνικές δυσκολίες που ενδεχομένως συναντά ο μαθητής κατά τη 

μαθησιακή διαδικασία, σε συνδυασμό με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός, 

ρυθμίζουν θετικά ή αρνητικά την εξελικτική του πορεία. Οι εκπαιδευτικοί μουσικού οργάνου έχουν 

τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν τις ξεχωριστές ικανότητες των μαθητών τους και να 

δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι μαθησιακές 

προσδοκίες των μαθητών και να ενισχυθεί η αυτοαποτελεσματικότητά τους, γεγονός που συμφωνεί 

με τις έρευνες των Lowe (2012) και Edgar (2016). Η ποιότητα και η συνέπεια αναδεικνύονται ως 

βασικά στοιχεία για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. 

Ωστόσο, η εναλλαγή εκπαιδευτικών στο μάθημα μουσικού οργάνου αποτελεί εμπόδιο στο να 

καλλιεργηθεί μια σχέση που να βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, διαδικασία που φαίνεται να 

επηρεάζει αρκετά την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η φύση του ατομικού μαθήματος μουσικού οργάνου δημιουργεί ένα 

ιδιαίτερο περιβάλλον μάθησης, πιο προσωπικό, κατά το οποίο η διάδραση εκπαιδευτικού – μαθητή 

είναι άμεση και είναι δυνατόν να διαφοροποιήσει την ακαδημαϊκή ανθεκτικότητα, είτε να την 

περιορίσει, είτε να την εξελίξει. Οι μαθητές φαίνεται να μπορούν να διακρίνουν τα θετικά αλλά και 

τα αρνητικά στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία. Αναζητούν την 

ενθάρρυνση αλλά και την καθοδήγηση από τους δασκάλους τους προκειμένου να αντεπεξέλθουν 

στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Επιζητούν την επιβράβευση, αίσθημα που ισχυροποιεί την 

αυτοαποτελεσματικότητά τους. 

Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αντιμετωπίζουν τη διδασκαλία φαίνεται να επηρεάζεται 

από το πλαίσιο μάθησης, στην προκειμένη περίπτωση το μάθημα ατομικού οργάνου σε Μουσικό 

Σχολείο. Καλλιεργώντας ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί μουσικής, μέσα από 

τη μοναδικότητα της αλληλεπίδρασης του μαθήματος μουσικού οργάνου, μπορούμε να 

εξερευνήσουμε και να διακρίνουμε τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις ανησυχίες του κάθε 

μαθητή. Να ενθαρρύνουμε τις διαφορετικές ικανότητες και να συνεισφέρουμε θετικά στην 

ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών των εφήβων μαθητών. Τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι ως 

δάσκαλοι μουσικού οργάνου σε εφήβους, πέραν από την δια βίου καλλιέργεια των μουσικών μας 

δεξιοτήτων, θα αναπτύσσουμε επίσης τις γνώσεις μας, όχι μόνο στην παιδαγωγική αλλά και στην 

ψυχολογία, έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα πιθανά ασυνείδητα αίτια των 

συμπεριφορών των μαθητών μας (Hanifin & Appel, 2000). Ύψιστης σημασίας είναι όμως και η 

διαρκής καλλιέργεια της προσωπικής μας ψυχικής ωριμότητας. Γιατί αυτή η ωριμότητα μας 

επιτρέπει να θέτουμε την απαραίτητη απόσταση από τον μαθητή, ώστε να αναγνωρίζουμε 

πραγματικά και να εξυπηρετούμε τις ανάγκες του (Μοκό, 1997), να του δίνουμε τον χώρο και τον 

χρόνο για μοίρασμα της μουσικής, του λόγου αλλά και της σιωπής, που θα τροφοδοτήσουν με 

νόημα τη δική του πορεία προς την ψυχική ωρίμανση και ανεξαρτησία. 

Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να καταστήσουμε τη μάθηση εφικτή, προσαρμόζοντας τις 

ακαδημαϊκές μας απαιτήσεις, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μαθησιακές 

προκλήσεις. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλουμε στην κινητοποίηση για μάθηση, την επίτευξη 

στόχων και τη θετική προσαρμογή στο μαθησιακό περιβάλλον, στοιχεία που ενισχύουν την 

ακαδημαϊκή ανθεκτικότητα των μαθητών μας. 
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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση σε βιβλιογραφικές πηγές επιδιώκει να καταδείξει ότι 
η εις βάθος ανάλυση των εκπαιδευτικών πολιτικών προϋποθέτει τη συγχρονική εξέτασή τους σε 
συνάρτηση με το πλέγμα άλλων δημόσιων πολιτικών, στο πλαίσιο των οποίων διαμορφώνονται και 
υλοποιούνται. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα έκδηλο στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, καθώς βρίσκεται στο σημείο συνάντησης των πολιτικών που σχετίζονται με τους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της κοινωνίας, της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Η 
προαναφερθείσα σχέση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, εάν ληφθούν υπόψη 
επιπρόσθετα οι αντίστοιχες υπερεθνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική 

https://calschls.org/survey-administration/downloads/#ssm_rydm
https://calschls.org/survey-administration/downloads/#ssm_rydm
http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2000v25n2.3
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εκπαίδευση, οι οποίες συνυφαίνονται με τη μακροοικονομική και κοινωνική πολιτική της Ε.Ε. 
αλλά και επηρεάζονται από τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει 
στην εξελισσόμενη συζήτηση αναφορικά με το ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό ζήτημα στον χώρο της 
διαμόρφωσης και υλοποίησης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικές πολιτικές, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Εισαγωγή 

Η εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
(στο εξής VET: Vocational Education & Training), ξεκινώντας από το άρθρο 128 της Συνθήκης 
της Ρώμης (European Economic Community, 1957) και φτάνοντας μέχρι τη στρατηγική της 
Λισαβόνας για τη Διά Βίου Μάθηση (European Commission, 2000· Commission of the European 
Communities, 2001), μόνο τυχαία δεν είναι. Η διαχρονική εξέταση της πορείας που έχει διανύσει 
φανερώνει την ύπαρξη μιας σταδιακής αλλά ξεκάθαρης αλλαγής ως προς τον ρόλο της: από 
«αντισταθμιστικό» μέτρο κοινωνικής πολιτικής, στο πλαίσιο της βιομηχανικής ανάπτυξης και των 
συνεπειών της, έφτασε να θεωρείται ως σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, της παραγωγικότητας και της οικονομικής ευημερίας (West, 2012). Εξαρχής η VET 
είχε υπαχθεί σε μια οικονομική και κοινωνική ορθολογικότητα της οποίας η ιδεολογική βάση στην 
πορεία μετατοπίστηκε, αντανακλώντας μια γενικότερη αλλαγή υποδείγματος πολιτικής - από τις 
κεϋνσιανές κρατικές πολιτικές στις νεοφιλελεύθερες δημόσιες πολιτικές - και στο τέλος κατέληξε 
να θεωρείται όχι πια ως κοινή πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά ως στρατηγική διά βίου 
μάθησης (Cort, 2008). 

Προκειμένου να διερευνηθεί η προαναφερθείσα πορεία εξέλιξης, η συγκεκριμένη θεωρητική 
προσέγγιση δομήθηκε σε κάποιους βασικούς άξονες: 

 σχέση των εκπαιδευτικών πολιτικών με άλλες δημόσιες πολιτικές, 

 ιδιαιτερότητα του τομέα της VET, 

 διαχρονική εξέταση της διαμόρφωσης πολιτικών στον συγκεκριμένο τομέα, 

 συμπερασματικές επισημάνσεις και κυρίαρχη προοπτική στη σύγχρονη πραγματικότητα. 

Αναφορικά με τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση, αξιοποιήθηκαν έντυπες και ψηφιακές πηγές 
που εντοπίστηκαν σε βάσεις δεδομένων και περιβάλλοντα αναζήτησης έγκριτων εκδοτικών 
οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε επίσημα κείμενα χάραξης και υλοποίησης των 
εκπαιδευτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε κείμενα οργανισμών που 
σχετίζονται με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EUR-Lex database, CEDEFOP, 
ETF κ.α.). 

1. Θεωρητικές επισημάνσεις 

1.1. Εκπαιδευτικές πολιτικές και το πλέγμα άλλων δημόσιων πολιτικών 

Η συσχέτιση του πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής (education policy domain) με το πλέγμα 
άλλων δημόσιων πολιτικών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά 
με την αναγκαιότητα, την ορθολογικότητα και την πορεία διαμόρφωσης συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών πολιτικών. 

Οι βασικότεροι τομείς από τους οποίους οι πολιτικές εκπαίδευσης διαμεσολαβούνται και 
επηρεάζονται, συχνά καταλυτικά, είναι η μακροοικονομική πολιτική και η κοινωνική πολιτική 
(καθώς και οι πολιτικές για την απασχόληση και την αγορά εργασίας). Στο πλαίσιο του 
λειτουργικού συνόλου των δημόσιων πολιτικών, οι σκοποί της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι 
δυνατό να μετασχηματιστούν κατά ένα μέρος σε μέσα, καταρχάς για την επιδίωξη των σκοπών της 
αγοράς εργασίας και στη συνέχεια για την επιδίωξη των σκοπών της μακροοικονομικής πολιτικής, 
όπως μπορεί να εντοπιστεί και στα δύο κυρίαρχα μέχρι σήμερα μοντέλα μακροοικονομικής 
πολιτικής, το κεϋνσιανό και το μονεταριστικό (Γράβαρης, 2003, 2017). 
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Αναφορικά με το κεϋνσιανό πλέγμα δημόσιων πολιτικών, η μακροοικονομική πολιτική, 
αποσκοπώντας στην οικονομική μεγέθυνση, προτάσσει τη δημοσιονομική πολιτική (έναντι της 
νομισματικής) και επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ανεργία ελλιπούς ζήτησης (ενδεικτικά: Keynes, 
1936). Προς την κατεύθυνση αυτή, η εκπαιδευτική πολιτική του σχεδιασμού του ανθρώπινου 
δυναμικού μέσω της ενίσχυσης της ενεργού ζήτησης αποβλέπει στον στόχο της πλήρους 
απασχόλησης και διαδραματίζει ρόλο κοινωνικής πολιτικής, κατοχυρώνοντας την ισότητα των 
ευκαιριών, προωθώντας τον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω εισοδηματικών 
ενισχύσεων σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και προασπίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
αποφοίτων (Γράβαρης 1991, 2003· Καραμεσίνη, 2005). 

Αντίθετα, το μονεταριστικό μοντέλο, στοχεύοντας στη μείωση του πληθωρισμού, εστιάζει 
στη νομισματική πολιτική, από την οποία επικαθορίζεται η δημοσιονομική. Ο τύπος ανεργίας που 
ενδιαφέρει τώρα είναι η ανεργία αναζήτησης απασχόλησης, η οποία επιχειρείται να αντιμετωπισθεί 
με τον περιορισμό των παραγόντων που την προκαλούν, παρεμποδίζοντας την ευελιξία της αγοράς 
εργασίας (ενδεικτικά: Friedman, 1962, 1968· Friedman & Friedman, 1980· Screpanti & Zamagni, 
1993). Μέσα από αυτό το νέο πρίσμα, η πολιτική σχεδιασμού του ανθρώπινου δυναμικού 
θεωρείται ότι όχι μόνο δεν συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά αντίθετα αποτελεί 
βασικό αίτιο για την πρόκλησή της. Κατ’ αναλογίαν, λοιπόν, προς τις νέες προτεραιότητες, η 
εκπαιδευτική πολιτική αναπροσαρμόζεται με τρόπο καθοριστικό και μετατρέπεται πλέον σε 
ενεργητική πολιτική απασχόλησης, την πολιτική διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και να αντιμετωπισθούν 
τα αίτια που προκαλούν τη διαρθρωτική ανεργία. Σε αυτό το πλαίσιο τα επαγγελματικά δικαιώματα 
συρρικνώνονται και η προώθηση της ισότητας ευκαιριών δεν αποτελεί πια στόχο (Γράβαρης, 2003· 
Τσουλφίδης, 2004). 

1.2. Ο χώρος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Η στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις εκπαιδευτικές πολιτικές και το ευρύτερο πλέγμα 
των δημόσιων πολιτικών είναι ακόμα περισσότερο εμφανής στον τομέα της VET, εξαιτίας του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του αλλά και του ρόλου τον οποίο έχει επιφορτισθεί να διαδραματίσει. Πιο 
συγκεκριμένα, η VET αποτελεί έναν προνομιακό χώρο συνάντησης και ένα πεδίο αλληλεπίδρασης 
των πολιτικών που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την οικονομία, την αγορά 
εργασίας και την κοινωνία και καλείται να ανταποκριθεί στις μελλοντικές απαιτήσεις για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, έχοντας ως γνώμονα τόσο τις οικονομικές εξελίξεις όσο και την ανάγκη των 
ίδιων των ατόμων να διασφαλίσουν τη βραχυπρόθεσμη ή και μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά 
τους (ETF, 2013). 

Ο τομέας της VET χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη ποικιλομορφία αναφορικά με τους 
σκοπούς του, το θεσμικό του πλαίσιο, το είδος των προγραμμάτων που υλοποιούνται και το προφίλ 
των συμμετεχόντων σε αυτά. Αποσκοπεί κυρίως στην καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ατόμων σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 
πορείας, σε αντιστοιχία με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του εργασιακού χώρου, και 
στην παροχή εκπαιδευτικών εμπειριών υποστηρικτικών για τη μετάβαση από ένα επάγγελμα σε ένα 
άλλο κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου, είτε κάτι τέτοιο αποτελεί προσωπική επιλογή 
είτε προκύπτει ως αποτέλεσμα καταναγκασμού λόγω συνθηκών (Billett, 2011). 

Η εννοιολογική προσέγγιση της VET μπορεί να γίνει μέσα από δύο κυρίως οπτικές γωνίες, 
μια στενότερη και μια ευρύτερη. Έτσι μπορεί να αντιμετωπισθεί: α) ως ένας όρος που αναφέρεται 
σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή σύνολο υποτομέων του εκπαιδευτικού συστήματος και β) ως ένας 
διατομεακός όρος, καθώς σχετίζεται με ποικίλα περιβάλλοντα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβάνοντας τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση (Cedefop, 2017a).  Μια 
αρκετά διαδεδομένη διάκριση είναι αυτή ανάμεσα στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση (IVET) 
και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (CVET), η οποία με σημερινά 
δεδομένα εντάσσεται στον χώρο της Διά βίου μάθησης (Cedefop, 2014). Ωστόσο, από χώρα σε 
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χώρα υπάρχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις, που σχετίζονται με τον ιδιαίτερο τρόπο που η VET 
οριοθετείται θεσμικά στο πλαίσιο της εκάστοτε εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Cedefop, 2017b). 

2. Διαχρονική εξέταση της διαμόρφωσης πολιτικών στον τομέα της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Η καθοριστική επίδραση της οικονομικής πολιτικής στις πολιτικές για τη VET είναι εμφανής 
ήδη από τα χρόνια της ΕΚΑΧ. Προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος της δημιουργίας 
μιας κοινής αγοράς άνθρακα και χάλυβα και να καλυφθούν οι ανάγκες για κατάλληλα 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό στις αντίστοιχες βιομηχανίες, τέθηκαν ως προτεραιότητες η 
διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων και η διακρατική αναγνώριση των τίτλων 
επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονταν σε κρατικό επίπεδο. Ωστόσο, ένας πρώτος σταθμός 
για την εδραίωση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών αναφορικά με τη VET σε συνάρτηση με 
άλλες δημόσιες πολιτικές θα μπορούσε να θεωρηθεί η Συνθήκη της Ρώμης (1957) η  οποία, παρότι 
δεν ανακινεί το ζήτημα της διαμόρφωσης μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής, εκφράζει ρητά 
την πρόθεση να τεθούν κάποιες πρώτες γενικές αρχές για την εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής για 
τη VET «ικανής να συνεισφέρει σε μια αρμονική ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών και της κοινής 
αγοράς» (Συνθήκη της Ρώμης, άρθρο 128). Η πρόθεση αυτή υλοποιήθηκε μερικά χρόνια αργότερα 
με τη μορφή δέκα βασικών αρχών (Council of the European Communities, 1963), μέσω των οποίων 
προωθούνταν κυρίως η κινητικότητα και η αναγνώριση των τίτλων της επαγγελματικής κατάρτισης 
(West, 2012). Μια σημαντική εξέλιξη στη συγκεκριμένη δεκαετία είναι η ίδρυση μιας σειράς από 
οργανισμούς και θεσμούς, που αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της χάραξης πολιτικής στον τομέα 
της εκπαίδευσης. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και το Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της 
επαγγελματικής κατάρτισης (CEDEFOP), με βασικό σκοπό την προώθηση της έρευνας και της 
συνεργασίας, για να υλοποιηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση σε ζητήματα που αφορούν στη VET 
(Council of the European Communities, 1975). 

Στη δεκαετία του 1970, κατά την οποία η ΕΟΚ διευρύνθηκε (από 6 σε 9 μέλη το 1973), οι 
κεϋνσιανές οικονομικές πολιτικές φάνηκαν να αποτυγχάνουν και υπήρχαν σημαντικά προβλήματα 
στασιμοπληθωρισμού και ανεργίας, γεγονός που συνέβαλε θετικά ως προς τη σταδιακή άμβλυνση 
των διαφωνιών ορισμένων κρατών μελών αναφορικά με την αναγκαιότητα διαμόρφωσης κοινών 
εκπαιδευτικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο ρόλος της VET αρχίζει να αλλάζει, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα σοβαρά ζητήματα της νεανικής ανεργίας και της επιτυχούς 
μετάβασης των νέων από τον σχολικό στον εργασιακό χώρο (school-work transition). Από το 1976 
και εξής προωθείται μια ευρωπαϊκή διάσταση και υιοθετείται ένα Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης  
για την αποτίμηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των κρατικών πολιτικών, το οποίο ευνόησε τη 
διακρατική προσέγγιση και την ανταλλαγή πρακτικών και έδωσε τη δυνατότητα στην Κοινότητα να 
επηρεάσει με τρόπο έμμεσο τις επίσημες κρατικές πολιτικές, δρώντας σε παράλληλο επίπεδο με 
αυτές (Ertl, 2003b· Cort, 2008). Με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου μέσου εξευρωπαϊσμού των 
εκπαιδευτικών πολιτικών, αρχίζουν να διαμορφώνονται νέες δίοδοι επικοινωνίας και δίκτυα 
ανάμεσα σε παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική πολιτική (εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 
δάσκαλοι, μαθητές, εργαζόμενοι) αλλά και στην αγορά εργασίας. Αυτή η αλλαγή εστίασης της 
πολιτικής επηρέασε τη δομή της VET σε τέτοιον βαθμό ώστε να καταστεί ο βασικός μηχανισμός 
κοινωνικής ένταξης λιγότερων προνομιούχων και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στην αγορά 
εργασίας (Lauglo, 2004). Στη δεκαετία αυτή, επίσης, αρχίζει να εμφανίζεται και η «εναλλασσόμενη 
κατάρτιση» (alternance training), η οποία αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της 
VET, καθώς ως πρακτική προωθεί τη διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη 
μαθησιακών στόχων και εκτός των ορίων της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε 
περιβάλλοντα πραγματικών εργασιακών συνθηκών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τη σύνδεση 
ανάμεσα στους δύο διακριτούς χώρους της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. 

Στη δεκαετία του 1980, το καθοριστικό γεγονός που συντελείται σε πολιτικό και οικονομικό 
επίπεδο είναι η αλλαγή προσανατολισμού των πολιτικών προς την κατεύθυνση των 
νεοφιλελεύθερων αρχών οι οποίες αρχίζουν να κυριαρχούν στα ευρωπαϊκά κράτη. Προκειμένου να 
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γίνει πραγματικότητα η εσωτερική αγορά όπως ορίζεται στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Single 
European Act, 1986), απαιτείται να αρθούν όλα τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίου, υπηρεσιών και εργατικού δυναμικού (Gillingham, 2003· 
Hermann, 2007). Γενικότερα, στη δεκαετία αυτή προβάλλονται σε επίσημα κείμενα πολιτικής δύο 
προσανατολισμοί: από τη μία δίνεται έμφαση σε κοινωνικές αξίες, όπως η ισότητα των ευκαιριών 
αναφορικά με την πρόσβαση στην εκπαίδευση, και από την άλλη εξαίρεται η σημασία της 
αναπροσαρμογής των στόχων της εκπαίδευσης ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας και να συντονιστεί με τα δεδομένα της οικονομικής πολιτικής (Cort, 2008). Οι 
εξελίξεις αυτές έχουν ως συνέπεια, αναφορικά με το ζήτημα που εξετάζεται, την εντατικοποίηση 
των προσπαθειών για εναρμόνιση και αναγνώριση των τίτλων που αποκτώνται στον τομέα της 
VET. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιώντας την ιδέα της «Ευρώπης των Λαών» που 
παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Fontainebleau (το 1984), διαμόρφωσε νέα προγράμματα 
που θα είχαν μια αμεσότερη επίδραση στους πολίτες, όπως το Erasmus για την ανώτερη 
εκπαίδευση και το Leonardo da Vinci για τη VET. Μέσω όλων αυτών των action programmes, η 
Ε.Ε. επεδίωκε την εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών σε εκπαιδευτικά θέματα 
και την ενίσχυση της σύγκλισής τους ως προς τη χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών (Ertl, 2003a). 

Στη δεκαετία του 1990 η κατάσταση αλλάζει, καθώς τα ευρωπαϊκά κράτη καλούνται να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός νέου οικονομικού ανταγωνισμού δυνάμεων που υπερβαίνει τα 
όρια του ευρωπαϊκού χώρου και εκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι νέοι όροι που κάνουν την 
εμφάνισή τους σε επίσημα κείμενα είναι δηλωτικοί της μετατόπισης του κέντρου βάρους: τονίζεται 
εμφατικά η έννοια της «ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας» και προβάλλεται η αναγκαιότητα 
διαμόρφωσης μιας «κοινωνίας της γνώσης» (Commission of the European Communities, 1995· 
OECD, 1996· Papadakis, 1998· Walters & Haahr, 2005· West, 2012· Παπαδάκης, 2016α· Πασιάς, 
2006, 2016). Αυτή η στροφή προς μια «Ευρώπη της Γνώσης» απαιτούσε την εντατικοποίηση της 
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας, τη διαμόρφωση νέων δικτύων και τη συστηματοποίηση του τομέα 
της VET (Grek & Lawn, 2009). Ταυτόχρονα, συντελείται μια σημαντική αλλαγή πολιτικής, καθώς 
η εκπαίδευση και η κατάρτιση υπάγονται στη στρατηγική της Διά βίου μάθησης και η VET 
συνδέεται πια άμεσα με ζητήματα ανάπτυξης και παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. 

Η Σύνοδος Κορυφής της Λισαβόνας (Commission of the European Communities, 2000) όχι 
μόνο αναβίωσε την ατζέντα για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας στην 
Ε.Ε., που είχε διατυπωθεί στη Λευκή Βίβλο του Ντελόρ, αλλά επιπλέον τοποθέτησε την 
εκπαίδευση και κατάρτιση στην υπηρεσία αυτών των προτεραιοτήτων (West, 2012).  Ως προς τις 
τεχνικές προώθησης του εξευρωπαϊσμού των πολιτικών της VET, εκτός από τις ήδη υπάρχουσες, 
αξιοποιείται ως εργαλείο πολιτικής της Ε.Ε. και η «ανοικτή μέθοδος συντονισμού» (open method of 
coordination), προκειμένου να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να 
εναρμονίσουν τις πολιτικές τους με τους στόχους που τίθενται σε επίπεδο Ε.Ε. και κατ’ επέκταση 
να προωθηθεί η «οικονομία της γνώσης» (Hingel, 2001· De la Porte et al., 2001· Rodrigues, 
2002·Radaelli, 2003). 

3. Συμπεράσματα και κυρίαρχη προοπτική στη σύγχρονη πραγματικότητα 

Συνοψίζοντας, αναφορικά με το εξεταζόμενο ζήτημα μπορεί να επισημανθεί ότι η ανάπτυξη 
των πολιτικών στον χώρο της VET έχει διαμορφωθεί σε αντιστοιχία με μια σειρά εξελίξεων και 
αναγκαιοτήτων σε επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, 
αντικατοπτρίζει την προσπάθεια των κρατών μελών να βρουν λύσεις σε υπάρχοντα οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα καθώς και να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά σε επίκαιρες πολιτικές και 
άλλες προκλήσεις. 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η κυρίαρχη άποψη δίνει έμφαση στο γεγονός ότι για την 
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της απασχολησιμότητας των ατόμων 
απαιτείται η καλλιέργεια όχι γενικής φύσης γνώσεων αλλά επικαιροποιημένων δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με την εργασία (Γράβαρης & Παπαδάκης, 2002). Η έμφαση αυτή στην έννοια των 
δεξιοτήτων καθώς και στην καλλιέργειά τους αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς σε θεσμικά 
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κείμενα και στη διεθνή βιβλιογραφία. Η Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη (2016) - με τον 
ιδιαίτερα δηλωτικό των προθέσεών της υπότιτλο Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας - αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που έχουν οι δεξιότητες τόσο ως προς την αγορά εργασίας όσο και ως προς την κοινωνική συνοχή.  

Μια άλλη εξέλιξη, ενδεικτική του πρωτεϊκού χαρακτήρα της VET, η οποία αποτελεί 
πρόκληση για τη διακυβέρνηση του συγκεκριμένου χώρου στο πλαίσιο της σύγχρονης 
πραγματικότητας, είναι το γεγονός που εύστοχα επισημαίνει ο Mudler (2012) ότι η VET δεν 
περιορίζεται μόνο εντός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης αλλά συναντάται πλέον και σε μη 
τυπικές δομές μάθησης. Τα στεγανά όρια που διαχωρίζουν τους τομείς της VET, της CVT 
(Continuing Vocational Training), της LLL (Lifelong Learning) και της HRD (Human Resource 
Development) γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία 
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους μέσα από τη διαμόρφωση νέων συνεργειών. Μέρος της VET 
υλοποιείται σε χώρους εργασίας (μαθητεία, πρακτική άσκηση, projects), άτομα από το προσωπικό 
εταιρειών ή από ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης καλούνται να διδάξουν στη VET, προσωπικό από 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ενθαρρύνεται να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του (upskilling) σε 
επιχειρήσεις, εργαζόμενοι αξιολογούνται μέσω της APL (Accreditation of Prior Learning) και στη 
συνέχεια παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα που προσφέρονται από ιδρύματα της 
VET (Colardyn & Bjornavold, 2004) και πολλά άλλα. Πέρα, όμως, από την εδραίωση συστημικών 
δομών, χρειάζεται να διαμορφωθούν περαιτέρω συνδέσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους με την 
κατάρτιση φορείς, με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και την επιτάχυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου (Wallenborn, 2010).  

Ωστόσο, η σημαντικότερη ίσως εξέλιξη είναι η αλλαγή προοπτικής που συντελείται: το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση αλλάζει ιδεολογικό φορτίο και στην ουσία μετατρέπεται σε δικαίωμα 
ανάληψης προσωπικής ευθύνης. Καθώς η εκπαίδευση πλέον προσλαμβάνει χαρακτήρα 
εξατομικευμένης επένδυσης, το ίδιο το άτομο επιφορτίζεται με την ευθύνη τόσο για τη δυνατότητα 
αξιοποίησης των αποκτημένων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας όσο και για την απαιτούμενη 
ανανέωσή τους, προκειμένου να διασφαλισθεί η απασχολησιμότητά του σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον (Charlier & Moens, 2005). Με αυτόν τον τρόπο, 
πραγματοποιείται μια μετατόπιση «από την απασχόληση ως δικαίωμα στην απασχολησιμότητα ως 
δυνατότητα»  (Παπαδάκης, 2016β, σελ.296) και το άτομο διάγει έναν βίο που χαρακτηρίζεται από 
μια «συνεχή οικονομική κεφαλαιοποίηση του εαυτού» (Rose, 1999, σελ. 161), η οποία μάλιστα 
προβάλλεται ως τεκμήριο αυτονομίας, ελευθερίας επιλογής και προσωπικής ανάπτυξης.  

Το σύγχρονο κυρίαρχο υπόδειγμα εκπαιδευτικής πολιτικής έχει ως βασικούς γνώμονες τη 
διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, στοιχεία που 
αντικατοπτρίζονται σε μια πληθώρα θεσμικών κειμένων, τα οποία υπογραμμίζουν εμφατικά τη 
χρησιμότητα εκείνης της εκδοχής της εκπαίδευσης που στοχεύει στην κατάρτιση και την 
επανακατάρτιση των εργαζομένων. Επίσης, η απασχολησιμότητα, η προσαρμοστικότητα, η 
ευελιξία  και η επιχειρηματικότητα αποτελούν βασικούς θεματικούς άξονες στην ατζέντα της Διά 
βίου μάθησης, ενώ συχνά ανακινούνται επίσης ζητήματα όπως η κοινωνική ενσωμάτωση, η 
ενεργός πολιτική συμμετοχή και η προσωπική ανάπτυξη. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με 

τέσσερις (4) θεμελιώδεις εκπαιδευτικές παραμέτρους, οι οποίες επιδρούν θετικά τόσο στη 

διασφάλιση, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ενός εθνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Σιγκαπούρης, η οποία κατετάγη 

πρώτη μεταξύ όλων των χωρών, που συμμετείχαν στους πρόσφατους διεθνείς εκπαιδευτικούς 

διαγωνισμούς, που έγιναν το 2015. Στις εκπαιδευτικές παραμέτρους, οι οποίες αναλύονται στην 

παρούσα εργασία περιλαμβάνονται: α) η μαθητο-κεντρική/παιδαγωγική προσέγγιση καινοτομικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, β) η επαγγελματική/διδακτική αριστεία των εκπαιδευτικών, γ) η 

αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία των σχολικών μονάδων, δ) η υιοθέτηση των αξιών της 

ισότητας, της λογοδοσίας, της φιλοπονίας, της αυτοβελτίωσης και της αξιοκρατίας στη σχολική 

κουλτούρα των εκπαιδευτικών μονάδων. Στο κεφάλαιο των προτάσεων γίνεται προσπάθεια να 

αναδειχθούν βασικές εκπαιδευτικές προϋποθέσεις, που χρειάζεται να υφίστανται στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να δύναται να εφαρμοστούν ορισμένες από τις αναφερόμενες 

αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πολιτικές της Σιγκαπούρης και στην Ελλάδα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Σιγκαπούρη, πρόγραμμα «Μέθοδος Αριστείας για τα Μαθηματικά», 

πρόγραμμα «Στρατηγικές για τη Μάθηση και την Ανάγνωση της Αγγλικής Γλώσσας», 

επαγγελματική αριστεία εκπαιδευτικών, κουλτούρα σχολικών μονάδων 
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1. Εισαγωγή 

Αυτό που κάνει περισσότερο ενδιαφέρουσα την περίπτωση του εθνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος της Σιγκαπούρης είναι πως κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατικής περιόδου και μέχρι 

το 1965 το εκπαιδευτικό της σύστημα ήταν ελιτιστικό και επιλεκτικό στη φιλοσοφία του, αφού οι 

σχολικές μονάδες λειτουργούσαν στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εθνικότητας, της 

γλώσσας, του πολιτισμού και της θρησκείας των οικογενειών των μαθητών (Ho & Gopinathan, 

1999). Έτσι μέχρι το 1997 η εκπαίδευση στη Σιγκαπούρη είχε όλα τα γνωρίσματα ενός τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος ενός κράτους της νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς: α) όλες οι βαθμίδες 

της εκπαίδευσης λειτουργούσαν με ένα συγκεντρωτικό, ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, β) οι 

εκπαιδευτικοί εφάρμοζαν μια δασκαλοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση στη διδασκαλία και είχαν 

χαμηλές προσδοκίες ως προς τη σχολική επιτυχία των μαθητών που ανήκαν σε κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα (Atencio et al., 2016). 

Οι πρώτες δημοκρατικές αλλαγές και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της Σιγκαπούρης συνδέθηκαν με την εισαγωγή και την υιοθέτηση από όλο το φάσμα των 

πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών θεσμών και φορέων της χώρας δυο πολύ 

σημαντικών οραματικών εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες είχαν τους εξής χαρακτηριστικούς 

τίτλους (Goh, 1997): α) «Σκεπτόμενα σχολεία, ένα έθνος που μαθαίνει» (Thinking Schools, 

Learning Nation) (TSLN), β) «Διδάξτε λιγότερο και μαθαίνετε περισσότερο» (Teach Less Learn 

More) (TLLM). Στο πλαίσιο των παραπάνω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν εξειδικευμένα, καινοτομικά προγράμματα τόσο για το γλωσσικό και μαθηματικό 

εγγραμματισμό, όσο και για τον κοινωνικο-πολιτισμικό εγγραμματισμό προκειμένου οι μαθητές να 

ικανοποιήσουν τις έμφυτες ανάγκες τους για να καταστούν επαρκείς και αυτόνομοι, να 

καλλιεργήσουν τις έμφυτες κλίσεις τους και να ενισχύσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες τους με 

σκοπό τη θετική αλλαγή και τον κοινωνικογνωστικό εποικοδομισμό της μάθησης (Koh, 2011). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το όραμα για την εκπαίδευση: «Σκεπτόμενα σχολεία, ένα έθνος που μαθαίνει» 

Το νέο εκπαιδευτικό όραμα της Σιγκαπούρης εστίασε και έδωσε βαρύτητα στη διασφάλιση 

και στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, αφού ύστερα από τη 

μεγάλη ασιατική οικονομική κρίση του 1997, η παγκόσμια οικονομία άρχισε να 

αναδιαμορφώνεται, εξαιτίας της διεθνοποίησης του εμπορίου και της ανάπτυξης των θετικών 

επιστημών και της ψηφιακής τεχνολογίας, σε μια οικονομία της γνώσης, της επικοινωνίας και της 

καινοτομίας (Gopinathan, 2007). 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εθνικών εκπαιδευτικών δράσεων, η Σιγκαπούρη, σε διάστημα 

μόλις 18 ετών, βρέθηκε στην πρώτη θέση στο διεθνή διαγωνισμό για τα Μαθηματικά και τις 

Φυσικές Επιστήμες ‘‘Trends in International Mathematics and Science Study’’(TIMSS) το 2015 

και ξεπέρασε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, όπως είναι το Χογκ Κογκ, η Ιαπωνία και η Νότια 

Κορέα. Το ίδιο πέτυχε η Σιγκαπούρη και στο διεθνή διαγωνισμό για τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά 

και τις Φυσικές Επιστήμες ‘‘Programme for International Student Assessment’’ (PISA) το 2015, 

στον οποίο κατετάγη πρώτη, μπροστά από το Χονγκ Κονγκ, τη Κίνα και την Εσθονία. 

Επιπροσθέτως, στην παραπάνω έρευνα της PISA βρέθηκε ότι οι Σιγκαπουριανοί μαθητές σε 

ποσοστό (87,9%) στην υποχρεωτική εκπαίδευση είχαν συναισθήματα ικανοποίησης και χαράς, ένα 

ποσοστό υψηλότερο συγκριτικά με τους Φινλανδούς μαθητές (78,9%) (Ng, 2017). 

Έτσι η Σιγκαπούρη κατόρθωσε να προσαρμοστεί με επάρκεια στις νέες απαιτήσεις του 21ου 

αιώνα στο χώρο της οικονομίας και της εργασίας και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της 

μεταξύ των άλλων ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του 

εμπορίου, της ναυτιλίας και της βιομηχανίας. Αυτό συνέβη, επειδή η Σιγκαπούρη επένδυσε με 

τρόπο μεθοδικό, συνεπή και στοχευμένο στην ενδυνάμωση της δημιουργικότητας, στην προαγωγή 
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της δια βίου μάθησης και στην ενίσχυση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των 

εργαζομένων της χώρας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εργασίας.  (Hsieh, Tseng, 2002). 

Στα επόμενα 4 κεφάλαια γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική αναφορά σε τέσσερις 

θεμελιώδεις εκπαιδευτικές παραμέτρους, οι οποίες φαίνεται να επέδρασσαν θετικά στις παραπάνω 

διεθνείς επιτυχίες του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος της Σιγκαπούρης. 

2.2. Πρώτη θεμελιώδης εκπαιδευτική παράμετρος: Μαθητο-κεντρική/παιδαγωγική 

προσέγγιση καινοτομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Δυο από τα πιο επιτυχημένα καινοτομικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία σχεδιάστηκαν 

και εφαρμόστηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Σιγκαπούρης είχαν τους εξής τίτλους: α) 

«Μέθοδος Αριστείας για τα Μαθηματικά» (Mastery Method for Mathematics), β) «Στρατηγικές για 

τη Μάθηση και την Ανάγνωση της Αγγλικής Γλώσσας» (Strategies for English Language Learning 

and Reading (STELLAR) (Ng, & Tan, 2010). 

Πιο αναλυτικά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μέθοδος Αριστείας για τα Μαθηματικά» θέτει 

ως κύριο στόχο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση για όλους τους μαθητές ως προς το 

περιεχόμενο (πολλαπλές πηγές άντλησης των πληροφοριών και διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας), 

τη διαδικασία (πολλαπλές διαδικασίες δημιουργίας νοήματος) και το τελικό προϊόν (πολλαπλές 

μορφές έκφρασης της γνώσης). 

Ως προς αυτό το σκοπό οι εκπαιδευτικοί παρέχουν επαρκή χρόνο στους μαθητές προκειμένου 

να μπορέσουν να κατανοήσουν σε βάθος βασικές μαθηματικές έννοιες στη βάση των ικανοτήτων, 

των κινήτρων, των αναγκών, του ρυθμού, του στυλ και του επιπέδου μάθησής τους (Leinwand & 

Ginsburg, 2007). Έτσι, οι μαθητές: α) επεξεργάζονται μια καινούρια μαθηματική έννοια, μόνο υπό 

την παιδαγωγική προϋπόθεση, ότι προηγουμένως έχουν αποκτήσει τις προ-απαιτούμενες έννοιες, 

γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες χρειάζονται για να κατανοήσουν τη συγκεκριμένη  νέα έννοια 

(Foong, 2009), β) εμπλέκονται ενεργητικά σε ένα εύρος παιγνιωδών δραστηριοτήτων, που τους 

δημιουργούν θετικά συναισθήματα χαράς, ικανοποίησης και ευχαρίστησης, γ) παρωθούνται να 

συμμετέχουν ενεργά σε διαλεκτικές συζητήσεις και σε ασκήσεις επιχειρηματολογίας κατά τη 

διάρκεια επίλυσης ρεαλιστικών μαθηματικών προβλημάτων, δ) έχουν ποικίλες ευκαιρίες να 

εξασκηθούν στην επίλυση ψυχαγωγικών μαθηματικών, όπως είναι τα παζλ λογικής, τα μοτίβα, οι 

γρίφοι μαθηματικών, τα μαθηματικά σκακιστικά προβλήματα, το οριγκάμι, ε) κάνουν ευρεία χρήση 

εικονιστικών, αναπαραστατικών και χειραπτικών υλικών, όπως είναι οι κύβοι, οι κάρτες, οι 

χάρακες, γεωμετρικά σχήματα, τα ραβδογράμματα (Leong et al., 2011). 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στρατηγικές για τη Μάθηση και την Ανάγνωση της Αγγλικής 

Γλώσσας», ξεκίνησε να υλοποιείται το 2006, και είχε ως κύριο σκοπό να αποκτήσει ο 

πολυπολιτισμικός, πολυ-φυλετικός,πολυ-εθνικός και πολύγλωσσος λαός της Σιγκαπούρης ένα 

υψηλό επίπεδο λειτουργικής επάρκειας τόσο ως προς την κατανόηση, όσο και ως προς την 

παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου (Albright & Kramer‐ Dahl, 2009). Η κύρια 

παιδαγωγική και διδακτική αρχή του προγράμματος «STELLAR» είναι ότι οι μαθητές μοιράζονται 

τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους με τους συμμαθητές τους, στο βαθμό που 

ικανοποιούν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις συναισθηματικές και κοινωνικές τους 

ανάγκες. Ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα «STELLAR» κινητοποίησε όλους τους μαθητές, 

ανεξαρτήτως του κοινωνικο-πολιτισμικού και εκπαιδευτικού επιπέδου των οικογενειών τους, για 

να εμπλακούν σε ενεργητικές και αλληλεπιδραστικές μαθησιακές δραστηριότητες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονταν μαιευτικές ερωτήσεις, τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος, παιγνίδια ρόλων σε 

ιστορίες βιβλίων και διάφορες μορφές έντεχνου συλλογισμού. Έτσι οι μαθητές υποστηρίζονταν 

περισσότερο επιστάμενα και οργανωμένα ώστε να κατανοούν σε βάθος αυτά που μελετούσαν, να 

αξιολογούν ιστορίες στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, να επικοινωνούν τις σκέψεις και τους 

προβληματισμούς τους με αμεσότητα και σαφήνεια και να έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και 

αυτο-αποτελεσματικότητα στις σχολικές δοκιμασίες και στις διάφορες περιοδικές αξιολογήσεις 

(Pang et al., 2015). 
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2.3. Δεύτερη θεμελιώδης εκπαιδευτική παράμετρος: Επαγγελματική/διδακτική αριστεία των 

εκπαιδευτικών 

Δυο από τους κύριους σκοπούς του εκπαιδευτικού οράματος ‘‘Σκεπτόμενα σχολεία, ένα 

έθνος που μαθαίνει’’ ήταν o μετασχηματισμός των σχολικών μονάδων σε κοινότητες μάθησης και 

πρακτικής και η προαγωγή της επαγγελματικής και διδακτικής αριστείας των εκπαιδευτικών. Η 

επιλογή των παραπάνω σκοπών έγινε, επειδή κρίθηκε ως προτεραιότητας να αμβλυνθεί το χάσμα 

ανάμεσα στις σχεδιαζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές από τους δημόσιους θεσμικούς 

εκπαιδευτικούς φορείς και στις παιδαγωγικές πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται στην καθημερινή 

σχολική ζωή και διδακτική πράξη (Koh, 2002). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η επιτυχία της Σιγκαπούρης στους πρόσφατους διεθνείς 

εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς σχετιζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό με την επιλογή, την αρχική 

εκπαίδευση και την συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη τω εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης (Tan, Gopinathan, 2000). Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι Σιγκαπουριανοί 

εκπαιδευτικοί επιλέγονται ύστερα από διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες από το 30% των 

αποφοίτων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα υψηλότερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. 

Όλοι οι επιλεγόμενοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται από ισχυρή δέσμευση και αφοσίωση, έχουν 

υψηλή αυτοεκτίμηση για τον επαγγελματικό τους ρόλο, διατηρούν θετικές προσδοκίες για υψηλές 

σχολικές επιδόσεις των μαθητών και εκδηλώνουν ενθουσιασμό και πάθος για τη διδασκαλία. 

 Η αρχική εκπαίδευσή των νέων εκπαιδευτικών τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε ένα μοναδικό εθνικό θεσμικό εκπαιδευτικό 

φορέα, το Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης (National Institute of Education) (NIE). Αφού οι 

εκπαιδευτικοί ολοκληρώσουν τις αρχικές τους σπουδές έχουν για ένα σχολικό έτος μια σχέση 

μεντορείας-συμβουλευτικής και αξιολόγησης με εξειδικευμένα στελέχη επιστημονικής και 

παιδαγωγικής καθοδήγησης του Εθνικού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης εντός και εκτός του πλαισίου 

λειτουργίας της σχολικής τάξης και σχολικής μονάδας. Έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα της 

Σιγκαπούρης φαίνεται να παρέχει στους νέους εκπαιδευτικούς μια ολοκληρωμένη επιστημονική και 

παιδαγωγική υποστήριξη ώστε να ανταποκριθούν με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στα 

εκπαιδευτικά τους καθήκοντα (Lim-Ratnam et al., 2016). 

Ως προς την προαγωγή δε της επαγγελματικής αριστείας των εκπαιδευτικών, μπορεί 

ενδεικτικά να αναφερθεί ότι οι Σιγκαπουριανοί εκπαιδευτικοί δύνανται να παρακολουθούν (μετά 

αποδοχών) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και προσωπικής ανάπτυξης συνολικής 

διάρκειας 110 ωρών σε κάθε σχολικό έτος. Επίσης οι Σιγκαπουριανοί εκπαιδευτικοί έχουν ισχυρά 

εξωτερικά κίνητρα να συμμετέχουν (σε εθελοντική βάση) είτε σε προγράμματα ενδο-υπηρεσιακής 

κατάρτισης του Εθνικού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης είτε σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, τα οποία σχεδιάζουν και υλοποιούν οι σχολικές τους μονάδες σε ενδοσχολικό και 

δια-σχολικό επίπεδο στη βάση των επαγγελματικών και προσωπικών τους αναγκών και σε 

συνεργασία είτε με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες είτε με εκπαιδευτικούς υψηλών ακαδημαϊκών 

προσόντων και ειδικών ικανοτήτων. 

Τέλος ένα άλλος σημαντικός παράγοντας, ο οποίος επέδρασσε θετικά στη βελτίωση του 

επαγγελματικού και κοινωνικού επιπέδου των εκπαιδευτικών, και χρειάζεται να επισημανθεί, είναι 

οι υψηλές οικονομικές απολαβές τους. Ως προς αυτό το σκοπό το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας 

μεριμνά ώστε οι μισθοί των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να 

αναπροσαρμόζονται κάθε φορά ανοδικά προκειμένου (και μέσω της συγκεκριμένης ασκούμενης 

εκπαιδευτικής πολιτικής) να γίνεται ευρέως αντιληπτό στην κοινωνία της Σιγκαπούρης πως οι 

εκπαιδευτικοί της χώρας χαίρουν υψηλής κοινωνικής εκτίμησης και οικονομικής αναγνώρισης, 

αφού ασκούν μια επαγγελματική δραστηριότητα υψηλής πολιτισμικής, οικονομικής, πολιτικής και 

μορφωτικής αξίας για την ίδια την υπόσταση, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του κράτους της 

Σιγκαπούρης (Tan, 2008). 
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2.4. Τρίτη θεμελιώδης εκπαιδευτική παράμετρος: Αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία των 

σχολικών μονάδων 

Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της Σιγκαπούρης συνδέθηκαν θετικά με την ενίσχυση της 

αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ηγεσίας των σχολικών μονάδων. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της 

σταδιακής απομάκρυνσης από το παραδοσιακό (από πάνω προς τα κάτω) συγκεντρωτικό μοντέλο 

διοίκησης σε ένα περισσότερο αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης, αφού δόθηκε μεγαλύτερη 

ανεξαρτησία σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής στις τοπικές περιφέρειες της χώρας (Ng, Tan, 

2010). Ως αποτέλεσμα οι σχολικές μονάδες απέκτησαν μεγαλύτερη παιδαγωγική αυτονομία, καθώς 

ανέλαβαν (μέσω δημοκρατικών διαδικασιών του Συλλόγου Διδασκόντων) την ευθύνη να 

σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό τους έργο υπό την επισταμένη 

υποστήριξη ειδικών εμπειρογνωμόνων από τις επιστήμες της παιδαγωγικής, της διδακτικής 

μεθοδολογίας, της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της γνωσιακής και αναπτυξιακής 

ψυχολογίας (Hattie, Timperley, 2007). 

Οι παραπάνω θετικές αλλαγές επιτεύχθηκαν, επειδή οι αρμόδιοι σχεδιαστές των 

εκπαιδευτικών πολιτικών στη Σιγκαπούρη αναγνώρισαν, στη βάση των ευρημάτων διεθνών 

επιστημονικών ερευνών, ότι η ποιότητα της διδασκαλίας και η επίτευξη υψηλών ακαδημαϊκών και 

μη ακαδημαϊκών επιδόσεων (ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού επιπέδου των 

γονέων των μαθητών) έχει ως θεμελιώδη συνθήκη την ύπαρξη μιας αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής ηγεσίας στις τοπικές σχολικές μονάδες (Luke et al., 2005). Έτσι λήφθηκαν όλα τα 

κατάλληλα θεσμικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιλέγονταν με διαφανή και 

αξιοκρατικά κριτήρια οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα ήταν περισσότερο ικανοί ως ηθικοί και 

μετασχηματιστικοί εκπαιδευτικοί ηγέτες στη βάση των προσωπικών τους επιδιώξεων, ικανοτήτων 

και αναγκών. Ως προς αυτό το σκοπό όλοι οι εκπαιδευτικοί στη Σιγκαπούρη αξιολογούνται (σε 

περιοδική βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου) τόσο από εξωτερικούς 

αξιολογητές, όσο και από τα μέλη της σχολικής κοινότητας (Tan et al., 2009). Μέσω της παραπάνω 

αξιολογικής διαδικασίας αναδεικνύονται και επιλέγονται μέσα από τους εκπαιδευτικούς των 

σχολικών μονάδων οι νέοι διευθυντές, οι οποίοι ακολούθως παρακολουθούν εξειδικευμένα 

προγράμματα εκπαιδευτικής διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εκπαιδευτικής 

ηγεσίας στο Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης (Sim, Murray, 2009). 

Όπως φαίνεται το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα της Σιγκαπούρης υιοθετεί το μοντέλο 

‘‘επιλέγω και ύστερα καταρτίζω’’ έναντι του μοντέλου ‘’καταρτίζω και ύστερα επιλέγω’’, αφού 

έχει ως πρότυπο τις διοικητικές πρακτικές, τις οποίες εφαρμόζουν οι μεγάλες πολυεθνικές 

εταιρείες, οι οποίες καταρχήν επιλέγουν εκείνους τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατέχουν καταρχήν 

ποιοτικά προσωπικά χαρακτηριστικά, υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και ιδιαίτερες κοινωνικο-

γνωστικές και συναισθηματικές ικανότητες και ακολούθως έχουν πολυ-επίπεδη επιστημονική και 

παιδαγωγική υποστήριξη με σκοπό τη συνεχή επαγγελματική, κοινωνική και συναισθηματική τους 

ανάπτυξη (Hogan, Gopinathan, 2008). 

2.5. Τέταρτη θεμελιώδης εκπαιδευτική παράμετρος: Υιοθέτηση των αξιών της ισότητας, της 

λογοδοσίας, της φιλοπονίας, της αυτοβελτίωσης και της αξιοκρατίας στην κουλτούρα των 

σχολικών μονάδων 

H ξεχωριστή γεωγραφική θέση της Σιγκαπούρης ως διεθνές εμπορικό σταυροδρόμι επί 

αιώνες δημιούργησε μια ποικιλόμορφη και πλούσια κουλτούρα κανόνων, αρχών και νορμών, η 

οποία στον πυρήνα της ενισχύει και αναδεικνύει τις αξίες της ισότητας, της λογοδοσίας, της 

φιλοπονίας, της αυτοβελτίωσης και της αξιοκρατίας στην κουλτούρα των σχολικών μονάδων (Ng, 

2007). Εντός του συγκεκριμένου κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου της εκπαίδευσης οι 

Σιγκαπουριανοί γονείς, ανεξαρτήτως της εθνικής, γλωσσικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής τους 

ταυτότητας, θέτουν ως προτεραιότητα να διασφαλίσουν στα παιδιά τους την παροχή μιας 

εκπαίδευση υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας. Ως αποτέλεσμα οι γονείς παρέχουν ποικίλες ευκαιρίες 

στα παιδιά τους για μάθηση, δημιουργικότητα, ανακάλυψη, πειραματισμό και συζήτηση. 
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Ταυτοχρόνως οι γονείς διατηρούν υψηλές προσδοκίες για ανοδική κοινωνική δια-γενεακή 

κινητικότητα, στο βαθμό που τα παιδιά τους επιτυγχάνουν υψηλές σχολικές επιδόσεις με επιμονή, 

κόπο και στοχο-προσήλωση (Leong, Tan, 2014). 

Η υιοθέτηση των παραπάνω αξιών αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής που 

άσκησε ο πρώτος πρωθυπουργός του νεοσύστατου κράτους της Σιγκαπούρης Λη Κουάν Γιού (Lee 

Kuan Yew), ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα για 27 συναπτά έτη από το 1965 μέχρι και το 1992. Η 

εσωτερίκευση των αναφερόμενων ηθικών και κοινωνικών αξιών από τη μεγάλη πλειοψηφία των 

κατοίκων της Σιγκαπούρης συνδέθηκε και με το γεγονός ότι εφαρμόζει τη διδασκαλία του 

Κομφούκιου στην καθημερινή τους ζωή, η οποία θέτει ως πρώτιστες ηθικές αξίες για τους πιστούς 

την εργασία, την υπευθυνότητα, τη συνέπεια, την στοχο-προσήλωση και την επιμέλεια κατά την 

υλοποίηση ενός κοινωνικο-γνωστικού έργου (Sim, Print, 2005). 

Επιπροσθέτως, στην ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών και συνακόλουθα στην επίτευξη 

υψηλών μαθησιακών επιδόσεων επέδρασσε σημαντικά και το γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις της 

Σιγκαπούρης έθεταν ως τον κύριο σκοπό της εκπαίδευσης την προαγωγή τόσο της δημοκρατικής 

πολιτότητας, όσο και της λειτουργικής κοινωνικο-πολιτικής εγγραμματοσύνης των μαθητών ως 

αυριανών πολιτών της χώρας (Tan, 2006). Έτσι τα γνωστικά αντικείμενα των κοινωνικών και 

πολιτικών επιστημών εντάχθηκαν στα υποχρεωτικά εξεταζόμενα μαθήματα στις ετήσιες 

προαγωγικές εξετάσεις, αφού αναγνωρίστηκε από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς ότι είναι 

μαθήματα-κλειδιά προκειμένου να υλοποιηθεί με αποτελεσματικότητα το ισχύον εθνικό 

πρόγραμμα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Han, 2000). 

3. Συζήτηση 

Όπως αναφέρθηκε ένα βασικό ερώτημα που τίθεται ύστερα από τη σύντομη βιβλιογραφική 

επισκόπηση, που έγινε αναφορικά με τις τέσσερις θεμελιώδεις παραμέτρους, που επιδρούν θετικά 

στη διασφάλιση και στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ενός εθνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, είναι εάν το παράδειγμα της Σιγκαπούρης, δύναται να αποτελέσει 

πρότυπο μίμησης για άλλα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα. 

Στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι εύκολο να δοθεί μια θετική ή αρνητική απάντηση, εάν 

προηγουμένως δεν ληφθεί υπόψη, ότι η Σιγκαπούρη έχει μερικές σημαντικές κοινωνικές και 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες συγκριτικά με άλλες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Έτσι καταρχήν, 

η Σιγκαπούρη είναι μια μικρή χώρα της Ασίας τόσο σε πληθυσμό, όσο και σε έκταση, αφού 

φοιτούν μόλις 500.000 μαθητές σε λιγότερα από 400 δημόσια σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη δομική παράμετρος του εκπαιδευτικού συστήματος είναι βέβαιο ότι 

συμβάλλει θετικά ώστε να εφαρμοστούν προοδευτικές μεταρρυθμίσεις τόσο στο επίπεδο των 

προγραμμάτων σπουδών, και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όσο και καινοτόμες αλλαγές στο 

επίπεδο της διδασκαλίας και της μάθησης χωρίς ισχυρές αντιδράσεις και με τις λιγότερες 

δυσκολίες. 

Επιπροσθέτως η επανεκλογή του ίδιου κόμματος στις κυβερνήσεις της Σιγκαπούρης επί 

δεκαετίες προσέδωσε στη θεσμική λειτουργία του κράτους έναν υψηλό βαθμό σταθερότητας, 

συνέχειας και συνέπειας αναφορικά με τις επιλεγόμενες και ασκούμενες εθνικές πολιτικές στο 

χώρο της εκπαίδευσης (Tan, 2013). Τέλος χρειάζεται να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

του πληθυσμού της Σιγκαπούρης (παρά την πολυφυλετική, πολυ-θρησκευτική και πολύγλωσση 

ποικιλομορφία του) σκέπτεται και ενεργεί στη βάση κοινών ηθικών αξιών και κοινωνικών αρχών, 

οι οποίες βασίζονται στη διδασκαλία του Κουμφούκιου. Ως αποτέλεσμα η κοινωνία της 

Σιγκαπούρης έχει υιοθετήσει ένα κοινό όραμα αναφορικά με τη φιλοσοφία, τους σκοπούς, τη 

λειτουργία και τις προοπτικές του εθνικού εκπαιδευτικού της συστήματος (Sim, 2008). 

Παρά τις αναφερόμενες ιδιαίτερες δημογραφικές, γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

συνθήκες, που επικρατούν στη Σιγκαπούρη, υπάρχουν αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πολιτικές, οι 

οποίες έχουν ήδη υιοθετηθεί από άλλα ανεπτυγμένα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα. 
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Ως παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί πως το καινοτομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 

«Μέθοδος Αριστείας για τα Μαθηματικά» (Mastery Method for Mathematics) εφαρμόζεται ήδη σε 

πολλές περιφέρειες των Η.Π.Α, στον Καναδά και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Επίσης το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Στρατηγικές για τη Μάθηση και την Ανάγνωση της Αγγλικής 

Γλώσσας» (Strategies for English Language Learning and Reading (STELLAR) έχει μια ευρύτερη 

θετική αποδοχή από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν την 

αγγλική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε μαθητές από οικογένειες μεταναστών και προσφύγων 

τόσο σε πολυπολιτισμικές χώρες, όπως είναι οι Η.Π.Α, ο Καναδάς, η Σουηδία και η Αυστραλία (De 

Souza, 2017), όσο και στα 5.000 διεθνή σχολεία, που λειτουργούν σε όλες τις χώρες του κόσμου σε 

μαθητές από ποικίλα και διαφορετικά γλωσσικά, εθνικά και πολιτισμικά οικογενειακά 

περιβάλλοντα (Savva, 2013). 

4. Προτάσεις 

Με βάση τα παραπάνω χρειάζεται να ληφθούν θεσμικές πρωτοβουλίες από τους αρμόδιους 

δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς στη χώρα μας, όπως είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π), τα Πανεπιστήμια και τα προσφάτως ιδρυμένα Κέντρα Περιφερειακού 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) προκειμένου να εφαρμοστούν συγκεκριμένες 

αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πολιτικές της Σιγκαπούρης και στην Ελλάδα, πάντοτε υπό τη 

βασική προϋπόθεση ότι θα προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες δομής και λειτουργίας του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Στις αναφερόμενες αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πολιτικές συμπεριλαμβάνονται: α) η 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο «Μέθοδος Αριστείας για τα Μαθηματικά» 

και «Στρατηγικές για τη Μάθηση και την Ανάγνωση της Αγγλικής γλώσσας», β) η εφαρμογή 

περισσότερο μαθητο-κεντρικών και κοινωνικο-γνωστικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, γ) η 

παροχή εξωτερικών κινήτρων για προσωπική και επαγγελματική των εκπαιδευτικών, δ) η 

αξιοκρατική επιλογή και η πολυεπίπεδη επιστημονική και μεντόρικη υποστήριξη των νέων 

διευθυντών των σχολικών μονάδων, ε) η υιοθέτηση του μοντέλου ‘‘επιλέγω και ύστερα 

καταρτίζω’’ κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων εκπαιδευτικών, στ) η αρχική εκπαίδευση 

και η πιστοποίηση της παιδαγωγικής/διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών από ένα μοναδικό 

εθνικό φορέα εκπαίδευσης, ζ) η εφαρμογή του θεσμού του μέντορα ως επόπτη συμβούλου, 

εμψυχωτή-καθοδηγητή και κριτικού-αξιολογητή για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.  

Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης και της εφαρμογής των παραπάνω θεσμικών εκπαιδευτικών 

μέτρων στην Ελλάδα αναμένεται (συν τοις άλλοις) το επάγγελμα των Ελλήνων εκπαιδευτικών να 

χαίρει μεγαλύτερης κοινωνικής εκτίμησης και οικονομικής αναγνώρισης από την Πολιτεία. Αυτό, 

όπως αναφέρθηκε συμβαίνει στη Σιγκαπούρη, επειδή όλοι οι πολιτικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί 

και οικονομικοί φορείς της χώρας αναγνώρισαν δημοσίως, εμπράκτως και ποικιλοτρόπως το 

σημαντικό, αναντικατάστατο και καθοριστικό ρόλο των Σιγκαπουριανών εκπαιδευτικών όλων των 

βαθμίδων της εκπαίδευσης τόσο στις μεγάλες επιτυχίες των μαθητών στους πρόσφατους διεθνείς 

εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες, όσο και 

στην ίδια την κοινωνική συνοχή, την πολιτισμική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη του 

κράτους της Σιγκαπούρης. 
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Περίληψη  

Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα των Ευρωπαϊκών χωρών έχουν ενσωματώσει νομικά 

πλαίσια και κατευθυντήριες γραμμές, που ασχολούνται με την εναλλασσόμενη κατάρτιση στα 

συστήματα της ανώτερης δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η 

εναλλασσόμενη κατάρτιση και η εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική δεδομένου ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα για 

την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της 

απασχoλησιμότητας των νέων. O βασικός στόχος αυτής της εργασίας είναι μέσα από την 

συγκριτική ανάλυση των συστημάτων εναλλασσόμενης κατάρτισης των Ευρωπαϊκών χωρών, να 

επιτρέψει την ανάπτυξη μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών για τον σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη επιχειρησιακών εργαλείων με αναφορά στην ανάπτυξη τόσο των βασικών όσο και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων. Στα αποτελέσματα και τις συστάσεις που προκύπτουν από την 

συγκριτική ανάλυση, αναλύεται το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Developing and Evaluating 

Skills for Creativity and Innovation (DESCI), το οποίο παρέχει σημαντικούς πόρους, εργαλεία και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων εναλλασσόμενης 

κατάρτισης. 

 

Λέξεις κλειδιά: εναλλασσόμενη κατάρτιση, Ευρωπαϊκό έργο Developing and Evaluating 

Skills for Creativity and Innovation (DESCI). 
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1. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο των μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετώπιζε η 

Ευρώπη εντοπίζεται η ανάγκη να αυξηθεί η σύνδεση της εκπαίδευσης με τους χώρους εργασίας με 

σκοπό την εξασφάλιση της ικανότητας των νέων να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που θα οδηγήσουν σε καλύτερες προοπτικές απασχόλησης για να είναι ικανοί 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγορά εργασίας (European Commission, 2010a; 2010b). Μέσα 

αυτό το πλαίσιο η «εναλλασσόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση» (εναλλαγή σχολείου και χώρου 

εργασίας, διττό μοντέλο μάθησης, μάθηση βασισμένη στην εργασία, πρακτική άσκηση σε χώρους 

εργασίας, μαθητεία) (Cedefop, 2008; Cedefop, 2014a; ICF, 2014) είναι ζωτικής σημασίας υπό το 

πρίσμα των μεταρυθμίσεων για την ευθυγράμμιση με τις ποιοτικές προτεραιότητες που ορίζονται 

στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (European Commision, 

2012a) ώστε: 

 Να συμβάλει στη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς 

εργασίας 

 Να προωθήσει μια διαρθρωτική σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, της αγοράς 

εργασίας και της κοινωνίας των πολιτών 

 Να συσχετίσει την εκπαιδευτική προσφορά με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη της επικράτειας 

 Διεύρυνση του εύρους των μαθησιακών πλαισίων , μετατροπή των επιχειρήσεων σε χώρους 

κατάρτισης και επενδύσεις σε ανθρώπινο 

Το Ευρωπαϊκό έργο Developing and Evaluating Skills for Creativity and Innovation (DESCI, 

www.desci.eu/ ) προκύπτει από την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της  αναντιστοιχίας 

μεταξύ της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ολοκλήρωσης, να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ 

των εκπαιδευτικών συστημάτων και του κόσμου της εργασίας, συνδέοντας τα προγράμματα 

κατάρτισης με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της επικράτειας. Προς το 

σκοπό αυτό είναι σημαντικό να συγκριθούν ως προς τις ομοιομορφίες και τις διαφορές τα 

συστήματα εναλλασσόμενης κατάρτισης των χωρών της Ευρώπης ώστε να προωθηθούν κοινές 

βελτιώσεις που θα ενταχθούν στο εθικό σύστημα κάθε χώρας. Για σχεδιαστεί μια ευρωπαϊκή 

μεθοδολογία εργασίας στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα διασφαλίσει ισότιμα 

πρότυπα ποιότητας (σε ευρωπαϊκό επίπεδο) στην διαχείριση της εναλλασσόμενης κατάρτισης. στα 

αποτελέσματα του έργου εντάσσονται ένα σετ «εργαλείων» για τους εκπαιδευτικούς , τους 

σπουδαστές και τους δασκάλους ( όπως εγχειρίδια, λίστα από μεθοδολογίες, οδηγίες και «βίντεο 

μαθήματα»), για την παροχή υποστήριξης κατά την εναλλακτική εμπειρία κατάρτισης. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η συγκριτική ανάλυση των ευρωπαϊκών συστημάτων 

εναλλασσόμενης κατάρτισης, η οποία λειτουργήσε ως κόμβος και ως σημείο αναφοράς για να 

καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες με την σειρά 

τους οδηγούν στη σύσταση των λειτουργικών εργαλείων, που έχουν σχέση με τους κύριους 

στόχους DESCI για την ανάπτυξη των βασικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η ενημερώση για 

την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των επιχειρησιακών εργαλείων παρέχει σημαντικές πληροφορίες 

και συστάσεις για την εφαρμογή κοινών αρχών για την ποιοτική αναβάθμιση της εναλλασσόμενης 

κατάρτισης στην Ευρώπη. 

2. Μέθοδος της έρευνας 

Η συνολική μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόστηκε στη συγκριτική ανάλυση βασίστηκε 

στην αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχει το δίκτυο Eurydice 

(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης 

για την εκπαίδευση για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές ), στα δεδομένα 

του ECVET (http://www.ecvet-toolkit.eu/, European Credit system for Vocational Education & 

http://www.desci.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
http://www.ecvet-toolkit.eu/
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Training, το οποίο είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών 

μονάδων (credits) στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) και στους πόρους 

που παρέχει η ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και αφορούν 

την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων ( https://ec.europa.eu/epale/el ). 

3. Αποτελέσματα της έρευνας 

3.1. Διαφοροποίησεις των προγραμμάτων εναλλασσόμενης κατάρτισης στην Ευρώπη 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (ICF, 2014; Confederation Syndicat European Trade Union, 

2014; European Commission, 2013; Cedefop, 2013; European Commission, 2012b; 2012c), μια 

βασική διαφοροποίηση των εναλλασσόμενων προγραμμάτων κατάρτισης είναι: 

 Μαθητεία, όπου οι εκπαιδευόμενοι έχουν σαφή καθορισμένη απασχόληση, η οποία 

προσδιορίζεται από τη σύμβαση που συνάπτεται από τον εκπαιδευόμενο και των υπεύθυνων 

του χώρου εργασίας. Παράλληλα, όμως οδηγεί σε επίσημα επαγγελματικά προσόντα με 

εθνική αναγνώριση. 

 Συστήματα εναλλαγής που ενσωματώνουν τις ενδοεπιχειρησιακές περιόδους κατάρτισης σε 

επίσημη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με άλλα μέσα εκτός της μαθητείας . 

 Μάθηση με βαση την εργασία ως παιδαγωγική προσέγγιση που προάγει τη μάθηση στο 

πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μίας βιομηχανίας, βασισμένη σε πραγματικά εργασιακά 

καθήκοντα. 

 Στο πλαίσιο αυτό, η μαθητεία εφαρμόζεται σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

υπάρχει γενικά ή τυπικά αναγνωρισμένος ορισμός στα περισσότερα κράτη μέλη. Mερικά 

από τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων της μαθητείας: 

 Εφαρμόζονται ως μέρος ενός τυπικού προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, συνήθως 

στο ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο 

 Παρέχουν συστηματική, μακροχρόνια κατάρτιση συνδυάζοντας πρακτικές 

 Πτυχές της μαθητείας (π.χ. διάρκεια επαγγελματικού προφίλ, δεξιότητες και ικανότητες που 

πρέπει να αποκτηθούν, όροι και προϋποθέσεις), εκπαίδευση και κατάρτιση στο εργασιακό 

περιβάλλον (είτε εταιρική είτε σχολική) με θεωρητική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα 

ή κέντρο κατάρτισης, συχνά καθορίζονται ρητά στη σύμβαση μαθητείας 

 Οι μαθητευόμενοι συνήθως αποκτούν το καθεστώς ενός υπαλλήλου ή ενός συμβασιούχου/ 

μισθωτού μαθητευόμενου, που λαμβάνει αμοιβή 

 Στους μαθητευόμενους που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα απονέμεται 

πιστοποίηση ή πιστοποιητικά αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Initial 

education and training, IVET). Αυτό τους δίνει την δυνατότητα να μπορούν να εργαστούν 

σε συγκεκριμένο επάγγελμα ή ομάδα επαγγελμάτων 

 Οι μαθητείες ρυθμίζονται και παρακολουθούνται στενότερα από άλλες μορφές 

εναλλασσόμενης εκπαίδευσης 

 Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι εκτεταμένη. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο οι 

μαθητείες εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα εθνικά και επαγγελματικά πλαίσια ποικίλλει 

σημαντικά. 

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (ICF, 2014, Confederation Syndicat European Trade Union, 

2014; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013, Cedefop, 2013; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012b; 2012c), οι 

οδοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΚ), που οδηγούν στη μάθηση με βάση 

την εργασία διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθοι τρεις 

τύποι ΕΕΚ: 

 Το μοντέλο που βασίζεται στην εργασία χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση ή συχνότητα 

ενσωμάτωσης της εργασίας ή καταστάσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Συνήθως 

https://ec.europa.eu/epale/el
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περιλαμβάνει μακρόχρονη περίοδο κατάρτισης και υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης στο 

χώρο εργασίας σε σύγκριση με άλλες μορφές εναλλασσόμενης κατάρτισης.  

 Το μικτό μοντέλο μάθησης που ακολουθεί το πρόγραμμα του σχολείου, αλλά έχει και το 

υποχρεωτικό στοιχείο της εργασίας (σε μια επιχείρηση) το οποίο, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί 

με μαθητεία (π.χ. δεν υπάρχει σύμβαση μεταξύ εργοδότη και εκπαιδευόμενου). Στο μικτό 

μοντέλο, τα σχολεία ή τα κέντρα κατάρτισης έχουν την κύρια ευθύνη για τη αναζήτηση 

χώρων εργασίας κοντά σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν 

μαθησιακές δραστηριότητες σε συνεργασία με εταιρείες 

 Το μοντέλο που βασίζεται στην σχολική εργασία (σχολική εκπαίδευση και κατάρτιση) 

περιλαμβάνει περιόδους πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Αυτές οι περίοδοι κατάρτισης 

συνήθως καλύπτουν πρακτική άσκηση ή η πρακτική άσκηση ενσωματώνεται ως 

υποχρεωτικό ή προαιρετικό στοιχείο των προγραμμάτων ΕΕΚ, οδηγώντας σε πιστοποίηση 

προσόντων. Έχουν διαφορετική διάρκεια αλλά συνήθως αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 

50% της διάρκειας του προγράμματος εκπαίδευσης. Αποτελούν πρωτίστως 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς μετάβασης από το σχολείο στην εργασία. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι νέοι μπορούν να εξοικειωθούν με τον κόσμο της εργασίας και να διευκολύνουν 

έτσι τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση. 

 Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις διαφοροποιήσεις ανά χώρα και ανά τύπο 

προγράμματος ΕΕΚ 

 

Πίνακας : Εγγραφή φοιτητών στην ΕΕΚ στις ευρωπαϊκές χώρες (ICF International, 2014) 

 

 Μάθηση βασισμένη 

στην εργασία 

Μικτό Μοντέλο 

Μάθησης 

Σχολική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση 

Υψηλή συμμετοχή 

στην ΕΕΚ * 

Αυστρία (ΑΤ) Φιλανδία (FI), 

Λουξεμβρούργο (LU), 

Κάτω Χώρες, (NL) 

Βέλγιο (BE), 

(Τσεχία) CZ, 

Σλοβακία (SK), 

Σλοβενία (SI) 

Μεσαία συμμετοχή 

στο ΕΕΚ * 

Δανία (DK), 

Γερμανία (DE) 

Γαλλία (FR), 

Πορτογαλία (PT), 

Μάλτα (ΜΤ), 

Σουηδία (SE) 

(Ιταλία) IT, 

Πολωνία (PL), 

Ισπανία (ES), 

Ηνωμένο Βασίλειο 

(UK), 

Βουλγαρία (BG), 

Ρουμανία (RO) 

 

Χαμηλή συμμετοχή 

στην ΕΕΚ * 

 Ιρλανδία (IE) Εσθονία (EE), 

Ελλάδα (EL), 

Ουγγαρία (HU), 

Λιθουανία (LT), 

Λετονία (LV) 

 

3.2 Επισκόπηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της μαθητείας στο 

πλαίσιο της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης στις Ευρωπαϊκές χώρες 

Η ΕΕΚ αποτελεί σημαντική πτηχή της μάθησης με βάση την εργασία και διαδραματίζει 

στρατηγικό ρόλο για να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη διαθέτει εργατικό δυναμικό που είναι έτοιμο για 

τις μελλοντικές προκλήσεις. Ωστόσο, όπως προκύπτει και από τον πίνακα 1 του παραρτήματος, 

υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όσον αφορά τη συμμετοχή στην ανώτερη δευτεροβάθμια, αλλά και στη συνεχή επαγγελματική 
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εκπαίδευση και κατάρτιση. Από την ανάλυση που βασίζεται σε άρθρα μαθητείας και μάθησης 

βάσει της εργασίας και εκπονείται από το δίκτυο ReferNet του Cedefop το 2014 

(http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet). στις περισσότερες χώρες, 

το διττό σύστημα / μαθητεία πραγματοποιείται στα Επαγγελματικά Λύκεία ή στις Σχολές 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ενώ η εναλλασσόμενη εκπαίδευση / κατάρτιση στον χώρο εργασίας 

μπορεί να εμφανιστεί στα Γενικά Σχολεία. Στα περισσότερα ευρωπαϊκά εθνικά εκπαιδευτικά 

συστήματα υπάρχει εναλλασσόμενη κατάρτιση και στις δύο μορφές διττού συστήματος / μαθητείας 

και εναλλαγής (Cedefop, 2014b). 

Τα προγράμματα μαθητείας συχνά συνυπάρχουν με τα σχολικά συστήματα και βασίζονται 

στην ενσωμάτωση των επιχειρήσεων ως εκπαιδευτικών φορέων μαζί με σχολεία επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ή άλλα ιδρύματα εκπαίδευσης / κατάρτισης. Οι μαθητείες θεωρούνται 

μορφές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνδυάζουν επίσημα την 

κατάρτιση με βάση την εταιρία (πρακτική εργασιακή εμπειρία σε ένα χώρο εργασίας) με σχολική 

εκπαίδευση. Οι σπουδαστές αποκτούν γενικές και επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές 

δεξιότητες και ικανότητες σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σε άλλα 

ιδρύματα εκπαίδευσης / κατάρτισης. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης οδηγεί τελικά σε εθνικά αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Στα προγράμματα αυτά, οι 

εκπαιδευόμενοι αφιερώνουν σημαντικό χρόνο στην εκπαίδευση σε επιχειρήσεις. Οι μαθητείες, ως 

μορφές εναλλασσόμενης κατάρτισης, ορίζονται ως «συστηματική και μακροπρόθεσμη κατάρτιση 

εναλλασσόμενες περιόδους στο χώρο εργασίας και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κέντρο κατάρτισης» ( 

European Commission, 2013b). 

3.3. Συγκριτική ανάλυση των συστημάτων εναλλασσόμενης κατάρτισης στις ευρωπαϊκές 

χώρες 

Δεν υπάρχει ενιαίο μοντέλο εναλλασσόμενων προγραμμάτων κατάρτισης στην Ευρώπη. 

Υπάρχει μια συνέχεια διαφόρων τύπων προγραμμάτων που ενσωματώνουν σε διαφορετικό βαθμό 

τη μάθηση που βασίζεται στην εργασία. Γενικά, τα εναλλασσόμενα προγράμματα είναι συνήθως 

μέρος του συστήματος αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε λίγες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν 

στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν οδηγούν σε προσόντα ισοδύναμα 

με εκείνα του επίσημου συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρονται 

ως επί το πλείστον στους φοιτητές ως μορφή ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία 

οδηγεί σε επαγγελματικό προσόν που έχει σχέση με την αγορά εργασίας, αλλά δεν συνεπάγεται τα 

ίδια δικαιώματα με τα τυπικά προσόντα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012a). Πολλές χώρες προσφέρουν 

επίσης προγράμματα εναλλαγής ή μαθητεία σε μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια επαγγελματικά 

προγράμματα ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στους πόρους του Ευρωπαϊκού έργου DESCI : 

Comparative Analysis of European upper secondary schools and alternating training systems 

(http://www.desci.eu/project-resources/) υπάρχει πλήρη ανάλυση των κυριότερων 

αντιπροσωπευτικών συστημάτων εναλλασσόμενης κατάρτισης σε κάθε κράτος μέλος. 

Παρουσιάζονται (σελίδες 47-62)  πληροφορίες που προσδιορίζονται ανά κράτος μέλος σχετικά με 

τα υφιστάμενα εναλλακτικά προγράμματα κατάρτισης και παρέχονται συγκεκριμένα στοιχεία 

σχετικά με: 

 Προσδιορισμός των γενικών συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 

μαθητείας στα επιμέρους κράτη μέλη. 

 Τυπολογία εναλλασσόμενης κατάρτισης (όπου υπάρχει) 

 Σχολείο έναντι πρακτικής κατάρτισης 

 Διάρκεια προγραμμάτων 

 Γενικά χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet
http://www.desci.eu/project-resources/
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4. Συμπεράσματα 

4.1. Προώθηση σχέσεων συνεργασίας σχολείου και χώρων εργασίας 

Η εδραίωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης και του χώρου εργασίας είναι ζωτικής 

σημασίας για την απασχολησιμότητα. Αυτό θα επιτευχθεί με τη βελτίωση και την επέκταση της 

εργασιακής εμπειρίας για τους νέους, ιδίως μέσω της μάθησης με βάση την εργασία και της 

μαθητείας. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις χώρες κυμαίνονται από την επικαιροποίηση των 

προγραμμάτων σπουδών με την εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα, την ενσωμάτωση των 

επιχειρήσεων και των περιφερειακών αρχών στο σχεδιασμό και την παροχή επαγγελματικής 

εξέλιξης για τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ. Οι βιομηχανίες έχουν επίσης ενθαρρυνθεί να 

αναπτύξουν ένα κοινό όραμα για τις ανάγκες τους όσον αφορά τις ικανότητες και την κατάρτιση 

και η δημιουργία βάσης δεδομένων με επαγγελματικά προσόντα θα συμβάλει στην καλύτερη 

συνεκτίμηση των αναγκών της αγοράς εργασίας μέσω της ενισχυμένης διαδικασίας αυτόματης 

αντιστοίχισης. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να προσαρμοστούν τα προγράμματα σπουδών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας το σύστημα 

δεξιοτήτων ανά τομέα, αναθεωρώντας τα πρότυπα ΕΕΚ και αναπτύσσοντας ένα σύστημα 

διαπίστευσης της επαγγελματικής κατάρτισης. Αν και οι εθνικές καταστάσεις είναι διαφορετικές, η 

ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης αποτέλεσε το 

επίκεντρο των πολιτικών πρωτοβουλιών όλων των χωρών από το 2011. Η μετάβαση από το 

σχολείο στη δουλειά είναι ο τομέας στον οποίο συνιστάται στις περισσότερες χώρες να αναλάβουν 

δράση ή να εφαρμόσουν περαιτέρω μέτρα. Συνολικά, από το 2011, οι χώρες της ΕΕ έχουν θέσει σε 

εφαρμογή πολλές πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας, επιβεβαιώνοντας την επείγουσα ανάγκη 

αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (European 

Commission 2012b; 2012c). 

4.2 Η καινοτομία του πλαισίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού έργου DESCI 

Στο πλαίσιο της προσέγγισης του Ευρωπαϊκού έργου DESCI η ΕΕΚ δεν λαμβάνεται ως απλή 

εκπαιδευτική δραστηριότητα σε μια επιχείρηση ή ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εφαρμόζεται ως 

αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς γνώσης μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εταιρειών, το οποίο 

με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης, την 

καλύτερη απασχολησιμότητα όσων μελετούν προγράμματα, που περιλαμβάνονται σε αυτού του 

είδους τις παροχές. 

Και στις τρεις χώρες, που συμμετέχουν στο έργο (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία) διεξάγεται 

διαρκής ανασκόπηση των προγραμμάτων διδακτικού και επαγγελματικού πιστοποιητικού 

επαγγελματικής κατάρτισης που αποσκοπούν στην προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις 

νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στην παροχή καθοδήγησης σταδιοδρομίας στην 

απασχόληση με άμεση αναφορά στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η αξιολόγηση και η 

εκτίμηση της επαγγελματικής κατάρτισης, με βάση ένα σύστημα δεικτών, επικεντρώνεται στην 

ποιότητα, τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα σύμφωνα με τις 

συστάσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναφέρονται στις κατευθυντήριες 

γραμμές του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Η ΕΕΚ διασφαλίζει την πρόσβαση των πτυχιούχων στο επάγγελμα και στην αγορά εργασίας. 

Αυτό συνεπάγεται και απαιτεί την ικανοποιητική απόκτηση των τυπικών, βασικών και μαλακών 

δεξιοτήτων των σπουδαστών και την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, τα προγράμματα σπουδών των προγραμμάτων πιστοποιητικών 

επαγγελματικής κατάρτισης στοχεύουν στον εξοπλισμό των φοιτητών με επαγγελματικές, 

προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες που συνδέουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις. 
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Στα πλαίσια του έργου έχουν σχεδιαστεί και έχουν αναπτυχθεί σχετικά εργαλεία που 

ενισχύουν την προώθηση των τυπικών προσόντων που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της ΕΕΚ, η 

οποία θα προάγει ταυτόχρονα την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η προσέγγιση 

του έργου DESCI που απευθύνεται τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον εργασιακό τομέα, καθώς 

και οι επιπτώσεις που έχουν στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, υιοθετεί ένα 

γενικό πρόγραμμα δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές ευθυγραμμίζονται με τους στόχους μάθησης 

που προσδιορίζονται ως κοινό σημείο αναφοράς σε όλα τα σχετικά προγράμματα σπουδών που 

αφορούν την ΕΕΚ τα οποία υιοθετούνται από τις τρεις χώρες και ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες 

της ΕΕ.  Όσον αφορά τις δεξιότητες, τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στοχεύουν στην παροχή στους νέους γενικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων για τη στήριξη της 

επαγγελματικής κινητικότητας και της δια βίου μάθησης, καθώς και επαγγελματικές δεξιότητες που 

ανταποκρίνονται στις άμεσες ανάγκες των εργοδοτών . Επιπλέον, στοχεύουν να εξασφαλίσουν ότι 

όλοι οι σπουδαστές στα επαγγελματικά προγράμματα έχουν επαρκείς δεξιότητες αριθμητικής και 

γραμματισμού για τη στήριξη της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής εξέλιξης (OECD, 

2011). Στο πλαίσιο της προσέγγισης της DESCI , θεωρείται ένα σύνολο βασικών πτυχών που 

διαμορφώνουν το γενικό καθεστώς των δεξιοτήτων: 

 να αναπτύξουν γενικές, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για την υποστήριξη της επαγγελματικής 

κινητικότητας και της δια βίου μάθησης 

 να ενθαρρύνουν την ατομική και ομαδική εργασία και τις ικανότητες αυτοδιδασκαλίας 

 αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας 

 ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων 

 να ενθαρρύνουν τη δέσμευση για μάθηση και προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο 

οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον 

 την προώθηση της δημιουργικότητας, την επίλυση προβλημάτων, την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα 

 αναπτύσσουν εγκάρσιες, επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες 

 ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων: επίλυση προβλημάτων, αναλυτική σκέψη, 

δημιουργική σκέψη , κριτική σκέψη, εννοιολογική σκέψη, ευελιξία, αναζήτηση 

πληροφοριών, καινοτομία, αυτοπεποίθηση, λήψη αποφάσεων. και τα λοιπά. 

Μέσα από τη μελέτη πολλαπλών μεθόδων, έχει επιτευχθεί μια καλύτερη κατανόηση των 

διαφόρων ρυθμίσεων της εφαρμογής της ΕΕΚ στις τρεις χώρες, με κύριο άξονα τις ομοιότητες και 

τις διαφορές τους. Ως εκ τούτου, έχει δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη 

κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων που θα πρέπει να λάβουν τα βασικά πορίσματα και τις 

αρμοδιότητες υπόψη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της από κοινού ανάπτυξης των 

μαθητών της εκπαίδευσης / κατάρτισης και σχετίζονται με την εργασία των γενικών προσόντων. 
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Χώρα Γενικά 

Πληροφορίες 

εναλλασσόμενης 

κατάρτισης 

Διττό σύστημα / 

Μαθητεία 

Περιγραφή Επίπεδο / 

Προσόντα 

Αυστρία Η εκπαίδευση στο 

σχολείο 

ρυθμίζεται από 

ειδικό πρόγραμμα 

σπουδών που 

αφορά το 

επάγγελμα, το 

οποίο ισχύει σε 

όλη την Αυστρία. 

Τα ίδια τα σχολεία 

μπορούν να 

προσαρμόσουν 

αυτόνομα τα 

μαθήματα 

κατάρτισης σε 

κάποιο βαθμό. 

Διπλή μαθητεία: 

Δύο θέσεις 

μάθησης: σε μια 

εταιρεία κατάρτισης 

και σε μια ειδική 

επαγγελματική 

σχολή μερικής 

απασχόλησης 

(χρόνος αναλογία 

80:20). 

Ο μαθητευόμενος 

υπάγεται σε 

ρυθμιζόμενη 

εκπαιδευτική 

σχέση (σύμβαση 

εργασίας) με την 

εκπαιδευτική 

εταιρεία και είναι 

ταυτόχρονα 

φοιτητής σε 

επαγγελματικό 

σχολείο μερικής 

απασχόλησης. 

Πανευρωπαϊκή 

ρυθμιζόμενη, 

τυπική πορεία 

κατάρτισης στο 

ανώτερο 

δευτεροβάθμιο 

επίπεδο, η οποία 

παρέχει πλήρη 

εξειδίκευση για 

συγκεκριμένο 

επάγγελμα. 

Βέλγιο Στο πλαίσιο της 

υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, η 

εκπαίδευση 

μερικής 

απασχόλησης 

είναι διαθέσιμη 

από το τρίτο έτος 

της 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

(ηλικία 15 ετών). 

Μαθητεία σε μικρές 

και μεσαίες 

επιχειρήσεις: Το 

80% της κατάρτισης 

πραγματοποιείται 

στις επιχειρήσεις 

στο πλαίσιο 

συμφωνίας 

μαθητευόμενου-

εργοδότη. 

Η μαθητεία απαιτεί 

την υπογραφή 

επίσημης 

σύμβασης με έναν 

εργοδότη. 

Τουλάχιστον το 

50% του χρόνου 

εκπαίδευσης 

πραγματοποιείται 

στην εταιρεία. 

Όλα τα μαθήματα 

με βάση την 

εργασία 

επιτρέπουν στον 

συμμετέχοντα να 

αποκτήσει δίπλωμα 

ή πιστοποιητικό 

που χορηγείται από 

τις δημόσιες αρχές 

και όλα τα 

επαγγελματικά και 

εκπαιδευτικά 

πρότυπα. 

Βουλγαρία Νόμος για την 

επαγγελματική 

εκπαίδευση και 

κατάρτιση 

(VETA): Η 

πρακτική 

υλοποιείται σε ένα 

πραγματικό 

περιβάλλον 

εργασίας. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι 

και οι μέντορες, που 

παρέχονται από τους 

εργοδότες, 

λαμβάνουν αμοιβή 

για την εργασία 

τους. 

Η VETA ορίζει ότι 

ο αριθμός των 

τάξεων 

επαγγελματικής 

κατάρτισης (πρέπει 

να ανέρχεται 

τουλάχιστον στο 

40% του συνόλου 

των τάξεων 

υποχρεωτικής 

επαγγελματικής).  

Εκπαιδευτικά 

ιδρύματα για την 

προετοιμασία από 

το πρώτο έως το 

τρίτο επίπεδο 

επαγγελματικών 

προσόντων. 

Κροατία Στο κροατικό 

σύστημα 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

υπάρχει τριετές 

Η μαθητεία 

αποτελείται από ένα 

επαγγελματία-που 

παρέχει το 

θεωρητικό μέρος 

και τις ασκήσεις της 

Ο φοιτητής για το 

πρακτικό μέρος 

πρέπει να 

ολοκληρώσει κατά 

το πρώτο έτος 

τουλάχιστον 560 

Η εκπαίδευση για 

την απόκτηση των 

τίτλων 

επαγγελματικής 

κατάρτισης στον 

τομέα της 
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πρόγραμμα 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για τη 

βιοτεχνία. Οι 

φοιτητές έχουν 

πρακτική 

κατάρτιση σε 

επιχειρήσεις, αλλά 

δεν έχουν την 

ιδιότητα του 

μαθητευόμενος 

πρακτική. Η 

σύμβαση μαθητείας 

ορίζει την 

υποχρέωση 

καταβολής 

«μηνιαίων 

βραβείων» στον 

σπουδαστή. 

ώρες, το δεύτερο 

έτος τουλάχιστον 

630 ώρες, το τρίτο 

έτος τουλάχιστον 

640 ώρες 

πρακτικής άσκησης 

και ασκήσεις σε 

εργαστήριο 

χειροτεχνίας ή 

νομικά πρόσωπα. 

επαγγελματικής 

κατάρτισης 

υλοποιείται 

σύμφωνα με ένα 

πρόγραμμα 

σπουδών που 

αποτελείται από 

δύο τμήματα: 

τμήμα γενικής 

εκπαίδευσης και 

μαθητεία. 

Κύπρος Το πρόγραμμα 

Νέα Σύγχρονη 

Μαθητεία παρέχει 

μια εναλλακτική 

πορεία για την 

εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και την 

ανάπτυξη για τους 

νέους που 

αποχωρούν από το 

επίσημο 

εκπαιδευτικό 

σύστημα και είναι 

προσανατολισμένο 

στην κάλυψη των 

αναγκών της 

αγοράς εργασίας 

Η 

προπαρασκευαστική 

μαθητεία δεν 

συνεπάγεται 

απασχόληση αλλά 

αποτελεί 

εναλλακτική μορφή 

εκπαίδευσης. 

Η συμμετοχή δεν 

αποτελεί μέρος της 

υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και 

είναι δωρεάν. Η 

βασική μαθητεία 

είναι διάρκειας 

τριών ετών και 

περιλαμβάνει τόσο 

την εκπαίδευση 

στο σχολείο όσο 

και την πρακτική 

κατάρτιση στις 

επιχειρήσεις 

Το πιστοποιητικό 

μαθητείας 

επιτρέπει την 

πρόσβαση σε 

πολλά νομοθετικά 

κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα, υπό 

τον όρο ότι 

πληρούνται όλες οι 

άλλες απαιτήσεις 

της σχετικής 

νομοθεσίας. 

Τσεχική 

Δημοκρατία 

Τα σχολεία είναι 

αποκλειστικά 

υπεύθυνα για την 

εκπαίδευση και 

την κατάρτιση και 

το πρόγραμμα 

σπουδών δείχνει 

ένα υψηλό 

ποσοστό θεωρίας 

σε σύγκριση με 

την πρακτική 

κατάρτιση. 

Εντούτοις, η 

πρακτική 

κατάρτιση και η 

τοποθέτηση σε 

θέση εργασίας 

ενσωματώνονται 

στα υποχρεωτικά 

μαθήματα της 

αρχικής 

Δεν υπάρχει 

επίσημο πρόγραμμα 

μαθητείας κατά το 

πρότυπο του διπλού 

συστήματος.  

Δεν υπάρχει 

πρόγραμμα που να 

περιλαμβάνει 

σύμβαση μεταξύ του 

μαθητευόμενου και 

του εργοδότη και 

δεν υπάρχει κοινή 

ευθύνη μεταξύ του 

εργοδότη και του 

σχολείου που 

σχετίζεται με την 

κατάρτιση. 

Η πρακτική 

εξάσκηση 

πραγματοποιείται 

σε σχολικά 

εργαστήρια ή σε 

άλλα περιβάλλοντα 

μοντέλων και 

ιδανικά σε 

πραγματικές 

εταιρείες. Η 

τοποθέτηση στο 

χώρο εργασίας 

αποτελεί μέρος της 

πρακτικής 

εκπαίδευσης στα 

προγράμματα με 

εξετάσεις 

Η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση με 

πτυχίο 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, που 

προετοιμάζει 

πτυχιούχους 

κυρίως για την 

αγορά εργασίας και 

αναγνωρίζεται 

παραδοσιακά ως 

«μαθητεία»  
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κατάρτισης. 

Δανία Βασική 

Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση που 

χρησιμοποιείται 

από φοιτητές με 

μια πρακτική 

προσέγγιση της 

μάθησης. 

Συνδυασμένη 

επαγγελματική και 

γενική ανώτερη 

δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

Το πρόγραμμα 

ακαδημαϊκής 

προετοιμασίας  

ένα σχετικά νέο 

μονοπάτι, που 

χρησιμοποιείται 

από φοιτητές με 

υψηλό κίνητρο για 

την απόκτηση 

διπλού πτυχίου. 

Ο φοιτητής εισάγει 

μια συμφωνία 

κατάρτισης με μια 

εταιρεία και κατά τη 

διάρκεια του 

πρώτου έτους πρέπει 

να αποκτήσει το ίδιο 

επίπεδο με τους 

φοιτητές που έχουν 

παρακολουθήσει το 

βασικό πρόγραμμα 

σε ένα κολλέγιο. 

Είναι ένα 

εναλλακτικό 

πρόγραμμα 

κατάρτισης τύπου 

«σάντουιτς», όπου 

η πρακτική 

κατάρτιση 

συνδυάζεται με ένα 

σχολικό τμήμα, σε 

ένα συνολικό 

πρόγραμμα 

διάρκειας 1½ έως 3 

ετών στο οποίο το 

σχολικό τμήμα 

διαρκεί μεταξύ 20 

και 40 εβδομάδων. 

Στη Δανία, το 

πρόγραμμα 

σπουδών 

μαθητείας οδηγεί 

σε τυπικά 

αναγνωρισμένο 

προσόν και 

περιλαμβάνεται 

στο εθνικό πλαίσιο 

προσόντων.  

Εσθονία Στη μορφή 

μελέτης που 

βασίζεται στο 

σχολείο, το 

μερίδιο της 

πρακτικής 

εργασίας είναι 

μέχρι το ήμισυ του 

όγκου του 

προγράμματος 

σπουδών. Το 

ήμισυ της 

πρακτικής 

άσκησης λαμβάνει 

χώρα στην 

επιχείρηση. 

Η μάθηση 

βασιζόμενη στο 

χώρο εργασίας 

υλοποιείται σε 

συνεργασία με τον 

επαγγελματικό 

φορέα, τον φοιτητή 

και την επιχείρηση 

που ασκεί την 

εργασιακή 

πρακτική. 

Λαμβάνει χώρα 

στο ίδρυμα 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και 

στην επιχείρηση, 

ενώ τόσο η μελέτη 

επαφών όσο και η 

ανεξάρτητη 

εργασία ενός 

μαθητή 

χρησιμοποιούνται 

για την επίτευξη 

των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

που περιγράφονται 

στα προγράμματα 

σπουδών. 

Δεν υπάρχουν 

ξεχωριστά 

προγράμματα 

σπουδών. 

Σύμφωνα με τη 

νομοθεσία, η 

μάθηση βασισμένη 

στην εργασία, ως 

έντυπο μελέτης, 

μπορεί να 

εφαρμοστεί σε όλα 

τα επίπεδα. 
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Φινλανδία Τα επαγγελματικά 

ανώτερα 

δευτεροβάθμια 

προσόντα 

μπορούν να 

επιτευχθούν σε 

ένα θεσμικό 

πλαίσιο, όπου η 

μάθηση με βάση 

την εργασία 

αντιπροσωπεύει 

τουλάχιστον το 

ένα έκτο των 

μελετών. 

Παραδοσιακή 

κατάρτιση 

μαθητείας, όπου η 

κατάρτιση στην 

εργασία συνήθως 

αντιστοιχεί σε 

περίπου τέσσερα 

πέμπτα των 

σπουδών 

Περίπου 70-80% 

της μαθητείας 

γίνεται στο χώρο 

εργασίας.  

Η εκπαίδευση στο 

χώρο εργασίας 

συμπληρώνεται 

από θεωρητικές 

σπουδές. 

Όλοι οι 

μαθητευόμενοι 

αποκτούν τα 

προσόντα τους με 

τη μορφή 

προσόντων που 

βασίζονται σε 

ικανότητες. 

Γαλλία Σύμβαση 

μαθητείας: Σκοπός 

του είναι να 

επιτρέψει σε νέους 

ηλικίας 16 έως 25 

ετών να 

ακολουθήσουν ένα 

γενικό πρόγραμμα 

σπουδών, τόσο 

θεωρητικό όσο και 

πρακτικό 

Προσέγγιση: 

παροχή πρόσβασης 

στην απασχόληση 

μέσω της απόκτησης 

επαγγελματικού 

τίτλου 

(πιστοποιητικό, 

δίπλωμα, πτυχίο ...) 

αναγνωρισμένο από 

το κράτος ή / και 

από επαγγελματικό 

κλάδο 

Οι συμβάσεις που 

έχουν υπογραφεί 

μεταξύ εργοδότη 

και μισθωτού. 

Η μαθητεία 

παρέχει πρόσβαση 

σε τίτλους και 

διπλώματα. Τα 

πιστοποιητικά 

επαγγελματικών 

προσόντων 

δημιουργούνται 

από κοινές εθνικές 

επιτροπές 

απασχόλησης. 

Γερμανία Οι επαγγελματικές 

σχολές παρέχουν 

τις θεωρητικές 

γνώσεις και 

τεχνικές 

δεξιότητες για να 

υποστηρίξουν την 

εκπαίδευση που 

παρέχεται στην 

εταιρεία. 

Το διπλό σύστημα 

αποτελεί το βασικό 

στοιχείο της 

επαγγελματικής 

κατάρτισης και είναι 

συνήθως τριών ετών 

διάρκεια 

Οι επιχειρήσεις 

συνάπτουν 

σύμβαση με τους 

ασκούμενους, 

επιβαρύνονται με 

τις δαπάνες της 

ενδοεπιχειρησιακής 

κατάρτισης και 

καταβάλλουν την 

αμοιβή των 

ασκούμενων 

Ισορροπία μεταξύ 

της εκπαίδευσης 

στο σχολείο και 

την εργασία Μέση 

διάρκεια: 4 ημέρες 

την εβδομάδα στην 

επιχείρηση, 1 

ημέρα στο σχολείο 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

Ουγγαρία Σύμφωνα με τον 

νόμο για την 

επαγγελματική 

εκπαίδευση και 

κατάρτιση, η 

συνιστώσα 

πρακτικής 

κατάρτισης κάθε 

προγράμματος 

αρχικής 

κατάρτισης που 

παρέχεται στο 

πλαίσιο του 

Η κατάρτιση 

μαθητείας δεν 

αποτελεί ξεχωριστό 

μονοπάτι στην 

Ουγγαρία. 

Πρόκειται μάλλον 

για έναν 

προαιρετικό τρόπο 

οργάνωσης του 

τμήματος πρακτικής 

κατάρτισης ενός 

προγράμματος 

αρχικής κατάρτισης 

Τα νέα 

προγράμματα 

τριετούς διάρκειας 

που ονομάζονται 

διπλά τύπου 

εισήχθησαν σε όλα 

τα SZI, 

συνδυάζοντας την 

ΕΕΚ και τη γενική 

εκπαίδευση (σε 

αναλογία 2: 1) και 

αυξάνοντας το 

μερίδιο της 

Η ανώτερη και 

μεταδευτεροβάθμια 

ΕΕΚ προσφέρεται 

σε επαγγελματικές 

σχολές και 

δευτεροβάθμιες 

επαγγελματικές 

σχολές, οι οποίες 

απονέμουν 

επαγγελματικά 

προσόντα. 
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επίσημου 

σχολικού 

συστήματος 

μπορεί να 

οργανωθεί είτε 

αποκλειστικά σε 

σχολικό 

εργαστήριο είτε σε 

επιχείρηση είτε σε 

αμφότερους τους 

χώρους. 

σε μια επιχείρηση. πρακτικής 

κατάρτισης, που 

παρέχεται ιδανικά 

σε μια επιχείρηση. 

Ισλανδία Εκπαίδευση στο 

χώρο εργασίας  

Εκπαίδευση στο 

χώρο εργασίας  

Δηλώνοντας ότι 

γενικά απαιτούνται 

περισσότερες 

απαιτήσεις για 

σκόπιμη, 

οργανωμένη 

εκπαίδευση και 

επίβλεψη. 

Η ΕΕΚ λαμβάνει 

χώρα στα ανώτερα 

σχολεία 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Ιρλανδία Μαθητεία ή 

κατάρτιση παρέχει 

εναλλασσόμενη 

κατάρτιση σε 

επαγγέλματα σε 

συνδυασμό με 

εκπαίδευση εκτός 

θέσεων εργασίας 

στα κέντρα 

κατάρτισης του 

Συμβουλίου 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης και 

επιλεγμένα 

ιδρύματα 

τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που 

είναι γνωστά ως 

Ινστιτούτα 

Τεχνολογίας. 

Συνεργασία σε ένα 

διπλό σύστημα 

επαγγελματικής 

κατάρτισης που θα 

οδηγήσει σε 

προσόντα. Το 

εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο και τα 

επαγγελματικά 

πρότυπα βασίζονται 

στη διαβούλευση με 

τους εργοδότες. 

Η μαθητεία έχει 

επτά φάσεις: τρεις 

εκτός εργασίας και 

τέσσερις στην 

εργασία. Οι φάσεις 

1, 3, 5 και 7 

πραγματοποιούνται 

με τον εργοδότη. 

Οι φάσεις 2, 4 και 

6 

πραγματοποιούνται 

εκτός λειτουργίας. 

Μια μαθητεία 

διαρκεί συνήθως 

τέσσερα χρόνια. 

Πιστοποιητικό 

ποιότητας και 

προσόντων. 

Ιταλία Περιόδους 

πρακτικής 

άσκησης 

θεωρούνται ως 

εναλλακτική 

περίοδο 

κατάρτισης 

επιτρέποντας 

στους μαθητές και 

τους νέους να 

παρακολουθήσουν 

Μαθητεία 

αντιπροσωπεύει μια 

συγκεκριμένη 

μορφή 

εναλλασσόμενης 

κατάρτισης που 

οδηγεί άμεσα στην 

αγορά εργασίας. 

Οι μαθητείες είναι 

συμβάσεις 

αορίστου χρόνου 

αορίστου χρόνου 

με συγκεκριμένο 

σκοπό κατάρτισης 

και περιλαμβάνουν 

τόσο την 

κατάρτιση στην 

εργασία όσο και 

την τάξη. 

Παρέχει πλήρη 

υποχρεωτική 

εκπαίδευση και 

αποκτά δίπλωμα 

μετά από τρία ή 

τέσσερα έτη 

εκπαίδευσης. 
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κατάρτιση στο 

χώρο εργασίας. 

Λατβία Εκμάθηση 

βασισμένη στην 

εργασία: ο 

φοιτητής αποκτά 

πρακτικές 

δεξιότητες και 

γνώσεις 

πρωτίστως σε ένα 

πραγματικό 

εργασιακό 

περιβάλλον της 

επιχείρησης και 

μόνο ένα σχετικά 

μικρό μέρος του 

χρόνου (στις 

περισσότερες 

περιπτώσεις 

λιγότερο από το 

μισό) συνοδεύεται 

από την γνώση της 

θεωρητικής 

γνώσης σε ένα 

εκπαιδευτικό 

ίδρυμα. 

Μαθητεία στις 

βιοτεχνίες 

υλοποιείται μέσω t 

τα προγράμματα 

μαθητείας 

περιλαμβάνουν τόσο 

τη σχολική όσο και 

την επαγγελματική 

μάθηση για τους 

μαθητευόμενους. 

Επιτρέπει επίσης σε 

άλλους 

ενδιαφερόμενους να 

γίνουν 

μαθητευόμενοι 

Το Λετονικό 

βιοτεχνικό 

επιμελητήριο έχει 

υπογράψει 

συμφωνίες 

συνεργασίας με 

διάφορες 

επαγγελματικές 

σχολές. Μεταξύ 

των 

μαθητευομένων και 

των τεχνιτών / 

βιοτεχνών 

υπογράφεται 

διμερής σύμβαση. 

Η μαθητεία στη 

βιοτεχνία 

εφαρμόζεται 

χωριστά από 

άλλους τομείς της 

εκπαίδευσης και 

δεν περιλαμβάνεται 

στην επίσημη 

ταξινόμηση του 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

Λιθουανία Ο νόμος για την 

ΕΕΚ, ο οποίος 

τέθηκε σε ισχύ την 

1η Ιανουαρίου 

2008, εισήγαγε 

την μαθητεία ως 

έντυπο για την 

οργάνωση της 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, όπου 

η κατάρτιση 

πραγματοποιείται 

στον εργασιακό 

χώρο. 

Τα δομημένα 

προγράμματα με 

βάση την εργασία 

είναι μάλλον 

άσχετα, επειδή οι 

ελάχιστες 

προϋποθέσεις για να 

θεωρηθεί ένα 

πρόγραμμα 

μαθητείας 

Οι μαθητείες 

προσφέρουν 

συστηματική, 

μακροπρόθεσμη 

και κυρίως 

βασισμένη στην 

επιχείρηση 

κατάρτιση 

συνδυάζοντας 

πρακτική, 

εργασιακή 

εκπαίδευση στο 

χώρο εργασίας 

(πάνω από 50%). 

Αρκετά ατομικά 

προγράμματα 

μαθητείας μπορούν 

να βρεθούν σε 

επίπεδο παρόχου 

ΕΕΚ. 

Λουξεμβούργο Η καθοδήγηση για 

την επαγγελματική 

κατάρτιση 

πραγματοποιείται 

στο τέλος της 9ης 

τάξης, κατόπιν 

σύστασης του 

Η μαθητεία είναι 

ένας εκπαιδευτικός 

και εκπαιδευτικός 

σύνδεσμος μεταξύ 

μιας εκπαιδευτικής 

εταιρείας, 

αναγνωρισμένης ως 

Ταυτόχρονα, όπου 

οι πρακτικές 

γνώσεις 

αποκτώνται σε 

συνδυασμό σε μια 

επιχείρηση και 

στην υποχρεωτική 

Μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης στο 

εκπαιδευτικό 

ίδρυμα, η πρακτική 

εκπαίδευση 

συνεχίζεται σε μια 
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σχολικού 

συμβουλίου και 

ανάλογα με τα 

ακαδημαϊκά 

αποτελέσματα και 

τα συμφέροντα 

του 

εκπαιδευόμενου. 

κατάλληλης για το 

σκοπό αυτό, και 

ενός 

μαθητευόμενου, ο 

οποίος διδάσκει ένα 

συγκεκριμένο 

εμπόριο από την 

εταιρεία. 

παρακολούθηση 

του σχολείου (μία 

έως τρεις ημέρες 

την εβδομάδα). η 

μεικτή διαδρομή 

προσφέρει, για 

μερικά 

επαγγέλματα, 

θεωρητική και 

πρακτική 

κατάρτιση . 

επιχείρηση. 

 

Μάλτα Στη Μάλτα 

υπάρχουν, τόσο 

στην ΕΕΚ όσο και 

στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, 

άλλες μορφές 

μάθησης με βάση 

την εργασία, παρά 

της μαθητείας, 

όπου οι 

σπουδαστές 

καλούνται να 

περάσουν έναν 

χρόνο μάθησης 

στην εργασία. 

Η μαθητεία 

αποτελείται από 

εκπαίδευση για 

εργασία και εκτός 

εργασίας για 

συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα: 

Πρόγραμμα 

Τεχνικής Μαθητείας 

και το Σύστημα 

Εκπαίδευσης 

Εκτεταμένων 

Δεξιοτήτων (ESTS) 

Οι μαθητευόμενοι 

λαμβάνουν αμοιβή 

κατά τη διάρκεια 

της μαθητείας τους, 

η οποία 

καταβάλλεται από 

τον εργοδότη και 

υποστηρίζεται από 

την κυβέρνηση, και 

ποικίλλει με τα 

αυξημένα έτη 

σπουδών. 

Στο πρόγραμμα 

μαθητευόμενοι, ο 

μαθητευόμενος 

αποκτά 

επαγγελματική 

ικανότητα σε 

επίπεδο τεχνικού 

(επίπεδο 4 

σύμφωνα με τα 

προσόντα της 

Μάλτας). 

Ολλανδία Στη σχολική 

πρακτική, οι 

πρακτικές 

περιόδους σε 

επιχειρήσεις 

αντιπροσωπεύουν 

τουλάχιστον το 

20% του χρόνου 

σπουδών έως 59% 

κατ 'ανώτατο όριο. 

Στη διαδρομή διττού 

μοντέλου ή 

μαθητείας, η 

κατάρτιση 

πραγματοποιείται σε 

επιχειρήσεις 

τουλάχιστον στο 

60% του χρόνου 

σπουδών 

Μια σύμβαση με 

μια επιχείρηση 

είναι υποχρεωτική 

για να εγγραφεί 

στο διπλό / 

μαθητεία. Δεν 

υπάρχει τέτοια 

υποχρέωση για το 

σχολικό κομμάτι. 

4 χρόνια : τα 

πρώτα δύο έτη 

αποτελούνται από 

γενικά θέματα. Στα 

τρία και τέσσερα 

χρόνια, οι μαθητές 

επιλέγουν μια 

πορεία μάθησης. 

Νορβηγία Η ανώτερη 

δευτεροβάθμια 

ΕΕΚ περιλαμβάνει 

κανονικά δύο έτη 

στο σχολείο, 

ακολουθούμενη 

από δύο χρόνια 

τυπικής μαθητείας 

και παραγωγικής 

εργασίας σε 

επιχείρηση ή 

δημόσιο ίδρυμα. 

Αρκετές 

συνεχιζόμενες 

πρωτοβουλίες για 

τον τρόπο 

οργανώσεως της 

μαθητείας. Στο διττό 

μοντέλο. Οι μαθητές 

εναλλάσσονται 

μεταξύ της μάθησης 

που βασίζεται στο 

σχολείο και της 

μάθησης με βάση 

την εργασία ως 

μαθητευόμενος σε 

Το πρώτο έτος 

(ανώτερο 

δευτεροβάθμιο 

επίπεδο 1) 

αποτελείται από τη 

γενική εκπαίδευση 

και την εισαγωγική 

γνώση της 

επαγγελματικής 

περιοχής. Κατά τη 

διάρκεια του 

δεύτερου έτους 

(ανώτερο 

δευτεροβάθμιο 

Το νορβηγικό 

σύστημα μαθητείας 

οδηγεί σε τυπικά 

αναγνωρισμένο 

προσόν που 

περιλαμβάνεται 

στο εθνικό πλαίσιο 

προσόντων. 
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μια επιχείρηση. επίπεδο 2). 

Πολωνία ΕΕΚ λαμβάνει 

χώρα τόσο στο 

σχολείο όσο και 

στους εργοδότες. 

Ο επικεφαλής του 

σχολείου 

υπογράφει 

σύμβαση με 

εργοδότη για 

πρακτική 

κατάρτιση σε 

εργοδότες κτίριο. 

Οι ίδιοι οι 

σπουδαστές δεν 

λαμβάνουν 

αμοιβή. 

Μαθητεία στην 

οποία οι 

εκπαιδευόμενοι 

ξοδεύουν το 

μεγαλύτερο μέρος 

του χρόνου 

αποκτώντας 

δεξιότητες στους 

εργοδότες (κυρίως 

βιοτέχνες) μετά την 

υπογραφή σύμβασης 

μεταξύ εργοδότη και 

μαθητευόμενου 

(ανήλικος 

εργαζόμενος ηλικίας 

16-18 ετών) 

Η πρακτική 

κατάρτιση πρέπει 

να λαμβάνει 

τουλάχιστον το 

50%) και το 60% 

του χρόνου για την 

επαγγελματική 

εκπαίδευση. Η 

μάθηση στο 

σχολείο 

πραγματοποιείται 

δύο ημέρες την 

εβδομάδα 

(θεωρητικές 

γνώσεις: γενικές 

και 

επαγγελματικές) 

Μαθητεία ως 

επαγγελματική 

κατάρτιση. 

Μαθητεία ως 

κατάρτιση για την 

εκτέλεση 

συγκεκριμένης 

εργασίας. 

Πορτογαλία Μαθήματα 

μαθητείας: 

συστήματα 

εναλλασσόμενης 

κατάρτισης, 

προνόμια της 

ένταξης στην 

αγορά εργασίας, 

αλλά και 

δυνατότητα 

παρακολούθησης 

σπουδών. 

Συνάπτεται 

σύμβαση μαθητείας 

μεταξύ του 

οργανισμού 

κατάρτισης και του 

καταρτιζόμενου. 

 

Η συνιστώσα 

εκπαίδευσης στο 

χώρο εργασίας δεν 

μπορεί να είναι 

μικρότερη από 360 

ώρες και όχι πάνω 

από 720 ώρες. 

Τα μαθήματα 

μαθητείας 

αποτελούν 

εναλλακτική λύση 

διπλής 

πιστοποίησης. 

Σλοβακία Δεν υπάρχουν 

τακτικά 

προγράμματα 

μαθητείας στη 

Σλοβακία. 

Υπάρχουν οκτώ 

διαφορετικά 

πλαίσια εντός των 

οποίων ο όρος 

μαθητευόμενος 

χρησιμοποιείται 

μερικές φορές. 

Είδος μαθητείας 

περιπτώσεις: Οι 

σπουδαστές θα 

λάβουν κάποια 

αμοιβή για την 

παραγωγική τους 

εργασία, αλλά όχι 

για το μισθό 

Λεπτομέρειες 

σχετικά με την 

πρακτική 

κατάρτιση θα 

συμφωνηθούν 

μεταξύ του 

σχολείου και της 

εταιρείας, καθώς 

και λεπτομέρειες 

σχετικά με το 

καθεστώς των 

μεμονωμένων 

σπουδαστών με 

σύμβαση 

μαθητείας. 

Αν και ο όρος 

μαθητευόμενος  

δεν έχει 

υποστήριξη στη 

νομοθεσία και όλα 

τα άτομα στην 

αρχική 

επαγγελματική 

εκπαίδευση και 

κατάρτιση είναι 

μαθητές , σύμφωνα 

με τη νομοθεσία. 
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Ισπανία Η διπλή ΕΕΚ 

θεωρείται η ομάδα 

δράσεων και 

εκπαιδευτικών 

πρωτοβουλιών 

που στοχεύουν 

στην 

επαγγελματική 

κατάρτιση των 

ατόμων 

Στο τέλος του 2012 

ξεκίνησε μια νέα 

μάθηση της ΕΕΚ με 

τη δημιουργία 

βάσεων για την 

εφαρμογή ενός 

διπλού συστήματος 

μέσω των 

συμβάσεων 

μαθητείας και 

κατάρτισης. 

Το πρόγραμμα 

ΕΕΚ διαθέτει 

ειδική ενότητα 

κατάρτισης στην 

εργασία, 

υποχρεωτική για τη 

διαπίστευση ενός 

τίτλου. Η διάρκεια 

αυτής της 

εκπαίδευσης στο 

χώρο εργασίας 

ποικίλλει. 

Αντιπροσωπεύει 

τουλάχιστον το 

20% των 

συνολικών ωρών 

εκπαίδευσης. 

Όλα τα προσόντα 

βασίζονται στα 

επαγγελματικά 

πρότυπα που 

ορίζονται στον 

Εθνικό Κατάλογο 

Επαγγελματικών 

Προσόντων. 

Σουηδία Τα προγράμματα 

τύπου μαθητείας 

και άλλα 

δομημένα 

προγράμματα 

μάθησης με βάση 

την εργασία 

παρέχονται στο 

πλαίσιο του 

επίσημου 

εκπαιδευτικού 

συστήματος 

καθώς και στο 

πλαίσιο της 

άτυπης 

εκπαίδευσης 

Εκπαίδευση 

μαθητείας:μαθήματα 

μαθητείας πορεία 

της μαθητείας . 

Υπάρχουν δύο οδοί 

για τη μελέτη ενός 

επαγγελματικού 

προγράμματος 

στην ανώτερη 

δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. είτε 

ως σχολική 

εκπαίδευση είτε ως 

εκπαίδευση 

μαθητείας. 

Μετά την 

ολοκλήρωση της 

ανώτερης 

δευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, είτε 

ως σχολική 

εκπαίδευση είτε ως 

μαθητεία . 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Οι μαθητείες στην 

Αγγλία, την 

Ουαλία και τη 

Βόρεια Ιρλανδία 

προσφέρονται με 

τη μορφή 

πλαισίων 

μαθητείας που 

περιλαμβάνουν 

σύμβαση εργασίας 

Η κατάρτιση 

μαθητείας στο 

Ηνωμένο Βασίλειο 

περιλαμβάνει 

επίσημη εκμάθηση 

σε φορέα 

κατάρτισης που 

οδηγεί σε τεχνικά 

και επαγγελματικά 

προσόντα 

Η εκπαίδευση 

μαθητείας διαρκεί 

γενικά μεταξύ ενός 

και τεσσάρων ετών 

στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, ανάλογα 

με το Πλαίσιο 

Μαθητείας, το 

αρχικό επίπεδο και 

την προηγούμενη 

μάθηση. 

Οι μαθητευόμενοι 

που ολοκληρώνουν 

με επιτυχία την 

εκπαίδευσή τους 

μπορούν επίσης να 

υποβάλουν αίτηση 

για πιστοποιητικό. 

 

 



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

319 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΗΓΕΣΙΑΣ 
 

Ιωάννης Τίγκας 

itigas@msn.com 

Υπ. Διδάκτωρ Παν. Θεσσαλίας 

Περίληψη 

Η συμβολή των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης στην επίτευξη των στόχων του σχολείου 
βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο επιστημονικών μελετών, επικεντρωμένων στην αναζήτηση 
παραγόντων που επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Η μελέτη μας αποτελεί μια 
προσπάθεια ανάδειξης των ειδικότερων ζητημάτων που απασχολούν τους ερευνητές, επιδιώκοντας 
τη σκιαγράφηση των σύγχρονων διεθνών τάσεων της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας. Με σκοπό τη συγκέντρωση σχετικών δεδομένων επισκοπήθηκαν άρθρα, τα 
οποία αναζητήθηκαν με λέξεις-κλειδιά, σε επιστημονικά περιοδικά με υψηλή κατάταξη στη 
βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus και στην υπηρεσία Google Scholar. Τα αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν το υψηλό ενδιαφέρον για τα θέματα της ηγεσίας και ειδικότερα για τον 
προσδιορισμό του πολυσύνθετου ρόλου που αναλαμβάνουν τα στελέχη της εκπαίδευσης. 

 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ηγεσία, εκπαιδευτική έρευνα, στελέχη εκπαίδευσης 

1. Εισαγωγή 

Κεντρική επιδίωξη της εκπαιδευτικής έρευνας αποτελεί η ανάδειξη παραγόντων που 
παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων ή, με άλλη διατύπωση, 
εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις επίτευξης των μαθησιακών στόχων. Μεταξύ των παραγόντων 
αυτών εντάσσεται τις τελευταίες δεκαετίες η εκπαιδευτική ηγεσία (βλ. ενδ. Bush, 2007· Bush, 
2008· Hallinger, 2003· Scheerens, 2012· Scheerens, 2015· Townsend, 2007). 

Σύγχρονοι μελετητές θεωρούν ότι η ηγεσία είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας που 
επηρεάζει τη μάθηση (βλ. ενδ. Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006· Πασιαρδής, 
2014). Ο ιδιαίτερος ρόλος του σύγχρονου σχολικού ηγέτη για τη διαμόρφωση υψηλότερων 
ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων επισημαίνεται και από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς, 
οι οποίοι ερευνούν τα θέματα της εκπαίδευσης, σε επίσημες εκθέσεις τους. Η UNESCO (2008) και 
ο ΟΟΣΑ (Pont, Nusche & Moorman, 2008) θεωρούν ότι οι πολιτικές που εκπονούνται για τα 
θέματα της εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά προτεραιότητα, παρεμβάσεις για τη 
βελτίωση της ηγεσίας στα σχολεία, επισημαίνοντας ότι επαγγελματίες σχολικοί ηγέτες είναι σε 
θέση να παρωθούν το εκπαιδευτικό προσωπικό βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα. 

Η εκπαιδευτική έρευνα που σχετίζεται με την ηγεσία τροφοδοτείται από την ανάγκη πολλών 
χωρών να προσαρμόσουν τη λειτουργία των σχολείων τους σύμφωνα με τις προαναφερθείσες 
παραδοχές. Τα πιο αποτελεσματικά σχολεία είναι συνήθως αυτά που έχουν τη δυνατότητα να 
αυτοδιοικούνται. Έτσι, αναζητούνται ερευνητικά οι καταλληλότερες μορφές ηγεσίας, προγράμματα 
για την εκπαίδευση των ηγετών και παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην αποστολή τους 
(Πασιαρδής, 2014). Παρά ταύτα στην Ελλάδα δεν διαφαίνεται τέτοια τάση (Τίγκας, 2017· Τίγκας, 
2018). 

Σε διεθνές επίπεδο, ωστόσο, ιδίως τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι μελέτες που σχετίζονται 
με τα θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ο 
Oplatka (2009) περιγράφει το επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης ως «υπερβολικά 
διάσπαρτο, ποικίλο, πολύπλοκο και σύνθετο, που καλύπτει πληθώρα ιδεών και δραστηριοτήτων οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντικές διαφορές απόψεων μεταξύ διαφόρων ομάδων» (p. 15) και 
παρομοιάζει τη σχετική έρευνα με «big bang» που προκαλεί μια επέκταση του πεδίου χωρίς όρια. 
Στη διάρκεια των δεκαετιών κατά τις οποίες ερευνάται η εκπαιδευτική ηγεσία, η θεματική της 
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παλέτα διευρύνεται συνεχώς, ενώ παράλληλα μεταβάλλεται η βασισμένη στη σημαντικότητά τους 
ιεράρχηση των θεμάτων του πεδίου (Wang, Bowers, & Fikis, 2017). 

Είναι προφανές, συνεκτιμώντας όλα τα προηγούμενα, ότι υπάρχει ανάγκη συνεχούς 
παρακολούθησης της διεθνούς έρευνας, δεδομένου ότι προκύπτουν διαρκώς νέα ευρήματα που 
ανακατευθύνουν το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου η εκπόνηση 
εκπαιδευτικών πολιτικών που σχετίζονται με την ηγεσία σχεδόν περιορίζεται στις αλλαγές 
συστημάτων επιλογής στελεχών (Τίγκας, 2017), απαιτείται ανάδειξη της σημαντικότητας του 
ρόλου της εκπαιδευτικής ηγεσίας για τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Σκοπός της μελέτης μας είναι ο προσδιορισμός και η παρουσίαση της θεματολογίας των 
σύγχρονων διεθνών ερευνητικών τάσεων, σε σχέση με το αντικείμενο της εκπαιδευτικής ηγεσίας 
στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, επιδιώκεται η απάντηση στο ακόλουθο 
ερευνητικό ερώτημα: Πώς κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με την ιδιαίτερη θεματολογία τους, οι 
έρευνες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική ηγεσία και δημοσιεύτηκαν την τελευταία πενταετία; 

2. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η μελέτη μας αποτελεί μια διερευνητική βιβλιογραφική επισκόπηση καθώς στοχεύει στην 
άντληση πληροφοριών για τις έρευνες που διεξάγονται διεθνώς και δεν εμβαθύνει στη φύση και τις 
σχέσεις που διέπουν τα ζητήματα της εκπαιδευτικής ηγεσίας (Hallinger, 2013). Δεδομένου ότι, με 
βάση τη στοχοθεσία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη θεματολογία που ενδιαφέρει τους 
ερευνητές, η επιλογή των πηγών έγινε με μια διαδικασία που θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι όλες 
οι ερευνητικές τάσεις θα αναδειχθούν. 

Η αναζήτηση των πηγών επικεντρώθηκε μεταξύ των προσφερομένων επιστημονικών 
περιοδικών από τη βιβλιογραφική βάση Scopus και την εφαρμογή Coogle Scholar, σε διαδοχικές 
φάσεις, μέχρι να προκύψει ένας διαχειρίσιμος αριθμός άρθρων, τα οποία όμως προσελκύουν το 
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Αρχικά αναζητήθηκαν στη Scopus όλα τα σχετικά 
επιστημονικά περιοδικά με τη λέξη-κλειδί “education”. Προέκυψαν 546 τίτλοι σε κατάταξη, με 
βάση τον δείκτη (CiteScore) που χρησιμοποιεί η βάση Scopus για την αξιολόγηση της απήχησης 
των επιστημονικών περιοδικών (Zijlstra & McCullough, 2016). Στη συνέχεια αναζητήθηκαν 
αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά στην εφαρμογή Google Scholar με τις λέξεις-κλειδιά 
“education”, “educational leadership”, “educational management” και “educational administration”. 
Τις διαδοχικές αναζητήσεις επέβαλε ο περιορισμός στην επιστροφή αποτελεσμάτων σε 20 
καταγραφές, που ισχύει για την κατάταξη περιοδικών στον μελετητή Google. Από τους τίτλους που 
προέκυψαν με βάση το σύστημα αξιολόγησης της Google Scholar, που βασίζεται στους δείκτες h5-
index και h5-median (Minasny, Hartemink, McBratney, & Jang, 2013), επιλέχθηκαν όσοι υπήρχαν 
και στην πρώτη εκατοντάδα της κατάταξης στη Scopus, καθώς και οι τρεις πρώτοι από κάθε λίστα, 
εφόσον δεν είχαν ήδη επισημανθεί. Η περιγραφόμενη διαδικασία οριοθέτησε το πεδίο της έρευνας 
σε 25 περιοδικά, στα οποία αναζητήθηκαν, μέσω της βιβλιογραφικής βάσης Scopus, όλα τα άρθρα 
της τελευταίας πενταετίας (μετά το 2014) με τη φράση “educational leadership” στον τίτλο ή στις 
λέξεις κλειδιά. Βρέθηκαν συνολικά 126 επιστημονικές εργασίες σε 12 περιοδικά (πίνακας 1). Τα 
υπόλοιπα 13 περιοδικά αποκλείστηκαν διότι δεν επέστρεψαν αποτελέσματα. 

 
Πίνακας 1: Τα περιοδικά που ερευνήθηκαν 

 

Περιοδικό 
Scopus Google Scholar 

CiteScore h5-index h5-median 

Review of Educational Research 8.40 49 92 

Computers and Education 5.88 91 152 

Educational Researcher 4.96 56 90 

Teaching and Teacher Education 3.00 57 88 

Educational Administration Quarterly 2.31 36 60 

Studies in Higher Education 2.18 48 60 
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Nurse Education Today 2.11 57 73 

Medical Education 1.83 48 67 

BMC Medical Education 1.71 41 55 

Journal of Educational Administration 1.59 31 46 

Educational Management Administration and Leadership 1.54 34 44 

International Journal of Leadership in Education 0.72 20 27 

 
Η μελέτη των άρθρων επικεντρώθηκε στη θεματολογία τους, μέσω της ανάλυσής τους με μια 

διαδικασία που προσομοιάζει στη συνεχή σύγκριση της έρευνας θεμελιωμένης θεωρίας (Cohen, 
Manion, & Morrison, 2007· Creswell, 2011). Οι κατηγορίες στις οποίες εντάχθηκαν τα άρθρα 
προέκυψαν σταδιακά μέσα από τη μελέτη του υλικού. Δηλαδή, με τη μελέτη του πρώτου άρθρου 
αναδύθηκε η πρώτη κατηγορία και, στη συνέχεια, κάθε επόμενο άρθρο είτε εντασσόταν σε κάποια 
υπάρχουσα κατηγορία είτε δημιουργούσε μια καινούρια. Η κωδικοποίηση ολοκληρώθηκε σε δύο 
φάσεις. Ο αριθμός των θεματικών κατηγοριών που δημιουργήθηκαν αρχικά περιορίστηκε στη 
δεύτερη φάση, μέσω της συγχώνευσης ομοειδών κωδικών. Οι κωδικοί, δηλαδή οι φράσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή κάθε θεματικής κατηγορίας, τροποποιήθηκαν αρκετές φορές 
στη διάρκεια και των δύο φάσεων ανάλυσης. 

Ως βάση για την κωδικοποίηση χρησιμοποιήθηκε η περιγραφή του ερευνητικού προβλήματος 
στο οποίο είναι επικεντρωμένο κάθε άρθρο. Σε ορισμένα άρθρα το ερευνητικό πρόβλημα 
δηλώνεται με σαφήνεια από τους ίδιους τους συγγραφείς, ενώ σε άλλα περιγράφεται στην ενότητα 
του σκοπού και των ερευνητικών ερωτημάτων. Η συνδυαστική μελέτη των μερών αυτών και της 
ενότητας των συμπερασμάτων περιόρισε τις πιθανότητες εσφαλμένης κωδικοποίησης και 
διευκόλυνε τη συγχώνευση των κωδικών κατά τη δεύτερη φάση επεξεργασίας. 

3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι δέκα θεματικές κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα άρθρα που μελετήθηκαν δεν 
είναι όλες της ίδιας δυναμικής (πίνακας 2). Ορισμένες συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο εργασιών (π.χ. 
η «εκπαιδευτική ηγεσία και αποτελεσματικότητα»), ενώ δύο κατηγορίες περιλαμβάνουν από μία 
μόνο εργασία. Οι έρευνες που χαρακτηρίζονται ως μη σχετικές με τον σκοπό της μελέτης μας 
αναφέρονται μεν στο ζήτημα της εκπαιδευτικής ηγεσίας αλλά είναι προσανατολισμένες στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και ιδίως στην οργάνωση εργαστηριακών εκπαιδευτικών δράσεων και 
πρακτικών. Πρόκειται για άρθρα που προέρχονται στην πλειονότητά τους από τα σχετικά με τον 
χώρο της υγείας περιοδικά (πίνακας 1). Ως ιδιαίτερη ομάδα επιστημονικών εργασιών θεωρήθηκαν 
και οι επισκοπήσεις (πίνακας 2), διότι, όπως και η παρούσα εργασία, αποσκοπούν κυρίως στη 
συγκέντρωση και ταξινόμηση παλαιότερων ευρημάτων που σχετίζονται με διαστάσεις της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας (π.χ. μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας) ή / και με συγκεκριμένη γεωγραφική 
περιοχή (π.χ. Αφρική). 

 
Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση των άρθρων με βάση τη θεματολογία 

  

Θεματική κατηγορία Ν 
Εκπαιδευτική ηγεσία και κοινωνική δικαιοσύνη 17 
Επισκοπήσεις 14 
Εκπαιδευτική ηγεσία και αποτελεσματικότητα 46 
Εκπαιδευτική έρευνα – ερευνητικά εργαλεία 2 
Ανάλυση βιβλιογραφίας μελετών εκπαιδευτικής διοίκησης (διεπιστημονικότητα) 1 
Εκπαιδευτική ηγεσία και εκπαιδευτική πολιτική 9 
Κατάρτιση και επιλογή εκπαιδευτικών ηγετών 12 
Πειθαρχικές αποφάσεις διευθυντών (για μαθητές) 2 
Η γλώσσα (ρητορική) των ηγετών 1 
Έρευνες με μικρή ή καθόλου σχέση με τον ερευνητικό μας σκοπό 22 
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Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των άρθρων μιας κατηγορίας τόσο ποικίλει η ειδικότερη 

θεματολογία τους. Οι διαφορετικές διαστάσεις του πεδίου που απασχόλησαν τους ερευνητές κατά 
την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται αναλυτικά (πίνακες 3, 4, 5) για τις τρεις μεγαλύτερες 
θεματικές κατηγορίες του πίνακα 2 (εξαιρέθηκαν οι επισκοπήσεις και η ομάδα των άρθρων που δεν 
σχετίζονται ιδιαίτερα με τον σκοπό της μελέτης μας). 
 

Πίνακας 3: Ειδικότερη θεματολογία της κατηγορίας «εκπαιδευτική ηγεσία και κοινωνική δικαιοσύνη» 

  

Θεματική υποκατηγορία Ν 

Πολυπολιτισμικότητα (αντιλήψεις) 2 

Το πλαίσιο της ηγεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη 5 

Αξιολόγηση (προγραμμάτων προετοιμασίας στελεχών, προτύπων, πρακτικών) 4 

Ακτιβισμός και εκπαιδευτική ηγεσία 2 

Ανάπτυξη θεωρίας 2 

Εκπαιδευτική ηγεσία και φύλο 2 

 
Η ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί τη θεματική κατηγορία με τη μεγαλύτερη 

ισορροπία στις επιμέρους διαστάσεις της (πίνακας 3), από τις οποίες διακρίνεται, με κάπως 
μεγαλύτερη συγκέντρωση, το ζήτημα του (θεωρητικού κυρίως) πλαισίου μέσα στο οποίο 
διαμορφώνεται η ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, η μεγάλη θεματική κατηγορία 
στην οποία εντάσσονται οι έρευνες που εξετάζουν τη σχέση ηγεσίας και αποτελεσματικότητας δεν 
διακρίνεται για την ισόρροπη κατανομή της σε επιμέρους ομάδες μελετών (πίνακας 4). 
Περισσότερες από τις μισές έρευνες της κατηγορίας αυτής (Ν=26) εξετάζουν τον τρόπο συσχέτισης 
της ηγεσίας με διάφορους παράγοντες (π.χ. ευημερούσες κοινότητες, εναλλακτική διδασκαλία, 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αγορά, συναισθηματική νοημοσύνη, καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική τεχνολογία, δέσμευση των εκπαιδευτικών, δίκτυα, ταυτότητες, 
εκπαιδευτική αυτονομία, διοίκηση ολικής ποιότητας). Σ’ αυτές μπορούν να προστεθούν και οι 
έρευνες που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένο μοντέλο ηγεσίας (μετασχηματιστική, 
κατανεμημένη) αλλά στην ουσία εξετάζουν επίσης πώς επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα των 
σχολείων από τον τρόπο με τον οποίο διευθύνονται (πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4: Ειδικότερη θεματολογία της κατηγορίας «εκπαιδευτική ηγεσία και αποτελεσματικότητα» 

  

Θεματική υποκατηγορία Ν 

Εμπιστοσύνη στον διευθυντή 2 

Μετασχηματιστική ηγεσία και… 5 

Κατανεμημένη ηγεσία και… 2 

Εμπιστοσύνη σε φορείς λήψης αποφάσεων 1 

Κακοδιοίκηση 1 

Εκπαιδευτική ηγεσία και… 26 

Καθοδήγηση εκπαιδευτικών ηγετών 1 

Εκπαιδευτική ηγεσία, πρακτικές και μαθησιακά αποτελέσματα 6 

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών ηγετών για… 2 

 
Η τρίτη σχετικά μεγάλη θεματική κατηγορία, η οποία αναφέρεται στα εκπαιδευτικά στελέχη, 

συγκροτείται γύρω από μια κύρια ομάδα μελετών που αναφέρεται στην προετοιμασία των 
εκπαιδευτικών ηγετών και περιλαμβάνει πέντε άρθρα (πίνακας 5). 
 

Πίνακας 5: Ειδικότερη θεματολογία της κατηγορίας «κατάρτιση και επιλογή εκπαιδευτικών στελεχών» 

  

Θεματική υποκατηγορία Ν 

Εμπειρίες ηγεσίας σε ψηφιακά σχολεία 1 
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Προετοιμασία εκπαιδευτικών ηγετών 5 

Μελέτη επίδοξων εκπαιδευτικών ηγετών 1 

Προσόντα εκπαιδευτικών ηγετών 1 

Εμπειρίες εκπαιδευτικών ηγετών 2 

Επιλογή εκπαιδευτικών ηγετών 2 

 
Οι υπόλοιπες πέντε θεματικές κατηγορίες, για τις οποίες δεν υπήρξε ειδική αναφορά στις 

προηγούμενες παραγράφους (πίνακας 2), λόγω και του μικρού αριθμού ερευνών που 
περιλαμβάνουν, εμφανίζονται περισσότερο συμπαγείς ως προς τις διαστάσεις του θεματολογικού 
τους προσανατολισμού. Ωστόσο, μπορεί να αναφερθεί ότι οι έρευνες που εξετάζουν τη σχέση της 
ηγεσίας με την εκπαιδευτική πολιτική ακολουθούν, σε μεγάλο βαθμό, έναν βασικό άξονα 
ερευνητικού προβληματισμού, που σχετίζεται με το ζήτημα της υποστήριξης και προώθησης 
εκπαιδευτικών καινοτομιών. 

4. Συμπεράσματα 

Η μελέτη μας απέβλεπε στον προσδιορισμό των θεματολογικών κατευθύνσεων στις οποίες 
στρέφεται η σύγχρονη επιστημονική έρευνα της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Με βάση τα αποτελέσματα 
που εκτέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα μπορεί να ειπωθεί, ως γενικό συμπέρασμα, ότι είναι 
ορατή η πολυδιάστατη φύση του πεδίου, όπως περιγράφεται από μελετητές (π.χ. Oplatka, 2009· 
Wang, Bowers, & Fikis, 2017), αν και διακρίνονται θεματικές κατηγορίες που προσελκύουν 
περισσότερο το ενδιαφέρον των ερευνητών. Μια αναλυτικότερη συζήτηση των αποτελεσμάτων 
επιχειρείται στις επόμενες παραγράφους, καθώς και η ανάδειξη των περιορισμών της έρευνάς μας. 

4.1. Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Μεταξύ των δέκα θεματικών κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται τα άρθρα που 
μελετήσαμε, δεσπόζουσα θέση έχει η επίδραση που μπορεί να ασκήσει η εκπαιδευτική ηγεσία στη 
διαμόρφωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (πίνακες 2 και 4), ζήτημα το οποίο απασχολεί όσους 
ενδιαφέρονται για τη διοίκηση της εκπαίδευσης τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τουλάχιστον. Από 
την ταξινόμηση σε ειδικότερες ομάδες των άρθρων της συγκεκριμένης κατηγορίας (πίνακας 4), 
διαπιστώνεται ότι η αναζήτηση των παραγόντων που συσχετίζονται με την ηγεσία και, ακόμα, των 
ιδιαίτερων συνθηκών που επηρεάζουν τις συσχετίσεις αυτές, είναι κυρίαρχη επιλογή των 
ερευνητών (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006· Πασιαρδής, 2014· Pont, Nusche 
& Moorman, 2008). Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της «ανάδυσης» νέων 
ερευνητικών κατευθύνσεων, μέσα απ’ αυτή την επεξεργασία (πίνακας 4), όπως είναι το θέμα της 
καθοδήγησης των ίδιων των εκπαιδευτικών ηγετών και, κυρίως, η κακοδιοίκηση, που αποτελεί 
ενός είδους χαρτογράφηση αρνητικών παραδειγμάτων. Σ’ αυτά εντάσσονται όλες οι περιπτώσεις 
ηγετών που, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους, παραβιάζουν αξιακούς και νομικούς κώδικες με 
πράξεις κολάσιμες (π.χ. σεξουαλικές παρενοχλήσεις, οικονομικές ατασθαλίες κ.τ.λ.). 

Νέοι ενδιαφέροντες ερευνητικοί προσανατολισμοί αναδεικνύονται πάντως και από τις γενικές 
θεματικές κατηγορίες (πίνακας 2). Η διεπιστημονικότητα και η ρητορική που επιλέγουν οι ηγέτες 
της εκπαίδευσης αποτελούν τέτοια παραδείγματα. Τα σχετικά άρθρα, που περιλαμβάνονται στο 
δείγμα της μελέτης μας, μπορούν να θεωρηθούν παρεπόμενα της διαφαινόμενης αναζήτησης νέων 
κατευθύνσεων στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (βλ. ενδ. Holtzman, Dukes, & Page, 2012), 
κάτι που θα χρειαστεί να επιβεβαιωθεί ερευνητικά στο μέλλον. 

Η διασύνδεση της εκπαιδευτικής ηγεσίας με την ηθική και την κοινωνική δικαιοσύνη, που 
αποτέλεσε μια ερευνητική πρόκληση με ιδιαίτερη δυναμική πριν από δύο περίπου δεκαετίες, όπως 
φαίνεται από τα αποτελέσματα της μελέτης μας (πίνακας 2), εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
προτεραιότητες των ερευνητών. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι τα σχετικά ζητήματα 
δεν έχουν αντιμετωπιστεί στην πράξη. Άλλωστε, η ειδικότερη θεματολογία της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (πίνακας 3) δεν εισάγει νέους προβληματισμούς αλλά επανέρχεται σε γνωστές από το 
παρελθόν κατευθύνσεις (Wang, Bowers, & Fikis, 2017). 
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Τα ευρήματα των προηγούμενων ερευνών παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρουν για τους 
μελετητές της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Τα 14 από τα άρθρα που μελετήσαμε (11% περίπου) 
αποτελούν βιβλιογραφικές επισκοπήσεις (πίνακας 2), μερικές από τις οποίες γυρίζουν αρκετές 
δεκαετίες πίσω στον χρόνο. Έτσι επιχειρείται, με βάση τις διαπιστώσεις για το εύρος και τη 
διασπορά των παραμέτρων του επιστημονικού πεδίου (π.χ. Oplatka, 2009· Wang, Bowers, & Fikis, 
2017), είτε να ελεγχθούν πληρέστερα τα αποτελέσματα των ερευνών, που κατανέμονται σε 
ποικίλες διαστάσεις της επιμέρους θεματολογίας και σε διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, 
είτε να αναδειχθούν ποιοτικές αποκλίσεις που καθορίζονται από γεωγραφικούς και άλλους 
παράγοντες (Hallinger, 2013). 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης, κατάρτισης και επιλογής, παρότι συνδέονται με όλα τα 
ερευνώμενα ζητήματα, συγκροτούν μια θεματική κατηγορία που βρίσκεται στην τέταρτη θέση στις 
προτιμήσεις των ερευνητών (πίνακες 2 και 5). Μόνο πέντε έρευνες (περίπου 4% του δείγματος) 
αναφέρονται στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών ηγετών (πίνακας 5), παρά την κρισιμότητα που 
αποδίδεται σ’ αυτή τη διαδικασία (βλ. ενδ. Πασιαρδής, 2014) και παρότι υπάρχουν περιοχές, όπως 
η Ελλάδα, όπου τα ζητήματα της προετοιμασίας κατάλληλων εκπαιδευτικών ηγετών και της 
επιλογής τους δεν έχουν λυθεί (Τίγκας, 2017· 2018). 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, όπως αναλύεται παραπάνω, φανερώνουν ότι η 
επιστημονική έρευνα για την εκπαιδευτική ηγεσία παραμένει σταθερή στους άξονες που 
αναπτύχθηκαν σε προηγούμενες περιόδους. Αν και διαφαίνονται σποραδικές προσπάθειες 
ανανέωσης της θεματολογίας δεν πιστοποιείται η διαμόρφωση κάποιας γενικής τάσης για 
ανίχνευση εντελώς νέων περιοχών, με έρευνες που συσχετίζουν την ηγεσία με σύγχρονους 
προβληματισμούς για τον αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης, όπως, για παράδειγμα, η 
δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και η εκπαίδευση για την αειφορία. Η διαπίστωση αυτή 
αποκαλύπτει ίσως την αδυναμία της εκπαιδευτικής ηγεσίας να συνδεθεί με κυρίαρχες 
μεταρρυθμιστικές προτάσεις για την εκπαίδευση, μολονότι οι εκπαιδευτικοί ηγέτες θεωρούνται 
κρίσιμοι μεσολαβητές για την προώθηση καινοτομιών (Leithwood, Day, Sammons, Harris & 
Hopkins, 2006· Πασιαρδής, 2014· Pont, Nusche & Moorman, 2008· UNESCO, 2008). Τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά αυτής της αδυναμίας αποτελούν, δυνητικά, ενδιαφέροντα αντικείμενα μελλοντικών 
εμπειρικών μελετών. 

4.2. Περιορισμοί της έρευνας 

Η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ υπόκειται σε τρεις περιορισμούς που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της. Ο πρώτος σχετίζεται με το δείγμα 
που αναλύθηκε, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται γκρίζα βιβλιογραφία και άλλων τύπων μελέτες, οι 
οποίες αποφέρουν συχνά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Δεύτερος περιοριστικός παράγοντας ήταν 
το αυστηρό χρονικό πλαίσιο των δημοσιευμάτων που αναζητήθηκαν (τελευταία πενταετία), αν και 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι στη διαμόρφωση των «σύγχρονων τάσεων» έχουν συμβάλει και 
προγενέστερες εργασίες. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι η διαδικασία επιλογής των 
επιστημονικών περιοδικών (βλ. μεθοδολογικό πλαίσιο) ενδέχεται να οδήγησε στον αποκλεισμό 
περιοδικών που ειδικεύονται στην εκπαιδευτική ηγεσία και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις καθιστούν την υποστήριξη των φοιτητών 
αναγκαιότητα ιδιαίτερα σε ένα εξ αποστάσεως ανοικτό πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράμματος «ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ 2016» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σχεδιάστηκε, 
αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε πιλοτικά ένα σύστημα υποστήριξης των φοιτητών του. Το παρόν 
άρθρο εστιάζει στη διαμορφωτική αξιολόγηση χρήσης και αξιοποίησης υποστηρικτικού υλικού για 
φοιτητές σε ψηφιακή πλατφόρμα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Σχεδιάστηκε και 
αξιοποιήθηκε ένα ψηφιακά διαθέσιμο ερωτηματολόγιο, που συμπληρώθηκε ανώνυμα από φοιτητές 
στο ΕΑΠ αφού κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν το υλικό της πλατφόρμας, με 
δεκατέσσερις κλειστού τύπου ερωτήσεις και δυνατότητα παράθεσης σχολίων ή αιτιολόγησης 
απαντήσεων, καθώς και μία ανοικτού τύπου ερώτηση. Από την ανάλυση και ερμηνεία των 
δεδομένων προκύπτουν συμπεράσματα όπως η αναγκαιότητα διαμόρφωσης του παρεχόμενου 
διαδικτυακά υποστηρικτικού υλικού με βάση τις αρχές σχεδιασμού στην εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευση, προσιτό και σύγχρονο, εμπλουτισμένο με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, καθώς επίσης 
και προτάσεις βελτίωσης του συστήματος υποστήριξης. 

Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποστήριξη φοιτητών, ανατροφοδότηση. 

1. Εισαγωγή 

Η υποστήριξη των φοιτητών αποτελεί αναγκαιότητα ιδιαίτερα με βάση σύγχρονες 
εκπαιδευτικές προκλήσεις όπως η ραγδαία ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της 
τεχνολογίας, ο αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κοινωνική 
και γεωγραφική διαφοροποίησή τους, η έμφαση στην κοινωνία της γνώσης. Στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος «ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ 2016» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 
σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε πιλοτικά ένα σύστημα υποστήριξης των φοιτητών του. 
Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

 να προωθείται η ανοικτότητα στο πανεπιστήμιο, 

 να διερευνηθούν οι ανάγκες των φοιτητών σε ανοικτά πανεπιστήμια, 

 να αμβλύνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι, 

 να προωθείται η αυτόνομη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. 

Για τις ανάγκες του έργου αναπτύχθηκε υποστηρικτικό υλικό που εκτείνεται σε επτά 
θεματικές κατηγορίες και φιλοξενείται σε πλατφόρμα Moodle με ευρεία γκάμα ψηφιακών 
εργαλείων. Οι πλέον αρμόδιοι να παρέχουν ανατροφοδότηση σε ένα σύστημα υποστήριξης της 
μαθησιακής τους πορείας είναι οι ίδιοι οι φοιτητές (Ιωακειμίδου & Λιοναράκης, 2015). 
Σχεδιάστηκε και αξιοποιήθηκε ένα ψηφιακά διαθέσιμο ερωτηματολόγιο, που συμπληρώθηκε 
ανώνυμα από φοιτητές στο ΕΑΠ αφού κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν το 
υλικό της πλατφόρμας. 

Το παρόν, λοιπόν, άρθρο εστιάζει στη διαμορφωτική αξιολόγηση χρήσης και αξιοποίησης 
υποστηρικτικού υλικού για φοιτητές σε ψηφιακή πλατφόρμα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς 
τους. Παρατίθεται μια σύντομη θεωρητική προσέγγιση σχετικά με την αναγκαιότητα υποστήριξης 
των φοιτητών σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακολουθεί μια αδρή περιγραφή του 
ψηφιακού υποστηρικτικού συστήματος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΝΕΡ και κυρίως 
παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από μια πρώτη ανατροφοδότηση από πιλοτική 
αξιοποίηση και αξιολόγησης του συστήματος από φοιτητές. Το άρθρο καταλήγει με την 
αναδυόμενη συζήτηση γύρω από όσα προκύπτουν καθώς και κάποια πρώτα συμπεράσματα – 
προτάσεις βελτίωσης του συστήματος. 

2. Η υποστήριξη των φοιτητών 

Το θέμα της υποστήριξης των φοιτητών δεν είναι καινούριο, αποτελεί θέμα συζήτησης στην 
επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες με ιστορικές αναδρομές αναζητώντας τον ορισμό της 
υποστήριξης καθώς και βασικές διαστάσεις της καθώς αναγνωρίζεται ότι η υποστήριξη των 
φοιτητών συνιστά παράγοντα ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών ενός εκπαιδευτικούς ιδρύματος 
(Stewart et al, 2013; Keegan, 2003; Tait, 2003) και σημείο κλειδί για την προώθηση της εμπλοκής 
των φοιτητών στο πανεπιστημιακό πλαίσιο και την ακαδημαϊκή του πρόοδο (Lionarakis et al., 
2018). Ιδιαίτερα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) η υποστήριξη των φοιτητών είναι 
κομβικής σημασίας (Tait, 2000) αν και δεν υπάρχει επαρκής αριθμός στοχευμένων μελετών 
ιδιαίτερα με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο σε παγκόσμιο επίπεδο και την 
ευρεία επικράτηση της εξΑΕ (Λιοναράκης κ.ά., 2017α), επομένως υπάρχει ανάγκη για πιο 
συστηματικές προσπάθειες διερεύνησης (Simpson, 2004; Thorpe, 2002). 

Σε αρκετά ανοικτά πανεπιστήμια υιοθετούνται πρακτικές με αξιοποίηση διάφορων μέσων και 
υλικών υποστήριξης των φοιτητών αλλά παραμένει ζητούμενο η διαμόρφωση ενός συστήματος 
υποστήριξης προσαρμοσμένο στο εκάστοτε εκπαιδευτικό κι ευρύτερα πολιτισμικό πλαίσιο 
(Λιοναράκης κ.ά., 2017α), ένα σύστημα που να διακρίνει τις ανάγκες και να ανταποκρίνεται σε 
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αυτές μετριάζοντας τόσο τα ποσοστά εγκατάλειψης σπουδών όσο και τις ανισότητες πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το ζήτημα της ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων υποστήριξης της μάθησης, καθώς και η 
σύνδεσή τους με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, έχει απασχολήσει ερευνητές στο εξωτερικό 
(Stewart et al, 2013) αλλά και στην Ελλάδα, όπου όμως οι διαθέσιμες μελέτες αφορούν κυρίως σε 
επιμέρους εργαλεία και τεχνολογικές εφαρμογές (Αγγελάκη, Καλλές, & Τρύφωνα, 2011). 
Υπάρχουν επίσης μελέτες σχετικές με τη δημιουργία και τη λειτουργία ψηφιακών κοινοτήτων 
μάθησης (Henri & Pudelko, 2003; Μελίδου & Αυγερινού, 2013) που διερευνούν θέματα όπως η 
αλληλεπίδραση των φοιτητών σε ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης και οι αναδυόμενες ανάγκες 
τους (Rumble, 2001). 

Σύμφωνα με τους Λιοναράκης κ.ά. (2017α) προκύπτουν βιβλιογραφικά τέσσερις ευρείες 
θεματικές περιοχές σχετικές με την υποστήριξη φοιτητών σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά 
ιδρύματα: 

1. Εξοικείωση με τις εξ αποστάσεως σπουδές πριν την έναρξη εκπαίδευσης. 
2. Κοινότητα και επικοινωνία στο πλαίσιο των εξ αποστάσεως σπουδών. 
3. Ψυχολογική υποστήριξη και εγκατάλειψη σπουδών. 
4. Ηλεκτρονική μάθηση, διαμεσολάβηση και οργανωτική κουλτούρα στην εξΑΕ. 

3. Η πλατφόρμα 

Η πρόταση του «ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ 2016» έρχεται να συμβάλει στη γεφύρωση του κενού που 
εντοπίστηκε βιβλιογραφικά ανάμεσα στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φοιτητών 
σε ανοικτά και εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις υψηλές ακαδημαϊκές 
απαιτήσεις (Λιοναράκης κ.ά., 2017α). Προτείνεται ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και εφαρμοσμένο 
μοντέλο υποστήριξης φοιτητών (Ryan, 2008), αφού σε θεωρητικό αρχικά επίπεδο κι εμπειρικά με 
την αξιοποίηση συνεντεύξεων προσδιορίζονται οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων εστιάζοντας και 
στοχεύοντας σε συγκεκριμένο κοινωνικο-οικονομικο-πολιτισμικό πλαίσιο κι επιπλέον προχωρά 
στην ανάπτυξη και την πιλοτική αξιολόγηση του συστήματος υποστήριξης που σχεδιάστηκε σε 
πλατφόρμα Moodle. Η πορεία προς τη δημιουργία της πλατφόρμας υποστήριξης διαμορφώθηκε ως 
εξής (Λιοναράκης κ.ά., 2018α): 

 Βιβλιογραφική διερεύνηση κι επεξεργασία δεδομένων, συγκέντρωση καλών πρακτικών 

 Χαρτογράφηση εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών (βιβλιογραφία – συνεντεύξεις 
φοιτητών) 

 Θεωρητική σύνδεση παραμέτρων ΑεξΑΕ με ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

 Συγκρότηση θεωρητικά τεκμηριωμένου μοντέλου υποστήριξης 

 Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας 

 Διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας για ανατροφοδότηση 

 Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων  

 Διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας 

Από τα πρώτα βήματα προσδιορίστηκαν τελικά οι επτά θεματικές περιοχές γύρω από τις 
οποίες στήθηκε όλο το υποστηρικτικό υλικό (Λιοναράκης κ.ά., 2018): 

1. Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές σε περιβάλλον ΑεξΑε 
2. Οργάνωσης μελέτης 
3. Ακαδημαϊκή γραφή 
4. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  
5. Ψηφιακά εργαλεία 
6. Κοινότητα και συνεργατική μάθηση 
7. Ψυχολογική υποστήριξη 

Ο φοιτητής / χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στις θεματικές ελεύθερα χωρίς γραμμική 
ακολουθία. Σε κάθε θεματική περιοχή υπάρχει υποστηρικτικό υλικό όπως βίντεο και σενάρια 
υποστήριξης με συνδέσμους προς εξωτερικές πηγές που δημιουργήθηκαν ειδικά για να καλύψουν 



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

329 

τις συγκεκριμένες ανάγκες, αλλά και πηγές συγκεντρωμένες στην πλατφόρμα που λειτουργούν 
συμπληρωματικά προς το υπάρχον υλικό. Κάθε θεματική μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, αλλά 
το κοινό χαρακτηριστικό όλων των σεναρίων είναι ο τρόπος αφήγησης και οι «πρωταγωνιστές» 
των σεναρίων. Η πλειοψηφία των πηγών είναι στην ελληνική γλώσσα. 

 Στο τέλος των θεματικών ενοτήτων υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο με στόχο μέσω 
ανατροφοδότησης να υπάρχουν αλλαγές, προσθήκες ή / και βελτιώσεις στο σύστημα υποστήριξης. 
Ιδανικά το εργαλείο αυτό θα αξιοποιείται δυναμικά για τη βελτίωση της πλατφόρμας και του 
υλικού της ιδιαίτερα σε περίπτωση γενίκευσης της αξιοποίησής τους. 

Ο ψηφιακός προσανατολισμός του συστήματος υποστήριξης φοιτητών στην ΑεξΑΕ είναι η 
ενδεδειγμένη επιλογή με βάση τη δυνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων σχεδιασμού, 
ανάπτυξης και αξιοποίησης υποστηρικτικού υλικού (Λιοναράκης κ.ά., 2018). Από ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης δε θα μπορούσε να λείπει το κομμάτι της αξιολόγησης ως 
μεταγνωστικό εργαλείο διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας, η οποία θεωρείται ως δυναμική 
μετασχηματιστική διαδικασία διαρκούς βελτίωσης και ανάπτυξης (Ιωακειμίδου & Λιοναράκης, 
2017:17). 

4. Η μεθοδολογία της πιλοτικής έρευνας αξιολόγησης του συστήματος υποστήριξης 

Το σύστημα δημιουργήθηκε με σκοπό την υποστήριξη των φοιτητών κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους σε ένα ανοικτό και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό περιβάλλον.  Κατά συνέπεια οι ίδιοι 
οι φοιτητές κατά τη διάρκεια πιλοτικής λειτουργίας της υποστηρικτικής πλατφόρμας κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν το υλικό αυτό με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς του. Σχεδιάστηκε και 
αξιοποιήθηκε ένα ψηφιακά διαθέσιμο στην πλατφόρμα ερωτηματολόγιο 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCSCDqPzwEgdNCY361TWX4QRoydRNCuTCL4
GSq2Lwfq-2zuQ/viewform), που συμπληρώθηκε στο πλαίσιο μιας πιλοτικής εφαρμογής τόσο του 
συστήματος υποστήριξης όσο και του εργαλείου διαρκούς βελτίωσής του. Η πιλοτική εφαρμογή 
ενός ερωτηματολογίου συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στην αύξηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας 
και της πρακτικότητας του εργαλείου (Cohen et al., 2008:439). Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε 
ψηφιακά ανώνυμα και οικειοθελώς τον Νοέμβριο του 2018 από τυχαίο δείγμα προπτυχιακών 
φοιτητών του ΕΑΠ, αφού κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν το υλικό της 
πλατφόρμας. 

Αποτελείται από δεκατέσσερις κλειστού τύπου ερωτήσεις κυρίως με πεντάβαθμη κλίμακα 
τύπου Likert που εστιάζουν ευρύτερα στη χρησιμότητα μιας πλατφόρμας με υποστηρικτικό υλικό 
για τους φοιτητές, την ευχρηστία της, τον συγκεκριμένο επιλεγμένο αφηγηματικό τρόπο, το 
περιεχόμενο στις θεματικές ενότητες, τις προσφερόμενες πηγές (σύνδεσμοι, βίντεο, αρχεία) και σε 
τέσσερις περιπτώσεις προσφέρεται δυνατότητα παράθεσης σχολίων ή αιτιολόγησης απαντήσεων. 
Στο τέλος υπάρχει και μία αποκλειστικά ανοικτού τύπου ερώτηση προκειμένου να διερευνηθούν σε 
μεγαλύτερο βάθος οι προτιμήσεις / προτάσεις των φοιτητών για βελτίωση του προτεινόμενου 
συστήματος. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων βασίστηκε στη σχετική βιβλιογραφία κυρίως στο 
πεδίο της ΑεξΑΕ κι ευρύτερα των ανθρωπιστικών επιστημών και η δόμηση του ερωτηματολογίου 
σε βιβλιογραφία σχετική με το πεδίο μεθοδολογίας της έρευνας. 

Για την επεξεργασία και τη στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
το πρόγραμμα SPSS22 (IBM Statistical Package for Social Sciences for Windows, Version 22.0. 
Armonk, NY: IBM Corp) και περιγραφική στατιστική ενώ των, έστω και περιορισμένων σε 
έκταση, ποιοτικών δεδομένων με ανάλυση περιεχομένου. 

5. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας με στόχο τη 
βελτίωση τόσο της πλατφόρμας και του υποστηρικτικού υλικού όσο και του ίδιου του ειδικά 
διαμορφωμένου εργαλείου αξιολόγησης. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCSCDqPzwEgdNCY361TWX4QRoydRNCuTCL4GSq2Lwfq-2zuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCSCDqPzwEgdNCY361TWX4QRoydRNCuTCL4GSq2Lwfq-2zuQ/viewform
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5.1. Προφίλ των συμμετεχόντων 

Το δείγμα της πιλοτικής έρευνας ήταν 52 τυχαία επιλεγμένοι όλοι (100%) προπτυχιακοί 
φοιτητές στο ΕΑΠ που παρακολουθούν μία από πέντε (5) διαφορετικές Θεματικές Ενότητες 
(Σχήμα 1): 

2 Θεματικές από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: 

 Σπουδές τον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ) – 18 φοιτητές 

 Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) – 9 φοιτητές 

1 Θεματική από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών:  

 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) – 18 φοιτητές 

2 Θεματικές από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας:  

 Πληροφορική (ΠΛΗ) – 6 φοιτητές 

 Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ) – 1 φοιτητής 

Λίγοι από τους συμμετέχοντες, μόλις 7, είχαν προηγούμενη εμπειρία από εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (Σχήμα 2). 
 

             
 

                         Σχήμα 1: Φοιτητές ανά Θεματική Ενότητα                             Σχήμα 2: Προηγούμενη εμπειρία στην εξΑΕ 

 

Η αναλογία ανδρών / γυναικών στους συμμετέχοντες ήταν 24/28 (Σχήμα 3) εκ των οποίων 7 

φοιτητές ήταν από 25 έως 34 χρονών, 30 φοιτητές ήταν από 35 έως 44 χρονών, 13 φοιτητές ήταν 

από 45 έως 54 χρονών και 2 από 55 έως 64 χρονών (Σχήμα 4). 

 

   
 

Σχήμα 3: Φύλλο συμμετεχόντων                                                    Σχήμα 4: Ηλικία συμμετεχόντων  

 

Από τους συμμετέχοντες 37 δήλωσαν πως κατοικούν στην Αθήνα, στη Θεσ/νίκη ή στην 

Πάτρα, 10 στα Ιωάννινα, στην Τρίπολη, στην Κοζάνη, στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στη Λάρισα, 

στο Ηράκλειο ή στα Χανιά, 5 σε μικρότερη πόλη ή χωριό, αλλά κανένας στο εξωτερικό (Σχήμα 5). 
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Σχήμα 5: Τόπος κατοικίας. 

5.2. Η χρησιμότητα μιας υποστηρικτικής πλατφόρμας 

Γενικότερα στη χρησιμότητα μιας υποστηρικτικής πλατφόρμας για τους φοιτητές 

αναφέρονται δύο ερωτήσεις (Πίνακας 1 και Σχήμα 1, Πίνακας 2 και Σχήμα 6). 
 

Πίνακας 1: Η χρησιμότητα μιας υποστηρικτικής πλατφόρμας 

 

Πόσο χρήσιμη σας φάνηκε η ύπαρξη μιας 

πλατφόρμας υποστήριξης για τους φοιτητές 

σε εξ αποστάσεως πλαίσιο; 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Ελάχιστα χρήσιμη 0 0% 

Κάπως χρήσιμη 1 2% 

Όχι ιδιαίτερα χρήσιμη 10 19% 

Πολύ χρήσιμη 39 75% 

Απαραίτητη 2 4% 

 

 
  

Σχήμα 6: Η χρησιμότητα μιας υποστηρικτικής πλατφόρμας. 

 

Στην ερώτηση πόσο χρήσιμη φάνηκε στους φοιτητές η ύπαρξη μιας πλατφόρμας προκειμένου 

να υποστηρίξει τις ανάγκες τους το 75% των συμμετεχόντων απάντησε πως τη βρίσκει πολύ 

χρήσιμη κι ένα 2% απαραίτητη, το 19% δεν τη βρίσκει ιδιαίτερα απαραίτητη και μόνο το 2% είναι 

κάπως πιο αρνητικό προς την αναγκαιότητα τέτοιου τύπου υποστήριξης. 

Ξεκάθαρα θετική προδιάθεση φαίνεται σε επόμενη ερώτηση προς τους συμμετέχοντες αν 

σκοπεύουν να επισκεφθούν ξανά την πλατφόρμα (Πίνακας 2, Σχήμα 7) όπου σε απόλυτο σχεδόν 

βαθμό οι φοιτητές δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφθούν και πάλι την πλατφόρμα. 
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Πίνακας 2: Πρόθεση επίσκεψης στην πλατφόρμα μελλοντικά 

 

Σκοπεύετε να επισκεφθείτε 

ξανά την πλατφόρμα κατά τη 

διάρκεια των σπουδών σας; 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

ΝΑΙ 51 98% 

ΟΧΙ 1 2% 

 

 
 

Σχήμα 7: Πρόθεση επίσκεψης στην πλατφόρμα μελλοντικά 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία (98%) των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν πως 

σκοπεύουν να επισκεφθούν και μελλοντικά την πλατφόρμα σε αντίθεση με το 2% που τοποθετείται 

αρνητικά. 

5.3. Η πλατφόρμα και το υποστηρικτικό υλικό 

Η ερώτηση 8 αφορούσε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και πιο συγκεκριμένα την ευχρηστία 

της (Πίνακας 3, Σχήμα 8). 
  

Πίνακας 3: Η ευχρηστία της υποστηρικτικής πλατφόρμας 

 

Πόσο εύκολη βρήκατε την περιήγησή σας 

στο υλικό που υπάρχει στην πλατφόρμα 

υποστήριξης; 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Πολύ εύκολη 2 4% 

Αρκετά εύκολη 5 10% 

Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία 45 86% 

Αρκετά δύσκολη 0 0% 

Πολύ δύσκολη 0 0% 

 

 
  

            Σχήμα 8: Η ευχρηστία της υποστηρικτικής πλατφόρμας 
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Στην ερώτηση, λοιπόν, πόσο εύκολη θεώρησαν την περιήγησή τους στην πλατφόρμα 

υποστήριξης οι φοιτητές στη μεγάλη τους πλειοψηφία (86%) δήλωσαν πως δεν είχαν ιδιαίτερη 

δυσκολία, αρκετά εύκολη τη βρήκε το 10% των συμμετεχόντων και πολύ εύκολη το 4%. 

Επόμενη ερώτηση αφορούσε τον τρόπο αφήγησης των ηρώων / πρωταγωνιστών που 

παρουσιάζουν το υποστηρικτικό υλικό στην πλατφόρμα (Πίνακας 4, Σχήμα 9). 

 
Πίνακας 4: Αξιολόγηση του τρόπου αφήγησης 

 

Πώς θα αξιολογούσατε τον τρόπο 

αφήγησης των «πρωταγωνιστών» της 

πλατφόρμας; 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Καθόλου αποτελεσματικός 0 0% 

Λίγο αποτελεσματικός 0 0% 

Ούτε λίγο ούτε πολύ αποτελεσματικός 11 21% 

Πολύ αποτελεσματικός 40 77% 

Εξαιρετικά αποτελεσματικός 1 2% 

 

 
 

Σχήμα 9: Αξιολόγηση του τρόπου αφήγησης 

 

Το 77% των ερωτηθέντων θεωρεί τον τρόπο αφήγησης των ηρώων / πρωταγωνιστών στο 

υποστηρικτικό υλικό της πλατφόρμας πολύ αποτελεσματικό και το 2% εξαιρετικά αποτελεσματικό, 

μια κάπως πιο μετριοπαθή στάση τηρεί το 21%, αλλά κανένας δε βρήκε τον τρόπο που επιλέχθηκε 

αναποτελεσματικό. 

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του υποστηρικτικού υλικού δύο ερωτήσεις διερευνούν τις 

εντυπώσεις των συμμετεχόντων. Μια ερώτηση σχετιζόταν με τις πληροφορίες που προσφέρονται 

σε καθεμιά από τις ενότητες υποστήριξης (Πίνακας 5, Σχήμα 10), όπου φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι φοιτητές (79%) θεώρησαν ότι ούτε λίγο ούτε πολύ είναι αναγκαίες και το 21% 

δήλωσε πως είναι πολύ αναγκαίες. 

 
         Πίνακας 5: Αναγκαιότητα των πληροφοριών που προσφέρονται 

 

Πώς θα αξιολογούσατε τις 

πληροφορίες που προσφέρονται για 

κάθε ενότητα υποστήριξης; 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Καθόλου αναγκαίες 0 0% 

Λίγο αναγκαίες 0 0% 

Ούτε λίγο ούτε πολύ αναγκαίες 41 79% 
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Πολύ αναγκαίες 11 21% 

Εξαιρετικά αναγκαίες 0 0% 

 

                  
                                                  

            Σχήμα 10: Αναγκαιότητα των πληροφοριών που προσφέρονται 

 

Σε επόμενη ερώτηση που αφορούσε τις εξωτερικές πηγές (συνδέσμους, βίντεο, αρχεία) που 

προσφέρονται σε κάθε ενότητα υποστήριξης όλοι οι συμμετέχοντες (100%) δήλωσαν πως είναι 

πολύ βοηθητικές. 

Δύο τελευταίες ερωτήσεις διερευνούν τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων αναδεικνύοντας 

τις περισσότερο και τις λιγότερο προτιμητέες υποστηρικτικές ενότητες. 
 

Πίνακας 6: Οι υποστηρικτικές ενότητες με βάση τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων  

και φθίνουσα σειρά συχνότητας 

 

Ποια ενότητα υποστήριξης σας 

βοήθησε περισσότερο;  

(1 ως 3 απαντήσεις) 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Εισαγωγή σε πανεπιστημιακές 

σπουδές σε περιβάλλον ΑεξΑΕ 

25 39% 

Ακαδημαϊκή γραφή 20 31% 

Οργάνωση μελέτης 12 19% 

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 3 5% 

Ψηφιακά εργαλεία 3 5% 

Ψυχολογική υποστήριξη 1 1% 

Κοινότητα και συνεργατική μάθηση 0 0% 

 

 
                                      

Σχήμα 11: Οι υποστηρικτικές ενότητες με βάση τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων 
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Φαίνεται πως η υποστηρικτική ενότητα που θεωρούν οι συμμετέχοντες πιο βοηθητική 

(Πίνακας 6, Σχήμα 11) είναι η Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές σε περιβάλλον Ανοικτής 

και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ) (39%), την Ακαδημαϊκή Γραφή (31%) να ακολουθεί, 

έπειτα την Οργάνωση μελέτης (19%), ενώ έπονται η Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (5%) και 

τα Ψηφιακά Εργαλεία (5%), με τελευταία την Ψυχολογική υποστήριξη (1%). 

Αντίστοιχη στόχευση έχει και η ερώτηση που διερευνά ποια ενότητα δε φάνηκε στους 

συμμετέχοντες φοιτητές ιδιαίτερα χρήσιμη (Πίνακας 7, Σχήμα 12). 

 
Πίνακας 7: Οι λιγότερο χρήσιμες ενότητες σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 

με σειρά φθίνουσας προτίμησης 

 

Ποια ενότητα υποστήριξης δε σας 

φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη;  

(1 ως 3 απαντήσεις) 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Ψυχολογική υποστήριξη  55 39% 

Κοινότητα και συνεργατική μάθηση 31 31% 

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 7 19% 

Ψηφιακά εργαλεία 5 5% 

Εισαγωγή σε πανεπιστημιακές 

σπουδές σε περιβάλλον ΑεξΑΕ  

2 5% 

Ακαδημαϊκή γραφή 0 0% 

Οργάνωση μελέτης 0 0% 

 

 
 

           Σχήμα 12: Οι λιγότερο χρήσιμες ενότητες σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 

 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων φαίνεται πως η λιγότερο χρήσιμη υποστηρικτική 

ενότητα είναι η Ψυχολογική υποστήριξη (55%), ακολουθεί η Κοινότητα και συνεργατική μάθηση 

(31%), με μεγάλη διαφορά η Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (7%), τα Ψηφιακά εργαλεία (5%) 

και η Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές σε περιβάλλον ΑεξΑΕ (2%). 

5.4. Δεδομένα από ανοικτές ερωτήσεις 

Στην ερώτηση ποια ενότητα υποστήριξης δε φάνηκε στους συμμετέχοντες ιδιαίτερα χρήσιμη 

υπήρχε η δυνατότητα προαιρετικά να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Δόθηκαν πέντε (5) 

συνολικά απαντήσεις, τέσσερις (4) εκ των οποίων αναφέρονταν στην ενότητα Κοινότητα και 

συνεργατική μάθηση, ενώ μία (1) αναφερόταν στην ενότητα Ψηφιακά εργαλεία (Πίνακας 8). 
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Πίνακας 8: Οι λιγότερο χρήσιμες ενότητες σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 

 

Υποστηρικτική ενότητα Σχολιασμός 

Κοινότητα και  

συνεργατική μάθηση 

Δεν έχει εφαρμογή στο εξ αποστάσεως μοντέλο 

Δεν υπάρχει στο ΕΑΠ 

Δεν εφαρμόζεται 

Δε γίνεται αυτό 

Ψηφιακά εργαλεία Απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία 

 

Στην τελευταία ανοικτή ερώτηση του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες είχαν τη 

δυνατότητα να καταγράψουν σχόλια, σκέψεις ή / και προτάσεις. Δόθηκαν δέκα (10) απαντήσεις και 

οι βασικές προτάσεις που προκύπτουν ομαδοποιήθηκαν και συνοψίζονται θεματικά σε όσα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 13: 

                           
Σχήμα 13: Προτάσεις βελτίωσης από τους συμμετέχοντες στην πιλοτική έρευνα 

 

6. Συζήτηση 

Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική έρευνα φοιτητές θεωρούν πως μια διαδικτυακή 

υποστηρικτική πλατφόρμα είναι πολύ χρήσιμη κι επιπλέον ότι προτίθενται και στο μέλλον να την 

επισκεφθούν κι αυτό προφανώς σχετίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά κυρίως με την 

ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη εξοικείωσή τους με ψηφιακά εργαλεία. Επιπλέον, η μεγάλη 

αποδοχή μιας τέτοιου τύπου πλατφόρμας υποδηλώνει ταυτόχρονα την αναγκαιότητα ύπαρξής της 

αφού ενισχύει την ανοικτότητα και την ενδυνάμωση του φοιτητή ώστε να ολοκληρώσει τις σπουδές 

του με επιτυχία. 

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα Moodle αξιοποιείται στο ΕΑΠ οπότε οι φοιτητές είναι 

συνηθισμένοι στη χρήση της. Αυτός είναι και ένας λόγος άλλωστε επιλογής της, καθώς και ο 

προφανής λόγος που οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν είχαν θέματα στη χρήση της, παρότι 

προκύπτει από τον σχολιασμό των συμμετεχόντων στην πιλοτική έρευνα ότι καλό είναι να 

δοκιμαστούν και πιο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. 

Το αφήγημα στα σενάρια που δημιουργήθηκαν στις υποστηρικτικές ενότητες με 

πρωταγωνιστές μια καθηγήτρια στο ΕΑΠ, έναν φοιτητή και μια απόφοιτη στοχεύουν στην εμπλοκή 

των φοιτητών με το υποστηρικτικό υλικό με κάπως πιο άμεσο κι ενδιαφέροντα τρόπο, πολύ 

αποτελεσματικό σύμφωνα με τους περισσότερους συμμετέχοντες στην έρευνα. Το υποστηρικτικό 

υλικό, κατ’ αντιστοιχία με το εκπαιδευτικό υλικό, στην ΑεξΑΕ οφείλει να ακολουθεί βασικές 

αρχές. Μια βασική ποιοτική παράμετρος είναι ο αισθητικός παράγοντας που μπορεί να τραβήξει το 

ενδιαφέρον, να κινητοποιήσει και να παρωθήσει τον φοιτητή χρήστη να εμπλακεί με το υλικό. 

Σύμφωνα με τους Williams et al. (2012) περιεχόμενο του υλικού για ΑεξΑΕ χρειάζεται να είναι 

σχετικό, ακριβές, περιεκτικό, κατάλληλο και ξεκάθαρα παρουσιασμένο και να αξιολογείται. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην πλατφόρμα σύμφωνα με τους φοιτητές είναι λίγο πολύ 

χρήσιμες αλλά όλοι θεωρούν πως οι εξωτερικές πηγές, όπως βίντεο, σύνδεσμοι και αρχεία, είναι 
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πολύ βοηθητικά. Αυτό γίνεται κατανοητό αν σκεφτεί κανείς τον τεράστιο όγκο διαθέσιμων 

πληροφοριών στο διαδίκτυο, τον χρόνο, τον κόπο και την εμπειρία που χρειάζεται να διαθέτει ένας 

φοιτητής προκειμένου να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τις κατάλληλες κάθε φορά πηγές που 

χρειάζεται κάτι. Βεβαίως αποτελεί θέμα η γλώσσα σε αλλόγλωσσα βίντεο, ιδιαίτερα για τους 

προπτυχιακούς φοιτητές που δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν καλά αγγλικά ή κάποια άλλη 

γλώσσα προκειμένου να μπορούν να αξιοποιήσουν ξενόγλωσσο υλικό. Ενώ για ευρύτερη 

αξιοποίηση της πλατφόρμας είναι σκόπιμο το υλικό να είναι διαθέσιμο και στα αγγλικά. 

Το ΕΑΠ τα τελευταία χρόνια στρέφεται σταδιακά προς την αξιοποίηση δυνατοτήτων που 

προσφέρουν διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης και προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες 

(Λιοναράκης κ.ά., 2018β) αλλά κυρίως με στόχευση στο γνωστικό κομμάτι, ενώ η υποστηρικτική 

πλατφόρμα του ΠΕΝΕΡ εκτείνεται σε περιοχές που δε στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο 

αλλά στοχεύει στην ανάπτυξη κυρίως μεταγνωστικών δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν σε 

ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων όπως η ακαδημαϊκή γραφή ή η οργάνωση της μελέτης. 

Πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος που οι αντίστοιχες υποστηρικτικές ενότητες βρίσκονται ψηλά στις 

προτιμήσεις των φοιτητών. 

Βεβαίως δεν είναι τυχαία και η προτίμηση των περισσότερων φοιτητών στην υποστηρικτική 

ενότητα Εισαγωγή σε πανεπιστημιακές σπουδές σε περιβάλλον ΑεξΑΕ. Το ανοικτό πανεπιστήμιο 

έχει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα και είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να μυηθούν στην 

κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητές του. 

   Η συνεργατική μάθηση φαίνεται να αποτελεί ένα ακανθώδες σημείο για την εξΑΕ 

(Αβούρης & Κόμης, 2003) παρότι φαίνεται πως αποτελεί καινοτόμα κι αποτελεσματική μαθησιακή 

συνθήκη (Λιοναράκης κ.ά., 2017β), μα όπως επισημαίνουν σε ανοικτή ερώτηση οι φοιτητές δεν 

αξιοποιείται στο ΕΑΠ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλεται από τους συμμετέχοντες στην 

πιλοτική έρευνα σε προσπάθειες αιτιολόγησης των επιλογών τους στο ερωτηματολόγιο, οπότε η 

αντίστοιχη θεματική ενότητα στην πλατφόρμα έρχεται χαμηλά στις προτιμήσεις των φοιτητών. 

7. Συμπεράσματα – προτάσεις βελτίωσης 

Με βάση τα δεδομένα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της ανατροφοδότησης των 

φοιτητών προκύπτει πως οι φοιτητές στην ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζονται 

υποστήριξη η οποία μπορεί να δοθεί και μέσα από μια  εύκολα πλοηγήσιμη και αισθητικά 

ενδιαφέρουσα ψηφιακή πλατφόρμα. 

Είναι απαραίτητο, το ειδικά σχεδιασμένο υποστηρικτικό υλικό να ακολουθεί τις βασικές 

αρχές ανάπτυξης υλικού για εξ αποστάσεως περιβάλλοντα μάθησης. Επίσης, χρειάζεται να είναι 

προσιτό και διαρκώς ενημερωμένο με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στα εμπλεκόμενα επιστημονικά 

πεδία, με διαδικτυακές πηγές εύχρηστες κι εύκολα αξιοποιήσιμες από τους φοιτητές, 

εμπλουτισμένο με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η ύπαρξη υλικού που 

υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών απαραίτητων για την επιτυχή ολοκλήρωση 

των σπουδών τους όπως η οργάνωση της μελέτης και η ακαδημαϊκή γραφή. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παράμετρος με βάση την οποία, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

υποστηρικτικού υλικού το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών  με τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα και την κουλτούρα του ανοικτού πανεπιστημίου. 

Η πιλοτική έρευνα αξιολόγησης που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο είναι ένα πρώτο βήμα 

για τη βελτίωση της υποστηρικτικής πλατφόρμας για φοιτητές. Το επόμενο και πιο βασικό 

ζητούμενο είναι αξιοποίηση της ανατροφοδότησης που δόθηκε από τους συμμετέχοντες φοιτητές 

ιδιαίτερα σε περίπτωση απόφασης περαιτέρω αξιοποίησης του συστήματος υποστήριξης φοιτητών 

στο ΕΑΠ. 
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Περίληψη 

Με τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα καθώς και σε όλες τις Ευρωπαϊκές 

χώρες τα τελευταία χρόνια, η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία 

καλού παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διεξήχθη μία έρευνα 

δράσης διάρκειας τεσσάρων μηνών σε νηπιαγωγείο της κεντρικής Ελλάδας με στόχο την καλύτερη 

ενσωμάτωση των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Η μουσική των πολιτισμών από όπου 

προέρχονται οι μαθητές της τάξης αποτέλεσε συνδετικό κρίκο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Το πρόγραμμα αξιοποίησε στοιχεία των μουσικών πολιτισμών των μαθητών με έμφαση στα 

νανουρίσματα και ακολούθησε διαπολιτισμικές προσεγγίσεις της μουσικής παιδαγωγικής για την 

προσχολική ηλικία. Παράλληλα, μέσα από διάφορες καλλιτεχνικές εμπειρίες (μουσική, εικαστικά, 

γαστρονομία) οι μαθητές εξέλιξαν τις δυνατότητές τους για άμεση και ουσιαστική επικοινωνία. Η 

έρευνα αποδεικνύει ότι οι διαπολιτισμικές καλλιτεχνικές εμπειρίες βοηθούν σημαντικά τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας να εξελίξουν τις δυνατότητές τους για άμεση και ουσιαστική επικοινωνία 

ανάμεσα στους λαούς με εξωστρέφεια και αλληλοκατανόηση. 

 

Λέξεις-κλειδιά:διαπολιτισμική εκπαίδευση, προσχολική μουσική εκπαίδευση, νανουρίσματα 
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1. Εισαγωγή 

Η συμμετοχή παιδιών που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες σε τάξεις ελληνικών 

σχολείων είναι μια πραγματικότητα εδώ και αρκετά χρόνια σε όλη τη χώρα. Η συνύπαρξη μαθητών 

που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς σε κάθε τάξη συχνά περνά απαρατήρητη στη 

σχολική ζωή. Ενίοτε γίνοναι αναφορές στις διαφορετικές χώρες προέλευσης των μαθητών, ή σε 

πολιτισμικά προϊόντα στο πνεύμα της διαπολιτισμικότητας (Πανταζής, 2015). Όμως είναι αυτό 

αρκετό για να καλλιεργήσει μία διαπολιτισμική παιδαγωγική διάσταση στο σχολείο, την αίσθηση 

της κατανόησης, της αποδοχής της διαφορετικότητας; Η μουσική ως κοινή γλώσσα όλων των λαών 

αποτελεί σπάνιο εργαλείο για την ενσωμάτωση και τη συνεργασία μαθητών από διαφορετικούς 

πολιτισμούς. 

Η παρούσα έρευνα ξεκίνησε ως μία διερεύνηση των δυνατοτήτων της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από μία έρευνα δράσης. Είχε στόχο να μελετήσει 

τι αντίκτυπο μπορεί να έχει ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα με έμφαση στη μουσική σε μαθητές 

νηπιαγωγείου. Ακολουθήσαμε το θεωρητικό πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας του ευρωπαϊκού 

ερευνητικού προγράμματος MusiChild (Dionyssiou, 2017). 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πλαίσιο της διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης στο οποίο 

βασίστηκε η έρευνα και ακολουθεί αναφορά στο νανούρισμα. Στο δεύτερο μέρος του άρθρου 

γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία της έρευνας και στο πλαίσιο όπου εφαρμόστηκε, στα 

αποτελέσματα και στην ανάλυσή τους. Στο τρίτο μέρος ακολουθούν τα συμπεράσματα. 

1.1. Διαπολιτισμικότητα στη μουσική εκπαίδευση: από την αρμονία της μουσικής στην 

αρμονία των σχέσεων 

Η απάντηση της παιδαγωγικής απέναντι σε λαούς που ζουν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες 

που αντιμετώπισαν το φαίνομενο της πολυπολιτισμικότητας πέρασε από διάφορες τάσεις κατά τον 

20ό αιώνα. Έτσι η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναπτύχθηκε μέσω των παρακάτω σταθμών: α) το 

αφομοιωτικό μοντέλο, που επεδίωκε την επικράτηση του κυρίαρχου πολιτισμού, β) το μοντέλο της 

ενσωμάτωσης, που αναγνώριζε την πολιτισμική ετερότητα και καλλιεργούσε το σεβασμό και την 

ανεκτικότητα στο διαφορετικό, γ) το πολυπολιτισμικό ή αντιρατσιστικό μοντέλο που επεδίωκε τον 

περιορισμό των εθνοκεντρικών τάσεων, του ρατσισμού και μια ηθική αναγνώριση της ισοτιμίας 

των πολιτισμών, και δ) το διαπολιτισμικό μοντέλο, που επεδίωκε και επιδιώκει μια διαλεκτική 

σχέση αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνικών και πολιτισμικών 

ομάδων (Γεωργογιάννης, 1997· Μάρκου, 1997).  

 Στη μουσική παιδαγωγική η έννοια της διαπολιτισμικότητας δεν αφορά μόνο τη διεύρυνση 

του ρεπερτορίου και την εξοικείωση των μαθητών με μια πληθώρα μουσικών στιλ και 

παραδόσεων. Η διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση έχει οδηγήσει τους συμμετέχοντες να 

ερμηνεύσουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι εξοικειώνονται και διευρύνουν την 

ποικιλία των μουσικών τους κόσμων (Swanwick, 1988). Κάποια από τα εμφανή της αποτελέσματα είναι 
ότι η μουσική εκπαίδευση ξεπέρασε την ηγεμονία της δυτικής μουσικής, ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές 
διεύρυναν τις μουσικοπαιδαγωγικές τους πρακτικές με ανοιχτό πνεύμα προς την κοινότητα, υποστήριξε την 

κοινωνική δικαιοσύνη, τις πολλαπλές μουσικές ταυτότητες, όπως εθνικές, εθνοτικές, πολιτισμικές, 

γλωσσικές, θρησκευτικές και άλλες (Campbell, 2004). Κάποιες από τις καινοτομίες της 

διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης είναι η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση, τα 

μαθητοκεντρικά, ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα, οι συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης στην 

τάξη, η έμφαση στη μουσική πράξη, οι συνεργασίες της τάξης με μουσικούς της κοινότητας (Chen-
Hafteck, 2007).  

Η έννοια της διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα 

στηρίχτηκε στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης όπως αναπτύχθηκε στο 

MusiChild Project, ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώθηκε στην διαπολιτισμική μουσική 

εκπαίδευση κατά την προσχολική ηλικία, με έμφαση στους λαούς της Μεσογείου. Σύμφωνα με το 
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πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία των μουσικών παραδόσεων στο σχολείο εστίασε στα εξής τρία 

χαρακτηριστικά: α) στη διαδικασία της μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπως 

αποτυπώνεται στην προφορική μουσική παράδοση κάθε κοινότητας, β) στο μουσικό γεγονός, που 

είναι η συμβολική αναπαράσταση των πρακτικών όπως αυτές συνδέονται κατά την επιτέλεση στην 

κοινότητα (έθιμα, γλέντια, γιορτές, κλπ.) και γ) στην αίσθηση του τόπου, όπως αποτυπώνεται σε 

οποιοδήποτε υλικό ή άυλο στοιχείο των προφορικών παραδόσεων (ντοπιολαλιές, τοπικά τραγούδια, 

τοπικές φορεσιές, κλπ.) (Dionyssiou, 2017). 

Αναλυτικότερα, η πρώτη έννοια είναι αυτή της μουσικής δημιουργίας μέσα από μία 

προφορική διαδικασία αναδημιουργίας και εξέλιξης, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να 

βιώσουν μια «ελευθερία-υπό-όρους» (Σηφάκης, 1988). Δηλαδή οι συμμετέχοντες σε μία μουσική 

παράδοση είναι ελεύθεροι να προτείνουν ό,τι καλλιτεχνικό δημιούργημα θέλουν στην κοινότητά 

τους, αλλά μόνο αν η πρόταση αυτή έχει νόημα για την κοινότητα, τότε την ενστερνίζονται και 

αποτελεί πλέον μέρος της παράδοσης. Η έννοια της παραδοσιακής δημιουργίας βασίζεται στην 

έννοια της μίμησης κατά τον Αριστοτέλη, και στη δημιουργία που λαμβάνει χώρα ανάμεσα στο 

δίπολο «διατήρηση και νεωτερικότητα» (Bohlman 1988). 

Η δεύτερη έννοια που εφαρμόζεται κατά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι αυτή του 

μουσικού γεγονότος. Στην παραδοσιακή τέχνη δεν υφίσταται μουσική, χορός, λόγος, αντικείμενο ή 

πράξη, αποξενωμένο από τα υπόλοιπα στοιχεία. Όλα αποκτούν την πλήρη τους διάσταση όταν 

κατανοούνται κατά την επιτέλεση, ή κατά τη διάρκεια του μουσικού γεγονότος, π.χ. στο πανηγύρι, 

το γλέντι, στις εκάστοτε τελετουργίες (γάμος, νανούρισμα, παιχνίδι, τραγούδια δουλειάς, κλπ.). 

Μόνο τότε, όπως υποστηρίζει η εθνομουσικολογική έρευνα, η μουσική, ο χορός και ο λόγος 

έρχονται σε πλήρη αλληλεπίδραση και βιώνονται στην πραγματική τους διάσταση με επίκεντρο τη 

μουσική επιτέλεση. Τότε η πολιτισμική επιτέλεση ή το μουσικό γεγονός αποκτά νόημα (Titon, 1988· 
Κάβουρας, 2010). Σε ένα μουσικό γεγονός όλοι οι συμβολικοί κώδικες, η μουσική, ο λόγος, η 

κίνηση, οι κώδικες φύλου, οι ενδυματολογικοί κώδικες, και κάθε άλλος κώδικας- 

επαναπροσδιορίζονται ώστε τα μέλη της κοινότητας μοιράζονται την παράδοση, αναμετριούνται με 

αυτή και την αξιολογούν κάθε στιγμή (Rice, 1994). 
Τρίτη έννοια-κλειδί στη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση είναι η αίσθηση του τόπου. Ο 

τόπος που βιώνεται ρεαλιστικά ή φαντασιακά είναι βασικό στοιχείο κάθε παράδοσης και 

προϋποθέτει την ανάπτυξη ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων με άτομα/μέλη της ίδιας κοινότητας 

μέσω της προσωπικής επαφής. Η έννοια του τόπου είναι διάσταση που ενώνει ανθρώπους ακόμα 

και σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Η παγκοσμιοποίηση που αρχικά επέδρασε αφομοιωτικά 

αποδυναμώνοντας τον τόπο, οδήγησε τελικά στον επαναπροσδιορισμό της αξίας του και την 

αναγνώρισή του ως ζωτικό κύτταρο κάθε μουσικής παράδοσης. Έτσι και ευνόησε την επιστροφή 

σε παραδοσιακά μουσικά είδη που ήταν ήδη συνδεδεμένα με τοπικές παραδόσεις (Cohen, 1994· 
Stokes 1994). Ίσως στην εποχή μας οι τάσεις της παγκοσμιοποίησης και των τοπικών μουσικών 

πρακτικών ενώνονται δημιουργικά στον όρο glocal (Richerme, 2013). Σε κάθε περίπτωση κάθε 

ζωντανή παράδοση φαίνεται να στηρίζεται σε κάποιον τόπο, οπότε και αποπνέει την αίσθηση αυτή. 

Αυτά τα τρία στοιχεία εφαρμόστηκαν σε μια σειρά συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων στην 

Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία στο πλαίσιο του προγράμματος MusiChild, οι μαθητές των 

οποίων εξοικειώθηκαν με άλλους μεσογειακούς μουσικούς πολιτισμούς, αντάλλαξαν στοιχεία και 

ανέπτυξαν κατανόηση και αλληλοεκτίμηση για αυτούς, τραγούδησαν διαφορετικές γλώσσες, 

καλλιέργησαν τη δημιουργική μουσική τους έκφραση, κατανόησαν την έννοια του τόπου και την 

έννοια του μουσικού γεγονότος, ενώ ταυτόχρονα εξοικειώθηκαν με τον ευρύτερο χώρο της 

Μεσογείου που ήταν άλλωστε και ανάμεσα στους πρωταρχικούς στόχους του προγράμματος 

(Dionyssiou, 2017· Anselmi et al., 2017). Στην συνέχεια θα εξετάσουμε κάποια βασικά στοιχεία 

του νανουρίσματος που εμφανίζονται στον ελληνικό, όσο και σε άλλους πολιτισμούς.  
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1.2. Νανουρίσματα 

Νανούρισμα είναι το αργό και απαλό τραγούδι της μάνας ή του ενήλικα φροντιστή προς το 

βρέφος ή το νήπιο με στόχο να το ηρεμήσει, να το κατευνάσει, και να το οδηγήσει στον ύπνο. 

Συχνά συνοδεύεται από λίκνισμα. Νανουρίσματα μπορεί να τραγουδήσει κάθε άνθρωπος που 

φροντίζει ένα παιδί, αλλά παραδοσιακά το νανούρισμα της μητέρας κρίνεται ως μεγαλύτερης αξίας 

για πολλούς λόγους. Το νανούρισμα εκφράζει την τρυφερότητα της μητέρας προς το παιδί, που 

συνοδεύει την πιο σημαντική ίσως σχέση στη ζωή του, καλλιεργεί στενούς δεσμούς των δύο 

προσώπων, μεταφέρει κοινωνικά, πολιτισμικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά. Το νανούρισμα  

αποτελεί μία σπάνια επικοινωνία των δύο προσώπων στα χνάρια της επικοινωνιακής μουσικότητας, 

γιατί χρησιμοποιεί τον κώδικα της μουσικής, που είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στα βρέφη πριν την 

κατάκτηση του γλωσσικού κώδικα (Trevarthen, 2012· Malloch & Trevarthen, 2009). Συνήθως 

περιέχει συχνές επικλήσεις στην Παναγία, τους Αγίους, αναφορές στη φύση, ενώ επιδιώκει μια 

ήρεμη φυγή από την πραγματικότητα, ενώ συχνά περιέχει επαίνους και εκφράζει πόθους, όνειρα, 

και ιδανικά της μητέρας για το παιδί της (Ράπτης, 2008). Η μελωδία τους είναι αργή, μονωδιακή, 

συνήθως τροπικού χαρακτήρα, χαρακτηρίζεται από ισομετρία κειμένου και μουσικής, απουσία 

ρεφραίν, ενιαίο στίχο (δεν παρουσιάζει δηλαδή τομή σε ημιστίχια), καταλήγοντας σε καθοδικές 

φράσεις (Χρησταρά, 1987). Το νανούρισμα είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αποδίδει με 

αυτοσχεδιαστικό τρόπο την τρυφερή συναισθηματική έκφραση της μητέρας προς το βρέφος, κάτι 

που υποδεικνύει την αποδεδειγμένα θετική επίδρασή του σε βρέφη και νήπια (Trehub et al., 1997). 

Σε έρευνα που διεξάχθηκε στην Βραζιλία αποδείχθηκε ότι η πλειοψηφία των γονιών που 

τραγουδούν στα παιδιά τους κατά τη βρεφική ηλικία δήλωσαν ότι κάποιο μέλος της οικογένειας 

στη δική τους παιδική ηλικία τους τραγουδούσε, ενώ οι γονείς που δεν τραγουδούν στα παιδιά τους  

δήλωσαν ότι δεν θυμούνται αν κάποιος ενήλικας τους τραγούδησε όταν ήταν οι ίδιοι μικροί (Ilari et 

al., 2008). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την πρώτη ερευνήτρια μέσω ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου και διερεύνησε τις μουσικές πρακτικές που εφαρμόζονται στις ελληνικές 

οικογένειες (σε δείγμα 963 γονιών με παιδιά νεογέννητα έως 6 ετών), φάνηκε ότι οι γονείς 

τραγουδούν όλο και λιγότερο στα παιδιά τους καθώς αυτά μεγαλώνουν. Ιδιαίτερα το νανούρισμα 

με στατιστικά σημαντική διαφορά μειώνεται μετά τα δύο έτη του παιδιού, ενώ το τραγούδι και το 

μουσικό παιχνίδι κατά τη διάρκεια της ημέρας μειώνεται και αυτό μετά τα 2 χρόνια, αφού οι γονείς 

τότε επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του λόγου των παιδιών τους και σταδιακά εγκαταλείπουν το 

τραγούδι (Διονυσίου, 2014). 

Το τραγούδι κατά τη βρεφική ηλικία των παιδιών στην οικογένεια συντροφεύει τους 

ανθρώπους θετικά σε όλη τη ζωή τους, συμβάλλοντας εκτός από την μουσική καλλιέργεια, στην 

καλλιέργεια ικανοτήτων έκφρασης και επικοινωνίας, και στην ανάπτυξη ψυχοκινητικών, 

σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων των παιδιών (Mellor, 2013). Αυτή την θετική στάση των 

παιδιών, αλλά και των γονέων τους για το νανούρισμα, θελήσαμε να αξιοποιήσουμε και να 

εστιάσουμε το πρόγραμμα διαπολιτισμικής μουσικής στο νανούρισμα. 

1.3. Παιδαγωγικές δραστηριότητες του προγράμματος 

Στο πλαίσιο της έρευνας δράσης, οι μαθητές νηπιαγωγείου ήρθαν σε επαφή με τους 

διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα από τους τομείς της μουσικής, των εικαστικών και της 

γαστρονομίας. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν στοιχεία των φυσικών επιστημών και της γεωγραφίας. 

Περιληπτικά κατά των διάρκεια των τεσσάρων μηνών στο πλαίσιο των εικαστικών οι μαθητές 

ήρθαν σε επαφή με σπουδαίους ζωγράφους και αναπαράστησαν έργα τους, όπως τον «Κόκορα» (P. 

Picasso 1938), τις «αναποδογυρισμένες φιγούρες» (J. Miro, 1949) καθώς και τους «μουσικούς» του 

αλβανού καλλιτέχνη I. Kontra (1940-1970). Εξασκήθηκαν σε διαφορετικές τεχνικές: ζωγραφική με 

παστέλ, την τεχνική collage, την τεχνική του ψηφιδωτού (πετρόχτιστα σπίτια τα Αλβανίας), την 
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χαρτοδιπλωτική (ισπανικές βεντάλιες), την πλαστική (πηλό, ζυμαράκια, πλαστελίνες). Γνώρισαν 

ρεύματα της ζωγραφικής, τον ρεαλισμό και τον κυβισμό. 

Στο πλαίσιο της μουσικής οι μαθητές πραγματοποίησαν ακρόαση αντιπροσωπευτικών 

μουσικών κομματιών (όπως Τico tico, De Aranjuez) και διαφορετικών ειδών μουσικής (κλασική, 

παραδοσιακή), χόρεψαν χορούς από τους πολιτισμούς που μελετήθηκαν, έμαθαν νανουρίσματα 

από κάθε χώρα, έπαιξαν μελωδικά και ρυθμικά κρουστά όργανα, δημιουργώντας τη δική τους 

ορχήστρα η οποία συνόδευε τα νανουρίσματα. 

Στο πλαίσιο της γαστρονομίας, δηλαδή της τέχνης της ετοιμασίας και μαγειρικής των 

τροφίμων, οι μικροί μαθητές δοκίμασαν αντιπροσωπευτικά πιάτα, τα οποία ετοίμασαν στο σχολείο 

με τη βοήθεια των μητέρων των αντίστοιχων κρατών. Έτσι είχαν την ευκαιρία να  γευθούν τα 

ισπανικά τάπας, το αλβανικό γλυκό Ρεσεντί, και την ελληνική παραδοσιακή τυρόπιτα, τα φύλλα 

της οποίας «άνοιξαν» οι μαθητές με πλάστη στο σχολείο. 

Στο πλαίσιο των φυσικών επιστημών οι μαθητές πειραματίστηκαν με τους μαγνήτες και με τη 

βοήθεια της πυξίδας προσανατολίστηκαν στο χώρο της αυλής του σχολείου. Δημιούργησαν τη δική 

τους πυξίδα, μαγνητίζοντας μία βελόνα και τοποθετώντας την πάνω σε ένα φελό. 

Στο πλαίσιο της γεωγραφίας τα παιδιά εξοικειώθηκαν με την εικόνα των χωρών που 

μελετήθηκαν στον παγκόσμιο χάρτη. Εντυπωσιάστηκαν από το μέγεθος άλλων χωρών 

συγκρίνοντάς τις με την Ελλάδα. Έμαθαν για τα σύνορα, τις γειτονικές χώρες, τις σημαίες των 

κρατών, την κουζίνα τους, τη γλώσσα τους, ήθη και έθιμα, καλλιτέχνες, κλπ. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσουμε τον αντίκτυπο μιας διαπολιτισμικής 

εκπαιδευτικής παρέμβασης με έμφαση στους μουσικούς πολιτισμούς των μαθητών της τάξης. 

Πρόκειται για μία έρευνα δράσης της οποίας κύριο μέλημα είναι μέσα από διάφορες καλλιτεχνικές 

εμπειρίες οι μαθητές να εξελίξουν τις δυνατότητές τους για άμεση και ουσιαστική επικοινωνία 

ανάμεσα στους λαούς με εξωστρέφεια και κατανόηση. 

2.1 Μεθοδολογία 

Το δείγμα της έρευνας απαρτιζόταν από μαθητές ενός τμήματος νηπιαγωγείου που βρίσκεται 

στον αστικό ιστό μιας πόλης της Κεντρικής Ελλάδας. Η τάξη αποτελούνταν από 14 παιδιά της 

κυρίαρχης κοινότητας, ένα αλβανικής, ένα ινδικής και ένα ελληνο-ισπανικής καταγωγής. Η έρευνα 

διάρκειας τεσσάρων μηνών κατέληξε σε μία σχολική γιορτή-παράσταση, στην οποία τα παιδιά 

παρουσίασαν δρώμενα από τις μουσικές παραδόσεις όλων των μαθητών της τάξης. 

Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η έρευνα δράσης. Η συλλογή των 

δεδομένων έγινε μέσα από τη χρήση ημερολογίου παρατήρησης-καταγραφής κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων και της ελεύθερης απασχόλησης των παιδιών, καθώς και του αναστοχαστικού 

ημερολογίου της εκπαιδευτικού της τάξης. Η διδάσκουσα κρατούσε καθημερινά ημερολόγιο και 

κατέγραφε τις αντιδράσεις των παιδιών κατά το σχολικό πρόγραμμα. Τα δεδομένα που προέκυψαν 

αναλύθηκαν με θεματική ανάλυση (Braun & Clarke, 2006). Τηρήθηκαν οι κανόνες ερευνητικής 

δεοντολογίας, συμπληρώθηκε έντυπο συναίνεσης από τους γονείς και διαφυλάχθηκε η ανωνυμία 

των παιδιών της τάξης. 

2.2. Αποτελέσματα 

Τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν από την θεματική ανάλυση του ημερολογίου της 

εκπαιδευτικού, παρουσιάζονται στη συνέχεια. Αφορούν στην επαφή των μαθητών με κάθε 

πολιτισμό, το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης, την επικοινωνία των παιδιών, και την επικοινωνία της 

εκπαιδευτικού με τους γονείς των μαθητών. 

2.2.1. Επαφή με τον πολιτισμό 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μικροί μαθητές έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία, φέρνοντας από το σπίτι εικόνες αντιπροσωπευτικές των 
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χωρών που μελετούσαν, ζωγραφίζοντας σημαίες των κρατών στις ελεύθερες δραστηριότητες, 

χρησιμοποιώντας λέξεις άλλης γλώσσας στο παιχνίδι, και ιδιαίτερες τεχνικές στη ζωγραφική που 

μελετήθηκαν σε αναφορά με συγκεκριμένους ζωγράφους από τις χώρες αυτές. Σημαντικό ρόλο στη 

χαρά και την επαφή με τους πολιτισμούς με τους οποίους εξοικειώθηκαν τα παιδιά είχαν οι γεύσεις, 

οι μουσικές και οι εικαστικές δημιουργίες με τις οποίες ήρθαν σε επαφή. Οι δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία ως έρευνα δράσης, συντέλεσαν στην ενεργή συμμετοχή 

όλων  των παιδιών και την εξοικείωσή τους με το «διαφορετικό», η οποία συχνά τους έδινε τη χαρά 

να παραλλάσσουν λέξεις, να μιμούνται καταλήξεις μιας γλώσσας σε άλλη (στα ελληνικά 

χρησιμοποιούν το νάνι-νάνι, στα αλβανικά το nina-nina, στα ισπανικά το nana-nana), να μπορούν 

να δοκιμάζουν παραλλαγές και να αυτοσχεδιάζουν κατά βούληση. Αυτή ακριβώς η ελευθερία που 

απέκτησαν στην κατανόηση των άλλων πολιτισμών είναι το στοιχείο της «ελευθερίας-υπό-όρους» 

που απέκτησαν μέσω της αναδημιουργίας στις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ενός κοριτσιού το οποίο ζωγράφισε μία ζωγραφιά και χαμογελώντας λέει: «Κυρία 

ζωγράφισα μία corazon». Κατά τη διάρκεια της ζωγραφικής τραγουδούσαν τα νανουρίσματα πάντα 

χαμηλόφωνα και αργά, και αυτό συνέβαινε χωρίς την παραίνεση της νηπιαγωγού της τάξης: «Έτσι 

πρέπει να τραγουδάμε, κυρία, για να μπούμε στο κλίμα και να κοιμηθεί το μωρό». Τα παραπάνω 

ευρήματα συμφωνούν και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του MusiChild Project στο πώς η 

μουσική γίνεται δίοδος γνωριμίας και αποδοχής άλλων πολιτισμών (Anselmi et al., 2017). Ιδιαίτερα 

στη δική μας περίπτωση θεωρούμε ότι η συνεργασία με τις μητέρες των πολιτισμών της τάξης, η 

εμπλοκή των παιδιών στην ετοιμασία τοπικών γεύσεων, και η διαθεματική προσέγγιση που 

ακολουθήσαμε υποστήριξε ακόμα περισσότερο την κατανόηση του «άλλου». 

2.2.2. Παιδαγωγικό κλίμα της τάξης 

Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στο παιδαγωγικό κλίμα της τάξης. Μειώθηκαν οι 

εντάσεις, επικράτησε ηρεμία κατά τους τελευταίους μήνες της χρονιάς τους τελευταίους μήνες και 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι μαθητές ανυπομονούσαν για τις επόμενες 

δραστηριότητες τις οποίες περίμεναν με χαρά και προσμονή. Ανέπτυξαν συνεργατικότητα και 

ομαδικό πνεύμα. Στην αυλή άρχισαν να παίζουν ομαδικά παιχνίδια, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα 

παιδιά της τάξης. 

2.2.3. Επικοινωνία των παιδιών 

Η ομάδα της τάξης απέκτησε ισχυρούς δεσμούς. Μέσα στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης της 

κοινής εξέλιξης και προαγωγής, ανέπτυξαν την αποδοχή και τη διαπολιτισμική κατανόηση, 

καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση και το σεβασμό προς το συνάνθρωπο. 

Ο Γιάννης λέει στον Κρίστη (καταγωγή αλβανική): «Ωραία η Αλβανία Κρίστη. Θα έρθω για 

διακοπές το καλοκαίρι. Μου άρεσαν πολύ τα σπίτια τα πετρόχτιστα». 

Ο Κωνσταντίνος λέει για τον Ντένυ (καταγωγή ελληνο-ισπανική): «Κυρία, τον Ντένυ θα τον 

βγάλουμε πρόεδρο της τάξης». 

Στο διάλειμμα όταν τα παιδιά άλλου τμήματος γέλασαν περιπαικτικά επειδή η Σουκί είπε την 

τυρόπιτα «τυροπεπίτα», η Σταυρούλα θύμωσε και τους είπε: «Μην κοροϊδεύετε, προσπαθεί να 

μάθει ελληνικά, θα σας άρεσε εσάς να σας κοροϊδεύουν;». Η αποδοχή και η κατανόηση των λαών 

διαπιστώθηκε και την ημέρα που ήρθε στο σχολείο μας ο Άχμεντ (Σύριος πρόσφυγας, που δεν 

συμπεριλήφθηκε στην έρευνα γιατί γράφηκε στα μισά της χρονιάς στο σχολείο). Οι συμμαθητές 

του τον υποδέχθηκαν, τον ξενάγησαν στην τάξη, έπαιξαν μαζί του. Η Βάσω δήλωσε στους 

συμμαθητές της: «Πρέπει να τον βοηθήσουμε να μάθει ελληνικά! Για αυτό έρχεται στο σχολείο!» 

Στη βελτίωση της επικοινωνίας συνέβαλε και η συμμετοχή στην ορχήστρα Orff που 

οργάνωσε η εκπαιδευτικός με τα παιδιά της τάξης. Όλοι οι μαθητές έχοντας κοινό στόχο 

συνεργάστηκαν στις εκτελέσεις των τραγουδιών, προσφέροντας ένα ωραίο μουσικό αποτέλεσμα 

που παρουσιάστηκε κατά την ημέρα της παράστασης. Συμπεριλήφθηκαν τα τραγούδια: Corazon 

(Ισπανία), Nina-nina (Αλβανία), Μαθαίνω να αγαπώ (στίχοι-μουσική: Μαρίζα Κωχ) και Κοιμήσου 
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αγγελούδι μου (Ελλάδα), ενορχηστρωμένα με τεχνικές Orff. Παρατηρήθηκε ότι το μουσικό σύνολο 

έδρασε καταλυτικά στο να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα των παιδιών, δίνοντάς τους περιθώριο να 

εκφράσουν και να δοκιμάσουν τις ιδέες τους κατά τη μουσική εκτέλεση μέσα από διάδραση. Έτσι 

το μουσικό σύνολο αποτέλεσε έναν ακόμα συνδετικό κρίκο της ομάδας, όπως αναφέρει ο Sawyer 

(2003). 

2.2.4. Επικοινωνία της εκπαιδευτικού με τους γονείς 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά σχεδόν 

όλων των γονέων της τάξης. Κάποιοι γονείς οι οποίοι προέρχονταν από άλλους πολιτισμούς αρχικά 

εξέφρασαν δυσπιστία ως προς το αν τα παιδιά τους θα αντιμετωπίζονταν ισότιμα. Κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος η αρχική δυσπιστία και ανασφάλεια μετατράπηκε σε εμπιστοσύνη προς την 

εκπαιδευτικό της τάξης, ιδιαίτερα μετά την παρουσίαση του δικού τους πολιτισμού. 

Δεύτερη ομάδα, γονείς της κυρίαρχης κουλτούρας με στερεοτυπικές αντιλήψεις μόλις 

πληροφορήθηκαν για το πρόγραμμα εξέφρασαν έντονα την αντίρρησή τους προς την εκπαιδευτικό 

της τάξης και κατά τον πρώτο καιρό άλλαξαν συμπεριφορά απέναντί της, δείχνοντας μία επικριτική 

στάση και έναν αρνητισμό σε ό,τι αφορούσε το σχολείο. Όταν είδαν την απόδοση των παιδιών τους 

και τη χαρά τους στο σχολείο, σταδιακά αποδέχτηκαν το πρόγραμμα, μέχρι που στο τέλος του 

τετραμήνου εκφράστηκαν θετικά γι’ αυτό. 

Τέλος, η πλειοψηφία των γονιών ήταν από την αρχή ανοιχτοί στη διεξαγωγή του 

προγράμματος, δηλώνοντας με δημοκρατικό πνεύμα τη συγκατάθεσή τους, και ενισχύοντας τη 

θετική τους στάση προς την εκπαιδευτικό της τάξης. 

3. Συμπεράσματα 

Η έρευνα δράσης που διεξήγαμε πρόσφερε στους μαθητές προσχολικής ηλικίας μια σειρά 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, μέσα από τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης ομοιοτήτων και διαφορών 

ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Παράλληλα άμβλυνε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και 

προκαταλήψεις που ακόμα και παιδιά προσχολικής ηλικίας φέρουν ασυνείδητα από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον. Επιπρόσθετα τους δόθηκε η ευκαιρία, φεύγοντας από τον 

εγωκεντρικό μικρόκοσμό τους να αναπτύξουν την προσωπική τους ταυτότητα, που στη σύγχρονη 

κοινωνία δεν μπορεί να είναι άλλη παρά διαπολιτισμική. Επίσης βιώνοντας αισθητικές εμπειρίες 

μέσα στην ομάδα, μπόρεσαν να αναπτύξουν καλύτερα τη δημιουργικότητα και την αισθητική τους, 

μέσα από διαδικασίες μουσικής επιτέλεσης, και καθώς μοιράστηκαν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά κάθε πολιτισμού και από την αίσθηση του τόπου. Η παιδική ηλικία υπηρετεί την 

καλλιτεχνία στην ενήλικη ζωή, θέτοντας τις βάσεις για το μελλοντικό δημιουργικό μας έργο 

(Custodero, 2007). 

Σύμφωνα με τον Freire (1998) οι άνθρωποι έχουμε την τάση να θεωρούμε κατώτερο αυτό το 

οποίο είναι διαφορετικό από εμάς, κρίνοντας ότι ο τρόπος ύπαρξής μας είναι καλύτερος των 

«άλλων» και απορρίπτοντας τις διαφορές. Αντίστοιχα, ο Bennet (1993) αναφέρει ότι τα άτομα τα 

οποία ανήκουν στην κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα, συχνά υιοθετούν αμυντική στάση απέναντι στην 

απειλή της διαφορετικότητας, με αποτέλεσμα τα άτομα διαφορετικών πολιτισμών να 

αντιμετωπίζονται ως οι «άλλοι», οι «ξένοι» και να αξιολογούνται με βάση τις προσωπικές αξίες 

των γηγενών. Το σχολικό πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει καθοριστικά στην αλλαγή αυτών των 

αντιλήψεων. Μάλιστα η παρέμβαση από την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία αποδεικνύεται 

περισσότερο αποτελεσματική, καθώς στην περίοδο αυτή, οι ενδεχόμενες αρνητικές, στερεοτυπικές 

συμπεριφορές δεν έχουν πάρει ακόμη την πάγια και σταθερή μορφή των επόμενων χρονιών. 

Η συμμετοχή των παιδιών στην μουσική ορχήστρα αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο της 

ομάδας κατά τη διάρκεια της μουσικής δημιουργίας, προσφέροντάς τους παράλληλα την ικανότητα 

της αρμονικής συνύπαρξης. Η αρμονία της μουσικής κάνει τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα 

στους ήχους να συνεργάζονται, συμβάλλοντας σε ένα όμορφο αποτέλεσμα εξαρτώμενο από την 

ανάμειξη των διαφορών (Trevarthen, 2012). Κατ’ επέκταση η ανάγκη του ανθρώπου για αρμονία 
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κινήτρων, τον απομακρύνει από το προσωπικό συμφέρον και τον καθοδηγεί στην αρμονική 

κοινοτική ζωή. 

Μια απόδειξη του δεσίματος της ομάδας της τάξης είναι ότι τα παιδιά κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος και αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα έδειχναν τόση χαρά για το σχολείο, που δεν 

ήθελαν να το αποχωριστούν. Η μουσική λειτούργησε ως πρότυπο αρμονίας για την ανθρώπινη 

ύπαρξη και ανθρώπινη συνύπαρξη. Η αρμονία της μουσικής πρόσφερε στους μαθητές την αρμονία 

των σχέσεων. 
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Περίληψη 

Η φιλαναγνωσία και η σημασία της στη ζωή του παιδιού είναι γνωστή και καθοριστική. Η 

αγάπη για το διάβασμα δεν αποτελεί έμφυτη ιδιότητα, αλλά καλλιεργείται. Το σχολείο και ο 

εκπαιδευτικός αποτελούν μια βασική πηγή διαμεσολάβησης ανάμεσα στο βιβλίο και το παιδί 

συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας αμφίδρομης, ουσιαστικής και μόνιμης σχέσης. Στην παρούσα 

μελέτη αναλύεται η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στο σχολείο από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για την 

προώθηση της φιλαναγνωσίας στο σχολείο. Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν 

σε κατηγορίες με βάση την τεχνική της Ανάλυσης Περιεχομένου. Τα ευρήματα που προέκυψαν 

σκιαγραφούν την εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με την έννοια της 

φιλαναγνωσίας καθώς και την αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων στο δημοτικό σχολείο. 

Λέξεις κλειδιά: φιλαναγνωσία, εκπαιδευτικός, Ανάλυση Περιεχομένου 
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1. Εισαγωγή 

Η φιλαναγνωσία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που απουσιάζει από το επίσημο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό σύστημα. Η αναγκαιότητα να καλλιεργηθεί η αγάπη 

για το διάβασμα δε συνδέεται μόνο με καθημερινές ανάγκες ή με εκπαιδευτικές επιταγές, αλλά και 

με την αναγνώριση της αναμφισβήτητης συμβολής της στην ευρύτερη καλλιέργεια του ανθρώπου, 

καθώς και στην ουσιαστικότερη «εκπαίδευση του παιδιού» (Κατσίκη κ.ά., 2011).  

Η φιλαναγνωσία ή βιβλιοφιλία αναφέρεται στην ανάγνωση που γίνεται με βάση την ελεύθερη 

βούληση προσδοκώντας την ικανοποίηση που αντλείται από την ίδια την πράξη της ανάγνωσης 

(Clark, Rumbold, 2006). Αναφέρεται στους αναγνώστες που όχι απλά μπορούν να διαβάσουν, αλλά 

επιλέγουν να διαβάσουν (Cremin, 2014). Περιγράφεται ως «σύνθετη υπόθεση που εξαρτάται από 

κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και άλλους παράγοντες. Αποτελεί το σύνολο 

μιας διαπαιδαγώγησης και ενός πολιτισμικού περιβάλλοντος» (Αποστολίδου, 1998). Συνδέεται 

άμεσα με τη λειτουργία των κινήτρων, την εννοιολογική γνώση και την κοινωνική αλληλεπίδραση 

κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων (Guthrie, Alvermann, 1999). Επικεντρώνει το ενδιαφέρον 

στη θετική σχέση του παιδιού με το βιβλίο και στοχεύει στην ενδυνάμωση αυτής της σχέσης, 

πράγμα που συνιστά την καθεαυτό ουσία της φιλαναγνωσίας (Αρτζανίδου κ.ά., 2011). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα οφέλη από την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στα παιδιά είναι 

πολλαπλά και πολυεπίπεδα. Η αξία της φιλαναγνωσίας έγκειται στην ταυτόχρονη εκπαιδευτική 

εξέλιξη καθώς και την εν γένει ανάπτυξη των παιδιών (Clark, Rumbold, 2006). Οι ερευνητές 

τονίζουν με έμφαση ότι η ελεύθερη ανάγνωση είναι η πηγή της αναγνωστικής δύναμης, της 

λεξιλογικής και γραμματικής ανάπτυξης, της κατανόησης και της γραφής. Η ανάγνωση κάνει τα 

παιδιά καλύτερους αναγνώστες (Krashen, 2006) και θέτει τις βάσεις για μια θετική στάση στην 

ανάγνωση στη μετέπειτα ζωή (Guthrie, Alvermann, 1999). 

Το σχολείο και ο εκπαιδευτικός μέσα από ποικίλους ρόλους συμβάλλoυν στην ενδυνάμωση 

της σχέσης παιδιού – βιβλίου. Το σχολείο αποτελεί το μοναδικό θεσμό που απευθύνεται 

υποχρεωτικά σε μη αναγνώστες (Μαραγκουδάκη, 1994). Στα πρώτα χρόνια του σχολείου που είναι 

καθοριστικά για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών τίθενται τα θεμέλια της σχέσης 

του παιδιού με την ανάγνωση και συνακόλουθα της σχέσης του με το βιβλίο ως πηγή γνώσεων και 

μάθησης και πηγή πολιτισμικών εμπειριών και απόλαυσης (Αποστολίδου, 2002). Εξαιρετικά 

σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις της PISA  αποδεικνύουν ότι η φιλαναγνωσία 

μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και να υπερκεράσει τους 

μορφωτικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες του οικογενειακού πλαισίου (Kirsch, 2002). 

Εντούτοις, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου η ανάγνωση ενδιαφέρει 

κυρίως ως αναγνωστική δεξιότητα, η καλλιέργεια της οποίας θα οδηγήσει τους μαθητές στη 

σταδιακή εξοικείωση με τη γλώσσα (Κατσίκη κ.ά., 2011). Το σχολείο πολύ σπάνια επενδύει στα 

αναγνωστικά ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και το αναγνωστικό υλικό που υπάρχει στο σπίτι 

(Ofsted, 2004). Οι μαθητές καλούνται να υποδυθούν ταυτόχρονα το ρόλο του σχολικού αναγνώστη 

και του ελεύθερου αναγνώστη, βιώνοντας ουσιαστικά μία «διπλή λογοτεχνική ζωή» 

(Παπαβασιλείου – Χαραλαμπάκη, 2002). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη σημασία της φιλαναγνωσίας και προσπαθούν να την 

εντάξουν στη σχολική ύλη. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διερευνήθηκαν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την έννοια της φιλαναγνωσίας και την αξιοποίηση λογοτεχνικών 

κειμένων στο σχολείο.  Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου του 2016 και 

συμμετείχαν 442 εκπαιδευτικοί από τρεις νομούς (νομό Αττικής, νομό Θεσσαλονίκης και νομό 

Κοζάνης). Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από κλασικά σχολεία και σχολεία ΕΑΕΠ (Ενιαίο 

Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα). 
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Πίνακας 1: Κατανομή συμμετεχόντων με βάση το φύλο, τον τύπο σχολείου 

 και το νομό κατοικίας 

 

 Φύ

λο 

Σχολείο Νομός Κατοικίας 

 Α Γ Κ

λασικό 

Ε

ΑΕΠ 

Α

ττικής 

Θεσσαλ

ονίκης 

Κ

οζάνης 

Εκπαιδε

υτικοί 

1

73 

2

69 

26

3 

1

79 

2

46 

86 11

0 

Σύνολο 442 442 442 

 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια που περιλάμβαναν κυρίως 

ερωτήσεις «κλειστού» τύπου και δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες αναλύθηκαν με τη 

μέθοδο Ανάλυσης Περιεχομένου και οι οποίες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.  

Η Ανάλυση Περιεχομένου αποτελεί μια μέθοδο των κοινωνικών επιστημών που οδηγεί στη 

συστηματική κωδικοποίηση και ποσοτικοποίηση του γραπτού και προφορικού λόγου τους οποίους 

αναλύει με τη βοήθεια εργαλείων στατιστικής ανάλυσης.  Αυτό συνεπάγεται ότι δημιουργούνται 

σαφείς κατηγορίες για την ταξινόμηση των δεδομένων και ότι τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται 

στο κείμενο ποσοτικοποιούνται ούτως ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η σημασία που φέρουν στο 

ίδιο το κείμενο, αλλά και σε σύγκριση με άλλα.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας  

2.2.1. Έννοια της φιλαναγνωσίας 

Η πρώτη ερώτηση που οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν αφορούσε στην καθεαυτή 

έννοια της φιλαναγνωσίας και διαμορφώθηκαν οι παρακάτω τρεις κατηγορίες: α) τη διαμόρφωση 

του χώρου, β) την αγάπη για το διάβασμα και γ) τη φιλαναγνωσία στο σχολείο. 

 

11%

34%55%

Τι είναι η φιλαναγνωσία

φιλαναγνωσία στο 
σχολείο

αγάπη για το διάβασμα

διαμόρφωση χώρου

 

 

Διάγραμμα 1: «Τι είναι η φιλαναγνωσία» 

2.2.1.1. Κατηγορία: Διαμόρφωση του χώρου 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει  επιμέρους υποκατηγορίες: α) τη δημιουργία κατάλληλου 

χώρου - ύπαρξη γωνιάς ανάγνωσης και β) οι δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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 Πίνακας 2: Διαμόρφωση του χώρου 

 

 Κατηγορία: Η διαμόρφωση του χώρου Αριθμ

ός 

αναφορών 

Ποσοστό 

% 

α) Δημιουργία κατάλληλου χώρου – γωνιά 

ανάγνωσης  

187 42,2% 

β) Δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα 157 35, 5 % 

 

Για ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών είναι σημαντικό να δημιουργηθεί «ο κατάλληλος 

χώρος για να μπορέσουν οι μαθητές να μυηθούν στη μαγεία των βιβλίων». Επιπλέον, ένας χώρος 

«κατάλληλα διαμορφωμένος με τραπεζάκια, μαξιλάρια κλπ. που τα παιδιά θα μπορούν να 

επισκέπτονται με το δάσκαλο, θα κερδίσει το ενδιαφέρον τους». «Ένα άνετο και ελκυστικό 

περιβάλλον προσφέρει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για φιλαναγνώστες» και «μέσα σε μια φωλιά 

από τα βιβλία, αν μη τι άλλο, θα ανατραφούν φιλαναγνώστες» δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί. 

 Ταυτόχρονα «η ύπαρξη γωνιάς βιβλίου μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας αποτελεί  πόλο 

έλξης στους μαθητές». Επιπρόσθετα, «η γωνιά του βιβλίου με επιλεγμένους τίτλους και άνετα 

μαξιλάρια πάνω σε χαλί» αποτελεί φιλαναγνωσία για μία εκπαιδευτικό. 

Επιπλέον, όλες «οι δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο 

χώρο του σχολείου απαρτίζουν τη φιλαναγνωσία», σύμφωνα με πολλούς  εκπαιδευτικούς. 

Παράλληλα, «τα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβάλλουν στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας» 

και «οτιδήποτε συμβαίνει σε ένα σχολείο και αφορά στα βιβλία είναι φιλαναγνωσία». 

2.2.1.2. Κατηγορία: Αγάπη για το διάβασμα 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει  επιμέρους υποκατηγορίες: α) τη φιλαναγνωσία ως τρόπο 

ζωής β) την γνωριμία με όλα τα είδη, γ) τη φιλαναγνωσία της οικογένειας 

 
Πίνακας 3: Αγάπη για το διάβασμα 

 

Κατηγορία: Η αγάπη για το διάβασμα Αριθμός 

αναφορών 

Ποσοστό 

% 

α)  Φιλαναγνωσία ως τρόπος ζωής 145 32,4 % 

β) Γνωριμία με όλα τα είδη  37 8, 4 % 

γ) Φιλαναγνωσία της οικογένειας 32 7,2  % 

 

Η φιλαναγνωσία αποτελεί τρόπο ζωής, προσφέροντας στους μαθητές «μία ουσιαστική 

προσέγγιση στο βιβλίο». «Είναι μεράκι για το διάβασμα στην καθημερινότητα», «τρόπος ζωής που 

δεν μαθαίνεται, δεν καθοδηγείται, και πολύ περισσότερο δε διδάσκεται» ισχυρίζεται ένας 

εκπαιδευτικός. 

Παράλληλα, η φιλαναγνωσία είναι η αγάπη για τη λογοτεχνία για κάποιους εκπαιδευτικούς, 

ενώ για άλλους είναι η αγάπη για το διάβασμα γενικότερα, ανεξάρτητα από το είδος του 

αναγνώσματος. Σε αυτή την περίπτωση «οι μαθητές έρχονται σε επαφή με όλα τα είδη της 

λογοτεχνίας, τα γνωρίζουν και διακρίνουν με ποια θα αναπτύξουν σχέση». 

Η φιλαναγνωσία είναι και η ανάγνωση στο σπίτι για κάποιους εκπαιδευτικούς. «Αν τα παιδιά 

δεν έρθουν από μικρή ηλικία σε επαφή με τα βιβλία, είναι δύσκολο να τα αγαπήσουν μετά. Ένα 

σπίτι με ανθρώπους που διαβάζουν θα γεννήσει και μελλοντικούς αναγνώστες», θεωρεί ένας 

εκπαιδευτικός. 
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Κατηγορία: Φιλαναγνωσία στο σχολείο 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επιμέρους υποκατηγορίες: α) την ανάγνωση λογοτεχνικών 

βιβλίων στην τάξη, β) τη διάθεση χρόνου ανάγνωσης και γ) την έμφαση στην ύλη. 

 
Πίνακας 4: Φιλαναγνωσία στο σχολείο 

 

 Κατηγορία: Φιλαναγνωσία στο 

σχολείο 

Αριθμός 

αναφορών 

Ποσοστό 

% 

α)  Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων 

στην τάξη 

35 7,9 % 

β)  Διάθεση χρόνου ανάγνωσης 20 4,5 % 

γ)  Έμφαση στην ύλη 10 2,3 % 

 

Μερικοί εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι η φιλαναγνωσία είναι η ανάγνωση των βιβλίων μέσα 

στην τάξη. «Χρησιμοποιώντας τα κείμενα  από το Ανθολόγιο καταφεύγουμε στα βιβλία, τα οποία 

οι μαθητές γνωρίζουν». Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται η  «σύνδεση του βιβλίου με την 

καθημερινότητα των παιδιών». 

 Παράλληλα, φιλαναγνωσία σημαίνει και διάθεση χρόνου για την ανάγνωση. «Απαραιτήτως 

θα πρέπει να διατίθεται ένα δίωρο την εβδομάδα για ανάγνωση» καθώς «στους μαθητές αρέσει 

πολύ η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων στην τάξη». 

Παρόλα αυτά, «όσο κι αν το σχολείο μιλάει για φιλαναγνωσία, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για 

αυτή, αλλά για την ύλη που πρέπει να βγάλει» ισχυρίζεται μία εκπαιδευτικός. Επιπλέον, «δίνεται 

μεγάλο βάρος στα γραμματικά φαινόμενα στο μάθημα της γλώσσας κι όχι στην προσπάθεια 

επεξεργασίας των κειμένων του βιβλίου και κατ’ επέκταση προσπάθεια φιλαναγνωσίας». 

2.2.2. Αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στο σχολείο 

Στη δεύτερη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκφράσουν πώς αξιοποιούν τα 

λογοτεχνικά κείμενα στο σχολείο. Με βάση τις απαντήσεις τους διαμορφώθηκαν οι εξής γενικές 

κατηγορίες: α) διδακτικές πρακτικές, β) συζήτηση και επεξεργασία νοήματος, γ) αδυναμίες, δ) 

γνωριμία με το συγγραφέα, ε) ευαισθητοποίηση – συναισθηματική ωρίμανση, στ) αισθητική 

απόλαυση, ζ) επετειακά κείμενα, η) ιδεολογία – ανάπτυξη απόψεων. 
 

διδακτικές πρακτικές
32%
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11%

ευαισθητοποίηση -
συναισθηματική 

ωρίμανση
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Αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στο σχολείο

 
Διάγραμμα 2: Αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στο σχολείο 
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2.2.2.1. Κατηγορία: Διδακτικές πρακτικές  

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει πολλές υποκατηγορίες: α) ενίσχυση αναγνωστικής 

ικανότητας – καλλιέργεια λόγου, β)  δραματοποίηση – παντομίμα – παιχνίδια ρόλων, γ)  παραγωγή 

λόγου (πεζά, περιλήψεις, ποίηση), δ) διερεύνηση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, ε) 

πρόγραμμα φιλαναγνωσίας – ευέλικτη ζώνη, στ) καλλιτεχνική έκφραση (εικαστικά – μουσική), ζ) 

χρήση νέων τεχνολογιών , η) σχολική βιβλιοθήκη, θ) συμμετοχή σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. 

 
Πίνακας 5:  Διδακτικές Πρακτικές 

 

Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας τα λογοτεχνικά βιβλία χρησιμοποιούν ποικίλες διδακτικές 

πρακτικές μέσα στην τάξη. «Μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα, ενισχύεται η αναγνωστική 

ικανότητα των μαθητών, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται ο λόγος τους, να αναπτύσσεται η 

φωνολογική ενημερότητα στις μικρότερες τάξεις και να εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό τους». Μεγάλο 

μέρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών συγκεντρώνει η μεγαλόφωνη και η σιωπηρή ανάγνωση, 

που αποτελεί και μία ιδιαίτερα διαδεδομένη  πρακτική στο σχολείο. «Διαβάζουμε κάθε μέρα 

μεγαλόφωνα ή σιωπηρά στην τάξη», αναφέρει μία εκπαιδευτικός. 

Πολλές απαντήσεις των ερωτηθέντων συγκεντρώνονται σε δραστηριότητες θεατρικού 

παιχνιδιού που περιλαμβάνουν τη δραματοποίηση, την παντομίμα και τα παιχνίδια ρόλων, 

υποστηρίζοντας ότι στους μαθητές αρέσει πολύ η δραματοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων. 

«Μία από τις αγαπημένες μας δραστηριότητες είναι να δραματοποιήσουμε μερικές σκηνές του 

βιβλίου. Αυτό δίνει μεγάλη χαρά στα παιδιά και αποφορτίζει την ατμόσφαιρα» αναφέρει 

χαρακτηριστικά μία εκπαιδευτικός.  

Παράλληλα, τα λογοτεχνικά κείμενα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γραπτού λόγου, 

όπως είναι τα πεζά κείμενα, οι περιλήψεις και τα ποιήματα. «Με αφορμή ένα κείμενο οι μαθητές 

γράψανε καταπληκτικά ποιήματα», δηλώνει μία εκπαιδευτικός.  

Επιπλέον, τα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν ένα πεδίο για εξέταση γραμματικών και 

συντακτικών φαινομένων καθώς και περαιτέρω εξάσκηση πάνω σε αυτά. «Ένα λογοτεχνικό 

Κατηγορία: Διδακτικές πρακτικές Αριθμός 

αναφορών 

Ποσοστό % 

α) Ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας – 

καλλιέργεια του λόγου 

172 
38,9% 

β)  Δραματοποίηση – παντομίμα – παιχνίδια 

ρόλων  

90 
20,4% 

γ) Παραγωγή λόγου (πεζά, περιλήψεις, 

ποίηση) 

77 
17,4% 

δ) Διερεύνηση γραμματικών και συντακτικών 

φαινομένων 

72 
16,3% 

ε) Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας – ευέλικτη 

ζώνη 

50 
11,3% 

στ) Καλλιτεχνική έκφραση (εικαστικά – 

μουσική)  

20 
4,5 % 

ζ)  Χρήση νέων τεχνολογιών  13 
2,9 % 

η)  Σχολική βιβλιοθήκη 10 2,3 % 

θ) Συμμετοχή σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς 10 
2,3% 
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κείμενο που ενδιαφέρει τα παιδιά μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για γραμματικά και 

συντακτικά φαινόμενα», υποστηρίζει ένας εκπαιδευτικός. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών η ενασχόληση με τα λογοτεχνικά κείμενα πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος φιλαναγνωσίας στην ώρα της ευέλικτης ζώνης, καθώς προσφέρεται ο απαραίτητος 

χρόνος.  

Ακόμη, η λογοτεχνία συναντά κι άλλες μορφές τέχνης, όπως είναι τα εικαστικά και η 

μουσική. «Ένα κείμενο στάθηκε η αφορμή για μια έκθεση ζωγραφικής στο σχολείο», καταγράφει 

μία εκπαιδευτικός. Συνήθως οι μαθητές αναπαριστούν εικόνες των λογοτεχνικών κειμένων ή 

συνδυάζουν τη μουσική. Μικρό ποσοστό απαντήσεων συγκεντρώνει η αξιοποίηση των 

λογοτεχνικών κειμένων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν κυρίως τη 

σελίδα του «Μικρού Αναγνώστη» ή την προβολή κάποιων ταινιών με αφορμή ένα βιβλίο. 

«Διαβάζουμε ιστορίες και βιβλία από τη σελίδα του Μικρού Αναγνώστη και αυτό αρέσει στα 

παιδιά γιατί συνδυάζει τα παραμύθια με τον υπολογιστή, που είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα», 

σημειώνει μία εκπαιδευτικός, ενώ μία άλλη τονίζει ότι «παρακολουθούμε για την εκμάθηση των 

γραμμάτων το «Ένα γράμμα, μια ιστορία», που λατρεύουν τα παιδιά, καθώς έχει έμμετρες ιστορίες 

με πολύ ωραία κινούμενα σχέδια». 

 Τέλος, η αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων δε συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό με τη 

σχολική βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. 

2.2.2.2. Κατηγορία: Συζήτηση και επεξεργασία νοήματος 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τρεις επιμέρους υποκατηγορίες: α) την επεξεργασία 

νοήματος, β) τον προβληματισμό – συζήτηση. 

 
Πίνακας 6:  Συζήτηση και επεξεργασία νοήματος 

 

 Κατηγορία: Συζήτηση και επεξεργασία 

νοήματος 

Αριθμός 

αναφορών 

Ποσοστό 

% 

α)  Επεξεργασία νοήματος 142 32,1% 

β)  Προβληματισμός – συζήτηση  84 19% 

 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη ερώτηση αφορούν στον προβληματισμό 

και τη συζήτηση που προκύπτουν από τα λογοτεχνικά κείμενα μέσα στην τάξη. Ένα μεγάλο μέρος 

των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι «η επεξεργασία του νοήματος των κειμένων θα οδηγήσει σε 

νοηματική ανάλυση και κατ’ επέκταση καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου». Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι «πραγματοποιείται ανάλυση όσον αφορά το κειμενικό είδος στο 

οποίο ανήκει το λογοτεχνικό κείμενο καθώς και περαιτέρω ανάλυση και προσδιορισμός της εποχής 

κατά την οποία γράφτηκε, δίνοντας το έναυσμα για εμβάθυνση και γενικότερη συζήτηση». 

2.2.2.3. Κατηγορία: Αδυναμίες 

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τέσσερις υποκατηγορίες: α) τα ελλιπή κείμενα, β) 

τον περιορισμό σε λογοτεχνικά κείμενα, γ) τα δυσνόητα κείμενα και δ) τα χωρίς ενδιαφέρον 

κείμενα. 

 
Πίνακας 7: Αδυναμίες 

 

Κατηγορία: Αδυναμίες Αριθμός 

αναφορών 

Ποσοστό 

% 

α)  Κείμενα χωρίς ενδιαφέρον 85 19,2% 

β) Ελλιπή κείμενα 70 15,8 % 

γ) Περιορισμός των κειμένων σε 30 6,8% 
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λογοτεχνία 

δ) Δυσνόητα κείμενα 25 5,6 % 

 

Στην προκείμενη κατηγορία οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στα λογοτεχνικά κείμενα που 

υπάρχουν ήδη στα σχολικά βιβλία, τα οποία θεωρούν χωρίς ενδιαφέρον για τα παιδιά, ελλιπή και 

δυσνόητα. Ισχυρίζονται ότι «πολλά από τα κείμενα είναι παλιά και σε πολλές περιπτώσεις 

αναχρονιστικά για τα παιδιά και δεν προσελκύουν καθόλου το ενδιαφέρον τους». Αρκετοί 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι «τα λογοτεχνικά κείμενα στα εγχειρίδια είναι λίγα και σε συνδυασμό 

με τον όγκο της ύλης και το συνολικό αριθμό κειμένων καθιστούν δύσκολη την περαιτέρω 

αξιοποίησή τους». Παράλληλα, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών δεν θα έπρεπε να 

εστιάζουν μόνο στη λογοτεχνία, αλλά «να υπάρχει δυνατότητα εξοικείωσης και με άλλα είδη, π.χ. 

δοκίμια, επιστολές, βιογραφίες κλπ», καθώς και «είδη που οι μαθητές δεν έρχονται εύκολα σε 

επαφή». Επιπλέον, παρατηρείται «έλλειψη σε δημοτικά τραγούδια, ενώ περισσεύουν οι 

προσκλήσεις, οι αγγελίες και οι συνταγές». 

2.2.2.4. Κατηγορία: Γνωριμία με το συγγραφέα 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δύο επιμέρους υποκατηγορίες: α) τη γνωριμία με το 

συγγραφέα και τα έργα του και β) τη γνωριμία και παρότρυνση για περαιτέρω ανάγνωση στο σπίτι 

άλλων έργων του ίδιου συγγραφέα. 

 
Πίνακας 8: Γνωριμία με το συγγραφέα 

 

 Κατηγορία: Γνωριμία με το 

συγγραφέα 

Αριθμός 

αναφορών 

Ποσοστό 

% 

α)  Γνωριμία με το συγγραφέα και το 

έργο του 

115 26 % 

β) Παρότρυνση για περαιτέρω ανάγνωση 

στο σπίτι 

25 5,6 % 

 

Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τα λογοτεχνικά κείμενα στο σχολείο για να γνωρίσουν οι 

μαθητές τους συγγραφείς και να αντλήσουν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο τους. Επιπλέον, 

«προτείνεται στους μαθητές να διαβάσουν ολόκληρο το βιβλίο από το οποίο προέρχεται το 

απόσπασμα». Κατ’ επέκταση, «προτείνονται άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα ή άλλα σχετικά 

κείμενα άλλων συγγραφέων για ανάγνωση στο σπίτι». Αυτό συνεπάγεται ότι «μπορεί να 

δημιουργηθεί ένας ιστός ανάγνωσης και διασκέδασης για τους μαθητές» αναφέρει χαρακτηριστικά 

ένας εκπαιδευτικός. 

2.2.2.5. Κατηγορία: Ευαισθητοποίηση – Συναισθηματική ωρίμανση 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τρεις υποκατηγορίες: α) τη συναισθηματική έκφραση - 

ευαισθητοποίηση, β) την ώρα ελευθερίας για την έκφραση απόψεων, επιθυμιών και σκέψεων και γ) 

τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους – κοινωνικοποίηση. 

 
Πίνακας 9: Ευαισθητοποίηση – Συναισθηματική ωρίμανση 

 

Κατηγορία: Ευαισθητοποίηση – 

Συναισθηματική ωρίμανση 

Αριθμ

ός 

αναφορών 

Ποσοστ

ό % 

α)  Συναισθηματική έκφραση – 

Ευαισθητοποίηση  

89 20,1% 

β)  Ώρα ελευθερίας για έκφραση απόψεων, 25 5,6 % 
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επιθυμιών, σκέψεων 

γ) Δυνατότητα συμμετοχής σε όλους – 

κοινωνικοποίηση 

13 2,9 % 

 

Για πολλούς εκπαιδευτικούς «τα λογοτεχνικά κείμενα στην τάξη αποτελούν πηγή 

δημιουργίας και έμπνευσης» και «είναι ένα ερέθισμα για να καλπάσει η φαντασία των παιδιών». Οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η χρήση των λογοτεχνικών βιβλίων το σχολείο θα συμβάλλει στη 

συναισθηματική έκφραση των μαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε ποικίλα κοινωνικά 

θέματα και την «καλλιέργεια της ενσυναίσθησης σε αξίες, όπως η αγάπη, η φιλία, η οικογένεια». 

Παράλληλα, θεωρούν ότι  «η φιλαναγνωσία αποτελεί μια ώρα ελευθερίας, δημιουργικότητας στην 

οποία μπορούν να εκφραστούν απόψεις, επιθυμίες και σκέψεις. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η 

δυνατότητα να συμμετέχουν και οι πιο αδιάφοροι ή αδύναμοι μαθητές». 

2.2.2.6. Κατηγορία: Αισθητική απόλαυση 

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά στην αισθητική απόλαυση και επιμερίζεται σε δύο  

υποκατηγορίες: α) την αισθητική απόλαυση και β) τη συνάντηση των παιδιών με το βιβλίο. 

 
Πίνακας 10: Αισθητική απόλαυση 

 

Κατηγορία: Αισθητική απόλαυση Αριθμός 

αναφορών 

Ποσοστό 

% 

α) Αισθητική απόλαυση 78 17,6 % 

β)  Συνάντηση με το βιβλίο  23 5,2% 

 

Η αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων στο σχολείο αφορά κυρίως στην αισθητική 

απόλαυση καθώς και τη συνάντηση του παιδιού με το βιβλίο. «Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη 

χαρά της ανάγνωσης» και τα λογοτεχνικά έργα αποτελούν το «εφαλτήριο της καλλιέργειας της 

φιλαναγνωσίας» όπως και τον «κρίκο για τη συνάντηση του παιδιού με το βιβλίο σε μία χαλαρή 

διαδικασία διασκέδασης μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας». 

2.2.2.7. Κατηγορία: Επετειακά κείμενα 

Η κατηγορία αυτή περιέχει δύο υποκατηγορίες: α) τα επετειακά – ευκαιριακά κείμενα που 

συνδέονται με την ιστορία και την κοινωνία και β) τα λογοτεχνικά βιβλία που προτείνονται στο 

τέλος κάθε διδακτικής ενότητας. 

 
Πίνακας 11: Επετειακά κείμενα 

 

Κατηγορία: Επετειακά κείμενα Αριθμός 

αναφορών 

Ποσοστό 

% 

α)  Ευκαιριακά – επετειακά κείμενα 33 7,5 % 

β)  Ολοκλήρωση θεματικής ενότητας 25 5,6% 

 

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν λογοτεχνικά κείμενα μέσα στην τάξη δοθείσης της 

ευκαιρίας κάποιας επετείου ή γιορτής. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί τα χρησιμοποιούν 

ως «βάση για να μιλήσουμε για κάποια θέματα, π.χ. ιστορικά». Επιπλέον, στις σχολικές γιορτές 

αξιοποιούνται κείμενα, πεζά και ποιήματα, για να παρουσιαστούν τα αντίστοιχα γεγονότα και «να 

αποκτήσουν οι μαθητές μια εικόνα για τα δρώμενα της εποχής». 

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας στο βιβλίο της Νεοελληνικής 

Γλώσσας, προτείνονται λογοτεχνικά βιβλία, τα οποία οι εκπαιδευτικοί «προτείνουν στα παιδιά να 

διαβάσουν μεμονωμένα ή διαβάζουν όλοι μαζί στην τάξη, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες». 
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2.2.2.6.8. Κατηγορία: Ιδεολογία – ανάπτυξη απόψεων 

Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνει υποκατηγορίες και περιορίζεται σε μία, την 

ιδεολογία και την ανάπτυξη των απόψεων. 

 
Πίνακας 12: Ιδεολογία – ανάπτυξη απόψεων 

 

Κατηγορία: Ιδεολογία – ανάπτυξη 

απόψεων 

Αριθμός 

αναφορών 

Ποσοστό 

% 

 Ιδεολογία – ανάπτυξη απόψεων 23 5, 2% 

 

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα δύναται να προβληθούν 

διάφορες απόψεις και οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με νέες σκέψεις και αντιλήψεις που 

ενδεχομένως δώσουν «μία νέα οπτική και μία νέα εκδοχή των γεγονότων». Επιπρόσθετα, οι 

μαθητές θα γνωρίσουν «ιδεολογίες, με την έννοια της γνώμης και της θέσης που θα φωτίσουν 

διαφορετικές σκοπιές των γεγονότων» με σκοπό «την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της 

διαλεκτικότητας». 

3. Συμπεράσματα 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι από τα ευρήματα προέκυψε η διαπίστωση ότι για ένα μεγάλο 

μέρος των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα η φιλαναγνωσία συνίσταται στη 

διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου και κλίματος για να καλλιεργηθεί στη συνέχεια η αγάπη για το 

διάβασμα. Παράλληλα, για τους εκπαιδευτικούς φιλαναγνωσία είναι και οι αντίστοιχες δράσεις και 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό πλαίσιο. 

Μια δεύτερη διαπίστωση αφορά στην αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων στην τάξη, 

που πραγματοποιείται κυρίως  για την ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας και την καλλιέργεια 

και παραγωγή λόγου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα λογοτεχνικά κείμενα αξιοποιούνται σε 

δραστηριότητες δραματοποίησης και παιχνίδια ρόλων. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν με έμφαση τις 

αδυναμίες που παρουσιάζουν τα κείμενα (χωρίς ενδιαφέρον ελλιπή, δυσνόητα). Εντούτοις, η 

αισθητική απόλαυση, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια της φιλαναγνωσίας, δεν είναι 

στις προτεραιότητες των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, από τα ευρήματα δε φαίνεται να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ή να αξιοποιείται η σχολική βιβλιοθήκη. 

Γενικότερα, θα λέγαμε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη φιλαναγνωσία σημαντική για το 

σχολείο, εντούτοις οι αντικειμενικές δυσκολίες, έλλειψη χρόνου και υλικοτεχνικής υποδομής 

(σχολικές βιβλιοθήκες, βιβλία κ.ά.) δυσχεραίνουν  το έργο τους. Παρόλα αυτά ακόμη δεν έχει 

καθιερωθεί στη συνείδηση της σχολικής κοινότητας η κουλτούρα της φιλαναγνωσίας ως ξεχωριστή 

ώρα ανάγνωσης και αισθητικής απόλαυσης. 
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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούνται αλματώδεις αλλαγές σε όλους τους τομείς της 

επιστήμης, της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι αλλαγές οφείλουν 

να επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική και τη μορφή της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρακολουθεί τις αλλαγές και αξιοποιεί τα δεδομένα 

αποβλέποντας στην αποτελεσματικότητα, που χωρίς να παραβλέπει τον άνθρωπο, οραματίζεται τον 

άνθρωπο που «προσαρμόζεται» στις νέες συνθήκες της επιδίωξης, απόκτησης, διαχείρισης και 

αξιοποίησης της γνώσης. 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ, το μοντέλο 

που κυριαρχεί στο εκπαιδευτικό μας σύστημα βασίζεται κυρίως στην αυτοτελή διδασκαλία των 

διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, μοντέλο που δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη «εσωτερική 

συνοχή» και την «ενιαία οριζόντια ανάπτυξη των περιεχομένων». Τα ΑΠΣ, όταν συνδεθούν 
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οριζόντια, μπορούν να εξασφαλίζουν την επεξεργασία θεμάτων από πολλές οπτικές γωνίες ώστε να 

φωτίζονται πολυπρισματικά και να αναδεικνύεται η γνώση και η σχέση της με την πραγματικότητα. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαθεματική προσέγγιση καθώς η αποτελεσματική διδασκαλία 

και η αποτελεσματική μάθηση είναι σημαντικοί παράγοντες για την ανέλιξη της ποιότητας της 

εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η εργασία αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Στο δεύτερο μέρος 

προσεγγίζονται οι έννοιες «διαθεματικότητα», «διεπιστημονικότητα» και συναφείς με αυτές 

έννοιες και παρουσιάζεται η αναγκαιότητα διάχυσης της διαθεματικότητας στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ακολουθεί η μεθοδολογία και οι στόχοι της έρευνας και παρουσιάζονται τα ευρήματα, όπως 

αυτά προέκυψαν από την ανάλυση και ερμηνεία των ποιοτικών δεδομένων. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με το μέρος όπου περιλαμβάνονται η συνεκτίμηση των ευρημάτων και η 

διατύπωση των γενικών συμπερασμάτων που προέκυψαν. Διαπιστώνεται πως οι εκπαιδευτικοί δεν 

έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς είναι η διαθεματικότητα, αν και γενικά η πλειοψηφία έχει 

θετική στάση για αυτή.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματική προσέγγιση, διδακτική πράξη, εισαγωγή καινοτομιών, σχολική 

μονάδα  

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται ως εποχή των γρήγορων κοινωνικών, οικονομικών, 

πολιτικών, αλλά και επιστημονικών αλλαγών, οι οποίες συνδυάζονται με την ταχύτατη παραγωγή 

γνώσεων. Το γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών και εξελίξεων αγγίζει άμεσα και το σχολείο, το 

οποίο καλείται να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων δεδομένου ότι υπάρχει ένα διάχυτο αίσθημα 

στην κοινή γνώμη ότι το σχολείο βρίσκεται σε δυσαρμονία με το περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσεται. Ενώ οι αλλαγές στην κοινωνία είναι όλο και πιο γρήγορες, οι αλλαγές στην παιδεία 

καθυστερούν, δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ του σχολείου και του εξωτερικού κόσμου.  

Ως εκ τούτου καλείται το σχολείο να αναπροσαρμόσει τους στόχους, την οργάνωση και 

λειτουργία του, αλλά και το πλαίσιο του διδακτικού και παιδαγωγικού του προσανατολισμού, ώστε 

να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να παρέχει την απαιτούμενη μόρφωση στις μελλοντικές 

γενεές. 

Διαθεματικότητα 

Θα ανέμενε κανείς, μετά τη θεσμοθέτηση του ΔΕΠΠΣ/ΦΕΚ303&304, 13-3/2003, ότι η 

σύγχυση σχετικά με την έννοια της διαθεματικότητας θα είχε αποσαφηνιστεί, έστω από όσους την 

εισήγαγαν στην ελληνική εκπαίδευση. Ωστόσο, η γενικόλογη διάκριση μεταξύ 

διεπιστημονικότητας και διαθεματικότητας συμβάλλει στη διατήρηση της σύγχυσης και στην 

άσκηση κριτικής, ιδιαίτερα για τον δεύτερο όρο: 

 Ως όρος χωρίς φιλοσοφικό υπόβαθρο που υιοθετήθηκε χωρίς σοβαρή ενασχόληση με τη 

φιλοσοφία της παιδείας, (Βώρος, Φ., 2002) 

 Ως όρος στερούμενος επιστημονικότητας, ο οποίος με τον τρόπο που εισάγεται ταυτίζεται 

με την διεπιστημονικότητα (Γρόλλιος, Γ., 2004) 

 Ως όρος που διαχέει ένα «επιτυχές επικάλυμμα αγραμματοσύνης» στο βαθμό που επιλέγεται 

αυθαίρετα, δε διασαφηνίζεται το επιστημολογικό του υπόβαθρο και δεν στηρίζεται σε μια 

ιστορικοκριτική θεώρηση της πραγματικότητας (Νούτσος, Π., 2003) 

 Ως παιδαγωγική προσέγγιση που «τείνει να δικαιολογήσει και να δικαιώσει το κοινωνικο-

πολιτικό status quo» (Νούτσος, Π., 2003), το οποίο κυριαρχείται τα τελευταία χρόνια από 

τα νεοφιλελεύθερα-νεοσυντηρητικά ιδεολογήματα (Γρόλλιος, Γ., 2004) 
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Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για εναλλακτικές προτάσεις ικανές να διασαφηνίσουν 

την παραπάνω σύγχυση και να διαμορφώσουν πειστικές προτάσεις και νέα δυναμική, εμπνέοντας 

τους εκπαιδευτικούς προς όφελος της εκπαίδευσης και ευρύτερα της παιδείας στη χώρα μας. 

Διαθεματικότητα και ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Η διαθεματικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ακούει στο όνομα Ενιαία 

Συγκεντρωτική διδασκαλία (Βαρνάβα-Σκούρα, 1990) που ανταποκρίνεται στα πορίσματα της 

Μορφολογικής Ψυχολογίας, ως προς τον τρόπο πρόσληψης των μηνυμάτων που εκπέμπει στο παιδί 

ο περιβάλλων χώρος (Dorsch, 1982).  

Η γνώση σύμφωνα με την Ενιαία Συγκεντρωτική διδασκαλία, πρέπει να δομείται μέσα από 

μία πολύπλευρη, διεπιστημονική προσέγγιση, επειδή ο άνθρωπος συλλαμβάνει την εικόνα του 

περιβάλλοντος, κατ’ αρχήν συνολικά, ως ολοκληρωμένες μορφές και στη συνέχεια να επιχειρεί να 

αναλύσει και να προσεγγίσει διεξοδικά τα επιμέρους στοιχεία. Βέβαια, στο πλαίσιο ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος συντηρητικού και βιβλιοκεντρικού όπως το ελληνικό, δεν ήταν δυνατό 

παρά να εφαρμοστεί η πλέον συντηρητική πτυχή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας, που 

εξυπηρέτησε τους σκοπούς του συστήματος (Χρυσαφίδης, 2003:15-16).  

Ειδικότερα, με τον όρο «διαθεματικότητα» αναφερόμαστε στη θεωρητική αρχή οργάνωσης 

του αναλυτικού προγράμματος που καταλύει τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της 

σχολικής γνώσης, παραβλέπει τις προτεραιότητές τους και τις εσωτερικές δομές τους και επιχειρεί 

να προσεγγίσει τη σχολική γνώση ενιαιοποιημένη, όπως προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη 

θεμάτων καθολικού ενδιαφέροντος και μείζονος σημασίας για τον πολιτισμό (Ματσαγγούρας, 

2006:48). 

Στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, το περιεχόμενο της διδασκαλίας δεν αφορά 

ξεχωριστά μαθήματα που γίνονται σε τακτή ώρα το καθένα, αλλά καταστάσεις μάθησης οι οποίες 

προσεγγίζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας ως κάτι ενιαίο και αδιαίρετο (Θεοφιλίδης, 2002:11). 

Μέσα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς η διαθεματική προσέγγιση προωθείται 

έμμεσα σύμφωνα με τις εξής αρχές (Χρυσοχόος, 2003:25) : 

 ακολουθείται το σύγχρονο μοντέλο μάθησης και οι μαθητές δουλεύουν με βάση τις 

συνθετικές εργασίες 

 έμφαση δίνεται στη διαδικασία μάθησης η οποία υποβοηθείται από πρωτοβουλίες των 

μαθητών για δράση και έρευνα 

 στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα καθημερινά 

 η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε ενεργητικές συνεργασίες μαθητών που 

υποστηρίζονται από γονείς, κηδεμόνες, συλλόγους. 

Με τον όρο «διαθεματική προσέγγιση» εννοείται συνήθως η οργάνωση της διδασκαλίας που 

χαρακτηρίζεται από την πραγμάτευση ενός θέματος από διάφορες επιστημονικά οπτικές γωνίες και 

από τη μορφή της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, που είναι εργαστηριακής και 

ανακαλυπτικής μορφής.  

Τα θέματα τίθενται με τη μορφή προβλημάτων και οι μαθητές αναλαμβάνουν να τα 

επιλύσουν, ακολουθώντας τη διαδικασία που είναι γνωστή ως project, διερεύνηση, επίλυση 

προβλημάτων κλπ. Στο επίπεδο του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος, η διαθεματικότητα 

μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από την οργάνωση του περιεχομένου των επιμέρους γνώσεων με 

κριτήριο βασικές έννοιες που έχουν γενικευτικό χαρακτήρα και η προσέγγισή τους αποτελεί 

αντικείμενο πολλών επιστημών (Δάλκος, 2003:93 ). 

Διεπιστημονικότητα 

Με τον όρο «διεπιστημονικότητα» αναφερόμαστε στον τρόπο οργάνωσης του αναλυτικού 

προγράμματος που διατηρεί τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια επιλογής και διάταξης της σχολικής 
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γνώσης, αλλά επιχειρεί με ποικίλους τρόπους, τεχνικές και προσεγγίσεις να συσχετίσει μεταξύ τους 

το περιεχόμενο των διακριτών μαθημάτων.  

Σημείο εκκίνησης και κριτήρια επιλογής στα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών 

αποτελούν η λογική, η εννοιολογική υποδομή, οι κυρίαρχες δομές, οι αλληλουχίες και οι 

μεθοδολογικές επιλογές των αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων.  

Με τον τρόπο αυτό τα μαθήματα διατηρούνται και ζητούμενο αποτελεί η ανεύρεση τρόπων 

σύμπραξης και συσχέτισης του περιεχομένου τους (Ματσαγγούρας, 2002:24). 

 Όπως αναφέρει ο Τουλιάτος (2008), «διεπιστημονικότητα» είναι η ιστορική πορεία της 

ανθρώπινης γνώσης, μια ενότητα πολύπλοκη και αντιφατική ανάμεσα στις επιστήμες. Επιζητεί νέο 

προσδιορισμό και οριοθέτηση των επιστημονικών αντικειμένων, καθώς διατυπώνει νέα θεμελιώδη 

προβλήματα και επεξεργάζεται τις απαντήσεις τους.  

Με τη διεπιστημονικότητα δεν περιγράφουμε και δεν αναλύουμε τι είναι ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο στο πεδίο της επιστήμης, αλλά προσεγγίζουμε πλευρές αυτού στα όρια των επιστημών 

και το εξαντλούμε όσο είναι δυνατό σε μια ευρεία ενοποίηση. Επομένως, βοηθά στο να 

συγκροτήσουμε γενικά προβλήματα και να τα συνδέσουμε με τα ειδικά, έτσι ώστε να δίνουμε 

θεωρητικές απαντήσεις που θα συνδέονται με τις πρακτικές εφαρμογές.  

Επίσης, αποτελεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ερμηνευτικής μεθόδου των 

ανθρωπιστικών, κοινωνικών και φυσικών επιστημών, στο βαθμό που επιχειρείται η αξιοποίηση των 

γενικών γνώσεων, συγγενών επιστημών (Χρυσαφίδης, 2003:12). 

Σύγκριση διαθεματικότητας - διεπιστημονικότητας 

Η χρησιμοποίηση του όρου διαθεματικό στον τίτλο του ΠΣ, καθώς και η παράλληλη χρήση 

του όρου διεπιστημονικότητα, χωρίς επιστημονικό προσδιορισμό, δημιούργησαν εκτεταμένη 

σύγχυση. Για αυτό τον λόγο είναι αναγκαίο να αναφερθούμε στις ομοιότητες και διαφορές των δύο 

αυτών εννοιών. 

Κοινά στοιχεία των δύο προγραμμάτων είναι η συστηματική προσπάθεια υπέρβασης του 

μεμονωμένου και του αποσπασματικού, με την ανάδειξη σχέσεων και συναρτήσεων μεταξύ 

διαφορετικών αντικειμένων και η χρησιμοποίηση μεθοδολογικών προσεγγίσεων ολιστικής μορφής 

(Φύκαρης, 2005:25). Επιπρόσθετα, ομοιάζουν και στον διερευνητικό προσανατολισμό, ο οποίος 

είναι φυσικό επακόλουθο της αναζήτησης σχέσεων και προσωπικών νοηματοδοτήσεων, τις οποίες 

κατά βάση προωθούν (Ματσαγγούρας, 2006:111). Ωστόσο, ο Beane μας προσφέρει ένα ασφαλές 

κριτήριο για να διακρίνουμε τη διαθεματική από τη διεπιστημονική προσέγγιση: τον τρόπο με τον 

οποίο σχεδιάζονται.  

Στη διαθεματική προσέγγιση, ο σχεδιασμός ξεκινά από ένα κεντρικό θέμα και προχωρά με 

τον προσδιορισμό των ιδεών ή των εννοιών που σχετίζονται με το θέμα, καθώς και 

δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να διερευνήσουν αυτές τις ιδέες. Ο 

σχεδιασμός πραγματοποιείται χωρίς να παίρνει υπόψη τις διαχωριστικές γραμμές των μαθημάτων, 

αφού κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση του θέματος. Στη διεπιστημονική προσέγγιση, ο 

σχεδιασμός ξεκινά από την αναγνώριση των ταυτοτήτων των διαφορετικών μαθημάτων, όπως και 

των περιεχομένων και τω ικανοτήτων που περιέχονται σε αυτά και πρέπει να κατακτηθούν. Ένα 

θέμα προσδιορίζεται με βάση το ερώτημα : «τι μπορεί κάθε μάθημα να συνεισφέρει στο θέμα;». 

Ακόμα και αν τα μαθήματα διδάσκονται σε σχέση με τα θέματα, κύριος σκοπός είναι η κατάκτηση 

των περιεχομένων και των ικανοτήτων που εμπεριέχονται στα εμπλεκόμενα μαθήματα. Με αυτήν 

την έννοια, το θέμα αποτελεί δευτερεύον ζήτημα (Beane, 1997: 10-12). Επομένως, βασικό στοιχείο 

διαφοροποίησης είναι η θέση που παίρνουν έναντι της πρακτικής των διακριτών μαθημάτων. Τα 

διεπιστημονικά προγράμματα διατηρούν τα διακριτά μαθήματα τα οποία δεν έχουν τη δομή 

κλασικού μαθήματος αλλά δέχονται τη συμβολή άμεσα ή έμμεσα όλων των γνωστικών πεδίων με 

τρόπο συντονισμένο. Αντίθετα, τα διαθεματικά προγράμματα καταργούν τα διακριτά μαθήματα 

μόνο ως πλαίσια οργάνωσης της γνώσης , αλλά όχι ως χώρο άντλησης της γνώσης (Χρονοπούλου, 

2003:67-70). 
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Επίσης, μία ακόμα διαφορά αποτελεί το σημείο εκκίνησής τους. Ενώ τα διεπιστημονικά είναι 

γνωσιοκεντρικά και οργανώνονται με βάση την οπτική, τις παραδοχές και τα ενδιαφέροντα των 

επιστημονικών κλάδων, τα διαθεματικά είναι μαθητο-κεντρικά και κοινωνικο-κεντρικά (Beane, 

1997:19-28). Η διαθεματικότητα γίνεται σαφής ως όρος μόνο με τη συνοδευτική επεξήγηση 

«προσέγγιση της γνώσης», που δείχνει ότι η γνώση δομείται στο πλαίσιο μιας αλληλουχίας 

επιμέρους θεματικών ενοτήτων, που ολοκληρώνουν το μωσαϊκό του γνωστικού μας πεδίου 

(Χρυσαφίδης, 2003:12).  

Γενικά, επισημαίνεται ότι ο όρος διαθεματικότητα υπερβαίνει τον όρο διεπιστημονικότητα, 

καθώς η γνώση αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα και η διδακτέα ύλη οργανώνεται με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η επεξεργασία θεμάτων από πολλές πλευρές και να αναδεικνύεται η 

σχέση τους με την πραγματικότητα (Αλαχιώτης, 2002:11).  

Η αναγκαιότητα της διαθεματικότητας 

Η δομή και το περιεχόμενο των παραδοσιακών αναλυτικών προγραμμάτων φαίνεται να μην 

επαρκούν για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και η ανάγκη για μια περισσότερο 

ελαστική διαδικασία στην οργάνωση της μάθησης αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο. Η 

πολύπλευρη μάθηση, η ικανότητα να γίνονται συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών γνωστικών 

περιοχών και να «προστίθεται αξία» σε αυτό που μαθαίνεται σε έναν τομέα με την εφαρμογή 

αρχών και δεδομένων που μαθαίνονται σε έναν άλλον είναι τα χαρακτηριστικά που ορίζουν 

διεθνώς ως επιτυχημένο ένα σύγχρονο πρόγραμμα διδασκαλίας (CIDREE, 1999:15-19) 

Δυνατότητα εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης στη διδακτική πράξη 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, βασικό ζητούμενο είναι το εάν και σε ποιο βαθμό 

μπορεί να είναι εφαρμόσιμη και αποτελεσματική η διαθεματική προσέγγιση στο επίπεδο της 

διδακτικής πρακτικής. Τα δύο άμεσα ερωτήματα που τίθενται αφορούν στα θέματα γύρω από τα 

οποία πρέπει να οργανωθεί η σχολική γνώση και η σειρά διδασκαλίας τους και στη διδακτική 

μέθοδο που θα διευκολύνει την ενοποίηση της σχολικής γνώσης. 

Από τη σχετική βιβλιογραφία (Φύκαρης, 2005:29-32, Ματσαγγούρας, 2006:98-102), 

προκύπτει ότι η αποκλειστική καθιέρωση σχημάτων διαθεματικότητας δεν είναι πρακτικά 

αποτελεσματική στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα. Αντί αυτού, προτείνεται η καθιέρωση 

συνδυαστικών σχημάτων, στα οποία δεν καταργείται η αυτονομία των γνωστικών αντικειμένων, 

αλλά αναδεικνύονται οι δεσμοί και οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των επιστημονικών κλάδων, 

καθώς επίσης και οι προεκτάσεις που έχει το περιεχόμενό τους σε άλλους τομείς και καταστάσεις 

της ζωής. Από τη διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι οι κύριες προτάσεις εφαρμογής της 

διαθεματικής προσέγγισης είναι οι ακόλουθες (Φύκαρης, 2005:30). 

 Με τη μορφή παράλληλης συνεξέτασης θεμάτων από διαφορετικά μαθήματα 

 Με τη μορφή προώθησης διεπιστημονικών εννοιών και γενικεύσεων 

 

Οι συγκεκριμένες μορφές προκειμένου να πραγματοποιηθούν πρέπει να προκριθούν: 

 Η συγχρονία και ο εμπλουτισμός των αναλυτικών προγραμμάτων. Δύο ή περισσότερα 

μαθήματα εξετάζουν παράλληλα και την ίδια χρονική περίοδο ένα κοινού ενδιαφέροντος 

θέμα. Κάθε μάθημα, ωστόσο, εξετάζει το θέμα αυτό από τη δική του σκοπιά και με βάση τις 

δικές του έννοιες, γενικεύσεις και θεωρίες. Ταυτόχρονα επιβάλλεται ο εμπλουτισμός των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων με επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα. 

 Η εννοιοκεντρική διδασκαλία. 

Τόσο το Αναλυτικό Πρόγραμμα όσο και η καθημερινή διδασκαλία επιλέγουν εκείνες τις 

γνώσεις που θεωρούνται ουσιώδεις και αναγκαίες για μια συγκεκριμένη διδακτική ενότητα. 

Κριτήριο για την επιλογή των γνώσεων αυτών είναι η δυνατότητά τους να οδηγούν με επαγωγικό, 
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απαγωγικό ή αναλογικό τρόπο στην κατανόηση των βασικών εννοιών και γενικεύσεων και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαδικασιών. 

 Οι διαθεματικές συνθετικές εργασίες (projects). Αυτές συμπληρώνουν τα δύο παραπάνω 

στοιχεία διότι: α)αναδεικνύουν τις διεπιστημονικές συσχετίσεις και β)συνδέουν άμεσα την 

ακαδημαϊκή γνώση με προβλήματα κοινωνικού και προσωπικού ενδιαφέροντος. 

Ταυτόχρονα, αποτελούν σκόπιμες και μεθοδευμένες μορφές δράσης, που καθιστούν την 

απόκτηση της γνώσης μια βιωματική διαδικασία, επιδιώκοντας την προσέγγιση της γνώσης 

μέσω της αυτενέργειας και του προβληματισμού των μαθητών (Θεοφιλίδης, 2002:11). 

Στην ελληνική πραγματικότητα και με βάση τα νέα ΑΠ, όπως παρουσιάζονται μέσω του 

ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 1376-18-10-2001), επιδιώκεται αφενός ο εξορθολογισμός της κάθετης κατανομής 

της διδακτέας ύλης από τάξη σε τάξη, δηλαδή ένα Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών που 

επιλέγει βασικές και ουσιώδεις γνώσεις σε κάθε τομέα, χωρίς περιττές επικαλύψεις και αφετέρου η 

οριζόντια διασύνδεση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (Αλαχιώτης, 2002:7-18). 

Αρμόζει, επίσης, να σημειωθεί και ο καθοριστικός και σύνθετος ρόλος του εκπαιδευτικού για 

τη διδακτική εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης. Ο εκπαιδευτικός καθίσταται συντονιστής 

και οργανωτής της εργασίας στην τάξη, εντοπίζοντας τις αστοχίες και εισάγοντας νέες διαστάσεις 

στο μελετώμενο θέμα. Η βασική δυσκολία έγκειται στην ανάγκη αλλαγής αντίληψης τόσο για τον 

τρόπο όσο και για τη μεθόδευση της διδασκαλίας, η οποία οφείλει να χαρακτηρίζεται από 

διδακτική ευελιξία, με κυρίαρχο στοιχείο την τάση για έρευνα και με απώτερο σκοπό την 

ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές, με τη βοήθεια, όπου είναι αναγκαίο, του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος σταθερά εποπτεύει και συντονίζει με διακριτικότητα όλες τις σχετικές 

ενέργειες. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Έγινε προσπάθεια αναζήτησης και περιγραφής της διασύνδεσης της διαθεματική προσέγγισης 

των μαθημάτων στα μαθήματα, το σχολικό βιβλίο και τη διδακτική πράξη. Για την επιτυχή 

εφαρμογή της απαιτείται, σύμφωνα με τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας και την εμπειρία, 

ουσιαστική δράση. Πρέπει να τονίσουμε ότι η εκτίμηση της ποιότητας ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος παρουσιάζει μεθοδολογικές δυσκολίες (Καζαμίας,1996:44-46).  

Η επιστημολογική βάση των αναλυτικών προγραμμάτων θεμελιώνεται στην αρχή ότι 

διδάσκω το μαθητή σημαίνει μαθαίνει ο μαθητής και όχι καλύπτω τη διδακτέα ύλη 

(https://ca.sch.gr). (https://ca.sch.gr/pub/cacert/cacert.ctr). Ωστόσο, παρά τις αλλαγές για 

εκσυγχρονισμό, τα σχολικά προγράμματα και η εκπαιδευτική κουλτούρα που τα διέπει παραμένουν 

αρκετά παραδοσιακά με έντονο ακαδημαϊκό και εγκυκλοπαιδικό προσανατολισμό. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, οι παράγοντες ανάσχεσης στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων αφορούν στον 

περιορισμό της διδακτικής ώρας σε 45λεπτο, στην πίεση για την κάλυψη της διδακτέας ύλης, στην 

ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στην απουσία υλικοτεχνικής υποδομής. 

Σε ένα σύγχρονο σχολείο, αναγνωρίζεται η ανάγκη για μια περισσότερο ελκυστική και 

ελαστική ως προς τη δομή και το περιεχόμενο σπουδών εκπαίδευση, όπου ο σχεδιασμός των 

μαθημάτων, η οργάνωση της μάθησης, τα ενδιαφέροντα των παιδιών, οι επιμορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών και η εκμετάλλευση βιωματικών εκπαιδευτικών εμπειριών έχουν 

προτεραιότητα. Συνεπώς, η ένταξη διαθεματικών προσεγγίσεων στο Πρόγραμμα Σπουδών δε 

μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν δε συνοδεύεται από πολύ σημαντικές αλλαγές, όπως: 

αναθεώρηση των Αναλυτικών και Ωρολόγιων προγραμμάτων, ένταξη διαθεματικών εργασιών και 

δραστηριοτήτων ανεξάρτητων διαθεματικών αντικειμένων τα οποία θα αξιοποιούν γνωστικό υλικό 

και μεθόδους προσέγγισης από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, καθιέρωση των 

διαθεματικών εργασιών στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων και εξασφάλιση σε κάθε σχολική 

μονάδα των υλικών και τεχνικών μέσων που απαιτούνται για την υλοποίηση των διαθεματικών 

δραστηριοτήτων. 

https://ca.sch.gr/
https://ca.sch.gr/pub/cacert/cacert.ctr
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Πώς θα κάνεις διάλογο με χιλιάδες εκπαιδευτικούς, δίνοντάς τους μοντέλα «επί χάρτου» για 

να τα κρίνουν θεωρητικά; Υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί τρόποι να αφουγκραστείς τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό και κυρίως να αντλήσεις και να ενσωματώσεις την πολύτιμη εμπειρία και 

πρακτική του. Υπάρχουν στελέχη με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία που θα 

μπορούσαν όχι μόνο να καταθέσουν τις απόψεις τους αλλά και να δραστηριοποιήσουν τους πιο 

ευαισθητοποιημένους και ανήσυχους εκπαιδευτικούς που θα τους ενσωμάτωναν την όλη 

διαδικασία, δημιουργώντας μια μικρή αλλά κρίσιμη μάζα προβληματισμού. Και όχι μόνο 

προβληματισμού αλλά και πιλοτικής εφαρμογής των θεωρητικών μοντέλων με σκοπό τη συνεχή 

αναδραστική αναμόρφωση της πρότασης. 

Η εκπαιδευτική μονάδα θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας τόσο για την άσκηση όσο και 

για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Γίνεται αποδεκτό ότι οι αλλαγές και οι 

καινοτομίες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να προχωρήσουν, αν αυτές δεν έχουν γίνει κατανοητές 

σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απλές μηχανές 

«φωτοτυπικής αναπαραγωγής» των αποφάσεων της εκπαιδευτικής διοίκησης. Ζουν και εργάζονται 

με συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, τα οποία αντανακλούν τις 

κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες της μικροκοινωνίας στην οποία βρίσκονται. 

Επομένως, το καινοτόμο σχολείο δε μπορεί να σημαίνει απλώς ότι το σχολείο υιοθετεί ιδέες 

που έχουν γεννηθεί έξω από αυτό, αλλά μάλλον ότι έχει και το ίδιο την ικανότητα να δημιουργεί 

γνώση για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Οι διευθυντές των σχολείων και οι 

εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που θα αναλάβουν την ευθύνη της καινοτομίας, και από αυτούς θα 

προέλθουν οι νέες πρακτικές.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών με το Διευθυντή 

και την τοπική κοινωνία είναι πολύ περιορισμένη σε αντίθεση με τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών που κρίνεται ικανοποιητική (80%) και με τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και 

παιδιών η οποία έγινε πιο δημιουργική. Επίσης, για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς η 

διαθεματικότητα αντιμετωπίστηκε ως καινοτομία με βαθμίδες ελευθερίας και δυνατότητες 

δημιουργικότητας. Για την αποκόμιση, λοιπόν, των θετικών αποτελεσμάτων της διαθεματικής 

προσέγγισης και την άρση των όποιων επιφυλάξεων, μοιάζει επιβεβλημένη η ανάδειξη του ρόλου 

και των δυνατοτήτων της εκπαιδευτικής μονάδας. Στα πλαίσια της αποκεντρωτικής λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο σχολικής μονάδας, είναι αναγκαίο να παρέχεται μεγαλύτερη 

αυτονομία στο διδακτικό προσωπικό σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, και συγκεκριμένα στη 

διαμόρφωση του προγράμματος, ώστε να ασκήσουν την εκπαιδευτική τους αυτονομία και να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες. Σε μια τέτοια περίπτωση ο κεντρικός φορέας θα μεταβάλει τον 

ελεγκτικό ρόλο σε επικουρικό και θα ενισχύει τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές μονάδες 

Ειδικότερα, θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, να δουλεύουν με το 

καινούριο πρόγραμμα σπουδών σε πειραματική βάση στην αρχή και σε μόνιμη στη συνέχεια, με 

προϋπόθεση την προώθηση της συνεργασίας όλων των μελών των σχολικών μονάδων αλλά και της 

τοπικής κοινωνίας. Να διαμορφώσουν σχέδια μαθημάτων και το εκπαιδευτικό υλικό τους με βάση 

τις αρχές της διαθεματικότητας και με συστηματική αξιολόγηση της ποιότητάς τους. Επειδή η 

διαθεματική προσέγγιση απαιτεί ευρύ πεδίο δράσης και συνεπώς και γνώσεων, απαιτείται από τους 

εκπαιδευτικούς η συλλογή του απαραίτητου εποπτικού υλικού, η δημιουργία φακέλων με 

εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό, η αρχειοθέτηση συλλογικών σχεδίων εργασίας και η οργάνωσή 

τους με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται βάση δεδομένων η οποία θα χρησιμοποιείται 

πολλαπλασιαστικά από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό αλλά και από τους συναδέλφους του. Αυτή η 

συγκέντρωση και ταξινόμηση εκπαιδευτικού υλικού κάθε σχολικής μονάδας, θα αποτελεί τμήμα 

της ιστορίας του σχολείου αλλά και θα συνδράμει το έργο όλων των εκπαιδευτικών που θα 

θελήσουν να ωφεληθούν από τη δυνητική αξιοποίησή του. 

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η γενικότερη στάση της εκπαιδευτικής μονάδας μπορεί να 

επηρεάσει την υλοποίηση των διαθεματικών δραστηριοτήτων, με την ανάπτυξη συνεργασίας 

μεταξύ των μελών της, με τη δημιουργία και διατήρηση αρχειακού υλικού για την παροχή βοήθειας 
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στο έργο των εκπαιδευτικών και με την αλλαγή των παιδαγωγικών πρακτικών ώστε να 

προωθούνται οι καινοτόμες δράσεις στα σχολεία. Για την επιτυχή εφαρμογή της διαθεματικής 

προσέγγισης της γνώσης είναι απαραίτητα επιμορφωτικά προγράμματα με βιωματικό τρόπο και σε 

θέματα που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έθιξαν, καθώς και η καθιέρωση ευέλικτων μορφών 

επιμόρφωσης όπως είναι η εκπαίδευση από απόσταση, η δημιουργία εκπαιδευτικών επιμορφωτικών 

δικτύων, η ενδοσχολική υποστήριξη και η αυτοεπιμόρφωση που ανταποκρίνονται περισσότερο στις 

ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι πολλά εξαρτώνται κυρίως από τη θέληση και διάθεση των 

εκπαιδευτικών, αλλά και οπωσδήποτε χωρίς επιστημονική υποστήριξη από τους υπευθύνους, χωρίς 

υλικοτεχνική υποδομή και χωρίς σαφή γνώση του αντικειμένου θα είναι δύσκολη η επιτυχία αυτής 

της προσπάθειας. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση στάσεων δείγματος θεολόγων 

εκπαιδευτικών στην περιφέρεια Κρήτης γύρω από τον στόχο της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης 

στο μάθημα των Θρησκευτικών. Κατά τη διεξαγωγή της επιλέχθηκε η μεθοδολογία της 

περιγραφικής έρευνας και μερικά της συσχετιστικής. Ως κύριο ερευνητικό εργαλείο δημιουργήθηκε 

και χρησιμοποιήθηκε δομημένο ψηφιακό ερωτηματολόγιο. Κατά την ερμηνευτική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι σε πολύ υψηλό ποσοστό οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν αδρομερώς 

το θεωρητικό πλαίσιο της κριτικής σκέψης, καθώς και τις σχετικές πρόνοιες του υφιστάμενου 

Προγράμματος Σπουδών. Παρομοίως, ότι γνωρίζουν διδακτικές τεχνικές για την προώθησή της.  

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αναγνωρίζει τη θετική συμβολή της κριτικής σκέψης στη 

διδασκαλία των Θρησκευτικών, ενώ πολύ μικρότερο ποσοστό εκφράζει στερεοτυπικές αντιλήψεις, 

οι οποίες αντανακλούν επιφυλακτική στάση ως προς τη συμβατότητα της κριτικής σκέψης με τη 

θρησκευτική πίστη.   

 

Λέξεις κλειδιά: Κριτική σκέψη, περιγραφική έρευνα, Προγράμματα Σπουδών  

1. Σκοπός της έρευνας 

Η έρευνά μας επικεντρώνεται στη διερεύνηση αντιλήψεων και στάσεων δείγματος θεολόγων 

εκπαιδευτικών στην περιφέρεια Κρήτης γύρω από τον στόχο της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης 

στο μάθημα των Θρησκευτικών. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να διερευνηθεί κατά πόσον οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες 

διδασκαλίας της κριτικής σκέψης στο μάθημα των Θρησκευτικών. Αφορμή για τη διεξαγωγή της 

υπήρξε κυρίως η εφαρμογή νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού 

Γυμνασίου (ΠΣΘΔΓ, 2016) και του Λυκείου (ΠΣΘΛ, 2016), στα οποία εντάσσεται εκτεταμένη 

σκοποθεσία, καθώς και διδακτικές προτάσεις, γύρω από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.  

Ειδικότεροι ερευνητικοί στόχοι της έρευνας ήταν:  

1. Η εκτίμηση του κατά πόσον οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κατανοούν το θεωρητικό 

πλαίσιο, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες της κριτικής σκέψης. 

2. Η καταγραφή των αντιλήψεών τους γύρω από τον σκοπό και τις διαδικασίες ένταξης της 

κριτικής σκέψης στο εκπαιδευτικό έργο.  

3. Η αποτύπωση απόψεων και στάσεων γύρω από τη σχέση της κριτικής σκέψης με τη 

θρησκευτικότητα και ειδικότερα η ανίχνευση τυχόν στερεοτυπικών προσεγγίσεων γύρω από 

το θέμα.  

4. Η διερεύνηση απόψεων και στάσεων ως προς την ένταξη της κριτικής σκέψης στο μάθημα 

των Θρησκευτικών, τόσο στα θεσμικά κείμενα και τα διδακτικά υλικά της θρησκευτικής 

εκπαίδευσης όσο και στη διδασκαλία. 

5. Η ανίχνευση τυχόν εκπαιδευτικών προσδοκιών και επιμορφωτικών αναγκών γύρω από 

ζητήματα της κριτικής σκέψης.  



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

368 

2. Θεωρητικό πλαίσιο και βασικές παραδοχές 

Ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, με την εμφάνιση νέων παιδαγωγικών τάσεων στο πλαίσιο 

του κινήματος της Νέας Αγωγής, προβλήθηκε το αίτημα για την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή, 

με ενεργό εμπλοκή σε ουσιαστικές μαθησιακές δραστηριότητες, και κατά προέκταση ο στόχος για 

την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία. Στη συνέχεια, οι διάφορες αναπτυξιακές 

σχολές οδήγησαν στην αποτελεσματικότερη κατανόηση των σταδίων νοητικής ανάπτυξης και των 

επιμέρους λειτουργιών της σκέψης. Οι εξελίξεις αυτές έφεραν σταδιακά στο προσκήνιο νέες 

παιδαγωγικές τάσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις βασικές θέσεις της συμπεριφοριστικής 

θεωρίας και τις τεχνοκρατικές-μηχανιστικές διδακτικές αντιλήψεις των συμπεριφοριστών, χωρίς να 

παραγνωρίζεται η θεμελιώδης συμβολή των τελευταίων στην ανάπτυξη της διδακτικής 

μεθοδολογίας. Κατά τη δεκαετία του ’80, διαμορφώθηκε ένα ευρύτερο ρεύμα, γνωστό και ως 

κίνημα της κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας, 2006, σ. 27), το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον 

στόχο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι 

διάφορες κριτικές χειραφετητικές θεωρίες, χωρίς να εξαντλείται το κίνημα για την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης σε αυτές. Οι νεώτερες κονστρουκτιβιστικές τάσεις, της κοινωνικο-πολιτισμικής 

κατεύθυνσης, έδωσαν νέα ώθηση, διαμορφώνοντας το θεωρητικό πλαίσιο για την τεκμηρίωσή του 

στην προοπτική της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών, και συμβάλλοντας με 

διδακτικές προτάσεις. Η κριτική σκέψη αναγνωρίζεται ως μια σύνθετη νοητική λειτουργία, η οποία 

αφορμάται από την κατανόηση και επεκτείνεται στη νοητική επεξεργασία και γι’ αυτό δεν 

ταυτίζεται με την τυπική σκέψη ή τη νοημοσύνη και δεν είναι απλή δεξιότητα. Τελικά, στα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα αναδύεται ως βασικός στόχος το αίτημα για κριτικό 

γραμματισμό, στο πλαίσιο των πολυ-γραμματισμών (Kalantzis et al., 2001).  

Στη διδασκαλία της κριτικής σκέψεις εντάσσονται έννοιες, γενικεύσεις, παραγωγικές και 

επαγωγικές δεξιότητες, στάσεις, διαδικασίες και μεταγνώσεις (Ματσαγγούρας, 2006, σ. 213). Για 

την επίτευξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία ιδιαιτέρως συμβάλλουν οι ερωτήσεις με ανώτερη 

γνωστική στόχευση, εφόσον επικεντρώνονται σε ανώτερες γνωστικές δεξιότητες και όχι στην απλή 

ανάκληση πληροφοριών, καθώς επίσης οι διδακτικές στρατηγικές και τεχνικές διαλογικής, 

διερευνητικής, βιωματικής και συμμετοχικής μορφής. Κρίσιμες διδακτικές και μαθησιακές 

ενέργειες κατά τη διδασκαλία είναι η αξιοποίηση των προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων των 

μαθητών, η παραγωγική ή συνθετική επεξεργασία και ανάλυση των εννοιών, η επίλυση 

προβλημάτων και η εφαρμογή της μάθησης σε νέες συνθήκες. Κατά τη διδακτική διεργασία, είναι 

σημαντικό να επιδιώκεται ο κριτικός αναστοχασμός, στην προοπτική μιας μετασχηματιστικής 

λογικής. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές εξετάζουν προγενέστερες γνώσεις και στάσεις, διατυπώνουν 

ερωτήματα, διερευνούν, κρίνουν, αιτιολογούν, συμπεραίνουν, αναθεωρούν στάσεις και 

εφαρμόζουν τη νέα μάθηση σε διαφορετικά πεδία και άλλες συνθήκες.   

Η θρησκευτική εκπαίδευση, σε γενικές γραμμές, συμμετέχει στους ευρύτερους 

παιδαγωγικούς προβληματισμούς και ακολουθεί τις γενικότερες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές 

εξελίξεις. Στον χώρο της Θρησκειοπαιδαγωγικής, στα τελευταία τριάντα χρόνια, αναγνωρίζονται 

ως ιδιαίτεροι σταθμοί για την προώθηση της κριτικής σκέψης στη θρησκευτική εκπαίδευση οι 

θεωρήσεις της κριτικής ερμηνευτικής προσέγγισης, με κύριο εκπρόσωπο τον Α. Wright (1997, 

1998, 2008) και οι προσεγγίσεις του κοινωνικο-πολιτιστικού κονστρουκτιβισμού (Κουκουνάρας-

Λιάγκης, 2013). Χαρακτηριστική περίπτωση από το τελευταίο ρεύμα είναι το όψιμο έργο του Μ. 

Grimmit (2000). Σύμφωνα με τις τελευταίες, η γνώση είναι εποικοδόμημα, το οποίο προκύπτει από 

ένα πλέγμα αλληλεπιδράσεων του μαθητή με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, μέσα από 

διαδικασίες προσωπικής και συλλογικής κριτικής επεξεργασίας και μετασχηματιστικής μάθησης. 

Σε αυτή την προοπτική αναδύεται η διάσταση του θρησκευτικού γραμματισμού στην εκπαίδευση 

(Prothero, 2008) από τη στιγμή που η θρησκεία και η θρησκευτικότητα, ως θετική αλλά και ως 

αρνητική στάση, αποτελεί βασική πτυχή στην ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας και στις 

κοινωνικές σχέσεις. Η θρησκευτική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

χαρακτηρίζεται από μια συνδυαστική επιλεκτικότητα, με βάση τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού 
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εκπαιδευτικού συστήματος, λαμβανομένων υπόψη και των τοπικών θρησκευτικών, πολιτιστικών 

και κοινωνικών συνθηκών.   

Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών 

υπηρετεί τη μαθησιακή ανάπτυξη των μαθητών. Η κριτική σκέψη, ως νοητική λειτουργία η οποία 

καλλιεργείται στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης δεν επηρεάζει αρνητικά τη θρησκευτική 

πίστη και γι’ αυτό η ανάπτυξή της δεν έρχεται σε αντίθεση με τη θρησκευτική συνείδηση ή την 

ελεύθερη θρησκευτική ανάπτυξη των μαθητών. Απεναντίας, η κριτική σκέψη μπορεί να συμβάλει 

σημαντικά στην ερμηνευτική κατανόηση της θρησκευτικότητας από τους μαθητές, της δικής τους 

και των άλλων, καθώς επίσης να συμβάλλει στην αναθεώρηση τυχόν προκαταλήψεων και 

στερεοτυπικών συμπεριφορών, όπως είναι η μισαλλοδοξία και ο φανατισμός. Επιπλέον, μπορεί να 

συνδράμει στην κατανόηση και τον σεβασμό της ετερότητας, με στόχο την ειρηνική και 

λειτουργική συνύπαρξη. Η παράδοση του Χριστιανισμού, αφενός, ορίζει τα γνωσιολογικά όρια της 

θεολογικής εμπειρίας και της διερεύνησης των αισθητών, αφετέρου, τονίζει διαχρονικά την ανάγκη 

μορφωτικής καλλιέργειας και ανύψωσης (Γιαγκάζογλου, 2007). 

Σε όλα τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών, από 

το 1998 μέχρι σήμερα, εντοπίζονται σκοποί και πρόνοιες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

Αυτή η διάσταση ανιχνεύεται και στα καθοδηγητικά έγγραφα της θρησκευτικής εκπαίδευσης, 

καθώς και στα αντίστοιχα διδακτικά βιβλία (Στριλιγκάς, 2017).  

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου, τα 

οποία εκπονήθηκαν κατά την περίοδο 2011-2017, αποτελούν συνέχεια των ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003) 

και ταυτόχρονα εισάγουν σημαντικές καινοτομίες (Κουκουνάρας-Λιάγκης κ.ά., 2016). 

Περιλαμβάνουν διεξοδική παιδαγωγικο-διδακτική τεκμηρίωση και ολόπλευρη στήριξη του 

εκπαιδευτικού των Θρησκευτικών σε όλες της φάσεις της διδασκαλίας. Σε θεωρητικό επίπεδο,  

προωθούν θέσεις από τις νέες παιδαγωγικές τάσεις, κυρίως της κονστρουκτουβιστικής 

κατεύθυνσης, χωρίς να εξαρτώνται απολύτως από αυτές, καθώς επίσης αξιοποιούν την 

προγενέστερη εμπειρία. Η αλλαγή αυτή, τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο, ενισχύει την 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου -ως Πρόγραμμα 

Διαδικασίας- δίνει έμφαση στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

διδασκαλίας και τελικά την προσωπική οικοδόμηση της μάθησης. Το αντίστοιχο Πρόγραμμα του 

Λυκείου -ως εννοιοκεντρικό και μεθοδοκεντρικό- οδηγεί σε σύνθετες νοητικές διεργασίες, μέσα 

από τη βιωματική και τη διερευνητική διδακτική μέθοδο, τις οποίες προτείνει. Κατά τη διαδρομή 

από το Γυμνάσιο μέχρι το Λύκειο εντάσσονται επιλεκτικά παιδαγωγικές θέσεις και διδακτικές 

μέθοδοι και τεχνικές, οι οποίες προάγουν τη βιωματική, διερευνητική και συνεργατική διδασκαλία 

και μάθηση. Στο καθοδηγητικό υλικό προτείνονται άφθονες διδακτικές τεχνικές και 

δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην αξιοποίηση ανώτερων νοητικών και κριτικών 

δεξιοτήτων και προάγουν την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.  

2. Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη μελέτη των αποτελεσμάτων, ακολουθήθηκε 

μεθοδολογία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών ερευνών (Βουδούρη, 2004· Παπαναστασίου κ.ά., 

2014). Ειδικότερα, επελέγη ο τύπος και η μεθοδολογία της περιγραφικής έρευνας και μερικά, σε 

ένα δεύτερο στάδιο, της συσχετιστικής έρευνας (Παπαναστασίου κ.ά., 2014, σ. 2012-220).  

Εργαλείο της έρευνας ήταν ερωτηματολόγιο, το οποίο δομήθηκε και συμπληρώθηκε σε 

ηλεκτρονική φόρμα, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η διαχείριση της φόρμας από τους 

ερωτώμενους δεν απαιτούσε ειδικές ψηφιακές γνώσεις ή δεξιότητες, ενώ η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου ήταν εξαιρετικά απλή διαδικασία, για την οποία απαιτούνταν περίπου 10 λεπτά.  

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους εκπαιδευτικούς έγινε κατά την περίοδο του 

Μαρτίου – Απριλίου 2017.  

Ο ερευνητής απευθύνθηκε, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε 150 θεολόγους 

εκπαιδευτικούς, υπηρετούντες σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
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περιφέρειας Κρήτης, επί συνόλου 210 υπηρετούντων. Μοναδικό κριτήριο της επιλογής του 

δείγματος υπήρξε η κατοχή λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από πλευράς των 

εκπαιδευτικών. Ανταποκρίθηκαν 105 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπλήρωσαν ισάριθμα 

ερωτηματολόγια, όπως αποτυπώθηκε στην καταγραφή των ηλεκτρονικών απαντήσεων.  

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε συνολικά 60 ερωτήσεις, σε πέντε επιμέρους ενότητες, οι 

οποίες αντιστοιχούσαν σε ισάριθμες ηλεκτρονικές σελίδες. Το πρώτο μέρος των ερωτήσεων 

αφορούσε σε προσωπικά στοιχεία των ερωτώμενων, για την οργάνωση του οποίου αξιοποιήθηκαν 

ερωτήσεις κατηγοριακής κλίμακας κλειστού τύπου, ενώ στο δεύτερο μέρος της έρευνας 

αξιοποιήθηκαν ερωτήσεις διατακτικής κλίμακας Likert (Παπαναστασίου κ.ά., 2014, σ. 114-145), με 

βαθμολογία από 1 έως 5 (διαφωνώ απόλυτα - συμφωνώ απόλυτα). Στην τελευταία ενότητα του 

ερωτηματολογίου, σε τρεις περιπτώσεις, δινόταν παράλληλα και ερώτηση ανοικτής απάντησης, την 

οποία μπορούσαν να καταχωρίσουν σε δυναμικό πεδίο συμπλήρωσης κειμένου.  

 

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε συνολικά (πρώτο και δεύτερο μέρος) τις παρακάτω 

ενότητες:   

Α. Εισαγωγικά στοιχεία. 

Β. Ερμηνευτική προσέγγιση της κριτικής σκέψης. 

Γ. Κριτική σκέψη και εκπαίδευση. 

Δ. Κριτική σκέψη και θρησκευτικότητα. 

Ε. Κριτική σκέψη και μάθημα των Θρησκευτικών. 

ΣΤ. Άλλες απόψεις και προτάσεις. 

 

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν σχεδόν το σύνολο των αιτούμενων πεδίων. Στην πρώτη 

ενότητα, 3 ερωτώμενοι παρέλειψαν να αναφέρουν τον τύπο σχολείου στον οποίο έχουν διδακτική 

εμπειρία και 2 δεν ανέφεραν τα έτη διδακτικής εμπειρίας. Στο κυρίως μέρος του ερωτηματολογίου, 

οι ερωτηθέντες απάντησαν σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις. Κατά περιπτώσεις απέφυγαν να 

απαντήσουν σε εξαιρετικά μικρό αριθμό ερωτήσεων, οι οποίες ποικίλουν. Ειδικότερα: 

 

14 ερωτήσεις απαντήθηκαν από:  105    (100 %) 

19 ερωτήσεις απαντήθηκαν από: 104 (99 %) 

10 ερωτήσεις απαντήθηκαν από: 103 (98 %) 

3 ερωτήσεις απαντήθηκαν από:   102 (97 %) 

4 ερωτήσεις απαντήθηκαν από:  101 (96 %) 

1 ερώτηση απαντήθηκαν από:    100 (95 %) 

3 ερωτήσεις απαντήθηκαν από:    99 (94 %) 

1 ερώτηση απαντήθηκαν από:    97 (93 %) 

 

Επί του συνόλου των 105 που απάντησαν, 49 είναι γυναίκες (46,7 %) και 56 άνδρες (53,3 %), 

80 είναι πτυχιούχοι Θεολογικού Τμήματος (76,2 %) και 25 Ποιμαντικού Τμήματος (23,8 %), 22 

έχουν δεύτερο πτυχίο (21 %), το αντικείμενο του οποίου δήλωσαν, 32 διαθέτουν Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης (30,5 %) και 4 Διδακτορικό Δίπλωμα (3,8 %). Το μεγαλύτερο μέρος των 

ερωτηθέντων έχει διδακτική εμπειρία σε όλους τους τύπους σχολείου, με το μεγαλύτερο ποσοστό 

στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (90 % και 92 % αντίστοιχα). Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος έχει 

διδακτική εμπειρία 1-20 έτη (συνολικά 74,8 %) και από αυτούς περισσότεροι από τους μισούς 

έχουν διδακτική εμπειρία 1-10 έτη (37,9 %). 

Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων αξιοποιήθηκαν τεχνικές της 

περιγραφικής στατιστικής (Παπαναστασίου κ.ά., 2014, σ. 275 κ.ε.). Στο επόμενο στάδιο 

εφαρμόστηκε συσχετιτιστική διερεύνηση με πολλαπλές μεταβλητές, καταρχάς, με βάση τις 

κατηγορίες ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείγματος (ανεξάρτητες μεταβλητές) 

και στη συνέχεια με βάση εξαρτημένες ή ελεγχόμενες ποιοτικές μεταβλητές.  
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3. Ερευνητικά αποτελέσματα  

3.1. Ερμηνευτική προσέγγιση της κριτικής σκέψης 

Στο κυρίως μέρος του ερωτηματολογίου, η πρώτη ενότητα ερωτήσεων στρέφεται γύρω από 

την ερμηνευτική κατανόηση της έννοιας της κριτικής σκέψης, της παιδαγωγικής λειτουργίας της 

και των γενικών χαρακτηριστικών της. Οι ερωτήσεις έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα και στοχεύουν 

στην ανίχνευση του βαθμού ενημέρωσης του εκπαιδευτικού, καθώς και των στοιχειωδών γνώσεων 

και στάσεων που έχει ως προς την κριτική σκέψη.  

Στις περισσότερες ερωτήσεις της ενότητας, διαπιστώνεται κοινός προσανατολισμός των 

απαντήσεων προς τη θετική ή την αρνητική κατεύθυνση. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 

χαρακτηρίζει την κριτική σκέψη ως ανώτερη νοητική-γνωστική δεξιότητα (αθροιστικά 85,8 %) και 

τη συνδέει με διαδικασίες διερεύνησης και τεκμηρίωσης (92,4 %). Παρομοίως, διακρίνει την 

κριτική σκέψη από την άσκηση αρνητικής κριτικής (73,8 %), από την απόρριψη κάθε 

παραδεδομένης αλήθειας ή κατεστημένης πραγματικότητας (70,2 %). Ως προς τη λειτουργία και 

τον σκοπό της, το μεγαλύτερο μέρος θεωρεί ότι η κριτική σκέψη προϋποθέτει προσωρινή 

αποστασιοποίηση από προσωπικές απόψεις (59,1 %), ότι εξετάζει την πραγματικότητα από πολλές 

σκοπιές (93,2 %), ότι είναι αναγκαία για την οικοδόμηση προσωπικού νοήματος (85,7 %) και ότι 

δεν προωθεί τον υποκειμενισμό (76,9 %). Ως προς τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της, το 

μεγαλύτερο μέρος δεν θεωρεί ότι είναι έμφυτη δεξιότητα (62,4 %), αλλά αναπτύσσεται σύμφωνα 

με την ηλικία του ατόμου (65,7 %), επομένως επιδέχεται καλλιέργεια και ανάπτυξη (96,2 %). Στην 

ερώτηση εάν η κριτική σκέψη αξιοποιεί περισσότερο τον στοχασμό έναντι της εμπειρικής 

διερεύνησης, οι απαντήσεις περίπου ισομερώς προσανατολίζονται θετικά (33,1 %) και αρνητικά 

(34 %).  

3.2. Κριτική σκέψη και εκπαίδευση 

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος θεωρεί ότι η κριτική σκέψη αρχίζει από το στάδιο της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (78,1 %), αλλά ωριμάζει στο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(84,7 %). Το ήμισυ του δείγματος διαφωνεί ότι η κριτική σκέψη αφορά στα μαθήματα θετικού και 

τεχνολογικού προσανατολισμού (50 %), ενώ υψηλό ποσοστό συμφωνεί (32,7 %). Αντίθετη τάση 

καταγράφεται στην ερώτηση εάν η κριτική σκέψη αφορά στα μαθήματα θεωρητικού 

προσανατολισμού, με υψηλότερο το ποσοστό της θετικής γνώμης (53,9 %) και χαμηλότερο το 

ποσοστό της αρνητικής γνώμης (31,7 %). Στο ζήτημα εάν η κριτική σκέψη είναι ένας από τους 

στόχους του ελληνικού σχολείου καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις, με επικρατούσα τη 

θετική γνώμη (46,6 %) έναντι της αρνητικής γνώμης (35,2 %). 

Ως προς την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσω της διδασκαλίας, το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος θεωρεί ότι στην ανάπτυξή της συμβάλλουν οι ανακαλυπτικές και διερευνητικές 

διδακτικές τεχνικές (87,6 %), οι βιωματικές διδακτικές τεχνικές (84,7 %), οι συνεργατικές 

διδακτικές τεχνικές (86,6 %), οι διαλογικές διδακτικές τεχνικές (85,6 %), οι μεταγνωστικές 

διδακτικές τεχνικές (80,8 %), η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (92,4 

%) και οι ερωτήσεις ανάπτυξης ανοικτού τύπου (81,7 %). Αντίθετα, θεωρεί ότι δεν συμβάλλουν 

στην ανάπτυξή της οι μονολογικές διδακτικές τεχνικές, π.χ. εισήγησης, παρουσίασης, επίδειξης 

(61,9 %). Στην ερώτηση εάν στην ανάπτυξή της συμβάλλουν οι ερωτήσεις αντικειμενικού-κλειστού 

τύπου επικρατεί η αρνητική γνώμη (47,1 %) με υψηλό ποσοστό θετικής γνώμης (26,9 %). 

3.3. Κριτική σκέψη και θρησκευτικότητα 

Στην ενότητα ερωτήσεων που ακολουθεί, διερευνώνται οι απόψεις και οι στάσεις των 

ερωτώμενων γύρω από τη σχέση της κριτικής σκέψης με τη θρησκευτικότητα και ειδικότερα τη 

θρησκευτική πίστη, την Ορθόδοξη παράδοση, καθώς επίσης και τον ρόλο που μπορεί να 
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διαδραματίσει στην καταπολέμηση του θρησκευτικού φανατισμού και την αρμονική κοινωνική 

συνύπαρξη.  

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος θεωρεί ότι η κριτική σκέψη είναι συμβατή με τη 

θρησκευτική πίστη (81,7 %), ότι μπορεί να καλλιεργείται ταυτόχρονα με αυτήν (88,5 %) και ότι δεν 

εμποδίζει την καλλιέργεια της πίστης (89,4 %). Επιπρόσθετα, θεωρεί ότι είναι συμβατή με την 

Ορθόδοξη θεολογική παράδοση και εμπειρία (89,4 %). Τέλος, θεωρεί ότι η κριτική σκέψη μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της θρησκευτικότητας (76 %), καθώς επίσης στην καταπολέμηση του 

θρησκευτικού φανατισμού (96,1 %) και την αρμονική κοινωνική συνύπαρξη (92,3 %). 

3.4. Κριτική σκέψη και μάθημα των Θρησκευτικών 

Στην επόμενη ενότητα ερωτήσεων διερευνώνται οι απόψεις και οι στάσεις των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών γύρω από την ειδική σχέση του μαθήματος των Θρησκευτικών με 

την κριτική σκέψη. Ειδικότερα, διερευνάται αφενός κατά πόσον είναι ενήμεροι ως προς τις 

πρόνοιες των θεσμικών κειμένων και των διδακτικών υλικών της εκπαίδευσης σχετικά με τον 

στόχο της κριτικής σκέψης και αφετέρου η προσωπική γνώμη και στάση τους ως προς την ένταξη 

της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών.  

Στην πρώτη ομάδα των ερωτήσεων της επόμενης ενότητας, η οποία αφορά στο περιεχόμενο 

του Προγράμματος Σπουδών και των διδακτικών υλικών, μεγάλο μέρος του δείγματος θεωρεί ότι η 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης προωθείται από τους υφιστάμενους σκοπούς της διδασκαλίας των 

Θρησκευτικών (62,5 %). Παρομοίως, καταγράφεται υψηλό ποσοστό θετικής γνώμης ως προς την 

προώθηση της κριτικής σκέψης από τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003) της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα 

αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια του Λυκείου της περιόδου 2000-2016 και τα επίσημα έγγραφα που 

σχετίζονται με την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, μεγάλο μέρος του δείγματος θεωρεί ότι η κριτική 

σκέψη προωθείται από τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (47 %), καθώς επίσης τα αντίστοιχα Βιβλία Εκπαιδευτικού 

(48,5 %) και τα διδακτικά εγχειρίδια του μαθητή (43,1 %). Παρόμοια τάση, με χαμηλότερο 

ποσοστό, αποτυπώνεται ως προς τα διδακτικά βιβλία του Λυκείου της περιόδου 2000-2016 (39,4 

%), με υψηλό ποσοστό αντίστοιχα της αρνητικής γνώμης (30,3 %). Για το ίδιο ζήτημα, μάλλον 

διχάζονται οι απόψεις για τις κατά καιρούς Διδακτικές Οδηγίες για τα Θρησκευτικά του 

Υπουργείου Παιδείας, με υψηλότερο το ποσοστό της αρνητικής γνώμης (29,3 %). έναντι του 

ποσοστού της θετικής γνώμης (28,3 %). 

Ως προς τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (2016) και 

Λυκείου (2016) καταγράφονται θετικότερες προσεγγίσεις, έναντι των προηγούμενων 

Προγραμμάτων και υλικών, όσον αφορά τον στόχο της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. 

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος θεωρεί ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

προωθείται από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά 

Γυμνασίου (58,4 %) και το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα 

Θρησκευτικά Λυκείου (68,7 %).  

Στη δεύτερη ομάδα των ερωτήσεων της ενότητας, η οποία αφορά στην ειδικότερη σχέση που 

έχει η κριτική σκέψη με τις διαδικασίες διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, 

διερευνώνται απόψεις των εκπαιδευτικών γύρω από τη μορφωτική αξία της κριτικής σκέψης στη 

διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, τόσο γενικά όσο και σε ειδικότερες θεματικές 

περιοχές της θρησκευτικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης καταβάλλεται προσπάθεια για την 

ανίχνευση τυχόν στερεοτυπικών προσεγγίσεων, ως προς την εν λόγω σχέση. Το μεγαλύτερο μέρος 

του δείγματος, θεωρεί ότι η κριτική σκέψη μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στη διερεύνηση και 

κατανόηση του θρησκευτικού φαινομένου (87,4 %), στον θρησκευτικό γραμματισμό τους (83,7 %), 

στην ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας (89,3 %), στην ερμηνεία θρησκευτικών παραδοχών 

(81,3 %), στην επεξεργασία θρησκευτικών μηνυμάτων (87,3 %), στη διερεύνηση ηθικών 

διλημμάτων (92,3 %) και στη διερεύνηση των πολιτιστικών προεκτάσεων της θρησκευτικής πίστης 

(90,3 %). Στην ερώτηση κατά πόσον η κριτική σκέψη συμβάλλει στην ανάπτυξη συγκρητιστικής 
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θρησκευτικότητας ένα μεγάλο μέρος του δείγματος εκφράζει θετική γνώμη (48 %), όμως, με υψηλό 

ποσοστό της αρνητικής γνώμης (36 %).   

3.5. Άλλες απόψεις και προτάσεις 

Στην τελευταία ενότητα ερωτήσεων, αποτυπώνονται απόψεις των ερωτώμενων που δεν έχουν 

καλυφθεί στις προηγούμενες ενότητες, ανιχνεύονται εκπαιδευτικές προσδοκίες και επιμορφωτικές 

ανάγκες, γύρω από ζητήματα της κριτικής σκέψης. Στην ενότητα αυτή, επίσης, παρέχεται η 

δυνατότητα στους ερωτώμενους, με τρεις ερωτήσεις ανοικτής απάντησης, να διευκρινίσουν τη 

θέση τους στην αντίστοιχη ερώτηση κλειστού τύπου και να καταγράψουν ελεύθερα τυχόν σχόλια 

και παρατηρήσεις.  

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερη 

ενημέρωση γύρω από την κριτική σκέψη (85,5 %). Στην κρίσιμη ερώτηση εάν οι ερωτώμενοι 

εντάσσουν στη διδασκαλία διδακτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, το 

μεγαλύτερο μέρος του δείγματος απαντά θετικά (75,9 %). Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία του 

δείγματος θεωρεί ότι το ελληνικό σχολείο χρειάζεται αλλαγές με στόχο την προώθηση της κριτικής 

σκέψης (85,5 %), ενώ χαμηλότερο ποσοστό κρίνει ότι χρειάζονται αλλαγές στο μάθημα των 

Θρησκευτικών όσον αφορά τον ίδιο στόχο (68,9 %).  

Στην ερώτηση εάν το μάθημα των Θρησκευτικών χρειάζεται αλλαγές, με στόχο την 

προώθηση της κριτικής σκέψης, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να σημειώσουν μια πρόταση 

για το θέμα αυτό. Καταχωρίστηκαν 37 σχόλια-προτάσεις, μεταξύ των οποίων οι κυριότερες ήταν 

να αλλάξουν τα διδακτικά θέματα ώστε να είναι περισσότερο παιδοκεντρικά και επίκαιρα (7 

καταχωρίσεις), να εφαρμοστούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών Θρησκευτικών (6 καταχωρίσεις), 

να αλλάξει η διδακτική μεθοδολογία με έμφαση στην προώθηση διερευνητικών, βιωματικών και 

διαλογικών τεχνικών (5 καταχωρίσεις), να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί (5 καταχωρίσεις) και να 

αλλάξουν τα διδακτικά εγχειρίδια και υλικά (4 καταχωρίσεις). Μεταξύ των επιφυλάξεων που 

διατυπώθηκαν διακρίνονται κυρίως οι επισημάνσεις για την ανάγκη διδασκαλίας της Ορθόδοξης 

διδασκαλίας (5 καταχωρίσεις). 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπήρχε ερώτηση ανοικτής απάντησης η οποία ζητούσε να 

σημειώσουν οποιοδήποτε σχόλιο, παρατήρηση ή πρόταση, γύρω από το ζήτημα της κριτικής 

σκέψης, το οποίο δεν καλύφθηκε από το ερωτηματολόγιο. Καταχωρίστηκαν 16 απαντήσεις 

ποικίλου περιεχομένου, όπως ότι η κριτική σκέψη δεν είναι το κύριο πρόβλημα, δεν αρκεί μόνη της 

για τη μάθηση, δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με την πίστη, χρειάζονται βιβλία και όχι 

επιπόλαιες μεταρρυθμίσεις, βασικός συντελεστής του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι ο 

διδάσκων, αποστολή του είναι η γνώση του αληθινού Θεού, στο Δημοτικό διδάσκεται ελλιπώς, κ.ά.  

4. Συμπεράσματα 

1. Από την εκπαιδευτική διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί, σε πολύ υψηλό ποσοστό, 

γνωρίζουν αδρομερώς το θεωρητικό πλαίσιο της κριτικής σκέψης και είναι ενημερωμένοι για 

τις πρόνοιες που εντάσσονται στα καθοδηγητικά έγγραφα της εκπαίδευσης σχετικά με την 

ανάπτυξή της.  

2. Παρομοίως, δηλώνουν σε υψηλό ποσοστό ότι γνωρίζουν διδακτικές τεχνικές για την 

προώθησή της και ότι εντάσσουν την ανάπτυξή της στη διδασκαλία.  

3. Επαληθεύεται η αρχική υπόθεση ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών των 

Θρησκευτικών αναγνωρίζουν τη θετική συμβολή της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία των 

Θρησκευτικών,  

4. Μικρότερο ποσοστό εκφράζει στερεοτυπικές αντιλήψεις, οι οποίες αντανακλούν 

επιφυλακτική στάση ως προς τη σχέση της κριτικής σκέψης με τη θρησκευτική πίστη, καθώς 

και τον φόβο ότι η κριτική σκέψη ενδέχεται να οδηγήσει στον σχετικισμό και τον 

συγκρητισμό.  
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5. Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει ότι η κριτική σκέψη μπορεί να 

συμβάλλει στην καταπολέμηση του θρησκευτικού φανατισμού και την αρμονική κοινωνική 

συνύπαρξη, καθώς επίσης στην ανάπτυξη της θρησκευτικότητας.  

6. Μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση για το 

θέμα και εκδηλώνει ενδιαφέρον για επιμόρφωση γύρω από την κριτική σκέψη. Ακόμη, 

μεγάλο μέρος του δείγματος θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, τόσο στο ελληνικό σχολείο 

όσο και στο μάθημα των Θρησκευτικών, με στόχο την προώθηση της κριτικής σκέψης. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ 1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Τσολακίδου Δήμητρα 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή αφορά στη διαθεματική διδακτική προσέγγιση CLIL (Content and 

Language Integrated Learning), δηλαδή την ολιστική εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας και 

στην πρακτική εφαρμογή της μεθόδου στην ΣΤ' Δημοτικού του 1ου Πειραματικού Δημοτικού 

Σχολείου Αθηνών (Μαράσλειο). Πιο συγκεκριμένα, CLIL είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα 

σχολικό μάθημα ή ένα επιστημονικό πεδίο διδάσκεται μέσα από μια ξένη γλώσσα και η εφαρμογή 

του προγράμματος αποσκοπεί στην ταυτόχρονη βελτίωση των δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα αλλά 

και στο γνωστικό αντικείμενο, που επιλέγεται να διδαχθεί μέσω της ξένης γλώσσας. Το 

επιστημονικό πεδίο που επιλέχθηκε για να εφαρμοστεί η μέθοδος CLIL στο 1ο Πειραματικό 

Δημοτικό Σχολείο Αθηνών είναι τα μαθηματικά της ΣΤ’ δημοτικού, τα οποία διδάχθηκαν μέσω της 

Αγγλικής γλώσσας, με τη συνεργασία της δασκάλας της τάξης και της καθηγήτριας Αγγλικών. 

Συνολικά, η καινοτομική αυτή διδακτική πρόταση αποτιμήθηκε ως θετική από τους μαθητές και 

τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς και αποδείχτηκε πως συντέλεσε στη βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας σε πολλαπλά επίπεδα. 

Λέξεις κλειδιά: μέθοδος CLIL, ενιαία εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας, πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

H παρούσα εργασία έχει ως θέμα την παρουσίαση της μεθοδολογίας CLIL (Content and 

Language Integrated Learning), η οποία έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως Ολιστική Εκμάθηση 

Περιεχομένου και Γλώσσας, (Oλ.Εκ.Πε.Γ.). Η μεθοδολογία CLIL eίναι μια καινοτόμα προσέγγιση 

για τη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης. Κατά τη εφαρμογή της μεθόδου αυτής, 

συνδιάζεται η ταυτόχρονη εκμάθηση ενός επιστημονικού πεδίου ή ενός γνωστικού αντικειμένου 

και μιας ξένης γλώσσας. Είναι δηλαδή μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση, μια διδακτική ιδέα, 

που βασίζεται στην ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας. Χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο CLIL, οι μαθητές μαθαίνουν ένα ή περισσότερα από τα σχολικά τους αντικείμενα μέσα από 

μια στοχευμένη γλώσσα. Αυτό συνεπάγεται ότι το CLIL είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος διπλής 

εστίασης, καθώς μια γλώσσα διαφορετική της μητρικής, χρησιμοποιείται τόσο για την εκμάθηση 
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του περιεχομένου μιας θεματικής ενότητας (π.χ. Μουσική, Φυσική, Γεωγραφία, Μαθηματικά) όσο 

και για την εκμάθηση της γλώσσας - στόχου ( π.χ, Αγγλικά, Γαλλικά κλπ) (Marsh, 2002). Βασική 

αρχή της μεθόδου αυτής είναι ότι ο διδασκόμενος αποκτά νέες γνώσεις για το εκάστοτε 

αντικείμενο, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί και μαθαίνει την ξένη γλώσσα. Η χρήση της δεν 

περιορίζεται στη διδασκαλία μόνο γραμματικών φαινομένων, αλλά και στην πραγματική 

επικοινωνία, μέσα σ’ ένα αυθεντικό επικοινωνιακό πλαίσιο, ως μια σύγκλιση βιωματικής μάθησης, 

που εστιάζει στην τεχνική του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (Marsh, 2000). 

Το CLIL στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αποτελεί ήδη μέρος του επίσημου 

προγράμματος σπουδών με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί 

διαδεδομένη πρακτική στα εκπαιδευτικά συστήματα των Ευρωπαϊκών χωρών (Coyle, 2007), από 

την Φιλανδία έως την Ιταλία και από την Βουλγαρία ως την Ισπανία (Pérez-Cañado, 2012). Στην 

Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί μόνο πιλοτικές εφαρμογές της μεθόδου CLIL, καθώς δεν 

απασχολεί ιδιαίτερα τους βασικούς φορείς της εκπαιδευτικής προλιτικής η εν λόγω πρακτική, 

εφόσον η Ελλάδα δεν είναι δίγλωσση χώρα (Eurydice, 2004/5). 

Η ολιστική προσέγγιση CLIL έχει πολλά πλεονεκτήματα. Μέσω της τριβής με αυθεντικά 

κείμενα και ερεθίσματα από τον πραγματικό κόσμο, επιτυγχάνεται καλύτερα η αφομοίωση του 

επιστημονικού αντικειμένου αλλα και της ξένης γλώσσας. Το πρόγραμμα CLIL: 

 προωθεί τη διαπολιτισμική γνώση και κατανόηση 

 αναπτύσσει τις διαπολιτισμικές επικοινωνιακές δεξιότητες 

 βελτιώνει τις γλωσσικές γνώσεις και τις δεξιότητες προφορικού λόγου 

 αναπτύσσει το ενδιαφέρον για την πολυγλωσσία 

 παρέχει ευκαιρίες για τη μελέτη του γνωστικού αντικειμένου μέσα από διαφορετικές 

προσεγγίσεις 

 επιτρέπει στους διδασκόμενους να έχουν μεγαλύτερη επαφή με τη γλώσσα - στόχο 

 διευρύνει τις μεθόδους της διδασκαλίας μέσα στην τάξη 

 δίνει στους διδασκόμενους περισσότερα κίνητρα και αυτοπεποίθηση τόσο για τη γλώσσα 

όσο και για το γνωστικό αντικείμενο το οποίο διδάσκονται. 

Οι Dale &Tanner (2012) προσθέτουν στον κατάλογο για τα οφέλη του CLIL ότι ο μαθητής 

χτίζει νέα γνώση πάνω στην παλιά, ότι η γλώσσα αναπτύσσεται περισσότερο και υπάρχει 

μικρότερη πιθανότητα για γλωσσική απολίθωση (fossilization), καθώς και ότι ο μαθητής λαμβάνει 

πολλά εισερχόμενα (input) και δουλεύει ουσιαστικά με αυτά, αναπτύσσοντας διάφορους τύπους 

νοημοσύνης, σύμφωνα με το μοντέλο του Gardner (1984). 

Σύμφωνα με τον Coyle (2006), το CLIL έχει κεντρικό στόχο την εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας και ενσωματώνει τέσσερις κύριους στόχους που πρέπει να ακολουθεί ο σχεδιασμός της 

δομής των προγραμμάτων διδασκαλίας, γνωστοί και ως «4C». Οι στόχοι είναι οι εξής: 

1) Περιεχόμενο (Content): Εκμάθηση των διδασκόμενων ενοτήτων των αναλυτικών 

προγραμμάτων με ταυτόχρονη κτήση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και μεγαλύτερη 

κατανόηση των εννοιών του γνωστικού αντικειμένου 

2) Επικοινωνία (Communication): Κατάκτηση της γλώσσας–στόχου για κατανόηση του 

περιεχομένου, ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, διαπροσωπική επικοινωνία και 

εμβάθυνση της γνώσης της γλώσσας 

3) Γνώση (Cognition): Ανάπτυξη δημιουργικότητας, στρατηγικών μάθησης, κριτικής – 

αναλυτικής σκέψης, συναισθηματικών δεξιοτήτων και αύξηση κινήτρων για μάθηση 

4) Πολιτισμός (Culture): Ανάπτυξη πολυπολιτισμικής και πολυγλωσσικής κουλτούρας, 

αποδοχή της διαφορετικότητας και προετοιμασία για την παγκοσμιοποίηση. 

Οι ολοκληρωμένοι στόχοι που τίθενται στα πλαίσια της διδασκαλίας CLIL καθώς και τα 
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αναφερόμενα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της, ώθησαν τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, 

που συμμερίζονταν τις απόψεις για τα οφέλη του εν λόγω προγράμματος, να εφαρμόσουν τη 

μέθοδο σε μία τάξη, για να διαπιστώσουν κατά πόσο είναι όντως μια ωφέλιμη προσέγγιση στη 

εκπαιδευτική πρακτική και κατά πόσο θα μπορούσε να ενσωματωθεί γενικότερα σε περισσότερες 

τάξεις ή μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος στο ελληνικό σχολείο. Έτσι, η παρούσα εργασία 

εξετάζει την περίπτωση μιας διδακτικής εφαρμογής της μεθόδου CLIL σε μικρή κλίμακα, μέσα από 

το πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

2. Από την θεωρία στην πράξη 

2.1. Η εφαρμογή της μεθόδου CLIL στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους αποφασίστηκε να εφαρμοστεί το 

πρόγραμμα CLIL στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την 

εφαρμογή του προγράμματος επιλέχθηκε η ΣΤ τάξη, που αποτελούνταν από 25 μαθητές (13 αγόρια 

και 12 κορίτσια), με επίπεδο γνωσης Αγγλικών Α1/Α2. Η συνεργασία για την εφαρμογή του 

προγράμματος έγινε μεταξύ της δασκάλας της τάξης και της καθηγήτριας Αγγλικών για μία 

διδακτική ώρα την εβδομάδα, στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών. Οι Παύλου &Ιωάννου 

(2008) αναφέρουν τρία βασικά μοντέλα CLIL:  

 Γλωσσικά ντους (CLIL showers): Αφορά εφαρμογή σε σύντομα χρονικά διαστήματα της 

μεθόδου CLILλίγες φορές εβδομαδιαία. Τα παιδιά συνεχίζουν να ασχολούνται με τη 

θεματική ενότητα της εβδομάδας αλλά ασχολούνται με δραστηριότητες στηνξένη γλώσσα 

όπως τραγούδια, παιχνίδια,ιστορίες, χειροτεχνίες, κλπ. 

 CLIL σε συγκεκριμένες ενότητες κάποιου σχολικού μαθήματος (modular model): Είναι 

δυνατόν μέσα στο πλαίσιο ενός μαθήματος γνωστικού αντικειμένου (π.χ. τα Μαθηματικά ή 

τη Φυσική κ.ά.) ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα να επιλεχθούν κάποιες ενότητες για να 

διδαχθούν αυτές μέσω της ξένης γλώσσας. 

 CLIL μέσω συγκεκριμένων σχολικών μαθημάτων: Αυτό το μοντέλο επιλέγει συγκεκριμένα 

σχολικά μαθήματα τα οποία διδάσκονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσω της ξένης 

γλώσσας. 

Το μοντέλο CLIL που εφαρμόστηκε είναι το modular model, δηλαδή σε συγκεκριμένες 

ενότητες ενός σχολικού μαθήματος. Το σχολικό μάθημα που αποφασίστηκε να διδαχθεί μέσω της 

Αγγλικής γλώσσας ήταν τα Μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν ορισμένενς ενότητες του 

σχολικού βιβλίου, με κριτήριο την ευκολότερη κατανόησή τους από τους μαθητές στα πλαίσια της 

διδασκαλίας του CLIL. 

2.2. Η διδακτική μεθοδολογία 

Το υλικό σχεδιάστηκε, επιλέχθηκε και δημιουργήθηκε από την καθηγήτρια Αγγλικών υπό 

την καθοδήγηση της δασκάλας της τάξης. Έπιπλέον χρησιμοποιήθηκε και έτοιμο υλικό 

Μαθηματικών στην Αγγλική γλώσσα, προερχόμενο από το διαδίκτυο, που αφορούσε σε 

συγκεκριμένη ύλη των Μαθηματικών της ΣΤ’ τάξης. Μέσω του CLIL δόθηκε έμφαση σε λεξιλόγιο 

σχετικό με μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση) καθώς και 

στη διδασκαλία προβλημάτων Άγλεβρας, Γεωμετρίας και κλασμάτων. Όλο το υλικό που 

επιλέχθηκε για την εφαρμογή του προγράμματος CLIL δόθηκε σε φωτοτυπίες στους μαθητές, 

καθώς δεν υπήρχε έτοιμο, πρωτότυπο έντυπο υλικό για τις συγκεκριμένες ενότητες του βιβλίου των 

Μαθηματικών της ΣΤ’ τάξης στα Αγγλικά. Επίσης δόθηκαν και σημειώσεις για την καλύτερη 

κατανόηση της διαδικασίας αλλά και φύλλα εργασίας για πρακτική εξάσκηση στην διδαχθείσα ύλη. 

Επίσης, για τη διευκόλυνση των μαθητών, δόθηκε λεξιλόγιο με βασικούς μαθηματικούς όρους στα 

Αγγλικά, στο οποίο προσέτρεχαν οι μαθητές όταν χρειαζόταν, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
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Για την επιτυχημένη έκβαση του προγράμματος κι επειδή το επίπεδο γνώσεων των μαθητών 

στην Αγγλική γλώσσα ήταν βασικό, η διαδικασία γινόταν πιο απλοποιημένη, δηλαδή η δασκάλα 

δίδασκε τα Μαθηματικά στην Ελληνική γλώσσα και η καθηγήτρια Αγγλικών μετέφραζε και 

επεξηγούσε συγχρόνως στους μαθητές. Κατόπιν εφάρμοζαν αυτά που μάθαιναν στην πράξη, μέσα 

από γραπτές και προφορικές ασκήσεις και περιέγραφαν βήμα βήμα, προφορικά τα στάδια επίλυσης 

των προβλημάτων καθώς και τις πράξεις που έκαναν, στα Αγγλικά. Γενικά όλη η διαδικασία 

γινόταν κυρίως στα Αγγλικά και μονο όπου χρειαζόταν κάποια διασαφήνιση γινόταν χρήση της 

μητρικής γλώσσας (Ελληνικά). Η εφαρμογή της μεθόδου CLIL διήρκεσε όλο το σχολικό έτος, ως 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα μιας διδακτικής ώρας, κατά τη διάρκεια της οποίας διδασκόταν το 

επιστημονικό αντικείμενο των Μαθηματικών μέσα από την Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την 

θεωρία της εν λόγω συνδιαστικής διδακτικής προσέγγισης. 

3. Η μέθοδος αξιολόγησης του προγράμματος CLIL 

3.1. Η αξιολόγηση σε ένα πρόγραμμα CLIL 

H αξιολόγηση σε ένα CLIL μάθημα δεν περιγράφεται από ένα εξετασιοκεντρικό μοντέλο 

αλλά προτιμούνται εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, όπως η περιγραφική αξιολόγηση 

(descriptive assessment) (Αναστασόπουλος 2006) ή ο ατομικός φάκελος μαθητή (portfolio) (Arter 

and Spandel 1992), τα ερωτηματολόγια, η αυτοαξιολόγηση του μαθητή αλλά και η 

ετεροαξιολόγηση (η αξιολόγηση συμμαθητών του). Οι Tsagari & Michaeloudes (2013) αναφέρουν 

την εφαρμογή διαμορφωτικής αξιολόγησης (formative assessment) σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα 

εφαρμογής CLIL σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου και καταλήγουν ότι οι διδάσκοντες επιλέγουν 

κυρίως για την αξιολόγηση (είτε της γλώσσας, είτε του περιεχομένου, είτε ταυτόχρονα και των δύο) 

τη χρήση ερωτήσεων, για να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους και παράλληλα να τους αυξήσουν το 

κίνητρο. Ακολουθώντας την ίδια τακτική, με την ολοκλήρωση του προγράμματος δόθηκε φύλλο 

γραπτής αξιολόγησης στους μαθητές, με σκοπό να εκτιμηθεί η πορεία βελτίωσης και οι γνώσεις 

που αποκόμισαν οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία αυτή, τόσο στο αντικείμενο των Αγγλικών 

αλλά και των Μαθηματικών. Το τεστ περιείχε ερωτήσεις στα Αγγλικά πάνω στην ύλη 

Μαθηματικών που διδάχθηκε μέσω CLIL. Οι μαθητές είχαν μια διδακτική ώρα στη διάθεσή τους 

να ολοκληρώσουν το γραπτό τεστ αξιολόγησης, το οποίο διορθώθηκε και βαθμολογήθηκε από την 

καθηγήτρια Αγγλικών και, κατόπιν, δόθηκε πίσω στους μαθητές. Έτσι ακολουθήθηκε μια 

διαδικασία αυτοαξιολόγησης, αλλά και ετεροαξιολόγησης, όπου οι μαθητές διαπίστωσαν τις 

κατακτημένες μέσα από το CLIL γνώσεις των ίδιων αλλά και των συμμαθητών τους, συγκρίνοντας 

το επιπεδο γνώσεων πριν και μετά το τέλος του προγράμματος. Το πρόσιμο ήταν θετικό και η 

πλειοψηφία των μαθητών ανταποκρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά στη διαδικασία αξιλόγησης των 

νέων γνώσεων. Τέλος, ακολούθησε διαδικασία κριτικής διερεύνησης και ανατροφοδότησης για το 

πρόγραμμα που εφαρμόστηκε, μέσα από ερωτηματολόγια και συζητήσεις που έγιναν στην 

ολομέλεια της τάξης. 

3.2. Το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του προγράμματος CLIL 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στο τέλος του διδακτικού έτους, μοιράστηκε στους 25 

μαθητές της ΣΤ τάξης, 13 αγόρια και 12 κορίτσια, ανώνυμο ερωτηματολόγιο με 8 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, προκειμένου να διεξαχθούν κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την επιτυχία ή όχι 

της εφαρμογής του CLIL και πώς βίωσαν την όλη διαδικασία οι μαθητές. Οι ερωτήσεις ήταν 

κλειστού τύπου, είχαν απαντήσεις δύο ή τριών επιλογών, ώστε να καλύπτουν το φάσμα των 

πιθανών απαντήσεων των μαθητών και είχε την ακόλουθη δομή: 
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Ερωτηματολόγιο CLIL 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος συμμετεχόντων 

 

Φύλο f Ποσοστά % 

Αγόρια 13 52 

Κορίτσια 12 48 

Σύνολο 25 100 

 

Πίνακας 2: Ερώτηση 1. Έχετε συμμετέχει ξανά σε πρόγραμμα CLIL; 

 

Απαντήσεις f Ποσοστά % 

Ναι 25 100 

Όχι  0 0 

 

Πίνακας 3: Ερώτηση 2. Κατανοήσατε την έννοια του προγράμματος CLIL; 

 

Απαντήσεις f Ποσοστά % 

Να βελτιώσει τα Αγγλικά 8 32 

Να βελτιώσει τα Μαθηματικά 6 24 

Να βελτιώσει τις γνώσεις και στα δύο 

μαθήματα 
11 44 

 
Πίνακας 4: Ερώτηση 3. Το CLIL σας βοήθησε να βελτιώσετε τις γνώσεις: 

 

Απαντήσεις f Ποσοστά % 

Στα Αγγλικά 6 24 

Στα Μαθηματικά  8 32 

Και στα δύο μαθήματα 11 44 

 
Πίνακας 5: Ερώτηση 4. Το CLIL σας βοήθησε να βελτιώσετε: 

 

Απαντήσεις f Ποσοστά % 

Τις προφορικές σας δεξιοτητες 

(speaking skills) 
7 28 

Τις γραπτές σας δεξιότητες  

(writing skills) 
4 16 

Και τα δύο παραπάνω  

(speaking &writing skills) 
14 56 
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Πίνακας 6: Ερώτηση 5. Σας ήταν αρκετή μια (1) διδακτική ώρα την εβδομάδα για το πρόγραμμα CLIL; 
 

Απαντήσεις f Ποσοστά % 

Ναι, έφτανε μια ώρα 16 64 

Όχι, ήθελα να κάνουμε CLIL 
περισσότερες ώρες την εβδομάδα 

5 20 

Ήθελα να κάνουμε CLIL σπανιότερα  
(π.χ. 1 φορά στις 2 εβδομάδες) 

4 16 

 
Πίνακας 7: Ερώτηση 6. Σας δυσκόλεψε που κατά την διάρκεια του προγράμματος CLIL έπρεπε να μάθετε μαθηματική 

ορολογία στα Αγγλικά; 
 

Απαντήσεις f Ποσοστά % 

Όχι, ήταν σαν τα υπόλοιπα μαθήματα 
Αγγλικών 

13 52 

Ναι, η ορολογία ήταν δυσκολότερη 
από τα υπόλοιπα μαθήματα των 
Αγγλικών 

7 28 

Ναι, ένιωθα ανασφάλεια και για τις 
γνώσεις μου στα Αγγλικά και στα 
Μαθηματικά 

5 20 

 
Πίνακας 8: Ερώτηση 7. Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα ήταν χρήσιμο στα πλαίσια των μαθημάτων της ΣΤ’ δημοτικού; 

 

Απαντήσεις f Ποσοστά % 

Ναι, ήταν χρήσιμο πρόγραμμα για την 
ύλη των μαθημάτων της ΣΤ’ 
δημοτικού 

17 68 

Όχι, γιατί στερεί ώρες από τα 
μαθήματα των γενικών Αγγλικών 

3 12 

Δεν αξιολογώ ούτε θετικά ούτε 
αρνητικά το πρόγραμμα 

5 20 

 
Πίνακας 9. Ερώτηση 8: Θα θέλατε να πραγματοποιήσετε το πρόγραμμα και σε άλλα αντικείμενα ή σε άλλα μαθήματα του 

σχολικού προγράμματος (πχ, Ιστορία, Γεωγεαφία κλπ); 
 

Απαντήσεις f Ποσοστά % 

Ναι, θα είναι χρήσιμο και σε άλλα 
μαθήματα του σχολικού 
προγράμματος 

14 56 

Όχι, γιατί στερεί ώρες από τα 
μαθήματα των γενικών Αγγλικών 

6 24 

Δεν ξέρω/ δεν είμαι σίγουρος-η αν θα 
ήθελα  

5 20 
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3.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Μετά από τη διαδικασία καταγραφής των απόψεων και των εντυπώσεων των μαθητών στο 

ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου που τους δόθηκε, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση στην τάξη 

για την καλύτερη αποτύπωση της εμπειρίας τους στη διάρκεια αυτής της διδακτικής διαδικασίας. 

Όπως φάνηκε και από τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο και επιβεβαιώθηκε και 

προφορικά στη συζήτηση, η γενικότερη εικόνα για την εφαρμογή της μεθόδου CLIL ήταν θετική. 

Οι μαθητές διαπίστωσαν στην πλειοψηφία τους τις θετικές επιπτώσεις που επιφέρει το πρόγραμμα 

στις γλωσσικές ικανότητες τους, στα πλαίσια της παραγωγής γραπτού και προφορικού λίγου, στην 

χρήση εξειδικευμένου λεξιλογίου και στην βελτίωση της επικοινωνιακής τους ικανότητας στην 

Αγγλική γλώσσα. Οι μαθητές αποδείχθηκαν γενικά έτοιμοι να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες 

αυτού του εξειδικευμένου συνδιαστικού μοντέλου μάθησης, χρησιμοποιώντας την κριτική τους 

σκέψη και στρατηγικές μάθησης, όπως η σύνθεση και η ανάλυση. Μέσα από την ομαδικότητα της 

διαδικασίας και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, η εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσα από 

ένα διαφορετικό επιστημονικό πεδίο, οδήγησε στην καθοδηγούμενη ανακάλυψη της νέας γνώσης, 

καθιστώντας τη Αγγλική γλώσσα ως ένα βασικό εργαλείο μάθησης. Διότι, όπως αναφέρουν και οι 

Lasabadaster και Sierra (2009), «χρησιμοποιώντας τη γλώσσα για την εκμάθηση του περιεχομένου, 

η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική, καθώς η γλώσσα είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας και όχι 

αυτοσκοπός». 

4. Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η εφαρμογή της μεθόδου CLIL, 

δηλαδή η ολιστική εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας, είναι μια καινοτομική προσέγγιση στην 

εκπαίδευση, που συνδέεται με πολλά θετικά στοιχεία για τον ίδιο τον μαθητή και το γενικότερο 

περιβάλλον μάθησης μιας ξένης γλώσσας. Με βάση τις τάσεις που υπάρχουν στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα της Ευρώπης και με σκοπό την ουσιαστική προώθηση και ενίσχυση της 

πολυγλωσσίας, της πολυπολιτισμικότητας και της κινητικότητας των πολιτών, καθώς και με 

απώτερο σκοπό την εμπέδωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η μέθοδος Ολ.Εκ.Πε.Γ. μπορεί να 

διαδραματίσει έναν πολύ θετικό ρόλο. Στην Ελλάδα η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται ακόμα 

πιλοτικά και μόνο με πρωτοβουλία κάποιων εκπαιδευτικών που θέλουν να διερευνήσουν την 

επίδραση της μεθόδου στην ξένη γλώσσα. Ως συμπέρασμα της εισήγησης αυτής διαφαίνεται ότι η 

εφαρμογή της μεθόδου στην ΣΤ τάξη του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου 

Αθηνών έγινε αποδεκτή από τους μαθητές και διαπιστώθηκε ότι είχε θετικά αποτελέσματα. 

Ανάμεσα στα  πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προγράμματος ήταν η συνεχής αλληλεπίδραση 

μαθητών-δασκάλων, το χτίσιμο νέας γνώσης σε δύο αντικείμενα παράλληλα και η προώθηση 

κοινωνικών αλλά και γνωστικών μορφών της γλώσσας-στόχου. Όπως αναφέρει και η Klimova 

(2012), τα βασικά οφέλη του CLIL είναι ότι χτίζει διαπολιτισμική γνώση και κατανόηση, βελτιώνει 

τις επικοινωνιακές ικανότητες, αυξάνει το κίνητρο και την αυτοπεποίθηση και συμπληρώνει τις 

ατομικές στρατηγικές μάθησης προετοιμάζοντας τους μαθητές για μελλοντικές σπουδές/εργασία. 

Όντως, όλα αυτά διαπιστώθηκαν και στην πράξη, στην πορεία του προγράμματος και από τους 

μαθητές, οι οποίοι επέδειξαν μια άνεση στο χειρισμό γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου, αλλά 

και από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναγνωρισαν τα πλεονεκτήματα της χρήσης 

CLIL και την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης και ενσωμάτωσης στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Οι απαιτήσεις της προετοιμασίας του μαθήματος CLIL και της εύρεσης υλικού 

ήταν αυξημένες σε σχέση με τον προγενέστερο τύπο διδασκαλίας των Γενικών Αγγλικών και το 

μαθησιακό αντικείμενο πιο απαιτητικό, αλλά η εμπλοκή σε αυτήν τη διαδικασία αποτιμήθηκε 

συνολικά ως θετική τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, λόγω 

της θετικής αποδοχής και των βελτιωτικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή της 

διδακτικής αυτής προσέγγισης. 
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Περίληψη 

Σκοπός της εισήγησης είναι να καταδείξει τη διεπιστημονικότητα, η οποία ενδέχεται να διέπει 

τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η εισήγηση αποτελεί παρουσίαση 

των πορισμάτων που προέκυψαν από την εκπόνηση Πολιτιστικού Προγράμματος. Αρχικά γίνεται 

αναφορά στους αρχικούς στόχους που είχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στη μεθοδολογία που 

επιλέχθηκε κατά την πρώτη φάση της υλοποίησής του και στις δραστηριότητες που έλαβαν μέρος 

οι μαθητές. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται  ο λόγος για τον οποίο κρίθηκε σκόπιμη η αλλαγή 

προσανατολισμού του προγράμματος, με αποτέλεσμα το πέρασμα από την Ιστορία στη 

Λογοτεχνική παραγωγή της περιόδου της ενετοκρατίας. Τέλος, καταδεικνύεται ότι η διασκευή του 

έργου του Β. Κορνάρου, «Ερωτόκριτος» από τους ίδιους του μαθητές, προέκυψε ως εσωτερική 

«ανάγκη» που αισθάνθηκαν και ως φυσική συνέπεια ενός δημιουργικού διαλόγου γνωστικών 

αντικειμένων που αρχικά φαίνονταν διακριτά. 

 

Λέξεις κλειδιά: τοπική ιστορία, νεοελληνική λογοτεχνία, δημιουργική γραφή, θέατρο. 

1. Εισαγωγή 

Το 2019, μετά από πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης, έχει οριστεί από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού ως έτος του Ερωτόκριτου. Με αυτή την αφορμή και με έναυσμα τον 

ιδιαίτερα προκλητικό τίτλο του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΙΑΚΕ «Η διεπιστημονικότητα ως 

γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση», θέλησα να παρουσιάσω την πορεία και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διεκπεραίωση ενός Πολιτιστικού Προγράμματος, το οποίο 

υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14 από 25 μαθητές της Γ΄ Τάξης του 11ου Γυμνασίου 

Ηρακλείου. 

Η διεπιστημονικότητα που πρέπει να διέπει το εκπαιδευτικό σύστημα (Αλαχιώτης 2002) 

αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα αλλά και αίτημα των Προγράμματων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων. Μέσω αυτών των προγραμμάτων στην πραγματικότητα, δίνεται η δυνατότητα σε 

εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να τα υλοποιήσουν, να εκπονήσουν μακροσενάρια, τα οποία 

αποσκοπούν στο να ενισχύσουν τις γνώσεις των μαθητών αλλά και παράλληλα να καλλιεργήσουν 

ψυχοκινητικές δεξιότητες που ενδεχομένως διαθέτουν. Με αυτόν τον τρόπο, τις περισσότερες 

φορές το τελικό αποτέλεσμα απορρέει ως φυσική συνέπεια ενός δημιουργικού διαλόγου γνωστικών 

αντικειμένων που αρχικά φαίνονταν διακριτά. 

2. Κυρίως μέρος 

Έτσι, εφόσον στην ουσία πρόκειται για διδακτικά σενάρια με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 

ενός περίπου διδακτικού έτους, ο διδάσκων οφείλει στην αρχή να θέσει τους στόχους και να 

ενημερώσει τους μαθητές σχετικά με τον προτεινόμενο τρόπο επίτευξής τους. 

2.1. Πρώτη Φάση: Τοπική Ιστορία 

Στόχοι: 

Οι στόχοι που είχαν τεθεί κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του Πολιτιστικού 

Προγράμματος που έφερε τον τίτλο: «Τοπική Ιστορία:  Ενετοκρατούμενος Χάνδακας (1211- 1669 
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μ.Χ.)» ήταν κυρίως γνωστικοί και συναφείς προς το μάθημα της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου, 

εφόσον το πρόγραμμα, αρχικά, εντάχθηκε στη θεματολογία "Τοπική Ιστορία-Μουσειακή Αγωγή".  

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικός στόχος ήταν η εποικοδομητική προσέγγιση των μαθητών με το 

ιστορικό παρελθόν της πόλης του Ηρακλείου. Αναλυτικότερα οι μαθητές επρόκειτο:  

 να γνωρίσουν μια σημαντική ιστορική περίοδο για το νησί της Κρήτης,  

 να κατανοήσουν την ύπαρξη διαχρονικών προβλημάτων που τέμνουν κάθετα την ιστορική 

διαδρομή μιας τοπικής κοινωνίας. 

Παράλληλα συναισθηματικό στόχο αποτελούσε:  

 οι μαθητές να βιώσουν το μεσαιωνικό περιβάλλον ερχόμενοι σε επαφή με την 

ενετοκρατούμενη πόλη του Χάνδακα 

Και τέλος, θα επιδιωκόταν οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν δεξιότητες 

και κλίσεις ανάλογα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα (ζωγραφική, φωτογραφία κλπ). 

Μεθοδολογία Υλοποίησης: 

Η πραγμάτωση των παραπάνω στόχων θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να προκύψει, ως 

αποτέλεσμα συνδυασμού μιας δασκαλοκεντρικής μεθόδου (εμπλουτισμένης με διάλογο και 

ερωτοαποκρίσεις), με τη διερευνητική μέθοδο στο πλαίσιο διαμόρφωσης ομάδων.  

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη Φάση Υλοποίησης περιλάμβανε:  

 Παρουσιάσεις από τη διδάσκουσα ψηφιακού υλικού που αφορά στην περίοδο της 

Ενετοκρατίας στο Ηράκλειο (Ψηφιακό Υλικό Δήμου Ηρακλείου, 2004) και αποσπασμάτων 

από το κείμενο της Χρύσας Μαλτέζου που αφορούσε στο Ιστορικό και Κοινωνικό Πλαίσιο 

της περιόδου της Ενετοκρατίας (Μαλτέζου, 1997). 

 Επισκέψεις σε μουσεία και συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα με την καθοδήγηση 

μουσειοπαιδαγωγών (επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και συμμετοχή στο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μονοπάτια στην Πόλη του Ηρακλείου, υπό την καθοδήγηση 

της μουσειοπαιδαγωγού κας Φ. Καμπάνη) 

 Περιήγηση στην πόλη του Ηρακλείου και ξενάγηση από την επιστήμονα – αρχαιολόγο, του 

δήμου Ηρακλείου κα. Κ. Νικολιδάκη. 

Μετά την παρουσίαση του ψηφιακού υλικού και πριν τις επισκέψεις το ΙΜΚ και στα τείχη 

της πόλης, οι μαθητές αφού χωρίστηκαν σε ομάδες βάσει κοινωνιογράμματος (ομάδες που 

περιλάμβαναν περισσότερο αλλά και λιγότερο δημοφιλείς μαθητές), σύμφωνα με τη διερευνητική 

μέθοδο (project)  αναζήτησαν στο διαδίκτυο, στη σχολική βιβλιοθήκη αλλά και στην προσωπική 

τους βιβλιοθήκη ή και στη Βικελαία δημοτική βιβλιοθήκη ιστορικές πηγές και σχετικές μελέτες 

σχετικά με ενετικά κτίσματα της πόλης του Ηρακλείου (Σταρίδα, 2014). Σε κάθε ομάδα είχε 

διανεμηθεί κοινό Φύλλο Εργασίας (βλ. Παράρτημα: Φύλλο Εργασίας 1), το οποίο κατεύθυνε τους 

μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους και να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με: 

 Τον χρόνο ανέγερσης του οικοδομήματος 

 Τις ανάγκες που προοριζόταν να εξυπηρετήσει 

 Τη σημερινή του αξιοποίηση. 

Μετά, τη συμπλήρωση των Φύλλων Εργασίας η ολομέλεια της Πολιτιστικής Ομάδας 

πραγματοποίησε περιήγηση στα μνημεία και ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα ανέλαβε να 

παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας. 

2. 2. Δεύτερη Φάση: Από την Ιστορία στη Λογοτεχνία 

Η Β΄ Φάση υλοποίησης του Προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό 

εξάμηνο διδασκαλίας, αποσκοπούσε: 
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 στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με θέματα που άπτονται της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιόδου της ενετοκρατίας (όχι πλέον μόνο της 

αρχιτεκτονικής τέχνης) 

 στη γνωριμία των μαθητών με τη ζωγραφική αλλά και τη λογοτεχνική παραγωγή της 

περιόδου της Ενετοκρατίας. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κρίθηκε απαραίτητη η επαφή των μαθητών με έργα 

ζωγραφικής, τα οποία αποτέλεσαν χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένη ιστορικής 

περιόδου. Έτσι, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη ζωή και τα έργα κρητών 

ζωγράφων όπως: 

 του Τζ. Μπουνιαλή (Παπαδάκης 2014),  

 του Δαμασκηνού (βιογραφικά από την ιστοσελίδα του ΙΜΚ, 2013), 

οι οποίοι ίδρυσαν και καθιέρωσαν μια ολόκληρη Σχολή στη Βυζαντινή Τέχνη αλλά και να 

γνωρίσουν καλύτερα τον  

 Δομίνικο Θεοτοκόπουλο, ο οποίος με το έργο του σημάδεψε την καλλιτεχνική ζωή όχι μόνο 

της εποχής του αλλά και μεταγενέστερων περιόδων.  

Επιπροσθέτως, οι μαθητές, προκειμένου να γνωρίσουν τη λογοτεχνική ανάπτυξη που 

χαρακτήρισε το νησί της Κρήτης κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, ήρθαν σε επαφή με έργα 

Κρητών εκπροσώπων της Κρητικής Αναγέννησης, όπως ο Γ. Χορτάτσης, ο Β. Κορνάρος κ.ά. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης: 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υπήρξε ξανά συνδυασμός δασκαλοκεντρικής και 

μαθητοκεντρικής μεθόδου, εμπλουτισμένης από επιτόπια έρευνα – παρατήρηση και τη μέθοδο των 

ερωταποκρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 

 Επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, όπου εκτίθενται έργα των Τζ. Μπουνιαλή και Δ. 

Θεοτοκόπουλου 

 Συνεργασία με την καθηγήτρια των εικαστικών κα. Κλ. Χρηστάκη και γνωριμία των 

μαθητών με τα χαρακτηριστικά του έργου του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου 

 Στο πλαίσιο της ίδιας συνεργασίας, μετά από πρόκληση της κας Κλ. Χρηστάκη, τον Απρίλη 

του 2014, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας διάλεξη, με τίτλο «Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλους. Η ζωή και το έργο του από τον κο. Γιάννη Τζωρτζακάκη, ιστορικό της 

τέχνης και υποψήφιο Διδάκτορα του Α.Π.Θ.  

 Λέσχη Ανάγνωσης, όπου αναγνώστηκαν αποσπάσματα από την Ερωφίλη, τον Κατσούρμπο 

και τον Ερωτόκριτο. 

Μετά το πέρας τόσο της επίσκεψης στο Μουσείο, όσο και της συνάντησης, όπου 

πραγματοποιήθηκε η ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων, οι  μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα Φύλλο Έργασίας (βλ. Παράρτημα: Φύλλο Εργασίας 2), ώστε να 

επιτευχθεί η καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της ζωγραφικής και λογοτεχνικής 

περιόδου. 

2.3 Τρίτη Φάση: Από τη Λογοτεχνία στο Θέατρο 

Κατά την τρίτη και τελευταία φάση της υλοποίησης του προγράμματος  και μετά από 

ανατροφοδότηση-αξιολόγηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν και της μεγάλης συμμετοχής 

των μαθητών σε αυτές, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή των αρχικών στόχων με τρόπο ώστε 

να ανταποκρίνονται πληρέστερα στα ενδιαφέροντά τους. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που είχαν 

έρθει σε επαφή με τη ζωή και κυρίως με το έργο του Β. Κορνάρου "Ερωτόκριτος" (Πετράκης 

1998), εξέφρασαν την επιθυμία: 

 αρχικά, να συνδιαλεχθούν και να οικειοποιηθούν το λογοτεχνικό έργο του Κορνάρου και 
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 εν συνεχεία, να δραματοποιήσουν και να παρουσιάσουν τα κείμενά τους σε θεατρική 

παράσταση. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης: 

Οι μαθητές κλήθηκαν, χωρισμένοι σε ομάδες να επεξεργαστούν αποσπάσματα από το έργο 

«Ερωτόκριτος» και αφού τα τροποποιούσαν με όποιο τρόπο επιθυμούσαν, κλήθηκαν να τα 

αποδώσουν δραματικά. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν σε αυτή τη φάση ήταν: 

 η Δημιουργική Γραφή 

 Παιχνίδι Ρόλων. 

Οι μαθητές προχώρησαν έτσι, σε ένα γόνιμο «διάλογο» με τον ίδιο τον Κορνάρο μέσα από το 

έργο του. Απέδωσαν τα συναισθήματα των ηρώων στα νέα ελληνικά, με πεζό λόγο διαμορφωμένο 

σύμφωνα με τη νεανική «ματιά» των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου και κατόρθωσαν να κάνουν τον 

Ερωτόκριτο και την Αρετούσα δύο ήρωες που θα μπορούσαν κάλλιστα να συνδιαλέγονται κατά τη 

σύγχρονη εποχή. Ωστόσο, ήταν πολλές φορές «παρών» και ο ίδιος ο Κορνάρος προβάλοντας μέσα 

από αυτούσια λόγια του, ιδανικά και αξίες της εποχής της ενετοκρατίας. «Άκουσαν» τον ποιητή οι 

μαθητές και «έγραψαν» (παρατίθεται απόσπασμα από το τελικό διασκευασμένο σενάριο της 

παράστασης): 

 Σκηνή έκτη (Αρετούσα-Νένα) 

Αρετούσα:  Νένα, αυτή ήταν η κάμαρα του Ερωτόκριτου… Εδώ καθόταν μόνος του και 

έγραφε τις πιο απόκρυφες σκέψεις του. Μπήκα μέσα και ψαχούλευα στο δωμάτιό του. 

 

Νένα:  Γιατί παιδί μου; Γιατί ψάχνεις τα ξένα πράγματα; Τι ανατροφή είναι αυτή; 

 

Αρετούσα: Νένα μου, άκου προσεκτικά:   

Ό,τι τραγούδια κάθε αργά, άκουγα από το παλικάρι 

Όλα γραμμένα τα ‘βρηκα ως άνοιξα το συρτάρι. 

 

Νένα:  Τι είναι αυτά που λες κόρη μου; Ο Ερωτόκριτος; 

 

Αρετούσα:  Σώπαινε νένα μου! Μην μας ακούσουν. Επιτέλους εισακούστηκαν οι προσευχές 

μου. 

 

Νένα: Εσύ σώπαινε Αρετή. Εδώ είναι μια κακή αρχή, που ΄χει να φέρει πόνους 

που ‘χει να φέρει βάρητα, με μήνες και με χρόνους.   

 

Αρετούσα:  Μα γιατί; Εκείνον που έψαχνα τόσο καιρό τον βρήκα τόσο ξαφνικά και 

απρόσμενα σήμερα. Θα ‘πρεπε να χαίρεσαι για μένα… 

 

Νένα:  Γιατί να χαρώ; Ίσα ίσα δεν πιστεύω στα αφτιά μου! Δεν έχει καμία λογική αυτό που 

μου λες. Επειδή βρήκες μερικά γράμματα; Σιγά το πράγμα!  

 

Αρετούσα:  Ότι και να μου λες, είμαι σίγουρη! Είναι ο Ερωτόκριτος. 

και τα τραγούδια και οι σκοποί, και της αντρειάς η χάρη, 

είναι εκείνου που μέλλεται, γυναίκα να με πάρει. 

 

Με ένα δικό τους τρόπο απέδωσαν και την, περισσότερο ίσως γνωστή από όλες, σκηνή του 

αποχωρισμού 

Ερωτόκριτος: 

Άκουσες Αρετούσα μου, τα θλιβερά μαντάτα 
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που ο Κύρης σου μ’ εξόρισε στη ξενιθιάς τη στράτα;  

 

Αρετούσα: Μα τι είναι αυτά που λες;  

 

Ερωτόκριτος:  Μου είπε ότι έχω προθεσμία τέσσερις μέρες μόνο και έπειτα με διέταξε να 

φύγω μακριά από αυτόν τον τόπο. 

Και πώς να σ’ αποχωριστώ; Και πώς να σου μακρύνω; 

Και πώς να ζήσω δίχως σου το χωρισμόν εκείνο; 

 

Αρετούσα: Αυτά που μου λες Ερωτόκριτε είναι φαρμάκι στην καρδιά μου…. 

 

Ερωτόκριτος: Κατέχω ότι ο Κύρης σου θα θέλει να σε παντρέψει γρήγορα! Είναι φυσικό να 

θέλει να σου βρει ένα παλικάρι αντάξιό σου! 

 

Αρετούσα: Μην λες τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ! 

Ερωτόκριτος: Μια χάρη αφέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο 

και μετά ‘κείνη ολόχαρος τη ζήση μου τελειώνω.    

 

Μάλιστα, οι μαθητές προέβησαν σε μια δραματοποιημένη απόδοση μικρού τμήματος του 

"Ερωτόκριτου":  

 Στη Στοά Μακάσι (2/04/2014), για τα παιδιά της πολιτιστικής ομάδας 

 Στο 2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Παρουσίασης των Πολιτιστικών 

Προγραμμάτων (8/5/2014). 

Λίγο πριν τη λήξη του Διδακτικού έτους οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να προβούν σε 

μια συνένωση όλων των διασκευασμένων αποσπασμάτων του έργου του Κορνάρου, η οποία είχε 

ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός πρωτότυπου διασκευασμένου σεναρίου, στηριγμένου στο 

συγκεκριμένο έργο της Κρητικής Λογοτεχνίας. 

Αφού επιμελήθηκα της τελικής μορφής του σεναρίου, έκρινα σκόπιμο να ενθαρρύνω τους 

μαθητές να προβούν σε μια δραματοποιημένη παρουσίαση του όλου εγχειρήματος και με 

πρωτοβουλία και την υποστήριξη της υπεύθυνης των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, κας. Αγ. 

Ζαχαράτου, η θεατρική παράσταση εντάχθηκε στο Φεστιβάλ που διοργανώθηκε στο Πλαίσιο 

Εκπαιδευτικών Δράσεων και Προγραμμάτων Σχολείων, Δίκτυο El. Greco, τον Ιούνιο 2014, και 

έλαβε χώρα στην Πύλη Βηθλεέμ στις 24/06/2016 με τίτλο «Διασκευάζοντας τον Ερωτόκριτο του 

Βιτσέντζου Κορνάρου». (Τη θεατρική παράσταση μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην 

ιστοσελίδα του σχολείου μας http://11gym-

irakl.ira.sch.gr/news/index.php?option=com_content&view=article&id=453:diaskevazontas-ton-

erotokrito-tou-v-kornarou&catid=13&Itemid=29&lang=el:. Eπισημαίνουμε ότι υπάρχει η γραπτή 

συναίνεση των γονέων για τη σχετική ανάρτηση καθώς και ότι οι μαθητές που πρωταγωνίστησαν 

είναι σήμερα ενήλικες). 

4. Συμπεράσματα 

Όπως φάνηκε από την παραπάνω περιγραφόμενη πορεία υλοποίησης του  Προγράμματος, 

πιστεύω ότι κατέστη σαφές ότι η πρωτοτυπία του εγχειρήματος έγκειται στο ότι το τελικό προϊόν, 

που ήταν η παραγωγή ενός διασκευασμένου σεναρίου του έργου του Β. Κορνάρου, «Ερωτόκριτος» 

από τους ίδιους του μαθητές, προέκυψε ως εσωτερική «ανάγκη» που αισθάνθηκαν και ως επιθυμία 

που εκδήλωσαν οι ίδιοι οι μαθητές: 

 να βιώσουν την εποχή της ενετοκρατίας (Ιστορία) 
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 να συνδιαλεχθούν και να οικειοποιηθούν το λογοτεχνικό έργο του Κορνάρου (Λογοτεχνία - 

Δημιουργική Γραφή) και 

 να δραματοποιήσουν και να παρουσιάσουν τα κείμενά τους σε θεατρική παράσταση. 

Όπως φαίνεται, λοιπόν, ο ρόλος των μαθητών, ήταν ιδιαίτερα ενεργητικός, καθώς 

προσπαθώντας να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να αναδείξουν τα ταλέντα τους και τα 

ενδιαφέροντά τους, μπόρεσαν να μετατρέψουν τους εαυτούς τους από «απλούς δέκτες» γνώσης και 

πληροφοριών σε κριτικούς αναγνώστες του έργου του Κορνάρου, συγγραφείς σεναρίου, ζωντανούς 

ήρωες του έργου τους και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε σε τελικούς «ρυθμιστές» της όλης 

πορείας του εγχειρήματος. 

Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ποίκιλε και αναπροσαρμοζόταν ανάλογα, 

όχι τόσο προς την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων αλλά κυρίως προς τις απαιτήσεις και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, που συνεχώς μεταβάλλονταν, ως αποτέλεσμα της ανατροφοδότησης 

μετά από κάθε δραστηριότητα. Έτσι, αυτός που αρχικά έθεσε τους στόχους του Προγράμματος, 

αυτός που αναζήτησε τρόπους και μεθόδους πραγμάτωσης ενός Πολιτιστικού Προγράμματος με 

ιστορικό προσανατολισμό, αφουγκραζόμενος τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών της ομάδας 

μετατράπηκε σταδιακά σε «βοηθό», που «σεβόμενος την αυτονομία των μαθητών» προσπάθησε να 

ενισχύσει τις μαθησιακές δυνατότητές τους και να ενδιαφέροντάς τους (Παμουκτσόγλου 2004). 

Τελικά, ο εκπαιδευτικός απλώς συνεπικουρούσε την προσπάθεια των μαθητών και διευκόλυνε την 

περιδιάβασή τους στα μονοπάτια της λογοτεχνίας και στον κόσμο του θεάτρου. 

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι τα αναλυτικά προγράμματα τόσο του Γυμνασίου και 

κυρίως του Λυκείου δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια διεπιστημονικής προσέγγισης γνωστικών 

πεδίων, τα οποία εντάσσονται στη μαθησιακή διαδικασία. Αντίθετα, τα Προγράμματα Σχολικών 

Δρατηριοτήτων όχι μόνο κατορθώνουν να προάγουν αλλά προϋποθέτουν τη διεπιστημονικότητα. 

Υπό αυτό το πρίσμα αντιμετώπισα το παραπάνω εγχείρημα, το οποίο  πρεσβεύω ότι ήταν ιδιαίτερα 

απαιτητικό και πρωτότυπο, καθώς το τελικό προϊόν, είναι αποτέλεσμα της διεπιστημονικής 

αλληλεπίδρασης των γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας με τον Κόσμο του 

Θεάτρου. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ιστορία αποτέλεσε το «ρεαλιστικό πλαίσιο» για να τοποθετηθούν οι 

λογοτεχνικοί ήρωες του Κορνάρου, «(προσ)γείωσε» τη Λογοτεχνία στο έδαφος του αντικειμενικού, 

του συμεβηκότος (Αθανασοπούλου, 2004). Ωστόσο, οι μαθητές που εκπόνησαν το πρόγραμμα δεν 

αρκέστηκαν στην «ιστορικότητα» που έλαβαν ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα, αλλά επιδίωξαν να 

τους δώσουν «σάρκα και οστά» καλλιεργώντας παράλληλα, τις ψυχοκινητικές τους δεξιότητες 

(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 2001). Έτσι, επιχειρήθηκε το πέρασμα 

στον κόσμο του Θεάτρου και στο πλαίσιο ενός δημιουργικού «διαλόγου» μεταξύ των μαθητών και 

των ηρώων του Κορνάρου, προέκυψε ως τελικό προϊόν, η διασκευή και η δραματοποιημένη 

απόδοση του Ερωτόκριτου. 

Η παρούσα, λοιπόν εισήγηση και η δημοσίευσή της, είναι κάτι που θεωρώ ότι «χρωστώ» 

στους μαθητές του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου, από τους οποίους μάλλον διδάχθηκα, παρά δίδαξα. 

Διδάχθηκα ότι η γνώση δεν έχει όρια, ότι οι στόχοι τίθενται αλλά και αναπροσαρμόζονται, ότι οι 

μαθητές δεν ακολουθούν πάντα αλλά διαμορφώνουν νέες μεθοδολογίες, γιατί οι μαθητές ίσως 

τελικά καλύτερα από τον καθένα μας κατανοούν την πραγματική δύναμη της γνώσης, η οποία δεν 

έχει όρια. 
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5. Παράρτημα 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Για να απαντήσετε το Φύλλο Εργασίας πρέπει: 

 Αρχικά, πρέπει να μοιραστούν ρόλοι στην ομάδα σας: χρειάζεστε έναν χειριστή H/Y, έναν 

γραμματέα, και έναν εκπρόσωπο της ομάδας σας, ο οποίος θα παρουσιάσει τα 

αποτελέσματα της έρευνάς σας, όπως αυτά θα καταγράφονται στο παρόν Φ.Ε. 

 Στη συνέχεια, να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο, ή στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου σας, ή στην 

προσωπική σας Βιβλιοθήκη, πληροφορίες σχετικά με το μνημείο που σας έχει ανατεθεί (βλ. 

παρακάτω το προσφερόμενο υλικό προς επεξεργασία).   

 Έπειτα, βλέπετε τις ερωτήσεις και μέσα από συζήτηση προσπαθείτε να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις του Φύλλου Εργασίας σας. 

Υλικό Προς Επεξεργασία:  

 Ψηφιακό Υλικό Δήμου Ηρακλείου:                                                                

http://history.heraklion.gr/background.php?url=index&id=&cat=&open=&lang=441&chron

= 

 Λ. Σταρίδα, Ὑπήρχε μια πόλη … το Μεγάλο Κάστρο, Αθήνα: Ίτανος, 2014.  

 Υλικό που θα σας διανεμηθεί. 

 Βιβλία που μπορείτε να βρείτε στην προσωπική σας βιβλιοθήκη, στη βιβλιοθηκη του 

Σχολείου σας ή στη Βικέλαια Δημοτική Βιβλιοθήκη (να τα χρησιμοποιήσετε αφού έρθετε 

σε συνεννόηση με κάποιον από τους συντονιστές του προγράμματος). 

 Σημείωση: Το φύλλο εργασίας μπορεί να συμπληρωθεί χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 Ποιο ήταν το όνομα του μνημείου/κτιρίου κατά την εποχή της ενετοκρατίας και ποιος ο 

χρόνος ανέγερσής του; 

 Ποιες ανάγκες προοριζόταν να εξυπηρετήσει; 

https://www.historical-museum.gr/webapps/elgreco/xronologio.php?lang=gre
https://www.historical-museum.gr/webapps/elgreco/xronologio.php?lang=gre
http://www.rethnea.gr/article.aspx?id=12632
http://history.heraklion.gr/background.php?url=index&id=&cat=&open=&lang=441&chron=
http://history.heraklion.gr/background.php?url=index&id=&cat=&open=&lang=441&chron=
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 Ποιο το όνομά του μνημείου/κτιρίου σήμερα; Ποιος ο τρόπος αξιοποίησής του;  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Για να απαντήσετε το Φύλλο Εργασίας πρέπει: 

 Αρχικά, πρέπει να μοιραστούν ρόλοι στην ομάδα σας: χρειάζεστε έναν συντονιστή 

συζήτησης, έναν  γραμματέα, και έναν εκπρόσωπο της ομάδας σας, ο οποίος θα 

παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς σας, όπως αυτά θα καταγράφονται στο παρόν 

Φ.Ε. 

 Στη συνέχεια, μέσα από συζήτηση και ανακαλώντας στη μνήμη σας: α) όσα είδατε κατά την 

επίσκεψή μας στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης β) όσα συζητήσαμε κατά τις συναντήσεις 

ανάγνωσης των λογοτεχνικών κειμένων της εποχής της ενετοκρατίας, πρέπει να 

συμπληρώσετε το Φ.Ε. που σας έχει διανεμηθεί.  

 Τέλος, θα παρουσιάσετε στην ολομέλεια τις απαντήσεις σας. 

Ομάδα 1η 

Ερωτήσεις 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πινάκων του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, που εκτίθενται 

στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης;  

Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείτε αν συγκρίνετε τους πίνακες του Δ. 

Θεοτοκόπουλου από εικόνες βυζαντινής τέχνης; 

Ομάδα 2η 

Ερωτήσεις 

 Ποια είναι η σχέση που φαίνεται να έχει ο Ερωτόκριτος με τη μητέρα του (Α΄ Σκηνή, στ. 

1275-1292);  

 Η Αρετούσα έχει στενή σχέση με τη νένα (Δ΄ Σκηνή, στ. 671-710) και όχι με τη μητέρα της.  

Γιατί συμβαίνει αυτό;  

Ομάδα 3η 

Ερωτήσεις: 

 Γιατί κατά τη γνώμη σας  η Κρητική Σχολή αποτέλεσε μια ανεξάρτητη σχολή στην 

Αγιογραφία;  

 Υπάρχουν διαφορές με τις βυζαντινές εικόνες της ίδιας περιόδου σε άλλα μέρη της 

Ελλάδας; (σας διανέμονται δύο τέτοιες εικόνες). 

Ομάδα 4η 

Ερωτήσεις: 

 Ποια θεωρείται ότι είναι τα πιο κωμικά σημεία του κειμένου (Γ. Χορτάτση, Κατσούρμπος, 

που διαβάσαμε από το βιβλίο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου);  

 Πώς φαντάζεστε τους ηθοποιούς που θα υποδύονταν τους ρόλους σ' αυτή τη σκηνή (ύφος, 

στάση, κινήσεις, φωνή κτλ.); 
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Περίληψη 

Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο βασισμένο σε μια 
σειρά αρχών και κατευθυντήριων γραμμών, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και την 
ενεργή εμπλοκή σε αυτήν ολόκληρου του δυναμικού μιας τάξης ανεξαρτήτως μαθησιακών 
διαφορών, δυσκολιών και ικανοτήτων. Η παρούσα μελέτη διερευνά την εμπειρία δύο 
εκπαιδευτικών που εφάρμοσαν το συγκεκριμένο διδακτικό πλαίσιο σε τάξεις διαφορετικών 
ηλικιακών ομάδων στο μάθημα της μουσικής. Ακολουθώντας ποιοτικό ερευνητικό σχεδιασμό, 
πραγματοποιήθηκε θεματική ανάλυση στα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ανοιχτών ερωτήσεων. 
Από την ανάλυση φάνηκε ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου μπορεί να λειτουργήσει 
θετικά ως προς την ανταπόκριση και συμμετοχή των μαθητών και καταγράφηκαν σημαντικές 
παρατηρήσεις αναφορικά με τη διαδικασία εφαρμογής από τον εκπαιδευτικό. Καθώς οι μελέτες του 
Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση στην Ελλάδα είναι λιγοστές, η παρούσα εισήγηση επιδιώκει 
να συνεισφέρει στο υπάρχον κενό, παρουσιάζοντας τις ευκολίες και δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
ένας εκπαιδευτικός που τον εφαρμόζει για πρώτη φορά. 
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Λέξεις κλειδιά: Συμπερίληψη, Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση, ισότιμη πρόσβαση, 
μουσική. 

1. Εισαγωγή 

Κάθε τάξη χαρακτηρίζεται από την μοναδικότητα των μαθητών που την απαρτίζουν, όπου η 
ποικιλία αποτελεί τον κανόνα. Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση ήρθε ως απάντηση στην 
αδυναμία της μετωπικής και διαλεκτικής διδασκαλίας να προσεγγίσει τη διαφορετικότητα των 
μαθησιακών ευκολιών, δυσκολιών και δυνατοτήτων των μαθητών μίας τάξης. Οι όροι 
«συμπεριληπτικός σχεδιασμός» και «σχεδιασμός για όλους» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να 
περιγράψουν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική προσέγγιση  (Darrow, 2010, σ. 43). Βασική αρχή είναι 
ο «εκ των προτέρων» σχεδιασμός και, πιο συγκεκριμένα, μία διδασκαλία με πολυεπίπεδα 
χαρακτηριστικά. Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση έχει τις ρίζες του στην αρχιτεκτονική 
και το σχεδιασμό κτιρίων, περιβαλλόντων και εφαρμογών που να απευθύνονται εξ αρχής σε όλους, 
ανεξάρτητα από αναπηρία, ιδιομορφία, ποικιλομορφία και διαφορετικότητα (Mace, 1988˙ Story et 
al., 1998). Ως εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη 
μάθηση (Pace, Schwartz, 2008˙ Rose, Meyer, 2002). Στηρίζεται σε ευρήματα νευροεπιστημονικών 
μελετών που αφορούν τρία δίκτυα μάθησης, τα οποία λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο για τον 
κάθε άνθρωπο: (α) το δίκτυο της αναγνώρισης, το οποίο αφορά τους τρόπους που προσλαμβάνουν 
οι μαθητές τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, (β) το δίκτυο αναπαράστασης, 
το οποίο σχετίζεται με το πώς εκφράζουν και παρουσιάζουν όσα έχουν προσλάβει και κατανοήσει, 
και (γ) το συναισθηματικό δίκτυο, που εστιάζει στους διαφορετικούς τρόπους εμπλοκής των 
μαθητών με τη διαδικασία της μάθησης (CAST, 2018˙ Meyer et al., 2014). Επιπρόσθετα, ο 
Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση, στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές πάνω στις οποίες 
αναπτύχθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές (βλ. Πίνακα 1), που αποτελούν βασικό εργαλείο στα 
χέρια του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του (Courey et al., 2013˙ Hartmann, 2015˙ Χαλκιαδάκη, 
Ακογιούνογλου, 2018).  

 

Πίνακας 6. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση, CAST, 2018 

(ανακτήθηκε από το http://udlguidelines.cast.org/more/downloads) 

  

Εν συντομία, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο είναι η 

πολλαπλότητα του υλικού, η ποικιλότητα των διδακτικών διαδικασιών και η μοναδικότητα του 

κάθε μαθητή (Burgstahler, 2009˙ Ρίβιου κ.ά, 2015). Βασισμένος σε έναν «εκ των προτέρων» 
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σχεδιασμό, προσφέρει στον εκπαιδευτικό το ευρύτερο πλαίσιο για την οργάνωση ενός μαθήματος 

με ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση σε όλους, κάτι που τον ξεχωρίζει από την εστιασμένη δομή της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

2. Μεθοδολογία 

Η παρούσα μελέτη διερευνά την εμπειρία δύο εκπαιδευτικών που εφάρμοσαν για πρώτη 

φορά τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση σε 

διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, σε τάξεις προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο 

μάθημα της μουσικής. Το μάθημα της μουσικής, λόγω της πολυαισθητηριακής και πολυτροπικής 

φύσης της ίδιας της μουσικής, ενδείκνυται για την εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 

προσέγγισης, γιατί παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει στην πράξη όλα 

τα εργαλεία που προτείνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Καθολικού Σχεδιασμού (Darrow, 

2010˙ Χαλκιαδάκη, Ακογιούνογλου, 2018). Ακολουθώντας ποιοτική προσέγγιση και θεματική 

ανάλυση των δεδομένων (Braun, Clarke, 2006) από τις απαντήσεις σε ανοιχτές ερωτήσεις που 

τέθηκαν και στις δύο εκπαιδευτικούς, διερευνήθηκε το πώς μπορεί να εφαρμοστεί, ποιες οι 

δυσκολίες, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτικός, νέος στον Καθολικό 

Σχεδιασμό για τη Μάθηση, και ποια εκπαίδευση προαπαιτείται για να μπορέσει να τον 

χρησιμοποιήσει με ευκολία και αποτελεσματικά. 

Οι δύο πιλοτικές εκπαιδευτικές μελέτες περίπτωσης πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσική Παιδαγωγική» του τμήματος Μουσικών Σπουδών του 

Ιονίου Πανεπιστημίου κατά τους χειμερινούς και εαρινούς μήνες του 2018 (Νικολάου, 2018˙ 

Χαλκιαδάκη, 2018). Και στις δύο μελέτες διερευνήθηκε η εφαρμογή των αρχών του Καθολικού 

Σχεδιασμού για τη Μάθηση στο μάθημα της μουσικής. Η συλλογή δεδομένων έγινε με πολλαπλά 

μέσα, όπως συμμετοχική παρατήρηση πεδίου, βιντεοσκοπήσεις μαθημάτων, ημιδομημένες 

συνεντεύξεις των συμμετοχικών και μη συμμετοχικών παρατηρητών, αναστοχαστικά ημερολόγια 

και φύλλα αξιολόγησης που συμπλήρωναν οι μαθητές. Τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις 

διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, εξασφαλίστηκαν οι 

έγγραφες συναινέσεις των γονέων, καθώς και η απαραίτητη άδεια από το ΙΕΠ. 

Η μία πιλοτική μελέτη διεξήχθη σε τάξη με 20 παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπου 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία ενότητα οκτώ μαθημάτων με θέμα τους ήχους. Για τα μαθήματα 

δημιουργήθηκε πρωτότυπο υλικό, όπως ένα τραγούδι για τους ήχους, κατασκευές ηχοεξερεύνησης, 

καρτέλες με εικόνες που χρησίμευαν για παρουσίαση πληροφοριών, για διαχείριση της τάξης και 

αυτοματοποίηση διαδικασιών, για παιχνίδια κλπ. Χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, το διαθέσιμο υλικό 

του σχολείου, αντικείμενα της καθημερινότητας, αλλά και ψηφιακές εφαρμογές. Τα μαθήματα 

ακολούθησαν μια κοινή δομή κατά την οποία δόθηκε έμφαση στην καθιέρωση ρουτινών, στην 

πολλαπλότητα και ποικιλότητα του σχεδιασμού και στη λειτουργία της τάξης σε ομάδες. 

Η δεύτερη πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε ένα τμήμα της  Ε’ δημοτικού σε σχολείο 

αστικής περιοχής, σε μια ενότητα έξι μαθημάτων μουσικής εστιασμένα στη θεωρία της μουσικής. 

Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο πεδίο καθώς η μουσική σημειογραφία χρησιμοποιεί σύμβολα και η 

μάθησή τους εμπεριέχει υψηλό βαθμό δυσκολίας. Η τάξη αποτελείτο από 15 μαθητές με 

ποικιλομορφία ως προς τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των παιδιών, όπως μαθησιακές δυσκολίες 

διαγνωσμένες και μη, προβλήματα συμπεριφοράς, υψηλή μαθησιακή επίδοση και πολύ χαμηλή 

επίδοση. Στη συγκεκριμένη τάξη φοιτούσε μεγάλο ποσοστό παιδιών Ρομά που συχνά 

παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα φοίτησης (Τρέσσου, Μητακίδου, 2015), γεγονός που εντείνει την 

ανάγκη εύρεσης ευέλικτων εκπαιδευτικών τρόπων για να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ισότιμη 

συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Για την υλοποίηση των μαθημάτων δημιουργήθηκαν αναλυτικά 

πλάνα και υλικό εστιασμένο στην πολλαπλότητα της παρουσίασης του γνωστικού αντικειμένου, 

και της εμπλοκής και έκφρασης των μαθητών. Στόχος ήταν η κατάκτηση της ανάγνωσης της 

μουσικής σημειογραφίας και η δυνατότητα σύνθεσης των δικών τους μελωδιών μέσα σε αυτά τα 
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έξι μαθήματα. Και οι δύο πιλοτικές εφαρμογές είχαν το επιθυμητό διδακτικό και μαθησιακό 

αποτέλεσμα. 

2.1 Ανάλυση 

Πέντε ενότητες προέκυψαν από τη θεματική ανάλυση των δεδομένων, σύμφωνα με τα 

βήματα κωδικοποίησης, επεξεργασίας και ανάλυσης, που προτείνουν οι Braun και Clarke (2006): 

(α) μία συμπεριληπτική πρακτική, (β) ένα δομημένο μαθητοκεντρικό πλαίσιο, (γ) διαδικασίες 

προετοιμασίας και εφαρμογής, (δ) στο ελληνικό σχολείο, και (ε) προκλήσεις για τον/την 

εκπαιδευτικό.   

2.1.1 Μία συμπεριληπτική πρακτική 

Στόχος του Καθολικού Σχεδιασμού φαίνεται ότι είναι η καθολική συμμετοχή και απόκριση 

των μαθητών, και αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την ισότιμη συμμετοχή όλων, εύρημα που 

συνάδει με μελέτες των τελευταίων ετών (Capp, 2017). Από την ανάλυση προέκυψε ότι τα 

εργαλεία του Καθολικού Σχεδιασμού, όπως το σχεδιάγραμμα με τις κατευθυντήριες γραμμές και οι 

επτά αρχές καθολικής σχεδίασης (Burgstahler, 2009˙ Darrow, 2010), ενισχύουν τη συμπερίληψη, 

καθώς διευρύνουν τους τρόπους παρουσίασης και κατ’ επέκταση πρόσληψης των πληροφοριών, 

τους τρόπους κινητοποίησης, αλλά και έκφρασης των μαθητών. Χαρακτηρίστηκε ως μία ευέλικτη 

προσέγγιση, γιατί τόσο ο μαθητής με δυσκολίες όσο και ο μαθητής με περισσότερες δεξιότητες, 

ακόμα και ο μαθητής που απουσίαζε σε προηγούμενα μαθήματα, μέσω των πολλαπλών τρόπων και 

επιλογών, μπορούσε γρήγορα να αντιληφθεί το πώς λειτουργούσε το μάθημα και να συμμετέχει με 

τον τρόπο που του ταίριαζε. Ειδικά για τα παιδιά που είχαν δυσκολίες συγκέντρωσης, η ποικιλία 

των τρόπων παρουσίασης, οι δραστηριότητες και οι υποστηρικτικές τεχνικές συντέλεσαν στο να 

πετύχουν να συμμετέχουν με προσοχή και δείχνοντας ενδιαφέρον. Η μία εκπαιδευτικός περιγράφει 

το πώς ο Καθολικός Σχεδιασμός ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση, «…ώστε οι μαθητές να μπορούν 

να στραφούν και να επιλέξουν τον τρόπο που ταιριάζει στο μαθησιακό τους προφίλ σε κάθε επίπεδο 

της διδασκαλίας, δηλαδή και στην πρόσληψη της πληροφορίας και στην έκφραση και επίδειξη της 

νέας γνώσης και στα κίνητρα για συμμετοχή». Το ότι η εφαρμογή των αρχών τελικά λειτούργησε ως 

κίνητρο για τους μαθητές ήταν κάτι που διαπιστώθηκε από κοινού, καθώς και στις δυο περιπτώσεις 

παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές δέχτηκαν πολύ θετικά και με ενθουσιασμό την εφαρμογή και 

ζήτησαν να συνεχιστούν τα μαθήματα με αυτό τον σχεδιασμό. Φάνηκε ότι κάθε μαθητής πέτυχε να 

βρει έναν τρόπο που του ταιριάζει, τόσο ώστε να νιώθει ασφαλής να συμμετέχει και να μειωθεί το 

άγχος της αποτυχίας. 

2.1.2. Ένα δομημένο μαθητοκεντρικό πλαίσιο 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση, ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα δομημένο μαθητοκεντρικό πλαίσιο, κάτι που αναφέρεται και σε άλλες 

μελέτες (Schreiber, 2017). Και στις δύο πιλοτικές εφαρμογές επισημάνθηκαν χαρακτηριστικά που 

το επιβεβαίωσαν αυτό. Αρχικά, το εύρος των επιλογών, τόσο κατά την παρουσίαση της νέας 

γνώσης, όσο και κατά την έκφραση και δράση των μαθητών, και κατά την κινητοποίηση, ήταν 

τέτοιο που τραβούσε τους μαθητές, τους αφορούσε, τους ήταν κατανοητό και μπορούσαν να 

κινηθούν μέσα σε αυτό. Επιπλέον, η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και των νέων 

τεχνολογιών, έκανε δυνατή τη συμμετοχή όλων. Η προσέγγιση του ίδιου γνωστικού στόχου με 

διαφορετικές μεθόδους έδωσε την ευκαιρία στον κάθε μαθητή να εμφανίσει και να χρησιμοποιήσει 

τις δικές του ικανότητες και στρατηγικές. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρθηκε, «ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί πιο συγκεκριμένα τι τους βοηθάει, τι τους μπερδεύει ή ποια πράγματα τους αρέσουν και 

αναζητά τρόπους ένταξης των στοιχείων αυτών στα μαθήματά του». Εκφράστηκε ότι ο σχεδιασμός 

μπορεί να είναι μία πλήρως δομημένη διαδικασία, η οποία επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να κινηθεί 

με ασφάλεια και έμπνευση, διασφαλίζοντας ροή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 
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χρησιμοποιώντας τα πολύ λειτουργικά εργαλεία των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών. 

Έτσι, ο σχεδιασμός των μαθημάτων δύναται να συγκεκριμενοποιηθεί και να δομηθεί ανάλογα με 

τις ανάγκες των μαθητών της τάξης. Μέσα από τις δύο πιλοτικές εφαρμογές, φάνηκε η σημασία του 

εκ των προτέρων σχεδιασμού που γίνεται με αφετηρία τους μαθητές, καταγράφηκε η θετική τους 

ανταπόκριση και επισημάνθηκαν οι τρόποι ενίσχυσης της δημιουργικότητας του εκπαιδευτικού. 

2.1.3. Προετοιμασία για το μάθημα της μουσικής 

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι η προετοιμασία που απαιτείται για την τελική εφαρμογή 

του καθολικού σχεδιασμού στο μάθημα της μουσικής –όπως υλοποιήθηκε– αλλά και γενικότερα. 

Σε αρχικό και θεωρητικό επίπεδο, βασικό στάδιο είναι η μελέτη του τρόπου λειτουργίας του 

Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση, των αρχών, των κατευθυντήριων γραμμών, και η 

αντιστοιχία με ανάλογους τρόπους και τεχνικές που ήδη χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στα 

μαθήματα. Στην πράξη, αρχικά, έγινε καταγραφή του μαθησιακού προφίλ και των αναγκών της 

τάξης και προσδιορίστηκαν οι μαθησιακοί στόχοι σε σχέση με τη συγκεκριμένη ομάδα. Όπως 

χαρακτηριστικά περιέγραψε η μία εκπαιδευτικός, είναι σημαντικό «να δώσει χρόνο στα μαθησιακά 

προφίλ των μαθητών του και να εστιάσει και στα δυνατά τους σημεία …πιο συχνά εστιάζουμε μόνο 

στις αδυναμίες και σχεδιάζουμε σύμφωνα με αυτές, παραβλέποντας τα δυνατά σημεία». Στη συνέχεια, 

σχεδιάστηκαν τα πλάνα –δραστηριότητες, υλικά και εργαλεία– για την κάθε ενότητα, κατ’ 

αντιστοιχία με τις κατευθυντήριες γραμμές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην προετοιμασία του 

χώρου ή των χώρων, με τρόπο που να διευκολύνεται η πρόσβαση στη χρήση όλων των μουσικών 

οργάνων και διδακτικών εργαλείων από όλους του μαθητές. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και 

εφαρμογής των διδακτικών πλάνων εξακολούθησαν να γίνονται προσαρμογές, με βάση τις ανάγκες 

που προέκυπταν. 

Από την ανάλυση φάνηκε ότι ο εκ των προτέρων σχεδιασμός επιτρέπει την ένταξη και 

εμπλοκή όλων των μαθητών στο μάθημα της μουσικής, και «αυτό γίνεται προετοιμάζοντας εξ αρχής 

το διδακτικό έδαφος, προβλέποντας κάθε πιθανή ανάγκη, κάθε πιθανό εμπόδιο και δίνοντας τρόπους 

για να καλυφθούν αυτά». Επιπλέον, ο σχεδιασμός μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία δημιουργική 

διαδικασία, με περιορισμούς, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ανοιχτή σε πρωτότυπες ιδέες.  

2.1.4. Στο ελληνικό σχολείο… 

Παρόλο που η έννοια του μέσου μαθητή δεν υπάρχει, σε σχέση με την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, οι ως τώρα προσεγγίσεις φαίνεται να μην απευθύνονται στις δυνατότητες όλων 

των παιδιών. Για την εφαρμογή του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση στο ελληνικό σχολείο, 

χρειάζεται, όπως προέκυψε από την ανάλυση, μια προετοιμασία πριν την αρχή της σχολικής 

χρονιάς. Οπότε μία βασική δυσκολία εφαρμογής που ανακύπτει είναι το γεγονός ότι πολλοί 

εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν από νωρίς σε ποια σχολική μονάδα και σε ποια τάξη θα βρίσκονται, 

την επικείμενη χρονιά. Μία επιπλέον δυσκολία είναι «η έλλειψη παραδειγμάτων εφαρμογής του 

Καθολικού Σχεδιασμού για τη μάθηση σε ελληνικά σχολεία, όπου οι συνθήκες μπορεί να διαφέρουν 

από εκείνες από τις οποίες προέρχονται τα περισσότερα παραδείγματα υλοποίησής του». Φαίνεται 

πάντως ότι η προσέγγιση του Καθολικού Σχεδιασμού στο ελληνικό σχολείο αναπτύσσεται 

σταδιακά καθώς από το 2008, στον νόμο για την ειδική αγωγή, 3699/2008, στο άρθρο 2.5δ 

αναφέρεται ως υποχρεωτική η εφαρμογή των αρχών του Σχεδιασμού για όλους (Design for all) για 

τη διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας στην εκπαίδευση. Υπάρχουν πλέον διαδικτυακοί 

τόποι, όπως το www.prosvasimo.gr στο οποίο φιλοξενείται τροποποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, 

βασισμένο στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, για μαθητές με αναπηρίες. Πιθανόν να 

είναι δύσκολο να αλλάξει άρδην ο τρόπος διδασκαλίας και το πρόγραμμα σπουδών, αλλά φαίνεται 

δυνατή μια σταδιακή εφαρμογή, ξεκινώντας, για παράδειγμα, α) με μαθήματα όπως η μουσική που 

μπορούν πιο άμεσα να υποστηρίξουν την πολλαπλότητα και πολυποικιλότητα του σχεδιασμού, β) 

με εφαρμογή σε επίπεδο μία τάξης ή ενός τμήματος ή ακόμα και γ) για μία ενότητα ή για λίγα 
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μαθήματα σε κάποια γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή με εφαρμογές μικρής κλίμακας που θα 

μπορούσε ευκολότερα να διαχειριστεί ο εκπαιδευτικός, ιδιαίτερα τις πρώτες φορές.  

2.1.5. Προκλήσεις για τον/την εκπαιδευτικό 

Η τελευταία θεματική εστιάζει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο/η εκπαιδευτικός που 

εφαρμόζει τις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση για πρώτη φορά, όπως αυτές 

επισημάνθηκαν μέσα από την ανάλυση των δεδομένων. Καταρχήν, ο ίδιος ο σχεδιασμός είναι ένα 

απαιτητικό κομμάτι, με σημεία που μπορεί κάποιος να μην κατανοεί πλήρως εξ’ αρχής. Όπως 

αναφέρει η μία εκπαιδευτικός, «νομίζω δεν θα ξεχάσω τη διαδικασία του σχεδιασμού των πλάνων, 

και με τα θετικά και τα αρνητικά της σημεία. Ήταν απαιτητική, είχε αρκετά θολά σημεία και ήταν 

εμπνευστική και πολύ δημιουργική». Είναι σημαντικό να υπάρχει ικανός χρόνος, ιδιαίτερα για την 

εξοικείωση με τις πολλαπλές επιλογές και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των 

μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία σε κάθε επίπεδο. Παράλληλα, είναι μια ιδιαιτέρως 

δημιουργική διαδικασία, καθώς απαιτεί να σκέφτεται ο εκπαιδευτικός πέρα από τα καθιερωμένα. 

Φάνηκε ότι είναι αναγκαία μια περίοδος προσαρμογής για τα παιδιά, τα οποία στην αρχή έδειξαν 

παρορμητικό ενδιαφέρον για τις νέες δραστηριότητες και την τεχνολογία, ενώ αργότερα επέλεγαν 

συνειδητά τον τρόπο συμμετοχής τους. Αντίστοιχα, αναγκαία φάνηκε ότι είναι μία περίοδος 

εξοικείωσης για τον/την εκπαιδευτικό σε σχέση με την παρατήρηση, την καταγραφή σημειώσεων 

αλλά και τη διαρκή αξιολόγηση της πορείας. Ενέχει αμφιβολίες και ανησυχίες για το εάν 

εφαρμόζεται σωστά ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση όταν ο/η εκπαιδευτικός τον 

ακολουθεί για πρώτη φορά και έρχεται αντιμέτωπος με την αβεβαιότητα για το αν λειτουργούν 

διάφορα σημεία του σχεδιασμού. Σημαντικό ρόλο στην ανατροφοδότηση για τα παραπάνω 

κατέχουν οι αντιδράσεις των μαθητών, καθώς και αυτές των άλλων εκπαιδευτικών. Κοινές 

παρατηρήσεις και των δύο εκπαιδευτικών μετά το πέρας των πιλοτικών εφαρμογών, ήταν η 

επιθυμία για εφαρμογή δράσεων βασισμένων στον Καθολικό Σχεδιασμό και πέραν του 

συγκεκριμένου μαθήματος, η ανάγκη περισσότερου χρόνου για την υλοποίηση τέτοιων 

εκπαιδευτικών ενοτήτων και, κυρίως, η συναδελφική εμπλοκή σε όλα τα επίπεδα, από το 

σχεδιασμό, στην εφαρμογή και την αξιολόγηση. «Θα ήθελα να συνεργαστώ και με άλλα άτομα για 

το σχεδιασμό αλλά και για την αξιολόγηση μιας δεύτερης εφαρμογής» ανέφερε η εκπαιδευτικός, 

επισημαίνοντας τη σημασία της εκπαιδευτικής ομάδας. Με την ολοκλήρωση των δύο πιλοτικών 

εκπαιδευτικών μελετών περίπτωσης και αξιολογώντας το πώς πήγαν, παρατηρήθηκε ότι οι 

μαθησιακοί στόχοι επιτεύχθηκαν, αν και υπήρχαν πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν 

επιπρόσθετα. Για παράδειγμα, μία δομημένη δραστηριότητα για το σπίτι μπορεί να αποτελέσει το 

έναυσμα για τα πρώτα βήματα αυτο-αξιολόγησης των μαθητών, και να ενισχύσει την ενεργό 

εμπλοκή και συμμετοχή τους με την ύλη του μαθήματος ώστε να κατανοούν τι δεν γνωρίζουν και 

να αναζητούν αυτό που επιθυμούν να μάθουν. 

3. Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές εμπειρικές μελέτες που υποστηρίζουν ότι η 

εφαρμογή του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση σε συμπεριληπτικά σχολικά περιβάλλοντα 

βοηθά στη βελτίωση των ακαδημαϊκών δυνατοτήτων των μαθητών σε ποικίλα μαθησιακά πεδία 

(Rao, Torres, 2017). Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση και η καταγραφή της 

εμπειρίας των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά το πλαίσιο του Καθολικού 

Σχεδιασμού για τη Μάθηση. Μέσα από δύο πιλοτικές εφαρμογές, όπως αυτές αποτιμήθηκαν από 

τις εκπαιδευτικούς, φάνηκε ότι το μάθημα της μουσικής αποδεικνύεται κατάλληλο πεδίο για την 

εφαρμογή του Καθολικού Σχεδιασμού, χάρη στην πολυαισθητηριακή, πολυτροπική και 

πολυποίκιλη φύση της μουσικής. Αν και ο Καθολικός Σχεδιασμός αναπτύχθηκε για να διευκολύνει 

τη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίες στις τάξεις των σχολείων, έχει τη δυνατότητα, ως 

παιδαγωγικό πλαίσιο, να ενισχύσει και να βελτιώσει την ακαδημαϊκή επίδοση όλων των μαθητών.  



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

397 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης έγινε εμφανής η ανάγκη σωστής προετοιμασίας του 

εκπαιδευτικού για την εφαρμογή μίας Καθολικής Σχεδίασης στην τάξη, αλλά και η 

αποτελεσματικότητα του στοιχείου της πολλαπλότητας για την ενίσχυση της μάθησης όλων των 

μαθητών, συμπεράσματα που συνάδουν με μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια (Rao, 

Torres, 2017˙ Capp, 2017). Ήδη, σε αρκετά Πανεπιστήμια της Αμερικής οι φοιτητές των 

παιδαγωγικών σχολών διδάσκονται τις αρχές του διδακτικού πλαισίου του Καθολικού Σχεδιασμού 

(Scott et al., 2017) καθώς έχει χαρακτηριστεί ως καλή πρακτική για την συμπερίληψη όλων στη 

μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια, 

ακόμα και βραχύχρονης διάρκειας (τριών ωρών), ενισχύουν τη δυνατότητά τους να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την πολλαπλότητα των τρόπων παρουσίασης, δράσης, 

συμμετοχής και εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία όλων των μαθητών της τάξης που προάγει το 

πλαίσιο του Καθολικού Σχεδιασμού (Courey et al., 2013). 

Όπως προέκυψε και από την παρούσα μελέτη, o Καθολικός Σχεδιασμός είναι ένα πολλά 

υποσχόμενο εκπαιδευτικό πλαίσιο, απαιτητικό μεν για τους εκπαιδευτικούς, αλλά βασισμένο σε 

μαθητοκεντρικές αρχές και με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση για όλα τα παιδιά μιας 

τάξης. Προκύπτει όμως η ανάγκη εκπαίδευσης των δασκάλων γύρω από ένα τέτοιο τρόπο 

διδασκαλίας, καθώς και η σημασία της συνεργασίας των εκπαιδευτικών για τέτοιους σχεδιασμούς 

σε επίπεδο τάξης αλλά και για εφαρμογές μεγαλύτερης κλίμακας, σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Σε 

ερευνητικό επίπεδο, περισσότερες μελέτες απαιτούνται για να αποσαφηνιστεί ο τρόπος εφαρμογής 

του Καθολικού Σχεδιασμού σε ποικίλα μαθησιακά πεδία και σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 
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Περίληψη 

Η ελαχιστοποίηση του μεγέθους και του κόστους ενός μικροϋπολογιστή, ανάμεσα στα άλλα, 

αποτελεί σημαντική εξέλιξη στον χώρο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, αλλά 

και σε ό,τι αφορά το ζήτημα της προσβασιμότητάς του από όσο γίνεται περισσότερους μαθητές, 

νέους, εκπαιδευτές, εργαζόμενους αλλά και περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες. Μια τέτοια 

εξέλιξη φαίνεται να παρέχεται από το λεγόμενο Raspberry Pi, τον υπολογιστή της τσέπης που 

συνεχώς αναπτύσσεται και τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για έναν υπολογιστή με εξαιρετικά 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Στον χώρο της εκπαίδευσης θα καινοτομήσει, αφού ήδη από τις 
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ελάχιστες έρευνες που έχουν γίνει, τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι ενθαρρύνουν τους μαθητές , 

τους προσελκύουν, τους δίνουν κίνητρο να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και να 

αναπτύσσουν το δυναμικό τους ως αυθεντικοί λύτες προβλημάτων, μέσα από τον πειραματισμό. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Raspberry Pi , Scratch, Νέες Τεχνολογίες, Εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Το Raspberry pi αποτελεί μια καινοτομία στον χώρο της Τεχνολογίας, αλλά και στον χώρο 

της Εκπαίδευσης. Παρέχει πολλές δυνατότητες που εξυπηρετούν τόσο τους μαθητές όσο και τους 

ίδιους τους Εκπαιδευτικούς κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα 

εμπλοκής με τον προγραμματισμό και η δημιουργική ανάπτυξη των γνώσεών τους στην επιστήμη 

και την πρακτική της Πληροφορικής. Πρόκειται για έναν υπολογιστή με εξαιρετικά 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες όμοιες με αυτές ενός τυπικού υπολογιστή, όπως η πλοήγηση στο 

διαδίκτυο, η παρακολούθηση βίντεο υψηλής ανάλυσης, η χρήση κειμενογράφου, ο σχεδιασμός 

προγραμμάτων, η αξιοποίηση πολυμέσων, η δημιουργία υπολογιστικών φύλλων και η εκμάθηση 

γλωσσών προγραμματισμού ( Logo, Scratch και Python). Επίσης, η μικρή αυτή συσκευή παρέχει 

ένα επιπλέον προσόν στον χώρο της Τεχνολογία και της Εκπαίδευσης, αφού δίνει τη δυνατότητα σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές να  εμπλακούν ενεργά με τις εφαρμογές της ρομποτικής και να 

δημιουργήσουν εφαρμογές και projects μαθήματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

μελετήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει η συγκεκριμένη συσκευή, αλλά και τους λόγους για τους 

οποίους αξίζει ένας εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει το Raspberry pi κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 

Στόχοι είναι να γνωρίσουμε το νέο αυτό εργαλείο και τις δυνατότητες που παρέχει, να μελετήσουμε 

τις εφαρμογές που πραγματοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της αξιοποίησής του και να 

δοθεί το κίνητρο, ώστε να εντάξουμε το Raspberry Pi στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Ονομασία 

Οι μεγάλες εταιρείες υπολογιστών έχουν δημιουργήσει ένα άτυπο έθιμο το να δίνουν στα 

προϊόντα τους ονομασίες φρούτων. Το «Raspberry» αποτελεί μια αναφορά στην παράδοση αυτή. 

Και σ αυτή τη περίπτωση επιλέχθηκε η ονοματοδοσία να γίνει από τη οικογένεια των φρούτων. Το 

φρούτο που επιλέχθηκε να δανείσει το όνομά του στη συγκεκριμένη συσκευή είναι το βατόμουρο 

(Raspberry). Το δεύτερο μέρος του ονόματος «Pi»  συμβολίζει τη Python, επειδή ο αρχικός στόχος 

δημιουργίας του υπολογιστή ήταν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο προγραμματισμός και 

συγκεκιμένα «να τρέξει» πραγματικά Python.  

2.2 Ιστορική Αναδρομή 

Το Raspberry Pi αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Raspberry Pi Foundation και 

κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2012. Αρκετά είναι τα μοντέλα τα οποία αναπτύχθηκαν στο 

διάστημα 2012 έως και σήμερα (2018-2019). 

 Raspberry pi 1 model b, τον Φεβρουάριο του 2012. 

 Mοντέλο Α, 2012 

 Raspberry pi 1 model b+, 2014 

 Raspberry pi 1 model α+, 2014 

 Raspberry pi 2, 2015 

 Ras zink zero, Νοέμβριο του 2015  

 Raspberry pi zero w, Φεβρουάριος του 2017   

 Raspberry pi zero wh, Ιανουαρίου 2018  
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 Raspberry pi 3 model b, Φεβρουάριο του 2016 

 Mοντέλο 3b+, 2018 

2.3 Τι είναι το Raspberry Pi και γιατί να το επιλέξω; 

Το Raspberry Pi αποτελεί έναν υπολογιστή, ο οποίος είναι αρκετά μικρός (χαρακτηριστικά 

σαν μια πιστωτική κάρτα), γι’αυτό και χαρακτηρίζεται ως υπολογιστής παλάμης. Το κόστος του 

είναι εξαιρετικά μικρό, μόλις 35 δολάρια και είναι αρκετά εύχρηστος (ακριβώς όπως έναν σταθερός 

ή κινητός υπολογιστής). Ο συγκεκριμένος υπολογιστής προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες με έναν 

υπολογιστή κοινής χρήσης, ωστόσο υπερτερεί ως προς το ελάχιστο κόστος του. Διαθέτει 

οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα είναι επιθυμητό από τον χρήστη, καθώς και τα εργαλεία Office. 

Το μειονέκτημα του συγκεκριμένου εργαλείου είναι η χωρητικότητα. Καθώς δεν διαθέτει ένα πολύ 

ισχυρό επεξεργαστή, η μνήμη του είναι μικρή έτσι χρειάζεται συνεχή αλλαγή καρτών microSD, 

μέσα στις οποίες θα πρέπει να αποθηκεύονται τα προγράμματα και οι εργασίες που δημιουργούνται 

κάθε φορά. Με το Raspberry Pi δίνεται η δυνατότητα να εγκαταστήσουμε ή ακόμα και να 

δημιουργήσουμε το δικό μας λογισμικό (δυνατότητα δημιουργίας από τον απλό, βασικό χρήστη), 

να οικοδομήσουμε ένα έργο (π.χ. Μέσω Logo) και να συνδέσουμε τον μικροϋπολογιστή με 

θερμόμετρα, κάμερες  και άλλους εξοπλισμούς, ειδικά αν επιθυμούμε την αξιοποίηση του 

αυτοματισμού στον προσωπικό μας χώρο ή ακόμα και τη δημιουργία projects στον χώρο της 

Εκπαίδευσης και συγκεριμένα στον τομέα της Ρομποτικής που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει 

ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της. Τέλος, ως απλοί και βασικοί χρήστες μπορούμε να κάνουμε 

ό,τι ακριβώς θα κάναμε με τον υολογιστή μας, δηλαδή να  πλοηγηθούμε στο διαδίκτυο, να 

παρακολουθήσουμε βίντεο, να χρησιμοποιήσουμε τον κειμενογράφο ή διάφορα σχεδιαστικά 

προγράμματα, αλλά και να μάθουμε εύκολα γλώσσες προγραμματισμού. 

2.4 Θεωρίες 

Κατά την εφαρμογή του Raspberry Pi στη μαθησιακή διαδικασία αξιοποιείται πλήθος 

θεωριών μάθησης. Αρχικά, αισθητή είναι η παρουσία της θεωρίας του Συμπεριφορισμού όσον 

αφορά την αξιοποίηση του συγκεκριμένου τεχνολογικού εργαλείου. Σύμφωνα με τον 

Συμπεριφορισμό, ο δάσκαλος είναι μεταδότης της γνώσης, δηλαδή η διαδικασία της μάθησης 

ξεκινά και ολοκληρώνεται από τον ίδιο. Οι διδακτικοί στόχοι θέτονται με τη μορφή συμπεριφορών 

που οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν. Σε αντίθετη περίπτωση δεν παρουσιάζεται ενίσχυση. 

Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναμετάδοση της πληροφορίας, δηλαδή στο να 

παρουσιάσει ο εκπαιδευτικός συγκεκριμένη πληροφορία/ γνώση την οποία θα μάθουν όλοι οι 

μαθητές και εξίσου με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αποστηθίζοντάς την. Τέλος, η μάθηση συνίσταται 

στην τροποποίηση της συμπεριφοράς που παρουσιάζει ο μαθητή σύμφωνα με το μοντέλο που 

ορίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ή το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, λοιπόν, με την αξιοποίηση του 

Raspberry Pi κατά τη μαθησιακή διαδικασία παρέχεται εποπτική διδασκαλία, διδασκαλία κατά την 

οποία αξιοποιούνται εποπτικά, δηλαδή, τεχνολογικά μέσα. Μέσω της αξιοποίησης ο μαθητής 

μπορεί να εμπεδώσει εύκολα και έχοντας περισσότερο ενδιαφέρον, γνώσεις και δεξιότητες βασικού 

επιπέδου. Επιπροσθέτως, παρέχεται συστηματική αξιολόγηση, χαρακτηριστικό που συναντάται 

συχνά στη συμπεριφοριστική θεωρία και σκοπό έχει την ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς. 

Τέλος, μέσω του Raspberry Pi παρέχονται κίνητρα στους μαθητές για μάθηση. Ιδιαίτερη είναι, 

ωστόσο, η συμβολή της εποικοδομιστικής θεωρίας κατά την χρήση του εργαλείου. Όπως 

προαναφέρθηκε, το Raspberry Pi δίνει κίνητρο, αλλά και τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

βιωματικής, εμπειρικής μάθησης, ξεφεύγοντας από την κλασσική και παραδοσιακή 

δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Οι μαθητές γίνονται πλέον δημιουργοί της δικής τους, προσωπικής 

γνώσης. Ο δάσκαλος παύει να είναι ο αναμεταδότης και αναλαμβάνει ρόλο υποβοηθητή, μέντορα 

(Ράπτης & Ράπτη, 2004). Ο μαθητής αλληλεπιδρά με το περιβάλλον μέσα στο οποίο μαθαίνει και 

δεν μένει ανεπηρέαστος από αυτό, καθώς η ανάπτυξη επιτυγχάνεται όχι µόνο χάρις στον έμφυτο 

νοητικό εξοπλισμό του κάθε ατόμου, αλλά και εξαιτίας της διαμεσολάβησης της κοινωνικής 
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αλληλεπίδρασης και των πολιτιστικών εργαλείων (όπως είναι η γλώσσα, τα μαθησιακά 

αντικείμενα) στο πλαίσιο αυθεντικών μαθησιακών δραστηριοτήτων (Ράπτης & Ράπτη, 2014). Έτσι, 

λοιπόν, η γνώση του κόσμου οικοδομείται από τον ίδιο τον μαθητή και ευνοούνται σε σημαντικό 

βαθμό οι αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες, ιδιαίτερα οι κατασκευαστικές, οι παιγνιώδεις και 

δημιουργικές, τα μαθητοκεντρικά projects. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η έκφραση και η προσωπική 

εμπλοκή και καλλιεργούνται δεξιότητες του 21ου αιώνα (όπως η κριτική σκέψη, οι ψηφιακές 

δεξιότητες, συνεργατικότητα, μαθηματική ικανότητα κ.ά.) και οδηγεί στην ανέλιξη 

ανεκμετάλλευτου εσωτερικού δυναμικού που εξαιτίας του παραδοσιακού σχηματισμού, οι πιο 

αδύναμοι ή εσωστρεφείς μαθητές αδυνατούσαν να εκφραστούν και να παρουσιάσουν το 

προσωπικό τους έργο. Ολοκληρώνοντας, καθιστώντας τον εκπαιδευτικό σχεδιαστή περιβαλλόντων 

μάθησης του δίνει τη δυνατότητα να γίνει πιο δημιουργικός και παραγωγικός, αναβαθμίζοντας έτσι 

σημαντικά τον ρόλο του. 

3. Το Raspberry Pi και η εκπαιδευτική διαδικασία 

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το τεχνολογικό αυτό δημιούργημα, 

με την είσοδο του Raspberry Pi στον εκπαιδευτικό χώρο θα δημιουργηθεί μια καινοτομία στον 

ελληνικό χώρο της εκπαίδευσης. Το εργαλείο αυτό έχει μπει ήδη ενεργά σε χώρες του εξωτερικού 

όπως το Λονδίνο και ο Καναδάς και τα αρχικά αποτελέσματα από τον εκπαιδευτικό χώρο που 

έχουν θέσει σε εφαρμογή το Raspberry μέσα στη σχολική τάξη είναι εντυπωσιακά τόσο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στους ίδιους τους μαθητές,. Όπως αναφέρει και η δημιουργός 

εταιρεία, το εργαλείο δημιουργήθηκε ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα 

να αξιοποιήσουν τη δύναμη του υπολογιστή και των ηλεκτρονικών τεχνολογιών για δουλειά, για να 

λύσουν προβλήματα και για να εκφραστούν πιο δημιουργικά. Έτσι, λοιπόν γίνονται διάφορες 

προσπάθειες στον χώρο της τεχνολογίας και κυρίως της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Χημείας, 

της Πληροφορικής, από σχολεία της Ευρώπης και της Αμερικής, ώστε οι μαθητές να εμπλακούν 

και να δημιουργήσουν. Σημαντική είναι η συμβολή του προγράμματος Scratch 2.0 σε αυτή την 

προσπάθεια. Το πρόγραμμα Scratch 2.0 αποτελεί δημιούργημα του εργαστηρίου Πληροφορικής 

του ΜΙΤ. Αποτελεί μια εύχρηστη και διασκεδαστική εφαρμογή προγραμματισμού που διαθέτει τα 

πλεονεκτήματα της γλώσσας Logo. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν εύκολα και γρήγορα, με τον 

δικό τους ρυθμό, αλλά και αξιοποιώντας τα δικά τους ενδιαφέροντα, ως προς τον σχεδιασμό, μια 

γλώσσα προγραμματισμού. Με αυτόν τον τρόπο κινητοποιούνται και οδηγούνται προς τη μάθηση, 

εμπλέκονται ενεργά με διάφορες δραστηριότητες και τους δίνεται η δυνατότητα της 

ανατροφοδότησης. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει 

πληθώρα projects όπως κόμικ, διαδραστικές ιστορίες, ηλεκτρονικές δραστηριότητες, κινούμενα 

σχέδια και παιχνίδια. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι πως το Raspberry Pi παρέχει τη δυνατότητα 

χρήσης της εφαρμογής του Scratch 2.0 χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, γεγονός που βοηθά 

σημαντικά μια σχολική αίθουσα. Μέσα σε μια σχολική τάξη στην οποία αξιοποιούνται οι νέες 

τεχνολογίες, οι μαθητές μπορούν εύκολα να επισκεφτούν άλλες ιστοσελίδες, χωρίς την επίβλεψη 

του εκπαιδευτικού ή συχνά παρατηρείται πρόβλημα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Με τη βοήθεια του 

Raspberry Pi οι εκπαιδευτικοί δεν έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους προβλήματα. Τα 

αποτελέσματα της χρήσης του Scratch είναι αρκετά θετικά. Oι μαθητές διαμοιράζουν τις εργασίες 

τους και μπορούν να εμπνευστούν από άλλες, γίνονται δημιουργικοί, αλλά ταυτόχρονα και 

μεθοδικοί, αφού το πρόγραμμα δεν επιτρέπει και ενισχύεται σημαντικά η συνεργασία μεταξύ 

μαθητών, αλλά και μεταξύ λάθη εκπαιδευτικού και μαθητών. Συνεπώς, επιτυγχάνει όλα όσα 

προαναφέρθηκαν ως δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Το Raspberry Pi δε σταματά εδώ, μπορεί να αξιοποιήσει και άλλα προγράμματα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα από αυτά είναι οι εφαρμογές που παρέχει το web 2.0, οι οποίες είναι 

φιλικές τόσο προς στον εκπαιδευτικό  όσο και προς τους μαθητές. Αξιοποιούνται δωρεάν ή με 

μικρό κόστος και παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλους. Όπως έχει αποδειχθεί, οι 

εφαρμογές Web 2.0, αν και δε δημιουργήθηκαν με εκπαιδευτικό σκοπό, μπορούν να αξιοποιηθούν 
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καταλλήλως σε εκπαιδευτικά πλαίσια (Τζιμογιάννης, 2017). Τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά είναι 

ποικίλα. Ορισμένα από αυτά είναι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, η 

αλληλεπίδραση, η συνεργασία, η κοινωνικότητα και η μαθητοκεντρική διδασκαλία (Τζιμογιάννης, 

2017). Συμπληρωματικά, ενισχύεται ο επιστημονικός, εκπαιδευτικός πειραματισμός και η 

εφαρμογή σύγχρονων μαθησιακών και διδακτικών στρατηγικών μες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το Raspberry Pi θέτει πολλούς στόχους όσον αφορά την ανάπτυξη των μαθητών τόσο σε επίπεδο 

δεξιοτήτων όσο και σε προσωπικό. Ως προς τις δεξιότητες των μαθητών στοχεύει και επιδιώκει να 

τους εξοικειώσει με απλές, βασικές έννοιες της Τεχνολογίας, να φέρει σε επαφή τους μαθητές με 

πολλαπλές χρήσεις ενός υπολογιστή. Επιπλέον, να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες ενός Η/Υ και να 

εμπλακούν με στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού ενός λογισμικού. Στην εποχή του 21ου αιώνα, το 

παραπάνω είναι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται στους μαθητές – χρήστες 

υπολογιστή που ενώ ξέρουν να χειρίζονται άριστα έναν Η/Υ, δεν γνωρίζουν πώς πραγματικά 

λειτουργεί ή πώς θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει.  Βεβαίως, ως προς 

την προσωπική ανάπτυξή των μαθητών, το Raspberry Pi στοχεύει στη δημιουργική απόκτηση 

γνώσης και την κριτική αποτίμησή της, στη συνεργασία μεταξύ μαθητών και μεταξύ καθηγητή και 

μαθητή και τέλος, στην επίλυση απλών ή σύνθετων προβλημάτων που έχουν άμεση σχέση με τον 

εμπειρικό κόσμο. 

Η σημαντική συμβολή του Raspberry Pi βρίσκεται στην εξάλειψη των κοινωνικών 

ανισοτήτων. Το Raspberry Pi χάρη στο μειωμένο κόστος και τη φορητότητά του παρέχει 

προσβασιμότητα και αξιοποίηση μέσων τεχνολογίας από σχολεία, τα οποία βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές.  Έτσι, οδηγεί στη γεωγραφική ενοποίηση. Επίσης, λόγω μικρού 

κόστους μειώνει το κρατικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής του 

σχεδίου ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών σε όλα τα σχολεία και μάλιστα με περισσότερες 

δυνατότητες από όσες θα μπορούσε να υπολογιστεί στην αρχή, μιας και η συγκεκριμένη συσκευή 

δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησής της και στον χώρο της Ρομποτικής. Εν συνεχεία το  ατομικό 

κόστος μειώνεται  με αποτέλεσμα να μπορεί να αγοραστεί από οποιονδήποτε θέλει να εμπλακεί μ 

αυτή τη συσκευή. Τέλος, βοηθά στον τεχνολογικό αλφαβητισμό και δεξιότητες χρήσης της 

ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλείου εργασίας, κοινωνικής διασύνδεσης και αυτο-μόρφωσης και 

ενισχύει την ισότητα των φύλων, αφού δυστυχώς μέχρι σήμερα τα κορίτσι απέφευγαν ή δε τους 

δινόταν η δυνατότητα  να εμπλακούν ενεργά  με τη τεχνολογία. Αυτός ο μικροϋπολογιστής δίνει 

λοιπόν τη δυνατότητα να εμπλακεί και να εξελιχθεί τόσο το γυναικείο όσο και τ αντρικό φύλλο και 

οι νέες τεχνολογίες να γίνουν κτήμα και χρηστικό εργαλείο τόσο για τη καθημερινότητα τους όσο 

για  τον εργασιακό τους χώρο. Ως υποσημείωση, αξίζει να σημειωθεί πως το Raspberry Pi θα 

μπορούσε να πραγματοποιήσει το όραμα για εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας σε 

κάθε σχολική μονάδα και τάξη. 

4. Συμπεράσματα 

Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως το Raspberry Pi αποτελεί ένα καινοτόμο 

εργαλείο, το οποίο έχει αρκετά μικρό κόστος, μειώνοντας έτσι το κρατικό κεφάλαιο σημαντικά για 

ένταξη στα σχολικά ιδρύματα. Επίσης, είναι αρκετά εύχρηστο και σε τόσο μικρές διαστάσεις 

όμοιες ενός κινητού τηλεφώνου που μπορεί να το χρησιμοποιήσει  όποιος το επιθυμεί αλλά να το 

μεταφέρει παντού. Διευκολύνει στη εκμάθηση ρομποτικών εφαρμογών και είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. Επιπλέον σημαντικό επίτευγμα του είναι ότι προκαλεί στον χρήστη κριτική - 

δημιουργική σκέψη και καταφέρνει να οδηγήσει τη  μεταφερσιμότητα της γνώσης στο πεδίο της 

πραγματικής ζωής. Στόχος της μικρής αυτής συσκευής είναι πέρα από τα όσα μέχρι τώρα 

αναφέρθηκαν, οι συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες  αλλά και οι δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Το Raspberry Pi ήρθε για να μείνει και να οδηγήσει τη 

στροφή των ατόμων και των οργανισμών στην καινοτομία και τον δημιουργικό πειραματισμό. 

Αναμένονται έρευνες, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα του εργαλείου αυτού 



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

403 

στη μαθησιακή διαδικασία στον ελλαδικό χώρο, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη βιβλιογραφική 

αναφορά, η οποία θα βοηθήσει περισσότερο σε μελλοντικές έρευνες. 
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Μετάφ.). Στο Ν. Μακρής & Δ. Πνευματικός (Επιμέλ.)Αθήνα: Gutenberg 
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Περίληψη 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ακολουθώντας τις εξελίξεις της εποχής μας αξιοποιείται για να 

καλύψει πολυποίκιλες εκπαιδευτικές ανάγκες με την ευελιξία της και την ανοιχτότητά της, όπως 

είναι η περίπτωση της νοσοκομειακής εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον για συνεχή ανανέωση και 

βελτίωση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με σκοπό την 

υποστήριξη μακροχρόνια νοσηλευόμενων παιδιών αποτέλεσε το έναυσμα για την παρούσα 

εργασία. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις 

μεθοδολογικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η αξιοποίησή του από ένα νοσηλευόμενο 

παιδί που είχε διακόψει τη φοίτησή του από το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 

εκπαιδευτικό υλικό  αξιολογήθηκε ως προς την ευχρηστία του, την ευελιξία που παρείχε και τη 

συμβολή του στη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος μάθησης για το νοσηλευόμενο παιδί. 

Όπως προέκυψε από τα δεδομένα της ερευνητικής διαδικασίας, με την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού υλικού, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου ήταν η ευκολία χρήσης και η ευελιξία 

του, δημιουργήθηκε ένα ευχάριστο περιβάλλον το οποίο είχε θετική επίδραση στον μακροχρόνια 

νοσηλευόμενο μαθητή. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, Σχολική εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, Μακροχρόνια νοσηλευόμενα παιδιά. 

1. Εισαγωγή 

Το δικαίωμα της εκπαίδευσης για κάθε παιδί είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο με τη Σύμβαση 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών και ο δείκτης πολιτισμικής προόδου μιας 

σύγχρονης κοινωνίας αντανακλάται στην προστασία αυτού του δικαιώματος (Πανταζής, 2009). Οι 

http://python.org.gr/phocadownload/Tutorials/tutorial_by_example.pdf
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θεμελιώδεις αρχές περί παροχής ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές/τριες σε συνδυασμό με το 

συνεχώς αυξανόμενο κοινωνικό ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση για την σχολική 

ενσωμάτωση, την κοινωνική ένταξη και την αποδοχή των μαθητών/τριών που εντάσσονται στο 

ευρύτατο φάσμα περιπτώσεων ειδικής αγωγής και ιδιαίτερα  των νοσηλευόμενων παιδιών, έχει 

οδηγήσει στη δημιουργία δομών και  την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών για την παροχή 

εκπαίδευσης σε μαθητές/τριες που νοσηλεύονται για λόγους που μπορεί να εκτείνονται από μια 

απλή βραχυχρόνια ασθένεια έως ένα χρόνιο νόσημα που απαιτεί την τακτική - μακροχρόνια 

παραμονή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα (Πατσάλης & Νταρλαδήμα, 2013). Στη χώρα μας, έχουν 

υλοποιηθεί δράσεις για την υποστήριξη μακροχρόνια νοσηλευόμενων μαθητών, οι οποίες, σε 

συνάφεια με τις στρατηγικές που εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες (Wilkie & Jones, 2008, 

Jorissen, Di Fiore, Vansichem, & Lamotte, 2007), έχουν δώσει έμφαση στη δημιουργία σχολείων 

μέσα σε νοσοκομεία όπως είναι ίδρυση σχολείων στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην 

Αθήνα, στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών 

πρακτικών όπως είναι ο σχεδιασμός της διδασκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών, 

επίσκεψη εκπαιδευτικών στο χώρο νοσηλείας των παιδιών, συνεργασίες ομάδας μαθητών μαζί με 

το νοσηλευόμενο παιδί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου, συνεργασία εκπαιδευτικού 

με ειδικευμένο προσωπικό του νοσοκομείου για την υποστήριξη νοσηλευόμενου μαθητή/τρια 

(Αραμπατζή & Τουρτούρας, 2014, Πατσάλης & Νταρλαδήμα, 2013). 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί 

βασική παράμετρο της υποστήριξης των πρωτοβουλιών αυτών σε διεθνές επίπεδο με τις κυριότερες 

εφαρμογές να εστιάζουν στην υποστήριξη αμφίδρομης τηλεδιάσκεψης, τη δημιουργία εικονικών 

τάξεων με έμφαση στη διαμοίραση υλικού και την εξ αποστάσεως συνεργασία, την  αξιοποίηση 

ρομπότ, κινητών συσκευών και ψηφιακών παιχνιδιών. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί 

και στη χώρα μας, όπου έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία ιστότοπων και την 

αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης της μάθησης (όπως το Moodle) για την παροχή πρόσβασης σε 

ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία καθώς και για τη 

διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Kapelaki, et al., 2003). Με κύριο μέλημα την επαφή του 

νοσηλευόμενου παιδιού με την μαθησιακή διαδικασία και τη  διατήρηση των σχέσεών του με την 

τάξη προέλευσης, η μέχρι σήμερα εμπειρία από τις δράσεις αυτές δείχνει ότι η παροχή 

νοσοκομειακής εκπαίδευσης αποτελεί μια πολύ ευαίσθητη και πολυσύνθετη διαδικασία κατά την 

οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες του νοσηλευόμενου παιδιού, καθώς 

παράγοντες όπως η πάθηση, η μορφή θεραπείας και η ψυχοσωματική κατάσταση του παιδιού οι 

οποίες αναμφίβολα επηρεάζουν την μαθησιακή του εξέλιξη (Χαρίτος & Κονταδάκη, 2013, 

Βασιλάτου-Κοσμίδη, 2013). Παρά τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 

ενός παιδιού, συνεχίζονται οι προσπάθειες που γίνονται διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα για τον 

εμπλουτισμό και την περαιτέρω βελτίωση της νοσοκομειακής εκπαίδευσης, με τις καλές πρακτικές 

να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων τεχνολογιών, υπό την προϋπόθεση η 

αξιοποίησή τους να σχεδιάζεται και να πραγματώνεται με παιδαγωγικούς όρους και όχι άκριτα και 

χωρίς προϋποθέσεις  (Χαρίτος, 2013). 

Το ενδιαφέρον που συνεχίζει να αναπτύσσεται για την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την 

υποστήριξη της νοσοκομειακής εκπαίδευσης, αποτέλεσε το έναυσμα για την εκπόνηση της 

διπλωματικής εργασίας με θέμα «Η ΕξΑΕ στην υπηρεσία των παιδιών που νοσηλεύονται 

μακροχρόνια: Σχεδιασμός διαθεματικού υλικού με τη μέθοδο της ΕξΑΕ, για παιδιά δημοτικού» η 

οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της 

Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)» του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αντικείμενο της εργασίας 

αποτέλεσε η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού βασισμένο στις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με σκοπό την διδακτική και μαθησιακή αξιοποίησή του στην 

περίπτωση ενός μακροχρόνια νοσηλευόμενου μαθητή/τριας. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

υλικού για παιδιά δημοτικού αποσκοπούσε στη διερεύνηση του κατά πόσο: (1) η εξ αποστάσεως 
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εκπαιδευτική παρέμβαση αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα και ευχάριστη διαδικασία για την 

περίπτωση ενός μακροχρόνια νοσηλευόμενου μαθητή και (2) το εκπαιδευτικό υλικό διαθέτει 

χαρακτηριστικά ευχρηστίας και ευελιξίας τα οποία επιτρέπουν την αξιοποίησή του από 

μαθητές/τριες κατά τη  μακροχρόνια απουσία τους από το σχολείο. 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση καθώς εμπλουτίζει 

το περιεχόμενο της διδασκαλίας με πολυμεσικό υλικό και ανεξάντλητες πηγές πληροφορίας,  

τροποποιεί τη μεθοδολογία της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας και διευρύνει το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα από την αξιοποίηση της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (Αναστασιάδης, Ελευθερίου & Χαμπιαούρης, 2001). Θεμελιώδες στοιχείο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί το διδακτικό υλικό το οποίο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, 

ώστε να επιτελεί βασικές διδακτικές και μαθησιακές διεργασίες (Λιοναράκης, 2006, Rowntree, 

1994). Μέσα από το υλικό ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει, ενώ ο εκπαιδευτής έχει ρόλο 

συμβουλευτικό και καθοδηγητικό στη μαθησιακή διαδικασία (Λιοναράκης, 2009). Η σχετική 

βιβλιογραφία περιλαμβάνει θεωρητικές αρχές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη  δημιουργία 

εκπαιδευτικού περιεχομένου που διευκολύνει, παροτρύνει, εμψυχώνει και υποστηρίζει τους 

εκπαιδευόμενους κατά την μαθησιακή τους πορεία έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσουν 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις (Glaser, Ferguson & Βοσνιάδου, 2006). Το εκπαιδευτικό υλικό που 

υλοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας βασίστηκε στις αρχές του Mayer (2001) για τον 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών, τις θεωρητικές αρχές του μοντέλου του Gagné 

(Lambrecht, 1999)  καθώς και η τυπολογία των West και Λιοναράκη (Lionarakis, 1998). 

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας τις αρχές της γνωσιακής θεώρησης του Mayer (2001), στο 

εκπαιδευτικό υλικό οι πληροφορίες παρουσιάζονται (Σπαντιδάκης & Βασαρμίδου, 2014) με 

λεκτικό και μη λεκτικό τρόπο (αρχή πολυμεσικότητας), με διαφορετικούς τύπους πληροφορίας 

(αρχή προσαρμοστικότητας), τη γειτνίαση  χωρίς πολύπλοκους συνδυασμούς (αρχή πλεονασμού), 

με έμφαση στις ουσιαστικές πληροφορίες (αρχή συνοχής/λιτότητας), τη χρήση τεχνικών που 

προσελκύουν την προσοχή του μαθητή (αρχή σηματοδότησης) και ταυτόχρονα αποφεύγεται η 

υπερφόρτωσή του (αρχή κατάτμησης). 

 

 
 

Εικόνα 7 Οθόνη από το εκπαιδευτικό υλικό όπως διαμορφώθηκε στη βάση των αρχών του Mayer (2001) 
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Η δομή και η αλληλουχία της πληροφορίας στο εκπαιδευτικό υλικό ακολούθησε τη σειρά των 

εκπαιδευτικών γεγονότων που προτείνει η θεωρία του Gagné και περιλαμβάνουν: 1) Την 

προσέλκυση της προσοχής, 2) την πληροφόρηση για τους στόχους, 3) την ανάκληση των ήδη 

γνωστών περιεχομένων της γνώσης, 4) τη σαφή παρουσίαση του περιεχομένου, 5) την καθοδήγηση 

της μάθησης, 6) την πρόκληση εκτέλεσης δραστηριοτήτων, 7) την ανάδραση, 8) την αξιολόγηση, 

και 9) την εφαρμογή και τη γενίκευση της γνώσης (Gagné, 1977). Το εκπαιδευτικό υλικό 

διαμορφώθηκε υιοθετώντας τα κύρια χαρακτηριστικά της τυπολογίας West & Λιοναράκη (1988) 

ως προς την οργάνωση του περιεχομένου σε δέσμες αντικειμένων (κείμενα, προκείμενα, 

μετακείμενα διακείμενα, επικείμενα, παρακείμενα, και πολυαντικείμενα) καθένα από τα οποία 

εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς και όλα μαζί προάγουν την ευρετική πορεία του μαθητή προς 

τη μάθηση μέσα στο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης (Λιοναράκης, 2001). 

 

 
Εικόνα 8 Οθόνη του εκπαιδευτικού υλικού με δραστηριότητες όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την τυπολογία των West & 

Λιοναράκη (Λιοναράκης, 2001) 

3. Η εκπαιδευτική διαδικασία 

Η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίχθηκε από την πλατφόρμα Chamilo του 

εργαστηρίου Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου αναρτήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό ως αυτόνομη μαθησιακή μονάδα, 

με  δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό μιας μαθήτριας 8 ετών, η οποία για λόγους υγείας αναγκάστηκε 

να διακόψει τη φοίτησή της από το κανονικό της σχολείο και να νοσηλευτεί. Ο τίτλος του 

μαθήματος είναι «Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου» το οποίο εμπεριέχει στοιχεία διαθεματικότητας 

συνδέοντας την Ιστορία με τη Μελέτη Περιβάλλοντος και τη Γλώσσα. Το μάθημα αποτελείται από 

τις ενότητες 1. «Η Δημιουργία του κόσμου» και την ενότητα 2. «Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου». 

Με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα της (μητέρα) πραγματοποιήθηκε η εγγραφή της μαθήτριας στην 

πλατφόρμα και της αποδόθηκαν οι απαραίτητοι κωδικοί για την είσοδό της στο μάθημα, ώστε να 

υλοποιηθεί η παρέμβαση διάρκειας ενός μήνα (Μάιος 2018). Για τη μελέτη του υλικού η μαθήτρια 

έλαβε συγκεκριμένες κατευθύνσεις από την εκπαιδευτικό- ερευνήτρια, με την  μητέρα της να 

αναλαμβάνει ρόλο υποστηρικτικό για το συντονισμό της εξ αποστάσεως μελέτης του υλικού. Θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι πριν από την έναρξη του προγράμματος διερευνήθηκαν από την 

εκπαιδευτικό-ερευνήτρια οι δεξιότητες χειρισμού της τεχνολογίας από τη μαθήτρια όπου 

διαπιστώθηκε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις διαχείρισης του περιβάλλοντος μάθησης, 

με τον καθοδηγητικό ρόλο της μητέρας της. Η μαθήτρια αφιέρωσε 8 διδακτικές ώρες για τη μελέτη 
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του υλικού σε διάστημα 4 εβδομάδων (2 ώρες εβδομαδιαίως). Στο διάστημα αυτό, η μαθήτρια 

μελέτησε το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού και έστειλε τις απαντήσεις της σε γραπτές 

ερωτήσεις μέσω email στην εκπαιδευτικό-ερευνήτρια, η οποία με τη σειρά της απέστειλε την 

απαραίτητη ανατροφοδότηση. 

4. Η μεθοδολογία της έρευνας 

Η ερευνητική διαδικασία ακολούθησε τη μεθοδολογική προσέγγισης της ποιοτικής έρευνας 

μέσα από τη μελέτη περίπτωσης (Yin, 1984). Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούνιο του 2018. Το κύριο 

υποκείμενο της έρευνας ήταν η μαθήτρια 8 ετών η οποία απουσίαζε από τη σχολική τάξη από τον 

Νοέμβριο του 2017 λόγω μακροχρόνιας νοσηλείας της στο νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία». 

Στην έρευνα έλαβε μέρος η κηδεμόνας (μητέρα) της μαθήτριας, καθώς επίσης και ένας 

εμπειρογνώμονας-εκπαιδευτικός, με εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

υλικού με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων 

επελέγη η τεχνική της ημιδομημένης συνέντευξης για την άντληση πληροφοριών από τη μαθήτρια 

και τη μητέρα της. Η ημιδομημένη συνέντευξη επελέγη ως καταλληλότερη καθώς παρέχει 

ελευθερία έκφρασης και ευελιξία τόσο στον συνεντευκτή όσο και στον συνεντευξιαζόμενο. 

Επιπλέον, επιτρέπει την αναμόρφωση των ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανάλογα 

με τις απαντήσεις που δίνονται αλλά και τις διευκρινίσεις που πιθανόν να ζητήσει ο ερωτώμενος 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Αναλυτικότερα, πριν από την έναρξη της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης, η μαθήτρια κλήθηκε μέσω πρώτης ημιδομημένης συνέντευξης να καταθέσει τις 

απόψεις για το σχολείο και τους συμμαθητές της καθώς και τις προσδοκίες της από την 

εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία θα συμμετείχε. Στη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε μετά 

το πέρας της εκπαιδευτικής παρέμβασης, η μαθήτρια ρωτήθηκε για τα ίδια θέματα και παράλληλα 

προχώρησε σε κρίσεις για το εκπαιδευτικό υλικό, με βάση κατάλληλα διαμορφωμένα ερωτήματα 

που εμπεριέχονταν στο πλάνο της ημιδομημένης συνέντευξης. Αντίστοιχα, η μητέρα, απάντησε σε 

αντίστοιχα ερωτήματα για τη σχέση του παιδιού με το σχολείο και γενικότερα τα συναισθήματά 

του καθώς και για τις προσδοκίες που είχε η ίδια πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση. Παρόμοιες 

ερωτήσεις τέθηκαν στη μητέρα και μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού από το παιδί. 

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχομένου, όπου μετά τη συγκέντρωση και καταγραφή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση και κατηγοριοποίησή τους (Patton, 2002, Βάμβουκας, 2000). 

Ταυτόχρονα, αξιοποιήθηκε η τεχνική αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού από τον 

εκπαιδευτικό-εμπειρογνώμονα βάσει συγκεκριμένου Check List. Συγκεκριμένα, το Check List 

αποτελείτο από ερωτήματα κλειστού τύπου τα οποία βασίστηκαν στις αρχές της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού των 

Παναγιωτακόπουλου, Καρατράντου και Πιντέλας (2012). Στο πλαίσιο της ερευνητικής 

διαδικασίας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά τέσσερις συνεντεύξεις: δύο με το παιδί και δύο με τη 

μητέρα (μια πριν και μια μετά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης για κάθε ένα 

υποκείμενο). Τα δεδομένα από την αξιολόγηση που αφορούσε στο εκπαιδευτικό υλικό 

παραδόθηκαν από τον εκπαιδευτικό εμπειρογνώμονα με τη μορφή γραπτής περιγραφικής 

αναφοράς. 

5. Αποτελέσματα της έρευνας 

Όπως προέκυψε από την συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε πριν από την διεξαγωγή της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης, η μαθήτρια φαίνεται να έχει θετική στάση προς το σχολείο, δηλώνει 

ότι στενοχωριέται που δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο σχολείο και της λείπουν οι 

συμμαθητές/τριες της και οι δασκάλες/οι της, Όπως χαρακτηριστικά ανάφερε η μαθήτρια: «Μου 

αρέσει να πηγαίνω στο σχολείο», «Μου αρέσουν τα διαλείμματα, η ζωγραφική, η μουσική και γενικά 

τα μαθήματα», «Μου λείπει η κυρία μου, η κυρία της μουσικής και η κυρία των αγγλικών». Για την 

εκπαιδευτική παρέμβαση που θα παρακολουθούσε μέσω του υπολογιστή, δήλωσε ότι το 
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φαντάζεται σαν παραμυθάκι και την ανέμενε ως μια εύκολη διαδικασία («Νομίζω ότι είναι σαν 

παραμυθάκι»). Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης οι απόψεις της μαθήτριας 

επικεντρώνονται στο εκπαιδευτικό υλικό, για το οποίο  φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι αρχικές της 

προσδοκίες. Συγκεκριμένα, ανάφερε ότι ένιωθε χαρούμενη και πιο ‘κοντά’ στους συμμαθητές/τριες 

της καθώς αισθανόταν ότι ασχολείται με κάτι που κάνουν και τα άλλα παιδιά και ότι αυτή η 

διαδικασία την βοήθησε έτσι ώστε να είναι πιο έτοιμη όταν επιστρέψει στην τάξη. Όπως δήλωσε η 

μαθήτρια: «Μου φάνηκε εύκολο.» «Ήταν ωραίο!» «Ήταν πάρα πολύ όμορφα φτιαγμένο.» «Θα είμαι 

πιο έτοιμη να επιστρέψω γιατί θα μάθω πιο πολλά, πολύ πιο περισσότερα.» «Θέλω να μάθω κι άλλα 

νέα πράγματα.» «Έγινα καλύτερη μαθήτρια.» «Νιώθω σίγουρη για τα μαθήματα.» «Με έκανε πιο 

χαρούμενη!». Η μαθήτρια, στάθηκε ιδιαίτερα στη ευκολία χρήσης του υλικού και εστίασε στα 

χρώματα και τα πολυμεσικά στοιχεία του υλικού. Θεωρεί ότι το υλικό ήταν βοηθητικό  και δεν θα 

άλλαζε τίποτα. Δήλωσε μάλιστα ότι προτιμάει τη διδασκαλία με τον υπολογιστή («Μου άρεσαν τα 

χρώματα πάρα πολύ.» «Τα καταλάβαινα!» «Με βοήθησε!» «Δεν θα άλλαζα τίποτα στο μάθημα.» 

«Προτιμώ το μάθημα με τον υπολογιστή.» «Μου αρέσει πιο πολύ να κάνω μάθημα με τον υπολογιστή, 

που έχει τα κουμπιά, τα γράμματα…»).  

Σε ότι αφορά στις απόψεις της μητέρας, πριν από την παρέμβαση  επικεντρώθηκαν κυρίως 

στα ψυχολογικά οφέλη που προσδοκά να έχει η παρέμβαση στο παιδί της, καθώς πιστεύει ότι το 

παιδί της νιώθει αποκομμένο από το σχολείο και ανησυχεί για την επιστροφή του. Θεωρεί ότι έχει 

επηρεαστεί η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψη του, ενώ αναφέρεται στην αναμενόμενη 

χρησιμότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις συγκεκριμένες περιπτώσεις λόγω της ευελιξίας 

της. Εκφράζει έναν μικρό ενδοιασμό για τον νέο τρόπο διδασκαλίας και αν θα καταφέρει να την 

κάνει να νιώσει ξανά μέλος της τάξης της, όσο για το γνωστικό κομμάτι είναι σίγουρη ότι θα 

βοηθήσει να καλύψει κενά. Όπως συγκεκριμένα, αναφέρει η μητέρα: «Της λείπει το σχολείο» 

«Ζητάει να επιστρέψει.» «Ανυπομονεί να έρθει η μέρα της επιστροφής.» «Ισχύει ότι όντως νιώθουν 

αποκομμένα, ότι στερούνται πολλά, ότι χάνουν τους φίλους τους, ότι το σχολείο τους διαγράφει.», 
«Έχει αλλάξει, έχει ωριμάσει και έχει σκληρύνει.» «Έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της.» «Περιμένω 

να νιώσει καλύτερα ψυχολογικά.» «Θα ξεπεράσει πολλά προβλήματα στο γνωστικό.» «Θα νιώσει ότι 

είναι ξανά κομμάτι του σχολείου.».  

Μετά την παρέμβαση η μητέρα σχολιάζει πολύ θετικά τον νέο τρόπο διδασκαλίας και το 

υλικό αυτό καθαυτό  ενώ όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το υλικό. Θεωρεί ότι κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψη του παιδιού βελτιώθηκε, καθώς  

νιώθει πιο κοντά στους συμμαθητές/τριες της και γενικά ότι είναι ξανά μέλος της τάξης. Βρήκε το 

υλικό ευχάριστο, της άρεσε που οι ήρωες ήταν οικείοι στη μαθήτρια ("Βάγια η Κουκουβάγια"). 

Θεωρεί ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας που η 

μαθήτρια ανυπομονούσε να ξανακάνει και αναγνωρίζει την ευελιξία του υλικού. Η δυνατότητα που 

παρείχε το υλικό για άμεση επιβράβευση στις δραστηριότητες ενθουσίασαν τη μητέρα η οποία 

πιστεύει ότι μια τέτοια προσπάθεια θα προετοίμαζε αποτελεσματικά τη μαθήτρια τόσο στο 

γνωστικό όσο και στο ψυχολογικό κομμάτι για την επιστροφή της στο σχολείο. Ακολουθούν 

αυτούσιες, μερικές από τις απόψεις της μητέρας: «Γενικά φάνηκε από το πρώτο μάθημα, ότι της 

άρεσε πολύ.», «Ένιωσε ότι είναι αυτή που ορίζει το μάθημα», «Την έκανε να νιώσει πιο κοντά στους 

συμμαθητές της.» «Ένιωσε να φεύγει από τον αποκλεισμό που ήταν πριν.». 

Σε ότι αφορά στην αξιολογική αναφορά του εκπαιδευτικού-εμπειρογνώμονα, επισημαίνεται 

ότι το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει δομικά στοιχεία τα οποία προβλέπονται από τη 

μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Όπως 

σημειώνεται στην αναφορά «το εκπαιδευτικό υλικό φαίνεται να έχει όλα εκείνα δομικά στοιχεία που 

προβλέπονται από τη μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

όπως τίτλο, εισαγωγή, περιεχόμενα, προαπαιτούμενες γνώσεις, σκοπό, στόχους, προσδοκώμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα και οδηγό μελέτης με χρονοδιάγραμμα», τα οποία βοηθούν τον 

εκπαιδευόμενο να μελετήσει αποτελεσματικότερα. Επίσης, ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού 

διατηρεί την απαραίτητη αλληλεπίδραση με τον μαθητή σε όλη του την έκταση και τον κρατά 
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ενεργά εμπλεκόμενο. Ακόμα, θετικά σχολιάζεται η κατάτμηση της ύλης σε μικρότερες ενότητες, το 

φιλικό ύφος και την απλή γλώσσα γραφής, καθώς θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για 

μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας. Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα – εκπαιδευτικό η 

πολυμορφικότητα με την οποία παρουσιάζεται το περιεχόμενο του διδακτικού υλικού «συντελεί 

στην απλοποίηση παροχής νέας γνώσης και κρατά ενεργοποιημένη την προσοχή και το ενδιαφέρον 

του μαθητή, ειδικά ενός παιδιού που περνά μεγάλες περιόδους νοσηλείας, ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα». Συμπερασματικά, ο εμπειρογνώμονας – εκπαιδευτικός κρίνει ότι το υλικό 

παρουσιάζει «υψηλό βαθμό ευχρηστίας», και θεωρεί ότι πρόκειται για ένα «ευχάριστο περιβάλλον 

μάθησης» κατάλληλο για την ηλιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται. Στην αξιολογική αναφορά 

του εκπαιδευτικού-ερευνητή γίνονται προτάσεις για παρεμβάσεις και βελτιώσεις που θα 

μπορούσαν να  κάνουν το υλικό αρτιότερο με κύρια εστίαση στη δόμηση της πληροφορίας, καθώς 

όπως παρατηρεί ο μεγάλος όγκος πληροφοριών «θα μπορούσε να προκαλέσει γνωσιακή 

υπερφόρτωση» της μαθήτριας. 

6. Συμπεράσματα 

Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε και 

εφαρμόστηκε στην συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση συνέβαλλε στη διαμόρφωση ενός 

φιλικού, εύχρηστου και ευέλικτου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο κράτησε ενεργά 

εμπλεκόμενο τον μακροχρόνια νοσηλευόμενο μαθητή/τρια. Η σύνθεση διαφορετικών πολυμεσικών 

στοιχείων προσέδωσαν παιγνιώδες ύφος στο εκπαιδευτικό υλικό και συνέβαλαν στο να παραμένει 

αυξημένο το ενδιαφέρον του μαθητή/τριας καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης του  (Freeman, 2005). 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και οι δραστηριότητες που εμπεριείχε, οι οποίες σχεδιάστηκαν  στη 

βάση των θεωρήσεων της γνωσιακής επιστήμης και διαρθρώθηκαν ακολουθώντας την τυπολογία 

West και Λιοναράκη (Λιοναράκης, 2001), φαίνεται ότι επέτρεψαν στον μαθητή να μελετήσει το 

υλικό με το δικό του ρυθμό στο χρόνο που επιθυμούσε, με την καθοδήγηση του κηδεμόνα του και 

τις κατευθύνσεις της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας. Όπως διαπιστώθηκε από τα ερευνητικά δεδομένα, 

το εκπαιδευτικό υλικό, βοήθησε το μακροχρόνια νοσηλευόμενο παιδί να νιώσει καλύτερα για τον 

εαυτό του και να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις μαθησιακές του δυνατότητες. Η 

εκπαιδευτική παρέμβαση με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έκανε το παιδί  πιο 

χαρούμενο και πιο έτοιμο στο να επιστρέψει ξανά στην τάξη του μετά την μακροχρόνια απουσία 

του. Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζεται και από άλλες επιστημονικές εργασίες τα ευρήματα των 

οποίων εστιάζουν κυρίως στα ψυχολογικά οφέλη που μπορεί να επιφέρει η συμμετοχή των 

νοσηλευόμενων παιδιών σε δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των ΤΠΕ 

(ARACY, 2015, Wadley et al., 2014). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της διεξαγωγής της 

παρούσας έρευνας δεν καθιστούν τα αποτελέσματα γενικεύσιμα. Συγκεκριμένα, το μικρό δείγμα 

(μια μαθήτρια), ο χρόνος διεξαγωγής (τέλος σχολικού έτους), η διάρκεια της διδακτικής 

παρέμβασης (8 διδακτικές ώρες) καθώς και οι εν γένει περιορισμοί που χαρακτηρίζουν μια μελέτη 

περίπτωσης που αξιοποιεί αποκλειστικά ποιοτικά δεδομένα,  έχουν ως συνέπεια τα ευρήματα της 

παρούσας μελέτης να έχουν τον  χαρακτήρα ενδείξεων και όχι γενικεύσιμων αποτελεσμάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς αυτούς, η  συνεισφορά της παρούσας έρευνας έγκειται στο 

ότι κατέστησε εφικτή την πραγματοποίηση ενός ενδιαφέροντος εκπαιδευτικού προγράμματος με τη 

συνδρομή της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας σε μία ευπαθή ομάδα όπως είναι τα νοσηλευόμενα 

παιδιά. Έστω και σε αυτό το επίπεδο, η ερευνητική αυτή προσπάθεια μπορεί να τροφοδοτήσει τη 

γενικότερη συζήτηση που αφορά το σχεδιασμό προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να 

διευρύνει το πλαίσιό της πέρα από τις ομάδες πληθυσμού στις οποίες συνήθως απευθύνονται τα 

προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπως είναι επαγγελματικές ομάδες που συμμετέχουν 

στη δια βίου μάθηση, κοινωνικές ομάδες της εκπαίδευσης ενηλίκων, κλπ). Ταυτόχρονα, η θεώρηση 

των παιδαγωγικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μαζί με την αξιοποίηση 

προηγμένων τεχνολογικών μέσων όπως είναι τα συστήματα τηλεδιάσκεψης (Anastasiades, 2012) 
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αποτελούν ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο για την παιδαγωγική έρευνα προκειμένου να καλυφθούν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ψυχολογικές και μαθησιακές ανάγκες μαθητών και απουσιάζουν 

μακροχρόνια από το σχολείο τους για διάφορους λόγους. 
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παρούσας έρευνας  ήταν τα εξής: α) Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα αυθεντικό πλαίσιο 

επικοινωνιακών καταστάσεων που συνδυάζουν τον παραδοσιακό έντυπο λόγο με τα σύγχρονα 

πολυμέσα;  Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων στην παρούσα μελέτη είναι τα εξής: 

μαγνητοφωνήσεις των λεκτικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών, συμμετοχική παρατήρηση και το 

ημερολόγιο του ερευνητή. Επίσης συλλέχθηκαν δεδομένα από δείγματα εργασίας των παιδιών. Στα 

δεδομένα έγινε ποιοτική ανάλυση με γνώμονα το βαθμό εμφάνισης δεξιοτήτων σύμφωνα με το 

«Χάρτη των Πολυγραμματισμών». Η ανάλυση έδειξε ότι το τελικό προϊόν που δημιούργησαν τα 

παιδιά χαρακτηριζόταν από πλούτο σημειωτικών τρόπων και συνδύαζαν τον παραδοσιακό έντυπο 

λόγο με τη σύγχρονη τεχνολογία. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ολική Γλώσσα, Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών, πολυτροπικότητα, 

προσχολική ηλικία, ψηφιακή αφήγηση 

1. Εισαγωγή 

Η Ολική Γλώσσα είναι μία θεωρία μάθησης και συγχρόνως μία φιλοσοφία διδακτικής που 

πρεσβεύει και προωθεί τη διδασκαλία της γλώσσας μέσα από αυθεντικές επικοινωνιακές 

καταστάσεις (Παπαδοπούλου, 2003). Στην παρούσα εργασία το θεωρητικό πλαίσιο της Ολικής 

Γλώσσας χρησιμοποιείται ως μία φιλοσοφία διδακτικής, ένα σύνολο παιδαγωγικών αρχών, το 

οποίο εστιάζει στη δημιουργία ολιστικών εμπειριών διδασκαλίας της γλώσσας μέσα από 

δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά (Fukada, 2018· Chen, Cheng, & Chou, 2016). Για 

να δημιουργηθεί το ολιστικό πλαίσιο που αποκτά νόημα για τα παιδιά στην εργασία μας 

επιλέγουμε: α) κείμενα που είναι αυθεντικά (βιβλία, ιστορίες, θεατρικά έργα, βιβλία ιστορίας, 

κ.λπ.), β) αναλύουμε τις κοινωνικές και ιστορικές διαστάσεις των κειμένων με συμπληρωματικές, 

βιωματικές δραστηριότητες (π.χ. εργασία πεδίου σε ιστορικές τοποθεσίες), και γ) αναλύουμε τους 

σημειωτικούς τρόπους (γλωσσικά, παραγλωσσικά, εξωγλωσσικά στοιχεία) που χρησιμοποιούνται 

για να μεταδωθεί το νόημα και το μήνυμα στις αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις (τόνος, 

ύφος, σωματική στάση, κ.λπ.). Η γλώσσα έτσι αντιμετωπίζεται ως ένα πολύπλοκο γνωστικό πεδίο 

που διαμορφώνεται από κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες (Pentcheva & Shopov, 2003). 

Κεντρική θέση σε αυτή την προσέγγιση έχει η επεξεργασία των κειμενικών ειδών. Ο όρος 

«κειμενικό είδος» σημαίνει τύπος ή είδος κειμένου. Το κείμενο μπορεί να δομείται με από στοιχεία 

προφορικού ή γραπτού λόγου, από εικόνες, ήχους, κινήσεις (χειρονομίες, πόζες κ.λ.π.) (Κέκια, 

2011˙ Γουλής, 2016˙ Pappas & Zecker, 2006). Όταν τα κειμενικά είδη είναι πολυτροπικά 

δομούνται από πολλαπλά συστήματα τρόπων (Kress, 2010).  Οι τρόποι αυτοί δεν μπαίνουν σε 

υποδεέστεροι σε σχέση με τον τρόπο της γλώσσας, αλλά είναι εξίσου σημαντικοί και απαραίτητοι 

για την πληρότητα και κατ’ επέκταση για την κατανόηση των κειμένων (Κέκια, 2011). 

Η Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών ασχολείται επίσης με τους σημειωτικούς τρόπους 

που χρησιμοποιούμε για να συντάξουμε και να δώσουμε ένα μήνυμα, και σ’ αυτούς 

συμπεριλαμβάνει και τις σύγχρονες τεχνολογίες με τα πολυμέσα (Mills, 2011· Καλαντζή, 2005). Η 

Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών εστιάζει στα πολυτροπικά κείμενα. Όπως υπονοεί ο όρος, τα 

κείμενα αυτά χαρακτηρίζονται από πολυτροπικότητα, δηλαδή συνδυάζουν πολλούς σημειωτικούς 

τρόπους (όπως γλωσσικούς, οπτικούς, ακουστικούς, χωρικούς, σωματικούς) σε μια δυναμική 

σχέση (Cope & Kalantzis, 2000˙ Cope & Kalantzis, 2009˙ Maiorani & Christie, 2014˙ Yelland et 

al., 2008). Ο καθένας απ’ αυτούς τους σημειωτικούς τρόπους επιτελεί έναν ειδικό και σημαντικό 

ρόλο, καθώς εγείρει διαφορετικές αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή) κατά την 

αναπαράσταση της πληροφορίας. Τόσο η Ολική Γλώσσα, όσο και η Παιδαγωγική των 

Πολυγραμματισμών ως πλαίσια διδασκαλίας της γλώσσας εστιάζουν στην καλλιέργεια της 

επικοινωνιακής δεινότητας των μαθητών μέσα από τη δυναμική χρήση των γλωσσικών, 

παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων, αλλά και τη δυναμική χρήση των μέσων 

επικοινωνίας που έχουμε στη διάθεσή μας (Jewitt, 2013· Moghadam & Adel, 2011· Cope & 

Kalantzis, 2009˙ Kress, 2010˙ Kress & Selander, 2012).  
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Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε επίσης τον λεγόμενο «Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών». Πρόκειται για μία χαρτογράφηση δεξιοτήτων που έγινε σταδιακά μέσα από 

το έργο «Children of the new millennium» (κατά τα έτη 2002-2004), στην Αυστραλία. Ο Χάρτης 

των Πολυγραμματισμών βασίστηκε αρχικά στα κιτήρια της Clay “concepts about print” (στα 

ελληνικά βλ. Τάφα, 2017), τα οποία τροποποιήθηκαν και εμπλουτίστηκαν μέσα από την έρευνα 

δράσης που έγινε στο πλαίσιο του έργου. Ο απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να 

καταγραφούν οι αντίστοιχες αντιλήψεις των παιδιών για την τεχνολογία (“concepts about 

technology”), πώς αυτές οι αντιλήψεις εξελίσσονται μέσα στον χρόνο και μέσα από τις μαθησιακές 

καταστάσεις που οργανώνονται στο σχολικό περιβάλλον, αφού πρώτα διερευνηθεί ο τρόπος με τον 

οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην οικογενειακή, κοινωνική και σχολική τους 

ζωή (University of South Australia & South Australian Department of Education and Children’s 

Services (στο εξής UofSA & SADECS), 2004). 

Με την ολοκλήρωσή του ο Χάρτης των Πολυγραμματισμών αναδείχθηκε σε ένα εργαλείο 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναλύσει τι και πώς μαθαίνουν, πώς λειτουργούν και 

επικοινωνούν τα παιδιά στο πλαίσιο των Πολυγραμματισμών (χρησιμοποιώντας, δηλαδή, τους 

νέους κώδικες επικοινωνίας, όπως αυτοί σχηματίζονται μέσα στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 

και μέσα από τα τεχνολογικά μέσα των σύγχρονων κοινωνιών. Ο Χάρτης περιλαμβάνει τέσσερις 

αλληλοσυνδεόμενες διαστάσεις των Πολυγραμματισμών: τη λειτουργική διάσταση (functional 

dimension), τη διάσταση δημιουργίας των νοημάτων (meaning maker), την κριτική διάσταση 

(critical dimension) και τη μετασχηματιστική διάσταση (transformative dimension) (UofSA & 

SADECS, 2004). 

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργική διάσταση περιλαμβάνει την τεχνική ικανότητα και τη 

γνώση του «πώς να κάνεις κάτι». Όσον αφορά την τεχνολογία, σε αυτή τη διάσταση μαθαίνει 

κανείς πώς χρησιμοποιεί μία συσκευή ή ένα πρόγραμμα, να αναγνωρίζει τα εικονίδια, να 

αποκωδικοποιεί τα σύμβολα, να διαβάζει τα μενού, κ.λπ.. Στη διάσταση δημιουργίας νοημάτων, ο 

χρήστης μαθαίνει να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί τύποι κειμένου καθώς και οι 

νέες τεχνολογίες δημιουργούν συγκεκριμένα νοήματα στον κόσμο και πως μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουν και τα δικά μας μηνύματα στους άλλους. Η έμφαση 

δίνεται στην μορφή που παίρνει το κείμενο για να προκύψει νόημα. Στην κριτική διάσταση οι 

χρήστες πλέον κατανοούν ότι δεν υπάρχει μία παγκόσμια, καθολική αλήθεια σε καμία ιστορία και 

ό, τι λέγεται, γράφεται ή μελετάται είναι επιλεκτικό (σκόπιμο). Επίσης σε αυτή τη διάσταση γίνεται 

κριτική επιλογή της τεχνολογίας, ώστε να βρεθεί ποιο τεχνολογικό εργαλείο θα εξυπηρετήσει 

καλύτερα τους σκοπούς μας. Τέλος, στη μετασχηματιστική διάσταση, γίνεται χρήση δεξιοτήτων 

και γνώσεων με νέους τρόπους σε νέες καταστάσεις, για το σχεδιασμό και την παραγωγή νέων 

κειμένων, νοημάτων και μηνυμάτων (UofSA & SADECS, 2004).  

 Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση 

εκπαιδευτικού προγράμματος που επιδιώκει την καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 

μαθητών μέσα σε ένα πλαίσιο διδασκαλίας της ψηφιακής αφήγησης και οδηγό τις αρχές της Ολικής 

Γλώσσας και της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών.  Εμπειρικά αποτελέσματα, οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η ψηφιακή αφήγηση, βοηθάει τα παιδιά να επικοινωνήσουν με πολλούς και 

διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους, ενώ ακόμη αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση στην 

διδασκαλίας του προφορικού και γραπτού λόγου (Kucirkova et al., 2017˙ Marsh, 2006˙ Burnett, 

2010˙ Παπαδοπούλου, 2017˙ Κόμης, χ.χ.˙ Ιωακειμίδου, κ. ά., 2017˙ Kaya, 2019˙ Χριστουλάκης, 

2015). Η μελέτη βασίστηκε στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  

 Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνιακών καταστάσεων που 

συνδυάζουν τον παραδοσιακό έντυπο λόγο με τα σύγχρονα πολυμέσα; 

  Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνω προκειμένου να μετατρέψω τους μαθητές σε 

μετασχηματιστές σημειωτικών τρόπων, σύμφωνα με τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών; 
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Απ’ όσο γνωρίζουμε αυτή είναι η πρώτη μελέτη για να αξιολογηθούν τα παιδιά σ’ ένα τέτοιο 

πλαίσιο διδασκαλίας, το οποίο συνδυάζει όλα τα παραπάνω.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Έρευνα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Educational Design 

Research)  για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Εντάσσεται στο πεδίο της ποιοτικής έρευνας και ειδικότερα στο ερμηνευτικό παράδειγμα, το οποίο 

διερευνά πώς οι άνθρωποι κατασκευάζουν την κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζουν 

και, κατ’ επέκταση, τα ερμηνευτικά σχήματα και τις γνώσεις με βάση τις οποίες κατανοούν τον 

κόσμο. Η κοινωνική πραγματικότητα γίνεται αντιληπτή ως κάτι το ευμετάβλητο και ρέον, το οποίο 

για να το διερευνήσουμε και να το καταλάβουμε χρειαζόμαστε ευέλικτους ερευνητικούς 

σχεδιασμούς. Οι ερευνητές προσπαθούν να αντιληφθούν με τη σειρά τους πώς οι ερευνώμενοι 

ερμηνεύουν και δίνουν νόημα στις καταστάσεις και τις δράσεις τους, όπως και, στην προκειμένη 

περίπτωση, στις γνώσεις που οικοδομούν. Επίσης η έρευνα παίρνει έναν διαλογικό χαρακτήρα, 

δηλαδή παίρνει τη μορφή διαλόγου με τα υποκείμενα, πράγμα που σημαίνει ότι οι ερευνητές και 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (Τσιώλης, 2014˙ Φρυδάκη, 

2009). 

  Η μέθοδος της έρευνας ήταν η έρευνα-δράση. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τύπο 

έρευνας, όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είτε μόνοι τους είτε στα πλαίσια μιας ερευνητικής ομάδας, 

διερευνούν την πρακτική τους (McNiff et al., 1996). Λόγω του απελευθερωτικού της χαρακτήρα δε 

μπορούμε να μιλάμε για συγκεκριμένα στάδια και μοντέλα που μπορούμε να ακολουθήσουμε στην 

έρευνα-δράση. Παρ’ όλα αυτά καθόλη τη διάρκεια της δικής μας διερεύνησης ακολουθήσαμε μία 

σταθερή διαδοχή που περιελάμβανε τα στάδια: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων, υλοποίηση, 

αναστοχασμός και ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια κριτικού φίλου, νέος σχεδιασμός 

που ελάμβανε υπόψη τα αποτελέσματα των προηγούμενων δραστηριοτήτων, υλοποίηση, 

αναστοχασμός και ανάλυση κ.ο.κ. 

   Τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας είναι εθνοτικά και γλωσσικά ανομοιογενές και 

αποτελείται από 36 παιδιά προσχολικής ηλικίας (5-6 ετών) (13 κορίτσια, 23 αγόρια), από την 

Κρήτη. Τα παιδιά φοιτούσαν σε ιδιωτικό Νηπιαγωγείο και βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του 

Ηρακλείου της Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το σχολείο επιλέχθηκε λόγω της 

εργασίας μας εκεί, αλλά και του εθελοντισμού του σχολείου, που προσφέρθηκε να βοηθήσει την 

μελέτη μας. Αυτό το επιπλέον ιδιαίτερο στοιχείο, προσδίδει στην έρευνά μας τον χαρακτήρα της 

μελέτης περίπτωσης. Τέλος, να αναφέρουμε ότι τα 10 παιδιά από τα 36 δεν είχαν ως μητρική 

γλώσσα την Ελληνική, ενώ στο σύνολό τους δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες αναπτυξιακές ή 

μαθησιακές δυσκολίες. 

Στην παρούσα μελέτη, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η 

ηχογράφηση, ο φάκελος με τα δείγματα εργασιών των παιδιών (που περιέχουν και την ψηφιακή 

παράσταση), η παρατήρηση και το ημερολόγιο του ερευνητή. Η ηχογράφηση επιλέχθηκε, γιατί 

θέλαμε να δούμε λεπτομερώς τις λεκτικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών, καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο χρωμάτιζαν τη φωνή τους για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή για να επενδύσουν την 

ψηφιακή παράσταση. Οι καταγραφές και τα δείγματα εργασιών των παιδιών χρησιμοποιήθηκαν 

επειδή έδειχναν τι αποκόμισαν και τι κατάλαβαν τα παιδιά από την επεξεργασία ενός θέματος. Κάτι 

πολύ σημαντικό είναι ότι, οι καταγραφές και τα έργα των παιδιών πάντα παρουσιαζόταν και 

σχολιαζόταν από την ομάδα. Τα παιδιά έτσι έμπαιναν σε μία διαδικασία κριτικής σκέψης και 

ανάλυσης μια που εξηγούσαν τι έκαναν κάθε φορά και γιατί (Αμπαρτζάκη κ.ά., 2011). Για τη 

μελέτη των παραπάνω δεδομένων εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση των γονέων. Στα εργαλεία 

συλλογής δεδομένων, συμπεριλάβαμε ακόμη την παρατήρηση και το ημερολόγιο του ερευνητή. 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, καταγράφαμε τα σχέδια διδασκαλίας, τις παρατηρήσεις, τα 

συναισθήματα και γενικά οτιδήποτε μας προβλημάτιζε.  

2.2. Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Το πρόγραμμα παρέμβασης περιελάμβανε μία ποικιλία από μαθησιακές δραστηριότητες 

βασισμένες στις αρχές της Ολικής Γλώσσας και της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών, που 

σκοπό είχαν να μετατρέψουν τους μαθητές σε μετασχηματιστές σημειωτικών τρόπων και να 

καταλήξουν στον σχεδιασμό μιας ψηφιακής παράστασης. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλάμβανε 

πέντε μεγάλες φάσεις. Στην πρώτη φάση, στόχος ήταν η «επεξεργασία της έννοιας του διαλόγου, 

της επικοινωνίας, αλλά και των αντιλήψεων και γνώσεων που έχουν τα παιδιά για τον γραπτό λόγο 

(concepts about print)». Οι δραστηριότητες εξελίχθηκαν γύρω από την επεξεργασία της 

εικονογραφημένης ιστορίας «Μ’ ακούει κανείς;»,  της Jessica Meserve. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε 

στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται το ηχητικό περιβάλλον της ιστορίας με στοιχεία του έντυπου 

λόγου (π.χ. πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος φωνάζει, πώς εντυπώνεται η ηχώ της φωνής του ήρωα 

κ.λπ.).   

Στην δεύτερη φάση, έγινε «ανάλυση και επεξεργασία του κειμενικού είδους της παράστασης 

Καραγκιόζη». Εφόσον το σύνολο του προγράμματος οδηγούσε στην δημιουργία ψηφιακής 

παράστασης Καραγκιόζη, θεωρήθηκε σκόπιμο να ανακαλύψουμε το κειμενικό είδος της 

παράστασης Καραγκιόζη. «Ποιος ήταν;», «Πώς δημιουργήθηκε;», «Ποια ήταν η ιστορία του;» 

κ.ο.κ. Όλα αυτά έγιναν με τη βοήθεια του παραδοσιακού έντυπου λόγου (π.χ. βιβλία, έντυπες και 

εικονογραφημένες ιστορίες Καραγκιόζη κ.λπ.), αλλά και με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας 

(π.χ. παραστάσεις Καραγκιόζη σε DVD, στο διαδίκτυο, κ.λπ.). Στη φάση αυτή διεξήχθη επίσης 

εργασία πεδίου που εστίαζε σταο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο των ιστοριών του 

Καραγκιόζη. Ιδιαίτερα τα παιδιά μελέτησαν την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, περίοδος 

κατά την οποία διαδίδεται στον ελληνικό χώρο το λαϊκό θέατρο του Καραγκιόζη, προκειμένου να 

κατανοήσουν καλύτερα τις αναφορές που γίνονται σε πρόσωπα της εποχής, αλλά και το χαρακτήρα 

του Καραγκιόζη. Η εργασία πεδίου που έκαναν τα παιδιά συμπεριελάμβανε την επίσκεψη και τη 

μελέτη σημείων που άφησαν πίσω τους οι Οθωμανοί στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης (οικίες, 

κρήνες, κ.λπ.). 

Στην τρίτη φάση, την «φάση προσωπικής έκφρασης με χρήση ποικίλων παραγλωσσικών και 

εξωγλωσσικών στοιχείων» ο στόχος ήταν, μέσα από διάφορα παιχνίδια και ασκήσεις θεατρικού 

παιχνιδιού, να διερευνθεί η ικανότητα των παιδιών να επικοινωνούν μέσα από διαφορετικούς 

σημειωτικούς τρόπους. Σε αυτή τη φάση τα παιδιά ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο το μήνυμα 

ενισχύεται με την κίνηση, τις εκφράσεις του προσώπου, την φωνή, τον τόνο και το ύφος της φωνής, 

τις χειρονομίες κ.λπ.  

Η τέταρτη φάση της παρέμβασης, στόχευε στο να ενισχύσει την κριτική ικανότητα των 

παιδιών, ώστε να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχει η 

εργασία με τη χρήση της τεχνολογίας (σε αντιστοιχία με την κριτική διάσταση του Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών). Χρησιμοποιήθηκε το εικονογραφημένο βιβλίο «Είναι βιβλίο», του Lane 

Smith. Η λιτή ιστορία του συγκρίνει το βιβλίο με τον υπολογιστή και υποδεικνύει τη χρησιμότητα 

του κάθε μέσου με έμμεσο τρόπο, αφήνοντας τον αναγνώστη να καταλήξει σε προσωπικά 

συμπεράσματα.  

Στην πέμπτη φάση, αυτήν της «γνωριμίας και δημιουργίας με το λογισμικό eShadow» τα 

παιδιά εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού  «eShadow» και στη συνέχεια 

δημιούργησαν μέσα από ομαδική εργασία τη δική τους ψηφιακή παράσταση Καραγκιόζη. Αφού 

πρώτα πέρασαν από τη διάσταση του λειτουργικού χρήση για να μάθουν να χρησιμοποιούν το 

συγκεκριμένο λογισμικό (πώς ανοίγει, πώς κλείνει, πώς εισάγουν και κουνούν φιγούρες, πως 

ηχογραφούν κ.οκ.), κατέληξαν στη μετασχηματιστική διάσταση στην οποία δημιούργησαν με 

φαντασία τη δική τους ψηφιακή παράσταση, δηλαδή το δικό τους πολυτροπικό έργο, το δικό τους 

πολυτροπικό κείμενο. 
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To «eShadow» αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων 

και Εφαρμογών Πολυμέσων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός του ήταν η δημιουργία ενός φιλικού και 

εύχρηστου περιβάλλοντος μάθησης σχετικό με την ψηφιακή αφήγηση (Χριστουλάκης, 2015). 

Εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ελληνικό θέατρο σκιών, η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει 

έναν ψηφιακό μπερντέ, φιγούρες, σκηνικά καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ήχου και 

εγγραφής της ψηφιακής παράστασης που φτιάχνουν οι χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο δίνει την 

δυνατότητα στους χρήστες της, οποιασδήποτε ηλικίας να δημιουργήσουν παραστάσεις θεάτρου 

σκιών βασισμένοι στα δικά τους σενάρια. Το περιβάλλον του λογισμικού είναι φιλικό προς το 

χρήστη και κατάλληλο για χρήση από μικρά παιδιά. Εκτός απ’ το να δημιουργήσει μία δική του 

ψηφιακή παράσταση, ο χρήστης μπορεί ακόμη να διαμοιραστεί καθώς και να παρακολουθήσει 

άλλες παραστάσεις. Σε έρευνες, που έχουν γίνει, διαπιστώθηκε η ευκολία στην χρήση του από τα 

παιδιά, καθώς ακόμα και το πόσο «θετικά» ανταποκρίνονται  στο «eShadow». Ακόμα, φάνηκε να 

«ενισχύει την δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον των μαθητών» (Χριστουλάκης, 2015, σ. 10-11). 

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

  Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με ανάλυση περιεχομένου και 

ερμηνευτική ανάλυση στις εργασίες των παιδιών, των δεδομένων της παρατήρησης και του 

ημερολογίου της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας. Η ανάλυση αυτή στόχευε να απαντήσει με 

περιγραφικό τρόπο στα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης που αφορούσαν στο «πώς» και μέσα 

από «ποιες ενέργειες» θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ολιστικό πλαίσιο ανάπτυξης των 

πολυγραμματισμών και της πολυτροπικότητας για να καλλιεργήσουμε τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες των παιδιών μέσα από μια ψηφιακή παράσταση Καραγκιόζη. 

Τα παιδιά σε καθεμία από τις φάσεις της διδακτικής παρέμβασης, ενεπλάκησαν σε μία σειρά 

από δραστηριότητες που απαιτούσαν τη χρήση ποικίλων γνώσεων και δεξιοτήτων και τη χρήση 

τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά ανέπτυξαν διαλόγους, επεξεργάστηκαν και 

χρησιμοποίησαν διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους με ποικιλία γλωσσικών, παραγλωσσικών 

και εξωγλωσσικών στοιχείων (ήχους, εικόνες, κινήσεις, προφορικό και γραπτό λόγο, γλώσσα του 

σώματος, κ.λπ.). Πολλές από τις δραστηριότητες υλοποιήθηκαν με ομαδοσυνεργατικό τρόπο που 

έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να επεκτείνουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.  

Ακόμη, τα παιδιά χρησιμοποίησαν συστηματικά τεχνολογία και σύγχρονα πολυμέσα 

(ηλεκτρονικός υπολογιστής, powerpoint, διαδίκτυο, βίντεο, εκπαιδευτικό λογισμικό «eShadow»), 

αλλά και τον παραδοσιακό έντυπο λόγο (βιβλία, παραμύθια, εικόνες, γλώσσα).  

Επιπλέον, η ανάλυση κατέδειξε ότι τα παιδιά καλλιέργησαν δεξιότητες και από τις τέσσερις 

διαστάσεις του Χάρτη των Πολυγραμματισμών (Λειτουργική, Δημιουργίας νοήματος, Κριτική 

ανάλυση και Μετασχηματιστική). Ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 1) παρουσιάζει ενδεικτικά 

μερικές από τις δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν με βάση τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών. Οι 

δεξιότητες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα ως κριτήρια για την ανάλυση της ανταπόκρισης 

και της εργασίας των παιδιών. Οι ερευνήτριες δηλαδή, αναζήτησαν στη συμπεριφορά και στα έργα 

των παιδιών ενδείξεις για την επίτευξη των δεξιοτήτων/κριτηρίων αυτών. 
 

Πίνακας 1:  

Οι διαστάσεις του Χάρτη των Πολυγραμματισμών και ενδεικτικές δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν στα παιδιά 

 

Διάσταση Ενδεικτικές δεξιότητες 

 

Λειτουργική Χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο 

Αναγνωρίζουν μερικά γράμματα και αριθμούς 

στο πληκτρολόγιο 

Χειρίζονται το ποντίκι, ελέγχουν με ακρίβεια το 

ποντίκι, ειδικά το διπλό κλικ 
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Ανοίγουν και κλείνουν έναν υπολογιστή 

Ανοίγουν και κλείνουν ένα πρόγραμμα, ένα 

αρχείο 

Δημιουργίας νοημάτων Αναγνωρίζουν ορισμένους ήχους και τη 

σημασία τους 

Αναζητούν συγκεκριμένες εικόνες, σκηνές, 

λειτουργίες 

Εκφράζουν συναισθήματα σχετικά με τα 

κείμενα που επεξεργάζονται 

Αναζητούν συγκεκριμένες εικόνες, σκηνές, 

λειτουργίες 

Αναγνωρίζουν οπτικά στοιχεία και τη σημασία 

τους 

Συντάσουν ερωτήματα για τη διεξαγωγή μίας 

έρευνας 

Κριτικής ανάλυσης Χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εικόνες και 

σκηνές για τη δημιουργία ενδιαφέροντος, και 

για να διευκολύνουν την κατανόηση των 

μηνυμάτων τους 

Συνειδητοποιούν σε πόσα πράγματα 

χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές 

Επιλέγουν πότε και πού να χρησιμοποιούν τις 

ΤΠΕ ή πότε είναι πιο κατάλληλη η χρήση της 

παραδοσιακής γραφικής ύλης (χαρτί, μολύβι, 

μαρκαδόροι, κ.λπ.) 

Συνειδητοποιούν ότι το πολυτροπικό 

αποτέλεσμα που παράγεται με τα πολυμέσα 

μπορεί να συγκριθεί με το παραδοσιακό, 

τυπωμένο σε χαρτί αποτέλεσμα 

Μετασχηματιστική Ακούν τις οδηγίες/αφηγήσεις/ιστορίες κι έπειτα 

δημιουργούν τα δικά τους πολυτροπικά κείμενα 

ως απάντηση 

Χρησιμοποιούν γνώσεις και ικανότητες που 

έχουν αναπτύξει από την έρευνα σε βιβλία για 

να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο (με την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών) 

Χρησιμοποιούν τις γνώσεις τεχνολογίας που 

αποκτούν σε άλλες περιοχές μάθησης 

Αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα 

 

H ποσοτική ανάλυση και αποτίμηση που έγινε σε κάθε φάση της έρευνας ανέξειξε υψηλά 

ποσοστά ικανοποίησης κάθε κριτηρίου, η παρουσίαση των αποτελέσματων αυτών όμως είναι πέρα 

από τους στόχους της παρούσας εργασίας. Παρά ταύτα πρέπει να αναφερθεί το πιο σημαντικό 

αποτέλεσμα ης διδακτικής παρέμβασης που είναι ότι τα παιδιά κατάφεραν και έγιναν 

μετασχηματιστές, δημιουργώντας το δικό τους πολυτροπικό κείμενο, τη δική τους δηλαδή ψηφιακή 

παράσταση Καραγκιόζη (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Ομάδα 1- Σκηνή ψηφιακής παράστασης 5 

3. Συμπεράσματα 

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο μέσα σ’ ένα πλαίσιο Ολικής 

Γλώσσας και Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών, επιδιώκεται η καλλιέργεια των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Μέσα από μία σειρά διδακτικών παρεμβάσεων 

διερευνήθηκε το «πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνιακών 

καταστάσεων που συνδυάζουν τον παραδοσιακό έντυπο λόγο με τα σύγχρονα πολυμέσα;», όπως 

και το «ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε προκειμένου να μετατρέψουμε τους μαθητές σε 

μετασχηματιστές σημειωτικών τρόπων, σύμφωνα με τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών;». 

Η διδακτική της γλώσσας μέσα από ένα ολιστικό πλαίσιο που έχει σκοπό την καλλιέργεια 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, συνδυάστηκε με την ιστορική/κοινωνιολογική μελέτη για την 

ανάλυση των ιστορικών στοιχείων που βοηθούν στην πλήρη κατανόηση του κειμενικού είδους του 

Καραγκιόζη. Στοιχεία από τα επιστημονικά αυτά πεδία συνδυάστηκαν και υποστηρίχθηκαν 

δυναμικά από τη σύγχρονη τεχνολογία την οποία έπρεπε επίσης να κατακτήσουν και να μάθουν να 

τη χρησιμοποιούν οι μικροί μαθητές (Ματσαγγούρας, 2002). Το αυθεντικό λοιπόν πλαίσιο 

επικοινωνίας επετεύχθηκε μέσω διεπιστημονικής πρακτικής που επιχείρησε τη σύζευξη του 

ολιστικού πλαισίου διδακτικής της γλώσσας με την ιστορική/κοινωνιολογική έρευνα και το πλαίσιο 

των απαιτήσεων του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου (Ματσαγγούρας, 2002˙ Παπαδοπούλου, 2003˙ 

Bikos, 2015).  

Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να εξελιχθούν σε μετασχηματιστές 

σημειωτικών τρόπων, επευτέχθη μέσα από την ταυτόχρονη καλλιέργεια των τεχνικών γνώσεων, 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την επεξεργασία πολλαπλών σημειωτικών τρόπων 

(Ματσαγγούρας, 2002). Ιδιαίτερα κρίσιμη φάνηκε για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος επίσης 

να είναι η επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (τα βιβλία και οι ιστορίες που αναλύθηκαν, 

τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν κ.λπ.). 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το τελικό προϊόν που δημιούργησαν τα παιδιά 

χαρακτηριζόταν από πλούτο σημειωτικών τρόπων και συνδύαζαν τον παραδοσιακό έντυπο λόγο με 

τη σύγχρονη τεχνολογία.  

 

Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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Κρήτης 

Περίληψη 

Η χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της εκπαίδευσης, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι 

της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και γενικότερα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών, όπως είθισται πλέον να αποκαλούνται, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 

μαθησιακής διαδικασίας και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, 
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με σκοπό να γίνει πιο ενδιαφέρουσα και αποδοτική η μαθησιακή διαδικασία και να παραχθούν 

καλύτερα αποτελέσματα, προς όφελος των μαθητών. 

   Στον 21ο αιώνα τον οποίο διανύουμε πλέον, έχουν εισέλθει στη ζωή μας οι νέες δεξιότητες, 

μία εκ των οποίων είναι η γνώση πληροφορικής και χρήσης των νέων τεχνολογιών. Όπως 

αντιλαμβανόμαστε είναι απαραίτητο οι μαθητές να είναι σε θέση να χειρίζονται τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και τις συσκευές τεχνολογίας, όπως smartphones, tablets και 

ούτω καθεξής. Επίσης η χρήση των ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στη χρήση τους, για τη 

διδασκαλία ποικίλων μαθησιακών αντικειμένων, ένα εκ των οποίων είναι οι Φυσικές Επιστήμες και 

ειδικότερα τα Μαθηματικά. Η ευρεία χρήση των ΤΠΕ  στη διδασκαλία των Μαθηματικών είναι 

πλέον μια πραγματικότητα και με την ανάπτυξη ποικίλων λογισμικών, τα οποία αναπαραστούν 

διάφορες μαθηματικές έννοιες, η διδασκαλία τους έχει γίνει πλέον πιο ενδιαφέρουσα και προσιτή 

στου μαθητές. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά, καινοτόμες τεχνολογίες, ΤΠΕ, διδασκαλία με ΤΠΕ, 

εκπαιδευτικές εφαρμογές 

1. Διδακτική των Μαθηματικών και Νέες Τεχνολογίες 

Μετά από χρόνια ερευνών, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

βοηθούν και συνεισφέρουν στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, 

βοηθά σε ένα πολυδιάστατο πλαίσιο τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Σύμφωνα με την έρευνα 

των Geiger et. al. (2015), οι νέες τεχνολογίες ευνοούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών με την 

ανάλυση των μαθηματικών εννοιών που προσφέρουν στο μαθητή, την αναδιαμόρφωση των 

σχέσεων και των συνθηκών μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον, το γεγονός ότι βοηθούν στη δόμηση 

της μεταγνώσης, αλλά και στο ότι εξισορροπούν το πλαίσιο, τις συνθήκες και τις εφαρμογές μέσω 

των οποίων πραγματοποιείται η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθησιακού αντικειμένου. Την 

παραπάνω άποψη έρχεται να υποστηρίξει και η έρευνα των Libbrecht και Goosen (2015), οι οποίοι 

υποστήριξαν ότι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν με 

διαφορετικό τρόπο τα φαινόμενα, οι ιδέες και οι μαθηματικές δραστηριότητες μέσω της χρήσης της 

τεχνολογίας. Βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι 

στόχοι αυτοί, όσον αφορά τη διδασκαλία των Μαθηματικών, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι 

εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και να μην υπάρχουν παρωχημένες αντιλήψεις ότι οι μαθητές 

μαθαίνουν επί το πλείστον χρησιμοποιώντας τους παραδοσιακού τρόπους μάθησης (Zuber & 

Anderson, 2013, cited Geiger et. al., 2015). Συμπερασματικά στο συγκεκριμένο ζήτημα θα λέγαμε 

ότι οι προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς είναι αρκετές, όσον αφορά την ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών στη διδακτική και τη διδασκαλία των Μαθηματικών, όπου υπάρχουν αρκετά εμπόδια 

να ξεπεραστούν, τα οποία είναι σε άμεση συνάρτηση με το επίπεδο της εξοικείωσης που έχουν, 

αλλά και με τις απόψεις τις οποίες έχουν διαμορφώσει ( Geiger, et. al., 2015).  

   Φυσικά όμως θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την επίδραση όπου έχουν οι νέες 

τεχνολογίες στους μαθητές και τη γενικότερη πρόοδό τους. Στο κομμάτι της αριθμητικής και της 

μοντελοποίησης, οι μαθητές είχαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και η ενασχόλησή τους με το 

αντικείμενο βελτιώθηκες, μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών (Geiger, et. al., 2015). Επίσης 

πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργούν διδακτικά σενάρια, τα οποία όπως έχει αποδειχθεί έχουν μεγάλη 

επιρροή στη μάθηση των παιδιών, βοηθώντας τα να εμπλακούν πιο ενεργά και να κατανοήσουν 

μαθηματικές έννοιες και όρους (Misfeldt & Zacho, 2015). 

2. Η εξέλιξη της διδακτικής των Μαθηματικών και οι Νέες Τεχνολογίες 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική των Μαθηματικών, είναι ένα θέμα το οποίο 

εδώ και δεκαετίες ταλανίζει την ερευνητική κοινότητα, η οποία προσπαθεί να δώσει απάντηση, στο 

κατά όσο ευνοείται και βοηθείται η διδασκαλία των Μαθηματικών από τη χρήση των νέων 
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τεχνολογιών. Η εισαγωγή της τεχνολογίας στη διδακτική των Μαθηματικών, έχει οπαδούς οι οποίοι 

είτε άκριτα, είτε με λίγες αποδείξεις συνηγόρησαν υπέρ της χρήσης της τα παλαιότερα χρόνια, είτε 

αυτούς οι οποίοι έβλεπαν με σκεπτικισμό τη χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών και εν γένει των διαφόρων μαθησιακών αντικειμένων. Στις δεκαετίες του ’70 και του 

’80 πολλοί πίστευαν ότι γράφοντας αλγόριθμους, μέσω του προγράμματος LOGO, θα βοηθούσε 

τους μαθητές να εξελιχθούν στα Μαθηματικά (Benton, et. al., 2017). Στην πορεία έγιναν αρκετές 

έρευνες, όσον αφορά τη διδακτική των Μαθηματικών και τη χρήση των υπολογιστών, οι οποίες 

όμως δεν κατέληξαν σε ασφαλή συμπεράσματα (Benton, et. al., 2017). Όμως άλλες έρευνες 

κατέδειξαν, ότι η στάση των μαθητών απέναντι στη διδασκαλία των Μαθηματικών, ήταν άμεσα 

συνδεδεμένη με την άποψη που είχαν οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν αυτούς τους μαθητές ( Hilton, 

2016). Επίσης φάνηκε ότι και μόνο η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της χρήσης ταμπλετών 

στη διδασκαλία του μαθήματος, αυξάνει από μόνη της την ενασχόληση των μαθητών με το 

μαθησιακό αντικείμενο (Hilton, 2016). Φυσικά βέβαια, μαζί με την τεχνολογία θα πρέπει να 

υπάρχει και το κατάλληλο παιδαγωγικό υπόβαθρο, ώστε να μπορεί να συνοδεύει τη χρήση της 

τεχνολογίας, κατά τέτοιο τρόπο που να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμη για τους μαθητές 

(M.Coupland, et. al. 2016). Συμπερασματικά πάντως θα λέγαμε ότι η εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών και των κινητών συσκευών στη διδασκαλία των Μαθηματικών και τη διδακτική 

πράξη, ευνοεί τους μαθητές και βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τους εαυτούς τους, αλλά 

και αντιλαμβάνονται το μάθημα (Geiger, et. al. 2016). Τέλος διαφαίνεται ότι πρέπει να ληφθεί 

υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν αρχές ως προς τη χρήση των λογισμικών και των 

εφαρμογών που χρησιμοποιούνται, τα διδακτικά σενάρια που πραγματοποιούνται από τους 

εκπαιδευτικούς για τη διδακτική των Μαθηματικών, αλλά και να ερευνηθεί το κατά πόσο οι ίδιοι οι 

μαθητές μπορούν να επηρεάσουν το μαθησιακό αντικείμενο το οποίο διδάσκονται (Geiger, et. al. 

2016). 

3. Διδασκαλία των Μαθηματικών με τη χρήση των ΤΠΕ 

Η διδασκαλία γενικά των ποικίλων μαθησιακών αντικειμένων, πρέπει να βασίζεται σε 

συγκεκριμένες παιδαγωγικές θεωρίες και πρακτικές, καθ’ ότι δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από 

τις σύγχρονες μαθησιακές απαιτήσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν τη γνώση 

οι μικροί μαθητές (Geiger, et. al., 2016). Οι κατευθύνσεις όσον αφορά την παιδαγωγική σκοπιά των 

μαθησιακών αντικειμένων, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με τους Law & Chow (2006). Οι 

κατηγορίες αυτές είναι οι «σημαντικά παραδοσιακοί τρόποι» καθώς και αυτοί που άπτονται των 

«δεξιοτήτων του 21ου αιώνα» ( Law & Chow, 2006). Οι στόχοι οι οποίοι είναι το ζητούμενο να 

επιτευχθούν είναι να μπορούν οι μαθητές να έχουν καλή επίδοση και να αναζητούν την περαιτέρω 

εκπαίδευση, να μπορούν να έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικά προβλήματα και καταστάσεις και 

τέλος να δίνονται ευκαιρίες στου μαθητές και να μαθαίνουν πέρα από τα στενά πλαίσια του 

σχολικού περιβάλλοντος (Low & Chow, 2006). Γενικά φαίνεται ότι για τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών παίζει σημαντικό ρόλο η χρήση των νέων τεχνολογιών, στις απόψεις που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί σε διάφορες χώρες. Η γενικότερη όμως εικόνα είναι το γεγονός ότι η εισαγωγή των 

νέων τεχνολογιών είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών με το αντικείμενο και τις απόψεις, αλλά και την εκπαίδευση 

που έχουν. Οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να κάνουν κατάλληλη χρήση των νέων τεχνολογιών 

στη διδασκαλία των Μαθηματικών, πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και να μπορούν να 

εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους δίνουν τα προγράμματα και τα λογισμικά που υπάρχουν 

διαθέσιμα ( Monaghan & Trouche, 2016). Φυσικά όμως με την κατάλληλη εκπαίδευση που μπορεί 

να έχουν, καθώς και με τη δημιουργία των κατάλληλων εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία να 

βασίζονται στις κατάλληλες παιδαγωγικά αρχές και στο επίπεδο των μαθητών, οι μαθητές έχουν 

μεγαλύτερη εμπλοκή στο μαθησιακό κομμάτι και φαίνεται να έχει πολλά υποσχόμενα 

αποτελέσματα στη διδασκαλία των Μαθηματικών για τους μαθητές (Misfeldt & Zacho, 2015). 

Συγκεκριμένα παραδείγματα καλών πρακτικών έχουν διαφανεί από χώρες οι οποίες δεν ανήκουν 
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στο δυτικό κόσμο, αλλά βρίσκονται μάλιστα στην Ανατολική Αφρική. Η γενικότερη πεποίθηση 

αυτών των χωρών, όπως της Κένυας και της Ουγκάντας, είναι το ότι η ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών στη διδασκαλία των μαθησιακών αντικειμένων θα έχει πολλαπλά οφέλη στη ζωή των 

μαθητών, όπως το να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, 

αλλά και στην απόκτηση καινούριων δεξιοτήτων, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην εξέλιξή τους 

και θα αλλάξουν τις ζωές τους (Uworwabayeho, 2016). Οι εκπαιδευτικοί σε αυτές τις χώρες, 

ενθαρρύνθηκαν να πάρουν μέρος σε έρευνα αλλά και σεμινάρια, με τη βοήθεια πανεπιστημιακών 

ομάδων, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία να έχουν μέσα τους 

ενσωματωμένες τις νέες τεχνολογίες (Uworwabayeho, 2016). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

αναπτύξουν δεξιότητες οι εκπαιδευτικοί που δεν υπήρχαν πριν και να έχουν καλύτερη επικοινωνία 

με τους συναδέλφους τους, αναλύοντας τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους (Uworwabayeho, 

2016). Σε διδασκαλίες και εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία πραγματοποιήθηκαν από τους 

εκπαιδευτικούς, βγήκαν κάποια ιδιαιτέρως χρήσιμα αποτελέσματα. Ένα εξ αυτών ήταν το γεγονός 

ότι για τη σωστή διδασκαλία των Μαθηματικών, δεν είναι αρκετή μόνο η εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών, άκριτα και χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό. Χρειάζεται συνολικά να υπάρξει ένα 

σχέδιο, το οποίο να λαμβάνει υπόψη του, όλες τις πτυχές της μάθησης και να εξυπηρετεί τους 

παιδαγωγικούς στόχους που χρειάζεται (Uworwabayeho, 2016). Τέλος φαίνεται από διάφορες 

έρευνες να υπάρχουν οι ίδιοι προβληματισμοί είτε πρόκειται για σχολεία του δυτικού κόσμου, είτε 

της Ανατολικής Αφρικής. Για την επίτευξη των κατάλληλων αποτελεσμάτων πρέπει να υπάρχει η 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, τα κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια, καθώς και να 

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι δυνατότητες των μαθητών (Misfeldt & Zacho, 2015, 

Uworwabayeho, 2016). 

4. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική πράξη 

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων με την πάροδο του χρόνου, καθώς  

και στον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται στη διδακτική πράξη, έχουν διαδραματίσει 

σημαίνοντα ρόλο, οι διάφορες θεωρίες και τα ποικίλα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί και 

σχετίζονται με την ανθρώπινη μάθηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται και 

μαθαίνουν τα παιδιά (Pellgrium, 2006). Για αρκετά χρόνια προσπάθησαν να εισηχθούν οι ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους, αλλά κυρίως ήταν βασισμένες στα 

μοντέλα μάθησης και τις συμπεριφοριστικές θεωρίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα λογισμικά τα 

οποία δημιουργούνταν και χρησιμοποιούνταν για τη διδασκαλία, να είναι κλειστού τύπου, 

βασισμένα στο κομμάτι της συμπεριφοράς, χωρίς να επιτρέπουν παραμετροποίηση ή γενικότερα 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και των δυνατοτήτων τους (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 

2017). 

Πλέον όμως τα παιδιά έχουν μια πληθώρα εμπειριών, τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και 

στη χρήση των νέων τεχνολογιών ( Yelland & Gilbert, 2017). Οι Kalantzis & Cope (2012) 

εισήγαγαν μιας νέας μορφής μάθηση, ακόμα και στο πλαίσιο της χρήσης των νέων τεχνολογιών, 

αλλά και της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση. Η έννοια της 

πολυτροπικότητας και των νέων νοημάτων, αλλά και των συνδέσεων που μπορούν να κάνουν τα 

παιδιά, κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης, έδωσε μια καινούρια διάσταση στον τρόπο 

μάθησης, καθώς και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ως ένα διδακτικό εργαλείο με 

ποικίλες δυνατότητες. Οι μαθητές είναι πλέον σε θέση να εκφράζουν τις σκέψεις τους, να 

αντιλαμβάνονται τα ποικίλα μαθησιακά ερεθίσματα, αλλά και να λεκτικοποιούν τις γνώσεις τους, 

με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Yelland & Gilbert, 2017). 

H χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία ποικίλων μαθησιακών αντικειμένων και 

ειδικότερα των Μαθηματικών, έχει αποτελέσει το αντικείμενο ποικίλων ερευνών, ως προς τη 

χρησιμότητα και την παιδαγωγική αξία που αυτές παρέχουν (Libbrecht & Goosen,2016). Έχει όμως 

φανεί πλέον ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη είναι εξόχως σημαντική, για 

το λόγο ότι δίνει στους μαθητές καινούριες δυνατότητες στη μάθηση, με το να μπορούν να 
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ανακαλύπτουν τις δυνατότητες που έχουν, τη διαφορετικότητα των επιλογών καθώς και να 

αξιοποιούν στο έπακρο τις προσωπικές του δυνατότητες ο καθένας (Libbrecht & Goosen,2016).  

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι οι νέες τεχνολογίες, συντελούν στο μοντέλο του 

πολυγραμματισμού, που εισήχθη με την έρευνα των Kalantzi & Cope (2012), σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε μα τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι μαθητές να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, 

αντανακλώντας τις απόψεις τους και τις γνώσεις του με ένα πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό, αλλά 

εισάγοντας επίσης γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Yelland & 

Gilbert, 2017). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ωθεί τους εκπαιδευτικούς στο μετασχηματισμό της 

δικής τους διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους, οι οποίες οδηγούν τη μάθηση των 

παιδιών σε νέα πιο ανεβασμένα και εποικοδομητικά επίπεδα (Bano et. al., 2018). 

5. Εκπαιδευτικά λογισμικά και μαθησιακά αποτελέσματα 

Με τον όρο εκπαιδευτικό λογισμικό εννοούμε πλέον το υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για 

να διδάξει συγκεκριμένα μαθησιακά αντικείμενα και βασίζεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών, 

όπως υπολογιστές, tablets, «έξυπνα κινητά τηλέφωνα» κ.α. Το υλικό αυτό θεωρείται ότι βοηθά και 

προωθεί τη μάθηση και χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη διδασκαλία από την προσχολική ακόμα 

ηλικία (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2017). Η χρήση των λογισμικών αυτών και των 

εκπαιδευτικών εφαρμογών που υπάρχουν έχει σημειώσει μια ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια 

και ειδικότερα μετά την εμφάνιση των iPad από την εταιρία Apple το 2010 (Παπαδάκης & 

Καλογιαννάκης, 2017). Σε ένα ακόμα πιο μεγάλο ηλικιακό επίπεδο, η χρήση υπολογιστών και 

έξυπνων συσκευών έχει καταδείξει ότι βοηθά τους μαθητές και τους φοιτητές στην πιο ενεργή 

ενασχόλησή τους με τις σπουδές τους, καθώς και στην πιο επιτυχή ολοκλήρωσή τους (Luna-

Navarez & McGovern, 2018). Συνολικά η χρήση των υπολογιστών και των έξυπνων συσκευών έχει 

δείξει ότι βοηθά και τους εκπαιδευτικούς στο να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τον τρόπο 

διδασκαλίας τους, αλλά και τα εκπαιδευτικά σενάρια που χρησιμοποιούν (Luna-Navarez & 

McGovern, 2018). Η χρήση των εκπαιδευτικών εφαρμογών έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν 

τις κινητές συσκευές σε εργαλεία τα οποία δίνουν μεγάλες δυνατότητες στο χρήστη και 

μετατρέπουν απλές συσκευές σε διαφορετικές διόδους μάθησης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να 

μπορούν να εξελιχθούν σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2017). 

Τέλος έχει φανεί ότι η χρήση των εφαρμογών και των νέων τεχνολογιών ειδικότερα σχετίζεται 

άμεσα με τη βελτιωμένη απόδοση των μαθητών και των φοιτητών, αλλά βοηθά και προωθεί την 

εναρμόνιση και των εκπαιδευτικών στις συνθήκες μάθησης του 21ου αιώνα, οδηγώντας τους στο να 

μεταλλάξουν τη διδασκαλία τους, με πιο παραγωγικούς και ωφέλιμους για το μαθητή τρόπους 

(Luna-Navarez & McGovern, 2018). 

Δεν θα πρέπει όμως να παραγνωρίζουμε ότι μέσα στα θετικά που υπάρχουν όσον αφορά τις 

εκπαιδευτικές εφαρμογές και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, υπάρχουν και ζητήματα τα οποία 

χρίζουν της προσοχής μας. Συγκεκριμένα οι Παπαδάκης & Καλογιαννάκης (2017) τόνισαν τη 

σημασία που έχει, στο να υπάρχει παιδαγωγικό περιεχόμενο και ξεκάθαρος στόχος στη χρήση 

αυτών των εφαρμογών. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που κυκλοφορούν, τόσο για την προσχολική 

ηλικία αλλά και για τα Μαθηματικά, δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προυποθέσεις, 

δημιουργώντας προβλήματα στην επιτακτική ανάγκη για μάθηση των παιδιών και των 

πραγματικών αναγκών που αυτά έχουν βάσει της αναπτυξιακής τους ηλικίας και των 

εκπαιδευτικών στόχων που θα έπρεπε να υπάρχουν και να εξυπηρετούνται ((Παπαδάκης & 

Καλογιαννάκης, 2017). Οι Namukasa et.al. (2016) συνέστησαν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 

όταν οι  εκπαιδευτικοί επιλέγουν συγκεκριμένα λογισμικά και εφαρμογές ώστε να μπορέσουν να 

διδάξουν καινούρια αντικείμενα στους μαθητές, ή να τους βοηθήσουν να εμπεδώσουν τα ήδη 

διδαχθέντα κομμάτια της ύλης. Οι σύγχρονες εφαρμογές οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται 

είναι απαραίτητο να εξυπηρετούν τρεις βασικούς στόχους, τη διερευνητική μάθηση, τη συνεργασία 

και το ρεαλισμό της γνώσης (Bano, et. al., 2018). Εν κατακλείδι θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά και οι εφαρμογές, τόσο για τα Μαθηματικά όσο και γενικότερα για τη 
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διδασκαλία των μαθησιακών αντικειμένων θα πρέπει να δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα να 

εκφραστεί, να δημιουργήσει, να αυτενεργήσει και εν τέλει να βάλει το δικό του «λιθαράκι» στη 

διαδικασία της μάθησης, αποφεύγοντας εφαρμογές «κλειστού» τύπου, οι οποίες απλά 

επαναλαμβάνουν συγκεκριμένα μαθησιακά μοτίβα χωρίς ιδιαίτερη παιδαγωγική και εκπαιδευτική 

αξία (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2017). 

6. Επίλογος 

Κάνοντας συνολικά μια ανασκόπηση του πλαισίου διδασκαλίας των Μαθηματικών, αλλά και 

άλλων μαθησιακών αντικειμένων, βλέπουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη σπουδή και προσοχή την 

επιλογή των λογισμικών και των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη 

διδασκαλία, καθώς και στον τρόπο εισαγωγής όλων αυτών στο κομμάτι της διδακτικής πράξης. 

Είναι απαραίτητο, να έχει προηγηθεί αξιολόγηση του κάθε λογισμικού, το οποίο πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί και να έχουν προσεκτικά εξεταστεί, οι στόχοι που θα καλύψει στη διδασκαλία του 

μαθησιακού αντικειμένου, που θέλει να διδάξει ο εκπαιδευτικός. Είναι επιβεβλημένο να υπάρχει 

σαφή γνώση αλλά και μπορεί το εκάστοτε λογισμικό, να εξυπηρετήσει τους εκπαιδευτικούς και 

παιδαγωγικούς σκοπούς της διδασκαλίας. Λόγω της πληθώρας των εφαρμογών που υπάρχουν 

πλέον, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, μια σειρά από προϋποθέσεις, ώστε η 

εισαγωγή στη διδασκαλία των νέων τεχνολογιών, να έχει την απαραίτητη αξία και χρησιμότητα για 

τους μαθητές. Ακολουθώντας προσεκτικά βήματα και προσέχοντας τον τρόπο και το είδος του 

λογισμικού που χρησιμοποιείται, οι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν και η διδασκαλία να γίνει 

πιο διαδραστική και παραγωγική.  Η χρήση εν κατακλείδι των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με 

τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν, συνιστά ένα πολύ καλό εργαλείο για την ανάπτυξη και 

βελτίωσης της μάθησης και ευνοεί τη διδασκαλία και τους σύγχρονους τρόπους μάθησης, για τη 

βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των παιδιών. Τέλος η εισαγωγή και χρήση των νέων 

τεχνολογιών, βοηθά στην κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στον 21ο 

αιώνα. 
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Περίληψη 

Το Σχολείο της Φύσης, είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αξιοποιεί τη 

φιλοσοφία της παιδαγωγικής του δάσους. Στόχος του είναι η επαφή των παιδιών με τη φύση και 

τον πραγματικό κόσμο αφού η φύση αποτελεί χώρο και ερέθισμα για διδασκαλία και μάθηση. Η 

εκπαίδευση γίνεται συγκεκριμένη και αποκτά νόημα και σημασία. 

Η παρούσα εργασία, παρουσιάζει το Σχολείο της Φύσης, την οργάνωση και τον τρόπο 

λειτουργίας του, και εντοπίζει τη σύνδεση του με τη χρήση διεπιστημονικών προσεγγίσεων: 
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(α) στον τρόπο προγραμματισμού των δραστηριοτήτων στη βάση θεματικών ενοτήτων και 

projects αντί γνωστικών αντικειμένων. Αυτό επιτρέπει την εξέταση ενός θέματος σε βάθος, μέσα 

από πολλές οπτικές γωνίες. 

(β) στις βασικές αρχές λειτουργίας του προγράμματος, το οποίο ενθαρρύνει ένα πιο ευέλικτο 

προγραμματισμό με έμφαση στο παιχνίδι ως μέσο μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η ευελιξία 

αυτή δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να παρέμβουν, να συναποφασίσουν και να συν-διαμορφώσουν 

το καθημερινό τους πρόγραμμα. 

Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονικότητα, εκπαίδευση στο ύπαιθρο, προσχολική εκπαίδευση, 

περιβαλλοντική εκπαίδευση.  

1. Εισαγωγή 

H μεγαλύτερη πρόκληση για την εκπαίδευση σήμερα, είναι η ικανότητά της να προσαρμοστεί 

και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας δυναμικής κοινωνίας της αλλαγής, της επικοινωνίας, της 

τεχνολογίας, της εξέλιξης. Η εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα καλείται να προετοιμάσει πολίτες οι 

οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κόσμο διαφορετικό από το σημερινό, να εργαστούν σε 

δουλειές οι οποίες δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί, να είναι τεχνολογικά ικανοί και να διαθέτουν 

πολλαπλές ικανότητες και δεξιότητες: συνεργασίας, δημιουγρικότητας, κριτικής σκέψης, 

συστημικής και ολιστικής σκέψης, διεπιστημονικότητας, επίλυσης προβλημάτων, χρήσης των νέων 

τεχνολογιών (Trilling & Fadel 2009). Στα πλαίσια μιας τέτοιας Παιδείας, όχι απλά εκπαίδευσης, 

είναι σημαντική η σύνδεση με αξίες: ανθρωπιστικές, περιβαλλοντικές, ηθικές. Η παιδεία καλείται 

να λειτουργήσει ως καταλύτης στην αλλοτρίωση και απομόνωση του μοντέρνου τρόπου ζωής και 

να προάξει την αλληλεγγύη, την ομαδικότητα, την αλληλοκατανόηση και αποδοχή, έτσι ώστε 

σύμφωνα με τους τέσσερις πυλώνες της εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος να μαθαίνει πώς να 

μαθαίνει, να μαθαίνει πώς να ενεργεί, να μαθαίνει πώς να υπάρχει και να μαθαίνει πώς να ζει μαζί 

με τους άλλους (Delors, 2013). Η εκπαίδευση πρέπει να αντανακλά όσο το δυνατό την πραγματική 

ζωή και η γνώση να αποκτά πρακτική αξία και εφαρμοσιμότητα. 

2. Διεπιστημονικότητα 

Ενώ για την εμβάθυνση στη γνώση αναπτύχθηκαν τα διαφορετικά γνωστικά πεδία και 

επιστήμες, η εξειδίκευση αυτή και η εστίαση σε μόνο μια πτυχή ενός θέματος ή σε μια επιστήμη, 

μας εμποδίζει να αντιλαμβανόμαστε τις συνδέσεις ενός ζητήματος και την αλληλεπίδραση του με 

άλλα, τη συστημικότητά του και την γενικότερη εικόνα του. Όπως αναφέρει και ο Dewey «Δεν 

έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους, ένας από τους οποίους είναι μαθηματικός, άλλος 

φυσικός, άλλος ιστορικός κλπ. Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται» (Eby, 

Herrell, & Hicks, 2002, σ. 7). Η σύγχρονη εκπαίδευση αναμένεται να αντισταθμίσει τον περιορισμό 

που προβάλλει ο κατακερματισμός της ύλης σε γνωστικά αντικείμενα, και να προσφέρει γνώσεις 

και δεξιότητες οι οποίες να αλληλοσυνδέονται με τρόπο που η γνώση και οι διαδικασίες να 

προσομοιάζουν την πραγματική ζωή (Μπίκος, 2015). Μια ενιαία συγκρότηση και σύλληψη της 

πραγματικότητας στα πλαίσια της εκπαίδευσης, οδηγεί σε διαφορετική, διεπιστημονική οργάνωση 

της ύλης και του ωρολογίου προγράμματος. Η γνώση δεν οικοδομείται μέσα από τη συλλογή και 

την άθροιση πληροφοριών από διάφορες επιστημονικές περιοχές, αλλά, όπως υποστηρίζεται και 

μέσα από τη θεωρία του εποικοδομισμού, οικοδομείται στο πλαίσιο της κοινωνίας της ομάδας 

(Κόκκοτας, 2008) μέσα από την ένταξη των νέων δεδομένων στα ήδη διαμορφωμένα νοητικά 

σχήματα, μέσα από γνωστικές συγκρούσεις και αναδόμηση των ιδεών, γεγονός που προϋποθέτει 

ενιαιοποίηση της γνώσης. Σύμφωνα με την ίδια θεωρία η μάθηση πρέπει να προκύπτει μέσα από 

την αντιμετώπιση προβλημάτων και καταστάσεων της καθημερινής ζωής (situated learning) 

(Μπίκος, 2005). 

Μια ενιαιοποιημένη – διεπιστημονική μορφή εκπαίδευσης είναι σε θέση να καταστήσει τη 

γνώση κατανοητή, σχετική, ελκυστική και ενδιαφέρουσα (διαφορετικά, θα παραμείνει ανενεργό 
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σώμα αποσπασματικών, ανοημάτιστων και αδιάφορων πληροφοριών). Η ολιστική και σφαιρική 

αντίληψη και κατανόηση ενός ζητήματος απαιτεί την εμπλοκή διαφορετικών επιστημονικών 

πεδίων για να γίνει δυνατή η εξέταση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, 

πολιτισμικών και ηθικών διαστάσεών του. Η προσέγγιση αυτή δίνει νόημα στη γνώση γιατί αντλεί 

στοιχεία από πραγματικές καταστάσεις της ζωής, προτείνει λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα 

(Δημητρίου, 2009), και αναπτύσσει δυνατότητες σκέψης, κρίσης και δράσης για την αντιμετώπιση 

των καταστάσεων της καθημερινότητας. Στη σχολική πράξη, η διεπιστημονικότητα μπορεί να 

πάρει τη μορφή τριών προσεγγίσεων: 

Η θεματική προσέγγιση (topic approach) αφορά στη μελέτη ενός και μόνο ζητήματος, 

περιβαλλοντικού ή άλλου, με τη μορφή πρότζεκτ. Το θέμα αυτό μπορεί να εξεταστεί μέσα από 

διαφορετικά επιστημονικά πεδία και να προσεγγιστεί σφαιρικά. Το γεγονός αυτό όμως δεν καθιστά 

τη θεματική προσέγγιση μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη μορφή εκπαίδευσης για 

οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο καθώς δεν καλύπτει επαρκώς το περιεχόμενο του. Η 

παιδαγωγική αξία των πρότζεκτ μπορεί να αξιοποιείται ως συμπληρωματική δραστηριότητα άλλων 

παιδαγωγικών στρατηγικών. Ο Kilpatrick (1951) (στο Θεοφιλίδης, 1997), εισηγείται ότι η μέθοδος 

πρότζεκτ ξεκινά θέτοντας ένα πρόβλημα προς επίλυση στον μαθητή αναπτύσσοντάς του έτσι την 

επιθυμία για επιτυχή κατάληξη στη λύση. Για το λόγο αυτό οι δράσεις του μαθητή είναι σκόπιμες 

και έχουν συγκεκριμένο νόημα. 

Η Πολυθεματική (εμβολιασμός) και η Διαθεματική προσέγγιση αποτελούν πλήρη μοντέλα 

για υλοποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Και στις δύο περιπτώσεις το περιεχόμενο του 

οποιουδήποτε ζητήματος (ή γνωστικού αντικειμένου) συνδέεται με ποικιλία επιστημονικών πεδίων 

γεγονός το οποίο μπορεί να ενισχύσει τον ολιστικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα αφορά στην οργάνωση της ύλης όπου ένα αντικείμενο 

είτε εμβολιάζει τα γνωστικά αντικείμενα του υφιστάμενου αναλυτικού προγράμματος (μοντέλο 

εμβολιασμού ή πολυθεματική προσέγγιση) είτε εμφανίζεται ως ‘νέο μάθημα’ στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα το οποίο όμως δανείζεται περιεχόμενο και δεξιότητες άλλων μαθημάτων. Στην ακραία 

της μορφή η διαθεματική προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει βάση για αναδιοργάνωση του συνόλου 

του αναλυτικού προγράμματος ως ένα ενιαίο πρόγραμμα, καταργώντας την “τμηματοποίηση” σε 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. 
 

ZHTHMA

Α.Π.

Α.Π.

Α.Π.

Α.Π.

Α.Π.

 
 

Σχήμα 1. Πολυθεματική προσέγγιση - μοντέλο εμβολιασμού (Lahiri et al. 1993, σ. 49) 

  

Η πολυθεματική προσέγγιση παρουσιάζει τα περιβαλλοντικά ζητήματα εμβολιάζοντας ένα 

ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Ο Entwistle (1970) (στον Θεοφιλίδη, 1998, σ.15) εξηγεί ότι το 

“περιβάλλον παρουσιάζεται στους μαθητές μέσα από μια ποικιλία επιστημονικών πεδίων τα οποία 

όμως είναι διαχωρισμένα και δεν συνδέονται μεταξύ τους. Οι γνώσεις και δεξιότητες παραμένουν 

απομονωμένες σε διαφορετικά ‘διαμερίσματα’… η γνώση υπάρχει σε ασύνδετα τμήματα και οι 

μαθητές αδυνατούν να αντιληφθούν το περιβάλλον ως μια ολότητα”. Αυτό συμβαίνει επειδή ο 

εκπαιδευτικός παρουσιάζει μόνο τις πτυχές του περιβαλλοντικού θέματος που συνδέονται με το 

δικό του επιστημονικό αντικείμενο απομονωμένες από τις άλλες του διαστάσεις. Οι Sterling & 
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Cooper (1992) κρίνουν ότι η πολυθεματική προσέγγιση εμπεριέχει τον κίνδυνο για μερική απόδοση 

ενός ζητήματος ή ακόμα χειρότερα, μιας διαστρεβλωμένης αντίληψης του θέματος. 

Το πρόβλημα που προκύπτει από την έλλειψη συντονισμού και οργάνωσης της ύλης των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων (και ζητημάτων αειφορίας) στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) από την 

πολυθεματική προσέγγιση, αναιρείται  με τη διαθεματική προσέγγιση η οποία διασφαλίζει τις 

συνδέσεις ανάμεσα στα διαφορετικά μαθήματα. Στη διαθεματική προσέγγιση το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας ενώνεται αντλώντας από τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία σχηματίζοντας ένα 

ξεχωριστό μάθημα μέσα στο οποίο “τα ξεχωριστά μαθήματα του ΑΠ καταργούνται και 

αντικαθίστανται από ένα διαθεματικό τρόπο εργασίας, π.χ. δραστηριότητες που εξυπηρετούν 

ταυτόχρονα περισσότερα από ένα επιστημονικά αντικείμενα”  (Θεοφιλίδης 1997, σ.13). 
 

 
Σχήμα 2. Διαθεματική προσέγγιση. (Lahiri et al. 1993, σ. 49) 

 

Δηλαδή περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα ζητήματα που απασχολούν τα διάφορα 

επιστημονικά πεδία βρίσκουν υπόσταση με ένα οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο, βοηθώντας 

έτσι τους μαθητές να αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη του υπό εξέταση ζητήματος. Στην 

περίπτωση αυτή, για τη μάθηση αντλούμε από τα περιεχόμενα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων 

του αναλυτικού προγράμματος για να σχηματιστεί μια πολυδιάστατη αντίληψη για τα 

περιβαλλοντικά, ή άλλα, ζητήματα σε ένα ξεχωριστό μάθημα.  Τα αναλυτικά προγράμματα 

μπορούν και πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές για εκπαίδευση με νόημα 

(Χριστοδούλου, 2017). Ο Warren Flint (1999) αναφερόμενος στην διαθεματική προσέγγιση στα 

πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, 

εισηγείται ότι σκοπός της ύπαρξης της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο ΑΠ είναι η εκπαίδευση 

των μελλοντικών επαγγελματιών στη συνεχή εξέταση των διασυνδέσεων που υπάρχουν ανάμεσα 

στα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα κοινωνικά, οικονομικά θέματα  στην επίτευξη μιας 

οικουμενικής αειφόρου κοινωνίας μέσα από την διδασκαλία της επιστήμης. Η διαδικασία της 

ενιαιοποίησης της γνώσης και της επιστήμης (με την ευρύτερη έννοια) αναμένεται να καταστήσει 

τους μαθητές ικανούς να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες, αντικειμενικές και συνειδητές αποφάσεις. 

Όπως εισηγείται και ο Θεοφιλίδης (1998), μια διαθεματική προσέγγιση βοηθά τα παιδιά να μάθουν 

χωρίς να τα αποκόπτει από την πραγματική ζωή, αλλά τους παρέχει ευκαιρίες να μάθουν ‘μέσα 

από’ τη ζωή, ‘σχετικά με’ τη ζωή και ‘για’ τη ζωή. 

Παρόλον ότι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη διαθεματική προσέγγιση ως μοντέλο 

αναδιοργάνωσης του προγράμματος εκπαίδευσης είναι πολλαπλά εντούτοις παρουσιάζονται και 

κάποια μειονεκτήματα. Οι Sterling & Cooper (1992) υπογραμμίζουν ότι “αν ο εκπαιδευτικός έχει 

να λάβει υπόψη του ταυτόχρονα, πληθώρα παραγόντων οι μαθητές είναι δυνατό να νιώσουν πίεση 

και σύγχιση λόγω της πολλαπλότητας και της πολυπλοκότητας των προσφερόμενων πληροφοριών” 

(σ. 95). 

Οι συγκεκριμένες επιδιώξεις (διεπιστημονικότητα, συστημική σκέψη και άλλες ικανότητες ή 

δεξιότητες για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα) απαιτούν δραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση, οι 
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οποίες ναι μεν αναγνωρίζονται και επικροτούνται (πχ. στα πλαίσια του αειφόρου σχολείου και της 

εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη ως πλαίσιο αλλαγής), αλλά η δυσκαμψία του υφιστάμενου 

εκπαιδευτικού συστήματος καθιστά την αλλαγή αυτή βραδεία, γεγονός που αποτελεί  διαχρονικό 

πρόβλημα (Fullan, 2006). Η αναζήτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή ακόμη και 

εναλλακτικών πλαισίων εκπαίδευσης οδήγησε διεθνώς στο θεσμό του Σχολείου του Δάσους και 

την Παιδαγωγική του Δάσους, οι ρίζες των οποίων εντοπίζονται από τα τέλη του 19ου αιώνα στη 

Σουηδία και τα μέσα του 20ου αιώνα στη Δανία. Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα τα οφέλη 

αναγνωρίζονται από διάφορους ερευνητές παγκόσμια (π.χ. Gill, 2014). Ο θεσμός κάποτε 

αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, λόγω ανασφάλειας στο σχεδιασμό και εφαρμογή δραστηριοτήτων σε 

έναν διαφορετικό χώρο στον οποίο δεν συνηθίσαμε να προσφέρουμε εκπαίδευση (Beames, 

Atencio, & Ross, 2009˙ Nundy, Dillon, & Dowd, 2009˙ O’Donnell, Morris, & Wilson, 2006) και 

σκεπτικισμού στο κατά πόσον μια τέτοια εκπαίδευση είναι ικανή να καλύψει όλα όσα η τυπική 

εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει. 

3. Το Σχολείο της Φύσης 

Η λειτουργία του ‘Σχολείου’ της Φύσης βασίζεται στην Παιδαγωγική του Δάσους η οποία 

καταργεί τα στενά όρια μιας τάξης και προάγει τη μάθηση στη φύση και την πολύπλευρη ανάπτυξη 

του παιδιού μέσω της ελευθερίας, της αυτονομίας και ανεξαρτησίας. Ακολουθεί δηλαδή μια 

κατεξοχήν βιωματική και παιδοκεντρική προσέγγιση και καλύπτει πολυεπίπεδους στόχους: 

προσωπικής, κοινωνικής, συναισθηματικής, κινητικής και νοητικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης, 

ανάπτυξη δημιουργικής, κριτικής και αυτόνομης σκέψης, φαντασίας, αυτοπεποίθησης των παιδιών 

και γενικά μεταφέρει στα παιδιά δεξιότητες ζωής. Το περιβάλλον παρέχει μαθησιακά ερεθίσματα. 

Τα παιδιά καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα υλικά που βρίσκονται γύρω τους για κατασκευές, 

δραστηριότητες ανακάλυψης της γνώσης, φανταστικά παιχνίδια και δημιουργικές κατασκευές, 

βιώνοντας την αυτονομία, την ανεξαρτησία, την αυτενέργεια, την ομαδικότητα και την συνεργασία. 

Στόχος, με άλλα λόγια, είναι να βιώσουν τα παιδιά τον πραγματικό κόσμο και τις δυνατότητες που 

τους προσφέρει για να αναπτυχθούν έξω από τα στενά όρια μιας τάξης. 

Στη φάση αυτή, οργανώθηκε και λειτούργησε Το Σχολείο της Φύσης στο Πανεπιστήμιο 

Frederick, ως μορφή εκπαίδευσης που προσφέρεται στο πεδίο και υπερβαίνει την πρόκληση της 

διεπιστημονικότητας. Παίρνει την εναλλακτική μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης και δεν υφίσταται 

τους περιορισμούς που πλαισιώνουν την τυπική εκπαίδευση και το παραδοσιακό σχολείο (Κadji, 

Lindemann, Zacharia and Constantinou, 2006). Παρόλον ότι υπάρχει προγραμματισμός και τίθενται 

διδακτικοί στόχοι (γνωσιολογικοί, ψυχοκινητικοί και συναισθηματικοί) συνδεδεμένοι με το 

αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και μπορεί να 

προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών τη δεδομένη στιγμή και εξελίσσεται 

στο δεδομένο χώρο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρωτοσχολικής 

ηλικίας (4-8 χρόνων). Έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα 

και καλοκαιριού (2018 & 2019) και μετά από πρόσκληση από νηπιαγωγεία έχει οργανώσει και 

προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και γονείς στο ύπαιθρο σε τακτά 

Σαββατοκύριακα (2018). Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 100 παιδιά έχουν συμμετέχει σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει προσφέρει το Σχολείο της Φύσης. 

Το Σχολείο της Φύσης έχει τη δυνατότητα απόδοσης διεπιστημονικού χαρακτήρα στη 

διαδικασία μάθησης, λόγω: 

(α) Του προγραμματισμού στη βάση θεματικών ενοτήτων. Η κάθε μέρα αποτελεί διερεύνηση 

που πυροδοτείται από ένα πρόβλημα (problem based learning), από ένα θέμα, ή από ένα 

φανταστικό σενάριο η πλοκή του οποίου συνδέει και αξιοποιεί γνώσεις και δεξιότητες από 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, στα πλαίσια ενός εβδομαδιαίου κύκλου 

λειτουργίας στο χώρο του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, το πρόγραμμα κινήθηκε γύρω 

από την έννοια της βιοποικιλοτητας και η κάθε μέρα είχε αφιερωθεί στην μελέτη (i) του δασικού 

οικοσυστήματος, (ii) του λιμνιαίου οικοσυστήματος, (iii) βιοποικιλότητα και διατροφικές σχέσεις 
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στο Πάρκο και (iv) επιπτώσεις από την ανθρώπινη παρέμβαση στο χώρο. Ο προγραμματισμός και 

η προσέγγιση των θεματικών αυτών περιέλαβε δραστηριότητες από τις φυσικές επιστήμες,  

εικαστική έκφραση ως μέσο ενίσχυσης δεξιοτήτων παρατήρησης, φαντασίας και 

δημιουργικότητας, μουσική έκφραση, λογοτεχνία και αφήγηση παραμυθιού, μαθηματικά, γλώσσα-

συζήτηση κ.α. Σε άλλες περιπτώσεις λειτουργίας του Σχολείου της Φύσης, ο εβδομαδιαίος 

προγραμματισμός, δεν βασίστηκε σε βασικές έννοιες μελέτης του περιβάλλοντος, αλλά 

χρησιμοποίησε το πλαίσιο ενός φανταστικού σεναρίου. Μέσα από την πλοκή του σεναρίου και με 

τη χρήση δραματοποίησης, τα παιδιά καλούνται να αναποκριθούν σε διάφορες προκλήσεις και να 

ολοκληρώσουν στα πλαίσια της εβδομάδας την αποστολή τους. Οι διαφορετικές προκλήσεις για να 

μπορέσουν να αντιμετωπιστούν χρειάζονται την επιστράτευση γνώσεων και δεξιοτήτων από 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και είτε έχουν διερευνητικό χαρακτήρα (διερεύνηση και μελέτη 

για την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης) είτε έχουν μεταγνωστικό χαρακτήρα και απαιτούν την 

εφαρμογή της γνώσης σε νέες καταστάσεις και συνθήκες. Αυτό απαιτεί τη δημιουργική και κριτική 

σκέψη των παιδιών και ταυτόχρονα η παιγνιώδης μορφή που παίρνει η μάθηση κρατά αμείωτο το 

ενδιαφέρον και την συγκέντρωσή τους στη δραστηριότητα που εκτελούν. 

 (β) Των αρχών λειτουργίας του προγράμματος (ευέλικτος προγραμματισμός, έμφαση στο 

δημιουργικό παιχνίδι). Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να τροποποιήσουν τις 

προτεινόμενες δραστηριότητες ή να διαμορφώσουν και να καθορίσουν τις δικές τους, 

αναπτύσσοντας έτσι τη φαντασία τους, ικανοποιώντας την έμφυτη περιέργειά τους για να 

ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους και καθιστώντας τα συνυπεύθυνα για τη διαδικασία μάθησης 

μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Το πλαίσιο λειτουργίας του Σχολείου της Φύσης δίνει επίσης 

τη δυνατότητα για φιλοξενία ειδικών που μπορούν να οργανώσουν στοχευμένες παρεμβάσεις 

σύμφωνα με το πρόγραμμα (π.χ. μουσικός, παιδικός λογοτέχνης, ακαδημία ρομποτικής, γονείς). Η 

αξιοποίηση ατόμων με διαφορετικά ταλέντα, γνώσεις, από διαφορετικούς χώρους και επαγγέλματα 

έρχεται να ενισχύσει το διεπιστημονικό χαρακτήρα του προγράμματος και να καταστήσει ακόμη 

πιο έντονη τη σύνδεσή του με την πραγματική ζωή. 

(γ) Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη ότι, η ευελιξία και ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του 

προγράμματος θα μπορούσαν εν μέρει να αποδοθούν και στη σύνθεση της ομάδας των 

εκπαιδευτριών που απασχολούνται στο πρόγραμμα. Οι εκπαιδεύτριες, προέρχονται από το χώρο 

της εκπαίδευσης (δημοτική και προσχολική εκπαίδευση), περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και 

από κλάδους επιστημών του περιβάλλοντος και θετικών επιστημών (π.χ. γεωλόγος ή χημικός 

τροφίμων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη).  Το γεγονός αυτό μαζί με τον γνήσιο τους ενθουσιασμό και αγάπη για αυτό που 

κάνουν, έδωσε στην ομάδα μας τη δυνατότητα να μπορεί να δράσει και να προγραμματίσει με 

ευελιξία, τις διάφορες δραστηριότητες,  αξιοποιώντας τα δικά τους ταλέντα και εμπειρογνωμοσύνη. 

Αυτός ο τρόπος εργασίας συνάδει με την εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα και εξυπηρετεί τις  

ικανότητες και δεξιότητες που αυτή επιδιώκει να αναπτύξει. Όπως αναφέρει σε έκθεσή του ο 

OECD (2018) τα παιδιά που εισέρχονται στο σχολείο από το 2018 θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωπα 

με ένα νέο εκπαιδευτικό όραμα, ένα που να βρίσκει λύσεις στις διάφορες περιβαλλοντικές, 

οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις του αιώνα μας. Τα παιδιά δεν πρέπει να μάθουν να 

θεωρούν ότι «οι πηγές είναι απεριόριστες και είναι εκεί για να τύχουν εκμετάλλευσης» από εμάς 

(OECD, 2018, σ. 3). Θα πρέπει να μάθουν να εστιάζουν στην «ποιότητα ζωής που 

συμπεριλαμβάνει την υγεία, τη συμμετοχή στα κοινά, την κοινωνική σύνδεση, την εκπαίδευση, την 

ασφάλεια, την ικανοποίηση από τη ζωή μας και το περιβάλλον» (σ. 4). Η εκπαίδευση έχει έναν 

ουσιαστικό ρόλο να παίξει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών που 

επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνεισφέρουν και να επωφεληθούν από ένα συμπεριληπτικό, 

προσβάσιμο και βιώσιμο μέλλον (σ. 4). Τα οφέλη που αποκομίζουμε από τους νέους, ευέλικτους 

τρόπους εργασίας, διεπιστημονικής και άλλης, στο πλαίσιο του σχολείου της φύσης είναι τεράστια. 
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4. H εμπειρία μας από το Σχολείο της Φύσης και εισηγήσεις για έρευνα 

Η ανάδειξη της δυναμικής του σχολείου της Φύσης σχετικά με την ενίσχυση του 

διεπιστημονικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, στο παρόν άρθρο παρατίθεται κυρίως μέσα από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποια εμπειρικά στοιχεία που έχουμε 

συλλέξει από τους συμμετέχοντες στη λειτουργία του σχολείου και τις παρατηρήσεις μας που 

αφορούν στον ευεργετικό χαρακτήρα που μια τέτοια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης μπορεί να 

έχει στα παιδιά. 

Οι πρώτες μας παρατηρήσεις κατέδειξαν ότι τα παιδιά απολαμβάνουν τη μάθηση στο 

ύπαιθρο και αναπτύσσουν θετικές στάσεις απέναντι στο σχολείο. Το σχολείο αποκτά παιγνιώδη 

χαρακτήρα, με τρόπο που νοηματοδοτεί τις μαθησιακές τους εμπειρίες όπως υποστηρίζεται και από 

τη βιβλιογραφία (Falk & Dierking, 2002˙ Kola-Olusanya, 2005). Ένας γονέας χαρακτηριστικά 

ανέφερε ότι, «…ήταν η πρώτη φορά που η κόρη μου ΗΘΕΛΕ να πάει ‘σχολείο’ και δεν γκρίνιαζε 

το πρωί!». Στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν διάφορα σχόλια γονέων που συμπλήρωσαν 

ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (Πάσχα 2018, 

Καλοκαίρι 2018 και Πάσχα 2019), αυθόρμητα σημειώματα γονιών εκφράζοντας τον ενθουσιασμό 

τους, τις θετικές αντιδράσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος και τα σχόλια στη 

σελίδα του Σχολείου της Φύσης στο Facebook. Τα παιδιά φαίνεται να απέκτησαν μια νέα αντίληψη 

για το τι σημαίνει σχολείο και μάθηση και τα έθεσαν σε νέο, πιο ευχάριστο, ελκυστικό, επιθυμητό 

πλαίσιο. Κάποια παιδιά μας επισήμαναν ότι δεν μάθαιναν «τίποτα» (σύμφωνα με τους όρους ενός 

πιο καταπιεστικού, κατευθυνόμενου και πλήρως οργανωμένου-δομημένου μοντέλου εντός της 

σχολικής τάξης που τα παιδιά έχουν συνηθίσει), αφού ερμήνευαν τις μαθησιακές ευκαιρίες και 

εμπειρίες στις οποίες συμμετείχαν ως παιχνίδι – το οποίο όμως συνέβαλλε στη γνωστική, 

συναισθηματική και κινητική ανάπτυξη, σε ένα πλαίσιο όπου ο εαυτός και οι άλλοι, δηλαδή το 

προσωπικό και κοινωνικό στοιχείο, ήταν τα πιο σημαντικά. (Schlechter, Rosenkranz, Fees, & 

Dzewaltowski, 2017˙ Mannion, Mattu, & Wilson, 2015˙ Capaldi, Dopko, & Zelenski, 2014˙ 

Higgins & Nicol, 2013˙ Pretty et al., 2009˙ Malone, 2008˙ ). Παρατηρήθηκαν επίσης, 

συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές: παιδιά που την πρώτη μέρα ήταν πολύ ζωηρά ή 

ντροπαλά, με την πάροδο των ημερών μάθαινανα να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά προς την ομάδα 

και τα άλλα παιδιά, να συγκεντρώνονται καλύτερα, να συνεργάζονται, να κοινωνικοποιούνται, 

επιτυγχάνοντας έτσι τη σύνδεση με τον εαυτό, τους άλλους και το περιβάλλον όπως επισημαίνεται 

και στα ευρήματα άλλων ερευνών (Barrable & Arvanitis, 2018˙ Ulset, Vitaro, Brendgen, Bekkhus, 

& Borge, 2017˙ Faber Taylor & Kuo, 2011). 

Περισσότερες έρευνες θα ήταν χρήσιμες για να εξεταστεί η επίδραση των διαφόρων 

δραστηριοτήτων στην αύξηση των κινήτρων για μάθηση, καθώς επίσης και στον βαθμό στον οποίο 

αυτή η εναλλακτική εκπαίδευση συνεισφέρει στην σφαιρική ανάπτυξη των παιδιών και 

συγκεκριμένα στη νοητική, συναισθηματική και κινητική ενδυνάμωση και στην προσωπική και 

κοινωνική συνειδητοποίησή τους, κάτι το οποίο θα μπορούσε να διαφανεί μέσα από ποιοτικές 

μορφές έρευνας και ανεκδοτικές καταγραφές σπουδαίων μαθησιακών στιγμών. Επίσης, η 

δημιουργία διαφόρων εναλλακτικών αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων για μάθηση στο 

ύπαιθρο, με επίκεντρο τα παιδιά αντί τους στόχους, υποστηριζόμενο με ιδέες, λύσεις και 

εθνογραφικές μελέτες και μελέτες περίπτωσης θα ήταν χρήσιμο μέσο για την εκπαίδευση στο 

ύπαιθρο και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους 

διδασκαλίας και μάθησης. 

Σημαντικό είναι να διερευνηθεί συγκεκριμένα ο διεπιστημονικός χαρακτήρας ενός τέτοιου 

σχολείου και να τεμκηριωθεί η δυνατότητά του να αναδομήσει τη διδακτική ύλη που προβλέπεται 

από τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα, σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο και να πετύχει, πέραν από 

την επιπρόσθετη αξία και τα οφέλη που συζητήσαμε στις προηγούμενες παραγράφους, και όλους 

τους στόχους του συμβατικού σχολείου. 
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μαθητές. Με την αξιοποίηση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού κατά τη διδασκαλία αναμένεται η 

πρόκληση ενός υψηλότερου ποσοστού δέσμευσης των μαθητών στην παιδαγωγική πράξη, του 

ενδιαφέροντος και της ευαισθητοποίησης των μαθητών για τα κοινωνικά ζητήματα. Σκοπός της 

συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του 

εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού Minecraft:Education Edition ως εργαλείου μάθησης κατά 

τη διδασκαλία της ενότητας «Τα δικαιώματα του παιδιού» του σχολικού εγχειριδίου της ΣΤ΄ τάξης 

Δημοτικού. Από τα ευρήματα της πιλοτικής εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης διαπιστώθηκαν 

σημαντικά ποσοστά δέσμευσης των μαθητών και επίτευξης γνωστικών στόχων, καθώς και 

επιμέρους μεταβολή των αρχικών απόψεων. 

  

Λέξεις κλειδιά: DGB-learning, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Δικαιώματα, Παιδί, 

Minecraft. 

1. Εισαγωγή 

1.1. Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια προσελκύουν το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων 

παγκοσμίως. Η ελκυστικότητα τους αποδίδεται στο γεγονός ότι προσφέρουν δράση, απόλαυση και 

έντονες συγκινήσεις κατά τη συμμετοχή των παικτών. Επίσης, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, 

παρέχουν κίνητρα, ενώ ευνοούν τη δημιουργία κοινωνικών ομάδων. Οι παίκτες έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ παιχνιδιών δράσης, περιπέτειας, μάχης ή στρατηγικής, όπως και 

γρίφων, παιχνιδιών ρόλων ή προσομοίωσης (Prensky, 2007). 

1.2. Σοβαρά παιχνίδια (serious games) 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα 

αναφορικά με τη χρήση των λεγόμενων σοβαρών παιχνιδιών (serious games), των παιχνιδιών 

δηλαδή που προορίζονται όχι μόνο για διασκέδαση, αλλά και για εκπαίδευση, κινητοποίηση και 

διαμόρφωση κοινωνικής συμπεριφοράς (Ritterfeld et al., 2009). Τα σοβαρά παιχνίδια, ως μέσα 

έκφρασης ιδεών, πληροφοριών και πεποιθήσεων, δεν έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την ψυχαγωγία, 

αλλά εξυπηρετούν σαφείς εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι νέες γενιές μαθητών και εκπαιδευτικών 

έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών από την παιδική ηλικία. Συνεπώς, είναι 

πιθανόν να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και να μαθαίνουν μέσω αυτών (Michael, 

Chen, 2006). 

1.3. Μάθηση που βασίζεται στο ηλεκτρονικό παιχνίδι (Digital game-based learning - DGBL) 

Η μάθηση που βασίζεται στο ηλεκτρονικό παιχνίδι αφορά στην αξιοποίηση του ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού στη διδασκαλία, προκειμένου να αφομοιωθούν σύνθετες ή δυσνόητες έννοιες, καθώς και 

να γίνει πιο ελκυστική η μάθηση. Ο συνδυασμός παροχής κινήτρων από το παιχνίδι, καθώς και 

μίας αποτελεσματικής διδακτικής μεθοδολογίας, οδηγεί στην επιτυχημένη εφαρμογή του μοντέλου 

της μάθησης που βασίζεται στο ηλεκτρονικό παιχνίδι (Prensky, 2001:14-17). 

Πολλές έρευνες καταδεικνύουν τα οφέλη της αξιοποίησης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

αναφορικά με την επίτευξη μαθησιακών στόχων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη διατήρηση της 

δέσμευσης των χρηστών (Μπαρμπαρούσης & Νικολάου, 2018). Συγκεκριμένα, τα ευρήματα 

συσχετίζουν τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με θετικές επιδράσεις σε γνωστικό, 

συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο (Boyle et al., 2012; Vogel et al., 2006; Sitzmann, 

2011). 

Στην πράξη, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη διδασκαλία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους: (α) οι μαθητές κατασκευάζουν το παιχνίδι από την αρχή, (β) οι 

εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με προγραμματιστές κατασκευάζουν το παιχνίδι που θα δοθεί στους 
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μαθητές και (γ) αξιοποιείται προϋπάρχον εμπορικό παιχνίδι, το οποίο πιθανότατα να μην έχει 

κατασκευαστεί για παιδαγωγικούς σκοπούς. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται μία ισορροπία 

μεταξύ των γνωστικών στόχων που έχουν τεθεί και της δομής του παιχνιδιού. Ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να διερευνήσει αναλυτικά τις πτυχές του γνωστικού αντικειμένου που δεν καλύπτονται από 

τη χρήση του παιχνιδιού και ανάλογα να σχεδιάσει τις κατάλληλες «εκτός παιχνιδιού» 

δραστηριότητες. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες θα πρέπει να σχετίζονται με τον κόσμο του 

παιχνιδιού, ώστε να μη διακόπτεται η ροή των παικτών (Van Eck, 2006; Μουσιώλη & Νικολάου, 

2014). Ως ροή ορίζεται μία ευχάριστη διανοητική κατάσταση των παικτών, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από απόλυτη συγκέντρωση στο παιχνίδι, ενώ ταυτόχρονα βιώνουν τις προκλήσεις 

του παιχνιδιού ως μία εξαιρετικά απολαυστική εμπειρία (Prensky, 2007:149). 

1.4. Αξιοποίηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τη διδασκαλία των Κοινωνικών Επιστημών  

Η πλειονότητα των σοβαρών παιχνιδιών, τα οποία αφορούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 

έχει σχεδιαστεί για την απόκτηση ακαδημαϊκών γνώσεων, συνυφασμένων ως επί το πλείστον με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Βάσει έρευνας σε 612 σοβαρά παιχνίδια, το 14% από αυτά 

αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με κοινωνικά φαινόμενα, όπως αυτό της πείνας, της 

κοινωνικής κρίσης, καθώς και το πρόβλημα των προσφύγων (Ratan, Ritterfeld, 2009).  

Τα λεγόμενα Παιχνίδια για την Αλλαγή (Games for Change - GfC), ανήκουν στην 

υποκατηγορία των σοβαρών παιχνιδιών που έχουν σχεδιαστεί για να προωθήσουν θετικές 

κοινωνικές επιπτώσεις, μέσω της μεταβολής της συμπεριφοράς και των στάσεων των παικτών. Πιο 

συγκεκριμένα, αποσκοπούν στην κινητοποίηση των παικτών σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, 

ενισχύοντας την κοινωνική αλλαγή. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη παιχνιδιών που 

λειτουργούν παρακινητικά και παράλληλα έχουν θετική επίδραση στους παίκτες αποτελεί 

πρόκληση (Hosse, Zuannon, 2015). 

1.5. Σκοπός της εργασίας  

Ερευνώντας τη σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε ότι ελάχιστη έρευνα έχει 

πραγματοποιηθεί σχετικά με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών Παιχνιδιών για την Αλλαγή στην 

ελληνική πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Food Force» στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές αναφορικά με το 

πρόβλημα της πείνας (Νικολάου & Μπαρμπαρούσης, 2017). Τα πορίσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των υπολοίπων ερευνών που αφορούν στα 

οφέλη της μάθησης που βασίζεται στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ωστόσο, ειδικά στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ερευνών, οι οποίες να εξετάζουν την αξιοποίηση 

του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη διδασκαλία των Κοινωνικών Επιστημών.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 

αξιοποίησης ενός ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού, για τις ανάγκες του 

μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ΣΤ΄ Δημοτικού, αναφορικά με την επίτευξη 

γνωστικών και μαθησιακών στόχων. Αναλυτικότερα, επιχειρήθηκε η διδασκαλία της Ενότητας «Τα 

δικαιώματα του παιδιού» του σχολικού εγχειριδίου, μέσω εφαρμογής που αναπτύχθηκε από το 

ηλεκτρονικό παιχνίδι Minecraft: Education Edition. 

2. Διδακτική Παρέμβαση για τη διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού μέσω της 

αξιοποίησης του ηλεκτρονικού παιχνιδιού Minecraft: Education Edition 

2.1. Minecraft:Education Edition 

Το Minecraft, που πρωτοσχεδιάστηκε από την εταιρία Mojang, αποτελεί ένα εμπορικό 

παιχνίδι. Μάλιστα σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για 
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τους παίκτες. Το παιχνίδι σχετίζεται με τη διερεύνηση και τη δημιουργικότητα των χρηστών μέσα 

σε έναν ανοιχτό κόσμο, ο οποίος διαμορφώνεται από την τοποθέτηση και καταστροφή κύβων. Η 

μεγάλη εμπορική επιτυχία του παιχνιδιού οδήγησε στην αγορά του παιχνιδιού από τη Microsoft το 

2014. Το έντονο ενδιαφέρον για το παιχνίδι ώθησε την εταιρία να υλοποιήσει το Minecraft: 

Education Edition, το οποίο αποτελεί ειδική έκδοση του παιχνιδιού κατάλληλη για εκπαιδευτική 

χρήση (Kuhn, 2018). 

Οι παίκτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι τοποθετούν κύβους τόσο για να κατασκευάσουν 

στατικές αναπαραστάσεις αντικειμένων του πραγματικού κόσμου, όσο και ειδικούς κύβους με 

ενσωματωμένη λειτουργικότητα, όπου για παράδειγμα μπορεί να αναπτυχθεί γρασίδι, οι οποίοι 

μπορούν να αξιοποιηθούν από τον παίκτη προκειμένου να δημιουργήσει σύνθετες μηχανές ή 

περιβάλλοντα. Το παιχνίδι παίζεται ατομικά ή ομαδικά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δύο 

τύπων παιχνιδιού, του δημιουργικού τύπου και του τύπου επιβίωσης. Στον απέραντο κόσμο του 

παιχνιδιού, ο παίκτης μπορεί να αλληλεπιδράσει με χαρακτήρες που δεν είναι παίκτες (Non player 

characters – NPCs), καθώς και να συναντήσει ζώα (Nebel et al. 2016). 

2.2. Σχεδιασμός του παιχνιδιού «Ο Δικαιόπολις και οι φίλοι του» 

Στο πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης που υλοποιήθηκε, τροποποιήθηκε κατάλληλος 

κόσμος του Minecraft (φύτρο: 1405054993), στον οποίο διαμορφώθηκε το περιβάλλον του 

παιχνιδιού «Ο Δικαιόπολις και οι φίλοι του». Σκοπός του παιχνιδιού είναι η εύρεση λύσης σε 

καταστάσεις, όπου παραβιάζονται τα δικαιώματα του παιδιού.  

Ο Δικαιόπολις, κεντρικός ήρωας του παιχνιδιού, καλεί τους παίκτες να εντοπίσουν τα παιδιά 

στον κόσμο του παιχνιδιού που έχουν ανάγκη και τους παρακινεί να τα βοηθήσουν. Στον κόσμο 

του παιχνιδιού, υπάρχουν πέντε χωριά, στα οποία ζουν οι ήρωες του παιχνιδιού. Οι παίκτες 

αλληλεπιδρούν με τους ήρωες του παιχνιδιού, οι οποίοι μέσω κειμένου και βίντεο τούς αφηγούνται 

την ιστορία τους. Κάθε ιστορία που αφηγούνται οι ήρωες συνδέεται με παραβιάσεις δικαιωμάτων 

του παιδιού. Ο παίκτης καλείται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο να εντοπίσει τις παραβιάσεις, να 

προτείνει λύση, καθώς και να την υλοποιήσει. Για παράδειγμα, στο «Νησί της Φάραντι» (Εικ.1) οι 

ιστορίες των τριών ηρώων, αναφέρονται στα κοινωνικά προβλήματα της φτώχειας, της παράνομης 

εργασίας και της στέρησης εκπαίδευσης. 

 

 
 

Εικ.1 Στιγμιότυπο από το παιχνίδι «Ο Δικαιόπολις και οι Φίλοι του» 

2.3. Η πορεία της διδακτικής παρέμβασης 

H υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης απαιτεί συνολικά έξι διδακτικές ώρες και 

πραγματοποιείται σε τρεις συναντήσεις με τους μαθητές. Μέσω της παρέμβασης, επιδιώκεται η 

επίτευξη των γενικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού που αφορούν την ενότητα των 

δικαιωμάτων του παιδιού, όπως και ειδικότεροι στόχοι, οι οποίοι σύμφωνα με το ΑΠΣ εστιάζονται 

στα παρακάτω.  
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Μετά τη διδασκαλία, οι μαθητές θα πρέπει: 

 «να συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά ως ευαίσθητη κοινωνική ομάδα έχουν ανάγκη από 

ειδική προστασία και μέριμνα τόσο πριν όσο και μετά τη γέννησή τους. 

 να γνωρίσουν τα βασικά δικαιώματα που έχουν ως παιδιά και να ευαισθητοποιηθούν 

απέναντι σε κάθε περίπτωση παραβίασής τους. 

 να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τις διαθεματικές έννοιες άτομο – σύνολο και 

αλληλεπίδραση» (Νικολάου, κ. ά., 2008:79). 

1η συνάντηση: 

Ειδικοί στόχοι της 1ης συνάντησης είναι: 

  η διερεύνηση των προϋπαρχουσών γνώσεων των μαθητών σχετικά με τα δικαιώματα του 

παιδιού, καθώς και του βαθμού ευαισθητοποίησής τους αναφορικά με κοινωνικά φαινόμενα 

που σχετίζονται με τα δικαιώματα τους, 

  η αναγνώριση εκ μέρους των μαθητών των βασικών δικαιωμάτων του παιδιού, 

  η εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον του παιχνιδιού. 

Στην αρχή της πρώτης συνάντησης οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

γνώσεων σχετικές με την ενότητα, καθώς και να διατυπώσουν τις απόψεις τους γύρω από τα 

δικαιώματα του παιδιού. Στην συνέχεια, προβάλλεται βίντεο που παρουσιάζει με απλά λόγια τα 

άρθρα της Σύμβασης για τα δικαιώματα των παιδιών. Με τη λήξη της προβολής του βίντεο, οι 

μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, στις οποίες διανέμεται το έντυπο της Διεθνούς Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού σε κατάλληλη μορφή για ανάγνωση από παιδιά (Συνήγορος του Παιδιού, 

2018) και δίνεται χρόνος για τη μελέτη του. Σε κάθε ομάδα ανατίθεται η συνοπτική καταγραφή 

διαφορετικών δικαιωμάτων, τα οποία θα κληθούν στη συνέχεια να παρουσιάσουν στην τάξη.  

Οι ομάδες, αφού ολοκληρώσουν την επεξεργασία της Σύμβασης, συνεχίζουν με την 

παρουσίαση των δικαιωμάτων που κατέγραψαν στην ολομέλεια της τάξης. Ακολουθεί η εισαγωγή 

στο περιβάλλον του παιχνιδιού και παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες και ενέργειες, στις 

οποίες μπορούν να προβούν οι παίκτες. Η εξάσκηση γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο κόσμο του 

παιχνιδιού, ενώ προηγουμένως έχει μοιραστεί σε κάθε ομάδα εγχειρίδιο χρήσης με τις βασικές 

εντολές του παιχνιδιού.  

 

2η συνάντηση: 

Ως ειδικοί στόχοι της 2ης συνάντησης ορίζονται: 

 η ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με τα κοινωνικά φαινόμενα που σχετίζονται με 

την παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, 

 η κινητοποίηση των μαθητών, ώστε να εντοπίσουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τα 

κοινωνικά προβλήματα και να αναζητήσουν πρακτικές επίλυσής τους. 

Στη δεύτερη συνάντηση οι μαθητές πλοηγούνται στον κόσμο του παιχνιδιού και 

επισκέπτονται και τα πέντε χωριά, στα οποία βρίσκονται οι ήρωες. Αλληλεπιδρούν με τους ήρωες, 

διαβάζοντας τα μηνύματά τους και παρακολουθώντας τα βίντεο με τις ιστορίες τους. Ταυτόχρονα 

συμπληρώνουν σε κατάλληλα διαμορφωμένα φύλλα εργασίας, όσα δικαιώματα των παιδιών 

κρίνουν ότι παραβιάζονται σε κάθε περίπτωση. Εν συνεχεία, ανατίθεται σε κάθε ομάδα ένα από τα 

πέντε σενάρια, προκειμένου να διερευνήσει τρόπους άρσης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων 

που εντόπισε. Δίνεται χρόνος στους μαθητές να συμπληρώσουν τις προτάσεις τους και στο τέλος 

της διαδικασίας παρουσιάζονται όλες οι προτάσεις των μαθητών και προκαλείται διάλογος. Οι 

μαθητές έχουν το δικαίωμα μέχρι την επόμενη συνάντηση να τροποποιήσουν τις προτάσεις τους, 

ύστερα από κοινή απόφαση από όλα τα μέλη της ομάδας.  
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3η συνάντηση: 

Ειδικούς στόχους της 3ης συνάντησης αποτελούν: 

 η ανάληψη δράσης εκ μέρους των μαθητών για την εφαρμογή του σχεδίου λύσης, 

 η διερεύνηση αλλαγών του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, καθώς και του βαθμού 

ευαισθητοποίησης αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού, 

 η διερεύνηση του βαθμού δέσμευσης με τη διδακτική διαδικασία, αλλά και με τη χρήση του 

παιχνιδιού. 

Κατά την τελευταία συνάντηση εφαρμόζονται οι παρεμβάσεις στο παιχνίδι της κάθε ομάδας. 

Η κάθε ομάδα επισκέπτεται το χωριό που της έχει ανατεθεί και πραγματοποιεί την παρέμβασή της. 

Δίνεται συγκεκριμένος χρόνος για την ολοκλήρωση της εφαρμογής των προτάσεων, στο τέλος του 

οποίου οι ομάδες καλούνται να εντοπίσουν με παιγνιώδη τρόπο (κυνήγι κρυμμένου θησαυρού) τον 

Δικαιόλι, ο οποίος τους συγχαίρει και τους απονέμει βραβείο. 

Στο τέλος της συνάντησης, οι μαθητές συμπληρώνουν εκ νέου το αρχικό τεστ γνώσεων, 

καθώς και το εργαλείο καταγραφής των απόψεών τους για τα δικαιώματα του παιδιού. Επιπλέον, 

συμπληρώνουν ένα εργαλείο αξιολόγησης που αφορά στη δέσμευσή τους με τη διδακτική 

διαδικασία, αλλά και στην αξιολόγηση του παιχνιδιού. 

3. Η μέθοδος της έρευνας 

Μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης επιδιώκεται να διερευνηθεί η 

αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. 

Συγκεκριμένα, διερευνώνται τα αποτελέσματα της παρέμβασης σε γνωστικό επίπεδο, οι μεταβολές 

στις αρχικές απόψεις των μαθητών σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς και το ποσοστό 

δέσμευσής τους στη διδακτική διαδικασία. Για τον συγκεκριμένο σκοπό, πραγματοποιήθηκε ο 

ερευνητικός σχεδιασμός μίας ομάδας με τεστ πριν και μετά την παρέμβαση, κατά τον οποίο ο 

ερευνητής χορηγεί αρχικά προκαταρτικά τεστ, έπειτα εφαρμόζει την παρέμβαση και στο τέλος 

χορηγεί πάλι ένα τεστ (Mertens, 2005: 169). Ο ερευνητικός σχεδιασμός της μεμονωμένης ομάδας 

με τεστ πριν και μετά την παρέμβαση κρίνεται κατάλληλος, καθώς με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού, οι μαθητές δραστηριοποιούνται σε έναν εικονικό κόσμο, με σκοπό να αντιμετωπίσουν 

τα κοινωνικά φαινόμενα που προσομοιώνονται και να μεταβάλλουν τις αρχικές τους απόψεις. 

Αντιθέτως, κατά την παραδοσιακή διδασκαλία, απουσιάζει η αντίστοιχη δραστηριοποίηση των 

μαθητών για την αντιμετώπιση κοινωνικών φαινομένων. Συνεπώς, η διερεύνηση των μεταβολών 

στις απόψεις και στις γνώσεις, μέσω της ενεργού δράσης των μαθητών, υλοποιείται σε μεμονωμένη 

ομάδα, χωρίς να λαμβάνει χώρα σύγκριση με ομάδα ελέγχου που δεν χρησιμοποίησε το 

ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι. Στην εκπαιδευτική έρευνα έχει χρησιμοποιηθεί συχνά η 

μεμονωμένη ομάδα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται μία καινοτόμος εκπαιδευτική τεχνική, 

όπως η υποβοηθούμενη από τον υπολογιστή μάθηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν λαμβάνει χώρα 

σύγκριση με ομάδα ελέγχου, καθώς το περιέχομενο της μάθησης είναι διαφορετικό από αυτό της 

παραδοσιακής μεθόδου (Jackson, 2008: 124).     

Στο πλαίσιο του ερευνητικού σχεδιασμού, δημιουργήθηκαν τρία εργαλεία αξιολόγησης, 

προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες για τα ανωτέρω μαθησιακά αποτελέσματα. Πανομοιότυπα 

εργαλεία αξιολόγησης που αφορούν στις γνώσεις και στις απόψεις των μαθητών χρησιμοποιούνται 

από τους μαθητές στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης, ενώ το εργαλείο αξιολόγησης της 

δέσμευσής τους αξιοποιείται μόνο στο τέλος της παρέμβασης. 

Η διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκε πιλοτικά στη ΣΤ΄ τάξη δημοτικού σχολείου της πόλης 

των Ιωαννίνων, η οποία αποτελείτο από 16 μαθητές, εκ των οποίων οι 9 είναι κορίτσια και οι 7 

αγόρια. Οι μαθητές δεν είχαν διδαχθεί τη συγκεκριμένη ενότητα από το σχολικό εγχειρίδιο κατά το 

τρέχον σχολικό έτος. Ωστόσο, είχαν μελετήσει τα δικαιώματα του παιδιού στο πλαίσιο του 
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μαθήματος της Γλώσσας, ενώ κατείχαν πρότερη γνώση από την αντίστοιχη ενότητα του σχολικού 

εγχειριδίου της Ε΄ τάξης. 

4. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Τα ευρήματα της πιλοτικής έρευνας από την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης 

κατηγοριοποιούνται σε πεδία: (α) γνωστικά αποτελέσματα, (β) μεταβολές σε απόψεις και (γ) 

δέσμευση με τη διδακτική πράξη. 

4.1. Γνωστικά αποτελέσματα 

Εξετάζοντας με τη χρήση εργαλείου αξιολόγησης γνώσεων τη μεταβολή στις γνώσεις των 

μαθητών διαπιστώθηκε μεγάλο ποσοστό θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Με τη χρήση του 

μη παραμετρικού κριτηρίου Wilcoxon Signed Ranks, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική (Ζ=-

2,994, p=0,0015) μεταβολή στην επίδοση των μαθητών πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Το 

εργαλείο αξιολόγησης αποτελούνταν από επτά ερωτήσεις τύπου Σωστού-Λάθους, στις οποίες οι 

μαθητές καλούνταν να επιλέξουν μεταξύ τριών απαντήσεων: (α) Σωστό, (β) Λάθος και (γ) Δεν 

γνωρίζω. Η μεταβολή στο πλήθος των σωστών απαντήσεων πριν και μετά ανά ερώτηση 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί (Εικ.2), ενώ ο μέσος όρος των σωστών απαντήσεων 

ανά μαθητή μεταβλήθηκε από 4,06 (SD=0,998) σε 5,69 (SD=1,138), με άριστα το 7. 

 

 
 

Εικ.2. Μεταβολή πλήθους σωστών απαντήσεων ανά ερώτηση 

 

Πέραν των επτά ερωτήσεων, οι μαθητές κλήθηκαν να καταγράψουν όσα δικαιώματα του 

παιδιού γνώριζαν, με μέγιστο πλήθος τα 15. Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο t για ζευγαρωτά 

δείγματα (Paired Samples T-test) προκειμένου να εξεταστούν οι διαφορές των μέσων όρων των δύο 

χρονικών στιγμών, πριν την παρέμβαση και μετά την παρέμβαση (Κατσής κ. ά., 2010; 95), 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική (t=-7,454, p=0) αύξηση του μέσου όρου του αριθμού των 

δικαιωμάτων που γνώριζαν οι μαθητές από 2,81 (SD=2,007) στην αρχή της παρέμβασης σε 6,94 

(SD=3,936) στο τέλος αυτής.  

4.2. Μεταβολές σε απόψεις 

Μέσω εργαλείου αξιολόγησης που χρησιμοποίησαν οι μαθητές, επιχειρήθηκε η καταγραφή 

των απόψεων των μαθητών αναφορικά με την ευαισθητοποίηση, το ενδιαφέρον και την επιθυμία 

για ενεργό δράση σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Το εργαλείο περιλάμβανε συνολικά δέκα 

προτάσεις κλειστού τύπου της κλίμακας Likert με πέντε δυνατές απαντήσεις για το κατά πόσο 

συμφωνούν με την κάθε πρόταση (Πολύ, Αρκετά, Μέτρια, Καθόλου, Ούτε διαφωνώ/Ούτε 

συμφωνώ). 

Στην πλειονότητα των ερωτήσεων παρουσιάστηκε θετική μεταβολή έως και 25% αναφορικά 

με τις απόψεις τους για τα δικαιώματα του παιδιού. Μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών αναγνώρισε την 

οικουμενικότητα των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και την ανάγκη για υπεράσπισή τους. 
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Αντίστοιχη μεταβολή προκλήθηκε στο ενδιαφέρον των παιδιών γύρω από τα δικαιώματα του 

παιδιού, καθώς μεγαλύτερο κατά 20% ποσοστό των μαθητών της τάξης θεωρεί πολύ σημαντικό να 

ενημερώνεται για τα δικαιώματα του παιδιού και τις παραβιάσεις αυτών, όταν και όπου 

καταγράφονται. Τέλος, μικρή διαφορά παρατηρήθηκε στις απαντήσεις που αφορούσαν την 

επιθυμία για ενεργό δράση, η οποία ήταν τόσο στην αρχή, όσο και στο τέλος της παρέμβασης, στα 

ίδια υψηλά επίπεδα.  

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο t για ζευγαρωτά δείγματα (Paired Samples 

T-test), παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική μεταβολή στους μέσους όρους των 

απαντήσεων που αφορούσαν την ευαισθητοποίηση (t=-1,781, p=0,0475) και των απαντήσεων που 

αφορούσαν to ενδιαφέρον (t=-1,747, p=0,05). 

4.3. Δέσμευση με τη διδακτική πράξη 

Το εργαλείο αξιολόγησης της δέσμευσης με τη διδακτική πράξη περιλάμβανε συνολικά δέκα 

προτάσεις κλειστού τύπου της κλίμακας Likert με πέντε δυνατές απαντήσεις για το κατά πόσο 

συμφωνούν με την κάθε πρόταση (Πολύ, Αρκετά, Μέτρια, Καθόλου, Ούτε διαφωνώ/Ούτε 

συμφωνώ), καθώς και δύο ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, στις οποίες οι μαθητές κατέγραψαν τα 

θετικά και τα αρνητικά σημεία της παρέμβασης. 

Μέσω του εργαλείου επιχειρήθηκε η αξιολόγηση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού εκτιμώντας 

κατά πόσο ήταν ενδιαφέρον, διδακτικό και εύχρηστο και αν ενίσχυσε την ενσυναίσθηση και τη 

συνεργασία των μαθητών. Τέλος, καταγράφηκε η επιθυμία τους για μελλοντική χρήση 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών και στα υπόλοιπα μαθήματα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών βρήκε πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, ενώ το 81% των 

μαθητών έκρινε πως ήταν αρκετά ή πολύ διδακτικό. Αντίστοιχα ήταν τα ποσοστά των μαθητών που 

έκριναν ότι μέσω του παιχνιδιού κατάφεραν να συναισθανθούν την κατάσταση των παιδιών που 

βρίσκονταν σε ανάγκη και ότι με τις ενέργειές τους τα βοήθησαν. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

μαθητών αναφέρει ότι συνεργάστηκε πολύ καλά στο πλαίσιο της ομάδας και το μεγαλύτερο 

ποσοστό δεν ανέφερε ιδιαίτερες δυσκολίες στη χρήση του παιχνιδιού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι το 19% των μαθητών δηλώνει μέτρια διάθεση στο να χρησιμοποιήσει 

παιχνίδια και στα υπόλοιπα μαθήματα.  

Ύστερα από επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με τα θετικά και τα 

αρνητικά σημεία της παρέμβασης, προκύπτει ότι στα θετικά σημεία συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις 

ότι η παρέμβαση τους βοήθησε να αποκομίσουν γνώσεις, να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, να 

διασκεδάσουν, να αναπτύξουν δράση και να συνεργαστούν προκειμένου να βοηθήσουν παιδιά που 

το είχαν ανάγκη. Ελάχιστοι μαθητές (3 από τους 16) εντόπισαν αρνητικά σημεία, τα οποία 

σχετίζονταν με τον τρόπο σύστασης των ομάδων, καθώς και με τα αντικείμενα του παιχνιδιού. 

5. Συμπεράσματα 

Μέσω των αποτελεσμάτων της παρούσας πιλοτικής έρευνας, διαπιστώνεται ότι η αξιοποίηση 

του ηλεκτρονικού παιχνιδιού στη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού μπορεί να έχει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα σε γνωστικό 

επίπεδο, σε επίπεδο απόψεων και ευαισθητοποίησης αναφορικά με κοινωνικά φαινόμενα, καθώς κι 

από άποψη δέσμευσης των μαθητών στη διδακτική πράξη. 

Ερμηνεύοντας τα ευρήματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων που 

αντλήθηκαν από τα εργαλεία αξιολόγησης, διαπιστώνεται ότι η χρήση ενός εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα μπορούσε να έχει σημαντικά οφέλη σε γνωστικό 

επίπεδο, καθώς επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά δέσμευσης των μαθητών με τη διδακτική 

διαδικασία. Αντίστοιχα, η θετική μεταβολή του βαθμού ευαισθητοποίησης και του ενδιαφέροντος, 

πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετοί μαθητές αναγνωρίζουν ότι μέσω του παιχνιδιού 

κατέκτησαν περισσότερες γνώσεις αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού, όπως και ότι 

συναισθάνθηκαν την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι ήρωες του παιχνιδιού. 
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προσεκτική κατανομή των μαθητών σε ομάδες, 

προκειμένου να μην ανακύπτουν προβλήματα στη λειτουργία της κάθε ομάδας. Ομάδες στις οποίες 

συμμετείχαν ισότιμα οι παίκτες, κατάφεραν να συνεργαστούν ομαλά και να ολοκληρώσουν την 

παρέμβασή τους εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων, σε αντίθεση με ομάδες που 

συνάντησαν προβλήματα στη συνεργασία. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η γενίκευση των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας, 

κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών. 
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Περίληψη 

Το θεματικό της πεδίο της μελέτης, σχετίζεται με τις λεγόμενες πολιτισμικές δραστηριότητες 

των μουσείων και  την προσπάθεια αντιμετώπισης του κοινωνικού φαινομένου το οποίο αφορά την 

ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού των παιδιών και των νέων. Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

παρουσιάζεται, σε συνάρτηση με τη συμβολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων. 

Μια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται επιθετική όταν συνυπάρχουν σε αυτήν δύο βασικά γνωρίσματα: 

η πρόθεση, δηλαδή όταν το άτομο φανερώνει εσκεμμένα επιθετική συμπεριφορά και, όταν η 

επιθετική αυτή συμπεριφορά πυροδοτεί την πρόκληση βλάβης, είτε σωματικής, είτε ψυχολογικής, 

είτε υλικής. Η μεθοδολογία βασίστηκε στη χρήση βιβλιογραφικών πηγών. Μέσα από αυτές τις 

πηγές συγκεντρώσαμε στοιχεία που αφορούν το σύγχρονο ρόλο των μουσείων, τη λειτουργία τους 

ως φορέων άτυπης εκπαίδευσης και τη σύμπραξη της μουσειοπαιδαγωγικής και των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον. Στη μελέτη μας, παρουσιάζεται η θεωρητική ανάλυση του 

φαινομένου στις διάφορες εκφάνσεις του, ενώ το δεύτερο μέρος εστιάζει στην περιγραφή και τη 

χρησιμότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων για την αποφυγή φαινομένων βίας 

και εκφοβισμού. 

 

Λέξεις - κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, μουσειακή μάθηση, εκπαιδευτικά προγράμματα, 

σύγχρονο μουσείο 

Εισαγωγή 

Σκοπός της εργασίας είναι η θεωρητική και πρακτική εξέταση της οργάνωσης και 

υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων και, ειδικότερα, όσον αφορά δράσεις 
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που σχετίζονται με τον εκφοβισμό και τη βία στα σχολεία. Η μεθοδολογία της θεωρητικής 

προσέγγισης βασίστηκε στη χρησιμοποίηση βιβλιογραφικών πηγών και ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

Μέσα από αυτές τις πηγές συγκεντρώσαμε στοιχεία που αφορούν το σύγχρονο ρόλο των μουσείων, 

τη λειτουργία τους ως φορείς “άτυπης” εκπαίδευσης και τη σύμπραξη της μουσειοπαιδαγωγικής 

και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον. Το πρακτικό μέρος της εργασίας 

ασχολείται με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου προς τους μαθητές και 

μέσω της συλλογής πληροφοριών από το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, μέσω της έρευνας αυτής 

σχηματίσαμε μια εικόνα της οργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούσαν το 

φαινόμενο της βίας και του σχολικού εκφοβισμού. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Ο όρος σχολικός εκφοβισμός 

Ο όρος σχολικός εκφοβισμός αποδίδεται με τον αγγλικό όρο bullying at school. Μια 

συμπεριφορά χαρακτηρίζεται επιθετική όταν συνυπάρχουν σε αυτήν δύο βασικά γνωρίσματα: από 

τη μία, η πρόθεση, δηλαδή όταν το άτομο φανερώνει εσκεμμένα επιθετική συμπεριφορά και, από 

την άλλη, όταν η επιθετική αυτή συμπεριφορά πυροδοτεί την πρόκληση βλάβης, είτε σωματικής, 

είτε ψυχολογικής, είτε υλικής. 

Συμπληρωματικά, “Εκφοβισμός είναι η χρησιμοποίηση της δύναμης, της απειλής ή του 

εξαναγκασμού να κακομεταχειρίζεσαι, να εκφοβίζεις ή επιθετικά να κυριεύεις τους άλλους.  

Κατά τον Farrington (2010), όπως αποδίδεται στην τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Καμπάνιας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, οι περιπτώσεις περιστατικών όπου ένα ή περισσότερα 

παιδιά, ανάλογης ή ίσης δύναμης, προκαλέσουν επίθεση το ένα στο άλλο και θυματοποιηθούν 

αμοιβαία δεν χαρακτηρίζονται ως μορφές bullying. 

 

Μορφές βίας και σχολικού εκφοβισμού 

Ο εκφοβισμός εκδηλώνεται με πράξεις επιθετικής συμπεριφοράς, άμεσες ή έμμεσες, όπως 

σωματική πρόκληση βίας, άρνηση συμμετοχής στην ομάδα, διάδοση κακόβουλης φήμης, απειλή, 

περιφρόνηση και σεξουαλική παρενόχληση. 

Συγκεκριμένα, εμφανίζεται μέσω σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής, κοινωνικής, 

ρατσιστικής, σεξουαλικής και ηλεκτρονικής μορφής. 

 σωματικός εκφοβισμός 

 λεκτικός εκφοβισμός 

 ψυχολογικός εκφοβισμός 

 κοινωνικός εκφοβισμός 

 οπτικός εκφοβισμός 

 ρατσιστικός εκφοβισμός 

 σεξουαλικός εκφοβισμός 

Τέλος, με την έκρηξη της ψηφιακής εποχής εμφανίστηκε στο προσκήνιο ένας νέος τύπος 

επιθετικότητας, ο επονομαζόμενος ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή κυβερνοεκφοβισμός. Ο 

ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyber bullying) περιέχει την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων μέσω 

διαδικτύου και χρήσης της τεχνολογίας. Ο κυβερνοεκφοβισμός είναι η πιο διαδεδομένη μορφή 

εκφοβισμού. Από τη μια μεριά, ο θύτης δύσκολα ταυτοποιείται, και από την άλλη, το θύμα 

δύσκολα απαλλάσσεται. 

Χαρακτηριστικά της εκδήλωσης του φαινομένου του εκφοβισμού 

Η εκδήλωση του εκφοβισμού διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Είναι γνωστό ότι 

τα παιδιά μικρότερης ηλικίας ενεργούν με το σώμα τους καθώς δεν έχουν αναπτύξει ακόμη σε 
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ικανοποιητικό βαθμό τις λεκτικές τους ικανότητες, ώστε να εμπλακούν σε έμμεσες μορφές 

εκφοβισμού, σε σχέση με τους εφήβους που επιτίθενται με υβριστική φρασεολογία.  

Επίσης, τα αγόρια είναι πιο άμεσα και βίαια απ' ότι τα κορίτσια. Η εκδήλωση εκφοβισμού 

από μέρους των αγοριών τυγχάνει να εκλαμβάνεται ως υγιής έκφανση ανδρισμού σύμφωνα με τα 

κοινωνικά στερεότυπα και ως τέτοια είναι ανεκτή, ενώ τα κορίτσια αναμένεται να συμπεριφέρονται 

πιο στοργικά. Πράγματι, έρευνες έχουν δείξει ότι τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση σε 

σχέση με τα αγόρια και περισσότερο εμπαθητική κατανόηση για τους γύρω τους.  

Η σχέση μεταξύ θύτη και θύματος, όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του φαινομένου 

του εκφοβισμού που θα δούμε παρακάτω, διακρίνεται από ανισότητα δύναμης και 

αλληλοεξάρτησης.  

Ο θύτης υπερβαίνει τα όρια της δύναμής του ενώ το θύμα δεν μεταχειρίζεται καμιά δύναμη 

για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Με αυτό τον τρόπο, ο ένας συντηρεί τον άλλον. Τις 

περισσότερες φορές απλά καταφεύγουν σε μια προσωρινή λύση αντιμετώπισης του προβλήματος 

με συνέπεια τη διαιώνιση του φαινομένου.  

Στις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, η σχέση των όρων της επιθετικότητας και της δύναμης 

(σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής ή κοινωνικής) παραποιείται, με αποτέλεσμα να εκφράζεται η 

δύναμη αυτή ως μέσο επιβολής και ως ένας τρόπος συσχέτισης με τους άλλους σε ομαδικό επίπεδο. 

Γύρω τους “δρουν” και οι παρατηρητές, οι οποίοι παρ' όλη την παθητική τους στάση ενισχύουν τη 

συμπεριφορά του θύτη με αποτέλεσμα να τροφοδοτούν την κατάσταση. Τα περιστατικά του 

εκφοβισμού, συνήθως, γίνονται στη διάρκεια των διαλειμμάτων, σε μέρη του σχολείου τα οποία 

δεν ελέγχονται από τους εκπαιδευτικούς, όπως γωνίες του προαυλίου, στους πίσω χώρους, στις 

τουαλέτες, αλλά τυχαίνουν και περιστατικά εκτός σχολείου, κατά την προσέλευση και την 

αποχώρηση.  

Χαρακτηριστικά του θύματος 

Τα θύματα πλαισιώνονται από άτομα ήρεμα, αγχώδη, ευαίσθητα, συνεσταλμένα, εσωστρεφή, 

μοναχικά, ανασφαλή, επιφυλακτικά, φοβισμένα, χαμηλής αυτοεκτίμησης, ανυπεράσπιστα και μη 

δημοφιλή. Υπάρχουν τρεις τύποι θυμάτων: α) το παθητικό θύμα β) το αντιδραστικό θύμα γ) το θύμα-

δράστης.  

Το παθητικό θύμα αντιστέκεται λιγότερο, χαρακτηρίζεται εύκολος στόχος και αποτελεί το 

τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνικής ιεραρχίας.  

Το αντιδραστικό θύμα ξεχωρίζει από το θύμα-δράστη καθώς συμπεριφέρεται με τρόπους 

ενοχλητικούς, ανώριμους ή ακατάλληλους.  

Το θύμα-δράστης αποτελεί την κατηγορία εκείνη στην οποία περιλαμβάνονται και οι δύο 

τύποι, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις διαδραματίζουν το ρόλο του θύματος και σε άλλες το ρόλο 

του θύτη. Συνήθως, εκφοβίζονται από άλλους συνομηλίκους ή μεγαλύτερους τους ή εκφοβίζουν 

αυτούς που είναι μικρότεροι σε ηλικία και πιο αδύναμοι από αυτούς ως προς τη σωματική 

διάπλαση.  

Τα θύματα- δράστες συγκαταλέγονται στο πιο δύσκολο τύπο, καθώς παρουσιάζουν 

συμπεριφορές που είναι επιθετικές και απορριπτέες, όπως αυτές των δραστών, αλλά είναι 

ευαίσθητα και ταπεινώνονται εύκολα, όπως τα θύματα. Επειδή όταν εκφοβίζουν το κάνουν με 

άκαρδο τρόπο είναι πολύ δύσκολο να δεχτούν βοήθεια όταν εκφοβίζονται. Οι υπόλοιποι 

δυσκολεύονται να τους αντιμετωπίζουν με αμερόληπτο τρόπο, καθώς από τη μία μεριά τούς 

αντιλαμβάνονται ως θύματα, και από την άλλη, ως θύτες. Γενικά, και οι τρεις τύποι θυμάτων όταν 

υπόκεινται σε εκφοβισμό δεν αντιδρούν και δέχονται παθητικά τη βία στην οποιαδήποτε μορφή 

της.  

Χαρακτηριστικά του θύτη 

Τα χαρακτηριστικά των θυτών διακρίνονται από άτομα οξύθυμα, ευερέθιστα, δραστήρια, 

παρορμητικά, ανήσυχα, επιθετικά και με τάση για παραβίαση των αρχών. Οι περισσότεροι κρατούν 
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επιθετική στάση απέναντι στους άλλους και δεν συμμετέχουν μαζί τους σε δημιουργικές 

δραστηριότητες. Συχνά, χρησιμοποιούν υβριστικό λεξιλόγιο και η πρόοδός τους φτάνει σε επίπεδο 

ακαδημαϊκό. Πολλοί αντιμετωπίζουν διάφορα μαθησιακά προβλήματα και έχουν καθυστερήσεις 

στη γλωσσική λειτουργία. Συνήθως, είναι αποδοτικοί σε αθλητικές δραστηριότητες και έχουν 

ανεπτυγμένη σωματική δύναμη. Σκέφτονται ανώριμα, δρουν με απροσάρμοστο τρόπο και 

διακατέχονται από έντονο εγωκεντρισμό. Έχουν περιορισμένες διαπροσωπικές ικανότητες και 

μειωμένη, ή αντίθετα, υπερβολικά αυξημένη αυτοπεποίθηση. Το σημαντικότερο είναι ότι οι θύτες 

γνωρίζουν πώς να εκμεταλλευτούν την εξουσία. Υπάρχουν, και εδώ, τρεις τύποι δραστών: α) ο 

«έξυπνος» δράστης β) ο «όχι και τόσο έξυπνος» δράστης, γ) ο δράστης/θύμα. Οι έξυπνοι δράστες 

έχουν μεγάλη δημοτικότητα, παρουσιάζουν ακαδημαϊκή και κοινωνική πρόοδο και έχουν τη 

δύναμη να συγκεντρώνουν τους άλλους γύρω τους. Το ιδιαίτερο γνώρισμα, που τους εγκαθιστά 

δράστες, είναι η αδυναμία τους να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου. Αυτό 

γίνεται, είτε γιατί δεν έχουν ενσυναίσθηση, είτε γιατί δεν ενδιαφέρονται για το πώς αισθάνονται οι 

άλλοι. Αυτός ο τύπος του δράστη πιθανόν να έχει καλές σχέσεις με τους δασκάλους και με τους 

συμμαθητές του, κάτι που καθιστά δύσκολο την ταύτισή τους με το πρόσωπο του δράστη. Στη 

δεύτερη κατηγορία των δραστών ανήκουν εκείνοι που συνηθίζουν να έλκουν τους άλλους εξαιτίας 

της ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς τους και ταυτόχρονα τείνουν να τους εκφοβίζουν και να τους 

τρομοκρατούν. Δραστηριοποιούνται με κοινωνικά δυσλειτουργικούς τρόπους και συνήθως έχουν 

απαξιωτική εικόνα για τον κόσμο. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν εκείνοι οι οποίοι, όπως 

είπαμε και προηγουμένως, είναι δράστες σε κάποιες περιπτώσεις και θύματα σε άλλες. 

Χαρακτηριστικά της ομάδας των παρατηρητών 

Τέλος, η χαρακτηριστική συμπεριφορά των παιδιών-παρατηρητών ή αλλιώς μαρτύρων ή 

παρισταμένων, είτε θα προσανατολίζεται στο να ενθαρρύνουν τους θύτες με γέλια και 

χειροκροτήματα, είτε θα δείχνουν αμέτοχα στο περιστατικό και, συνήθως, θα απομακρυνθούν από 

το σκηνικό της βίας από φόβο μήπως συμβεί το ίδιο και σε εκείνα, παρ' όλο που αποδοκιμάζουν 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, είτε θα υποστηρίζουν το θύμα. Οι περιπτώσεις των παιδιών που 

υποστηρίζουν τα θύματα δείχνουν ωριμότητα και γνώση του προβλήματος. Διακατέχονται από 

συναισθήματα αγάπης και αδελφικότητας. Έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στους 

μεγάλους και πιστεύουν ότι η έκκληση για βοήθεια είναι η καταλληλότερη απόφαση. Στο παιχνίδι 

του εκφοβισμού, λοιπόν, δραστικό ρόλο παίζουν και οι παρευρισκόμενοι ως μάρτυρες. Οι μάρτυρες 

λαμβάνουν διάφορους ρόλους σε αυτό το παιχνίδι, όπως εξηγήσαμε παραπάνω. Έτσι λοιπόν, 

μερικοί από αυτούς βρίσκονται πολύ κοντά στους δράστες και μαζί με άλλους τούς εμψυχώνουν 

και κάποιοι απλώς προσπαθούν να μη τραβήξουν τη προσοχή πάνω τους και έτσι κρατάνε μια πιο 

ουδέτερη στάση. Παρ' όλο που φαινομενικά είναι ουδέτεροι, φαίνεται πως δείχνουν επιείκεια και 

ανοχή απέναντι στον εκφοβισμό για να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Τέλος, είπαμε ότι 

υπάρχουν και εκείνοι που κατακρίνουν και τηρούν εχθρική στάση απέναντι στον εκφοβισμό και 

βρίσκουν το κουράγιο να βοηθήσουν το θύμα. Εκτός από αυτούς που παίρνουν θέση για τον 

εκφοβισμό, οι υπόλοιποι μάρτυρες απορρίπτουν τη συμπαράσταση και την υποχρέωση να δώσουν 

λόγο για την αντιμετώπισή τους απέναντι στον εκφοβισμό.  

Αίτια εκδήλωσης εκφοβιστικής συμπεριφοράς 

Τα αίτια εκδήλωσης του φαινομένου του εκφοβισμού και της βίας είναι αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης ποικίλων παραγόντων, όπως κοινωνικών, οικογενειακών, ψυχολογικών, 

γνωστικών και συναισθηματικών. Η αποσαφήνιση των παραγόντων αυτών και η εξέταση των 

αιτιών τους θα βοηθήσουν στην κατανόηση του προβλήματος και στην αποτελεσματική 

αντιμετώπισή του. 

Όσον αφορά τη φύση της επιθετικότητας, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές και αντιφατικές 

γνώμες, οι οποίες έχουν προβληματίσει τους τομείς του επιστημονικού κλάδου της ψυχολογίας. Οι 

ψυχολόγοι διερευνούν αν τα αίτια της επιθετικής αυτής συμπεριφοράς είναι προϊόν της ανθρώπινης 
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φύσης, δηλαδή αν είναι πηγαίο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, ή αν είναι απόρροια της 

κοινωνικοποίησής του, η οποία μπορεί μέσω πολλαπλών συνθηκών να μεταπλάσει τη συμπεριφορά 

και το χαρακτήρα του. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Μουσείο και Μουσειακή  μάθηση 

Κατά την Αντζουλάτου-Ρετσίλα (Άλκηστις, 1995),: «Μουσείο είναι ένας μοναδικά μαγευτικός 

χώρος, όπου βιώνεται η εμπειρία μιας απροσδόκητης γνωστικής διαδικασίας, καθώς με τη 

συγκεντρωμένη διατοπική και διαχρονική υλική τεκμηρίωση της ανθρώπινης δραστηριότητας 

συσχετίζονται γόνιμα παρελθόν και παρόν και προβάλλεται η συναναφορά διαλογισμού και 

πράξης, ιδεών και εφαρμογών». 

Τέλος, κατά το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων (ICOM) «Μουσείο είναι ένα ίδρυμα μόνιμο 

και μη κερδοσκοπικό, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, που είναι ανοικτό στο 

κοινό και που αποκτά, συντηρεί, μελετά, γνωστοποιεί (ή επικοινωνεί) και κυρίως εκθέτει τις υλικές 

μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση (την 

παιδεία) και την ψυχαγωγία (ή τέρψη)». 

 «Μάθηση είναι η πρόσληψη και αφομοίωση πληροφοριών, δεξιοτήτων ή εμπειριών και ο 

λογικός συσχετισμός τους με ό,τι μας είναι ήδη γνωστό». 

 Η διάσταση της μουσειακής μάθησης δεν συσπειρώνεται μόνο στην απόκτηση γνώσεων 

αλλά διευρύνεται πάνω σε θέματα ψυχαγωγίας, δημιουργικότητας, ανάπτυξης δεξιοτήτων, 

απόψεων και αξιών με σκοπό την ατομική και συλλογική ανέλιξη. Σύμφωνα με τους Dreykorn και 

Wagner (Νικονάνου Νίκη, 2010), η μουσειοπαιδαγωγική έχει εφαρμόσει ένα ευρύ φάσμα 

διαφορετικών μεθόδων που περιλαμβάνουν την έκφραση, τη γραφή, τη μουσική, τον χορό, τον 

πειραματισμό, την έρευνα, τον αναστοχασμό, τη μίμηση, τη δημιουργία συνειρμών και 

διασυνδέσεων, τη σύγκριση, την ερμηνεία και την έκφραση κρίσεων ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούν 

όλες τις αισθήσεις. Η σύγχρονη παιδαγωγική δεν πρέπει να παραβλέπει την εμπειρία και τον 

εμπλουτισμό που αναβλύζει από την επαφή με το έργο τέχνης. Η τέχνη παρέχει τη δυνατότητα στο 

παιδί να αναπτύξει και να κατανοήσει τον εαυτό του, την πραγματικότητα, την ιστορία του. Είναι 

μια απεικόνιση της πραγματικότητας και της διαχρονικής και σύγχρονης ιστορικότητας. Κατά τον 

E.Souriau, «η αισθητική αγωγή δεν είναι ψυχαγωγική τέχνη' είναι να μάθουμε να συμμετέχουμε 

ενεργά στην πολιτιστική κληρονομιά της οποίας τα θαύματα που έχει δώσει δεν είναι κλειδωμένα 

μέσα στα βιβλία ούτε σημειωμένα με λέξεις».  

 Επομένως, η αισθητική αγωγή δεν είναι η απλή επαφή του παιδιού με την τέχνη αλλά η 

δημιουργική διαδικασία μέσω δημιουργικής δραστηριότητας, προσωπικής δημιουργίας και 

ανάπτυξης δεξιοτήτων. Αξίζει να αναφέρουμε το σκεπτικό της Maria Golazewska ότι το παιδί 

διακατέχεται από μια έμφυτη αγάπη για το “κάλλος”, το οποίο ονόμασε Kallotropisme και το 

παρομοίασε με την έμφυτη ανάγκη που έχουν τα λουλούδια και κλίνουν προς τον ήλιο. Με τα 

απαραίτητα μέσα και προγράμματα, αλλά και με τη χρησιμοποίηση των ίδιων των έργων τέχνης 

που λειτουργούν σαν κίνητρα, ενδυναμώνεται η αισθητική ευαισθησία. Παράλληλα, λοιπόν, με τη 

διασκέδαση το μουσείο παραδίδει καινούργιες εντυπώσεις, καινούργια ερεθίσματα, καινούργιους 

προβληματισμούς και θέληση για γνώση. 

Η επιλογή της μουσειοπαιδαγωγικής μεθόδου εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως: 

 α. Ομάδα στόχου: Εδώ βασικό ρόλο διαδραματίζουν τα χαρακτηριστικά της ομάδας, οι 

συνθήκες επίσκεψης (μεμονωμένοι επισκέπτες, οικογένειες, σχολικές τάξεις, οργανωμένες 

ομάδες κοινού) και ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα σε 

συνδυασμό με τις δυνατότητες χώρου και προσωπικού. 

 β. Χώρος υλοποίησης: Ο παράγοντας χώρου υλοποίησης συμπεριλαμβάνει στοιχεία του 

εκθεσιακού πλαισίου όπως είναι ο τρόπος έκθεσης και σκηνοθεσίας, ο χαρακτήρας των 

ερμηνευτικών συστημάτων, οι ευκαιρίες κίνησης των επισκεπτών στον χώρο. Περιβάλλει, 
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ακόμη, τη διαθεσιμότητα συμπληρωματικών χώρων όπως εργαστήρια και χώροι 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 γ. Εκπαιδευτική στοχοθεσία: Η επιλογή της μεθόδου πρέπει να πραγματοποιείται με βάση 

τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του μουσείου ως χώρου μη τυπικής εκπαίδευσης που 

επικεντρώνεται στην αυτοδιάθεση των επισκεπτών, δηλαδή στην ανάπτυξη προσωπικών 

κρίσεων και εμπειριών τους, χωρίς την απαίτηση ειδικών γνώσεων αλλά στην οικοδόμηση 

βιωματικής μάθησης, ενσυναίσθησης, προσωπικής δημιουργικής έκφρασης και 

αυτοπραγμάτωσης. 

 δ. Επικοινωνιακή διάσταση: Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκομένων, 

κατά την εφαρμογή μιας μεθόδου, επηρεάζουν την εμπειρία του κοινού. 

Η μουσειοπαιδαγωγική μέθοδος εφαρμόζεται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που 

διενεργούνται από ειδικευμένα στελέχη και είναι γνωστές ως εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Η εκπαιδευτική πολιτική των μουσείων 

Η εκπαιδευτική πολιτική των μουσείων εντάσσεται στο σχηματισμό της γενικότερης 

πολιτικής τους. Πρέπει να προσδιορίζει στόχους, να θέτει προτεραιότητες και να καθορίζει δράσεις 

που θα εκπληρώνουν τους στόχους που έχουν τεθεί. Τα ζητήματα που την αφορούν περιλαμβάνουν 

το κοινό, τη συνεργασία με άλλα τμήματα και φορείς, τον προϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση, τις 

εκπαιδευτικές λειτουργίες, το προσωπικό. Η διαμόρφωση σωστής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλιστεί αρμονική σχέση του κοινού με το μουσείο. 

Η απαρχή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία 

Οι αλλαγές του τρόπου ζωής των ανθρώπων και οι νέες ανάγκες που σχηματίστηκαν για μια 

πιο ολοκληρωμένη και ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και η εξάπλωση των επιστημών 

που σχετίζονται με το μουσειακό θεσμό - όπως της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας της Τέχνης, των 

Φυσικών Επιστημών, των Τεχνολογικών Επιστημών, της Μουσειογραφίας, της Μουσειολογίας, 

της Αρχιτεκτονικής, της Ψυχολογίας-μετέπλασαν τη φύση του μουσείου από χώρο διαφύλαξης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και θεμελίωσαν τον πολυσήμαντο χαρακτήρα του ως τόπο συνεχούς 

οικοδόμησης γνώσεων, μετά τη δεκαετία του 1960. Στη θεμελίωση της σύγχρονης μορφής του, 

έλαβε διάσταση και η εκπαιδευτική λειτουργία του μουσείου, η οποία συμπορεύτηκε με τις 

υπόλοιπες λειτουργίες του. Και αυτό διότι, το μουσείο δεν είναι απλά ένας τόπος συγκέντρωσης 

βιβλίων και άλλων γνωστικών αντικειμένων, αλλά ένας πολυσύνθετος πολιτισμικός οργανισμός 

που υποστηρίζει και προωθεί αξίες, ιδεολογίες και πιστεύω. Σύμφωνα με τον Κένεθ Χάντσον 

(Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Ουνέσκο, 1991), το μουσείο δε λαμβάνεται πια ως αυτόνομη 

επαγγελματική μονάδα αλλά ως πνευματικό κέντρο που δρα στην υπηρεσία της κοινότητας μέσα 

στην οποία δραστηριοποιείται. Δεν νοείται πια ως “χώρος αποθήκευσης” αλλά ως δυναμικό 

εκπαιδευτικό “εργαλείο”. 

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανάγγειλε το έτος 1979 ως Διεθνές έτος Παιδιού. Η χρήση των 

μουσείων ως εκπαιδευτικών μέσων γεννήθηκε από τις ιδέες της Συνδιάσκεψης για το “Ρόλο της 

Αισθητικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση” που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 1974, αλλά και 

δυο περιφερειακών Συνδιασκέψεων υπουργών πολιτισμού το 1970. Οι προτάσεις αυτές 

υποστήριζαν τη στενότερη συνεργασία των σχολείων με τους πολιτιστικούς οργανισμούς, τη 

συσχέτιση του περιεχομένου των σχολικών προγραμμάτων με την πολιτιστική κληρονομιά καθώς 

και τη διεύρυνση της χρησιμοποίησης μουσειακών πόρων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Η UNESCO εξέτασε το ρόλο των μουσείων ως εξωσχολικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως συμπλήρωμα των σχολικών. Η έρευνα αυτή περιείχε 

διάφορες επιστήμες και κατηγορίες μουσείων. Η επιτροπή του ICOM για την Εκπαίδευση και την 

Πολιτιστική Δράση (Committee for Education and Cultural Action) διοργανώνει ετήσια συνέδρια 

σχετικά με τον εκπαιδευτικό ρόλο των μουσείων. Μάλιστα, η CECA εκδίδει και το περιοδικό 
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“ICOM EDUCATION” (πρώην Museum Annual) που παρουσιάζει τις τάσεις σε διάφορες χώρες 

και σε διαφορετικού τύπου μουσεία. 

Ορισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιγράφονται ως μια εκπαιδευτική διαδικασία που 

εφαρμόζεται σε μουσειακούς χώρους, απευθύνεται σε ομάδες επισκεπτών και περιλαμβάνει 

διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων. Τέλος, ανάγονται στις προαιρετικές νεωτεριστικές 

θεσμοθετημένες ενέργειες μέσω της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης . 

Σύμφωνα με την Σοφία Ρωκ-Μελά & Ζαμπέλ Μουρατιάν ('Αλκηστις, 1995), το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που βασίζεται σε ενεργητικούς τρόπους εκμάθησης 

που δημιουργούνται με γνώμονα τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κοινού, τους περιορισμούς 

και τις δυνατότητες του χώρου καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. 

Η χρήση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στηρίζονται σε πρωτοποριακές μεθόδους εκμάθησης και 

προωθούν τα επί μέρους στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι οι Γνώσεις-Δεξιότητες-

Στάσεις-Αξίες-Συμπεριφορές. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να είναι δυναμικά έτσι ώστε 

να προλαβαίνουν τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς και να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις 

τους. Η εισήγηση νέων διδακτικών αντικειμένων, η εξασφάλιση της ισορροπίας των μαθησιακών 

και συναισθηματικών εκπαιδευτικών σκοπών καθώς και η διασφάλιση της τέχνης και του 

πολιτισμού είναι ουσιαστικής σημασίας. Τα μέσα υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

είναι η ενεργητική ακρόαση, ο διάλογος, οι ελεύθεροι συνειρμοί, το παίξιμο ρόλων, η καλλιτεχνική 

δημιουργία. Πραγματώνονται με εναλλακτικά διδακτικά μέσα όπως τα σχέδια εργασίας, τις 

ομαδικές εργασίες, τις βιωματικές δραστηριότητες, τη διεπιστημονική μέθοδο, το πείραμα, τη 

λογοτεχνική έκφραση, τις κατασκευές, το θέατρο, τις μουσικο - χορευτικές επιδόσεις, τις νέες 

τεχνολογίες. Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων απαρτίζεται από τις εκθέσεις, τις 

ξεναγήσεις, τις διαλέξεις, τα εργαστήρια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τους εκπαιδευτικούς 

φακέλους για τους δασκάλους, τις προβολές ταινιών και βίντεο, CD- ROMS, τις εκπαιδευτικές 

μουσειοσκευές, τις εκδρομές και διαδρομές, τις αίθουσες ανακάλυψης. Καθ' όλη τη διάρκεια των 

προγραμμάτων, μπορεί να επιτευχθούν επιμορφωτικές εισηγήσεις για τους διδάσκοντες όπως 

ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, η σύμπραξη σε επιλεγμένα σχολεία με διάθεση υλικού, η δικτύωση 

με σχολεία που πραγματεύονται συγγενή ζητήματα και, τέλος, οι επαφές με φορείς εκπαίδευσης, 

τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών φορέων, καθώς και η ενίσχυση των σχολικών 

δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων με καλλιτεχνικές προσωπικότητες, φεστιβάλ και άλλες δράσεις. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να αναπτυχθούν και με τη χρήση των εργαστηρίων, 

που μπορεί να στεγάζονται στα μουσεία. Είναι ένας τρόπος ενεργητικής έκφρασης της 

δημιουργικότητας των παιδιών και απελευθέρωσης της διοχετευμένης ενέργειάς τους. Οι 

δραστηριότητες που αναπαράγονται μπορούν να ευνοήσουν την εκφραστική ικανότητα των 

παιδιών και την αισθητική ευαισθησία τους απέναντι στην τέχνη. Έτσι, μπορεί να τους δοθεί μια 

ώθηση για να επισκεφθούν το μουσείο ξανά. 

Οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Στόχοι της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας είναι η αλλαγή της σκέψης και της 

συμπεριφοράς, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της προσωπικότητας, η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων, η προώθηση της κοινωνικοποίησης, η αποδοχή της ετερότητας και η ανάληψη 

πρωτοβουλιών ώστε να καταφέρουν τα άτομα να φτάσουν στην αυτοπραγμάτωση και την 

παραγωγή γνώσης. Επιπλέον, συμβάλλει στην οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων και στην 

προβολή των τεχνών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιδιώκουν την αναμόρφωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και προάγουν ένα σύστημα ανάπτυξης σχέσεων και συνεργασίας 
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μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και άλλων φορέων της κοινωνίας εντός και εκτός συνόρων, όπως 

συμβαίνει, για παράδειγμα, με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius.  

Στοχεύουν ακόμα στη συμμετοχή και χρησιμοποίηση των αισθήσεων όλων των 

εμπλεκομένων, έτσι ώστε να βιώσουν πρωτότυπες δημιουργικές εμπειρίες και θετικά αλλά και 

αρνητικά συναισθήματα. Η νέα, λοιπόν, αυτή δυναμική παρέχει ξεχωριστές ευκαιρίες δια βίου 

μάθησης και είναι ανοικτή σε νέες προσεγγίσεις που στοχεύουν στην αναδιαμόρφωση της 

ταυτότητας και προσωπικότητας του ατόμου.  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

να φανερωθεί η σπουδαιότητά τους σε σχέση με τη θεωρία. Να συσχετιστεί δηλαδή το φαινόμενο 

του σχολικού εκφοβισμού, όπως αυτό αναπτύχθηκε στο πρώτο μέρος της εργασίας, με τη θεωρία 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και η σύνδεση του φαινομένου με την πρακτική, όπως 

αυτή εξελίσσεται μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η έρευνα αυτή στηρίχθηκε σε στοιχεία 

που αντλήθηκαν από το διαδίκτυο. 

 Οι στόχοι  

Στόχος του όλου εγχειρήματος ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να αντιμάχονται επαρκώς την 

πολυπλοκότητα της εφηβικής ζωής και τα ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα ως ένα στάδιο 

αυτοσυνειδησίας στη ζωή κάθε ανθρώπου, να συνειδητοποιήσουν ότι στο πλαίσιο της αναζήτησης 

ταυτότητας οι αποφάσεις τους και οι επιλογές τους έχουν τις συνέπειές τους, να κατανοήσουν την 

επίδραση που έχει το οικογενειακό, σχολικό και φιλικό περιβάλλον στο φαινόμενο του εκφοβισμού 

και τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ των προσώπων που αναμειγνύονται στα σχετικά περιστατικά, 

να διερευνήσουν τις στάσεις που μπορεί κάποιος να πάρει απέναντι στον εκφοβισμό και ιδιαίτερα 

την ανάληψη ευθύνης και δράσης, να οικειοποιηθούν τη διαφορετικότητα και τον «άλλο» με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, που μπορεί να είναι μια μικρή δυσκολία στην κοινωνική επαφή 

μέχρι πιο σοβαρές δυσκολίες στη συμπεριφορά, να ασκήσουν κριτική στις προσωπικές τους 

συμπεριφορές και αντιδράσεις απέναντι στο διαφορετικό, στην καθημερινότητά τους και να 

βελτιώσουν τις κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες με την καλλιέργεια και άσκηση της φαντασίας, 

της δημιουργικότητας και της έκφρασης. 

Τα αποτελέσματα  

Το πρόγραμμα αντιμετώπισε τον εκφοβισμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας ως ένα 

πολυδιάστατο, δυναμικό, κοινωνικό φαινόμενο, που δεν αφορά απλοϊκά ένα θύμα ή ένα θύτη, αλλά 

εμπλέκει συνολικά όλη τη σχολική κοινότητα και κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Γι’ αυτό 

διαπραγματεύεται τη διαφορετικότητα ως ένα δυναμικό εργαλείο για να αναπτύξει ο καθένας την 

ταυτότητά του. 

Σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις 

Αν περιηγηθούμε στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρελθόντων ετών θα 

αντιληφθούμε ότι έχουν αναπτυχθεί παρόμοια προγράμματα για τον σχολικό εκφοβισμό: 

 “Μαθαίνω να αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι το θυμό μου” 

Στόχοι του προγράμματος ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το τι συμβαίνει σε επίπεδο 

σκέψεων, συναισθημάτων, σωματικών αντιδράσεων και συμπεριφοράς μόλις θυμώνουν και πως 

φτάνουν να γίνονται επιθετικοί απέναντι στους άλλους, καθώς και να βρίσκουν τρόπους για την 
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αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του. Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ήταν η προβολή του υλικού 

μέσω power-point, η διανομή φύλλων ασκήσεων και τα παιχνίδια ρόλων. 

 “Αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που αφορούν τους εφήβους μέσω της 

θεατρικής τέχνης” 

Το συγκεκριμένο εργαστήρι επιδίωκε να ενθαρρύνει τους εφήβους να εκφραστούν μέσα από 

τεχνικές του «θεάτρου ντοκουμέντο». Αρχικά, η κάθε ομάδα επέλεγε τα κοινωνικά ζητήματα που 

την απασχολούσαν και έπειτα καλούνταν να τα παρουσιάσει μέσω της θεατρικής τέχνης στις άλλες 

ομάδες, οι οποίες έχουν και αυτές τη δυνατότητα διάδρασης. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν η 

καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των εφήβων. Επίσης, η 

απόκτηση εμπειρίας και γνώσης για τις τεχνικές του θεάτρου, αλλά και η εξοικείωση με τη 

θεατρική τέχνη ως μέσο αυτοέκφρασης και επικοινωνίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στη σημερινή μορφή τους, οι πολιτισμικές μονάδες είναι ένας πολυδιάστατος χώρος που 

οφείλει την υπόστασή του στη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτού και του κοινού του. Το κοινό 

αυτό ενδυναμώνεται με τη δυναμική παρουσία των μικρών πλέον επισκεπτών των μουσείων. Η 

σύγχρονη πρακτική υποδηλώνει την όλο και περισσότερο διαδεδομένη χρήση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, μιας και είναι πλέον δεκτό ότι ο παραδοσιακός 

ρόλος των σχολείων έχει αποδυναμωθεί.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν έναν τρόπο επικοινωνίας με το κοινό. Το κάθε 

πρόγραμμα ξεχωριστά υποβάλλει καθορισμένους στόχους, οι οποίοι με την προώθηση των 

κατάλληλων εκπαιδευτικών δράσεων τελούνται εις πέρας. Η ομάδα-στόχου που επικεντρώνεται 

είναι η ομάδα των μαθητών, αφού αναγνωρίζει ότι αποτελούν το μελλοντικό κοινό του, και έτσι 

προσπαθεί να τους πλησιάσει με τα ψυχαγωγικά, διασκεδαστικά, επιμορφωτικά, βιωματικά και 

δημιουργικά προγράμματα που διαθέτει. Οι θεματικές του ενότητες είναι προσανατολισμένες στα 

ενδιαφέροντα των μαθητών και ανταποκρίνονται στα όρια της ηλικίας τους, αλλά και στις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους. Τα προγράμματα αυτά φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τους βασικούς 

παράγοντες της ομάδας στόχου, του χώρου υλοποίησης, της εκπαιδευτικής στοχοθεσίας και της 

επικοινωνιακής διάστασης. Ωστόσο, ορισμένες φορές οι συνθήκες επίσκεψης που αφορούν τον 

αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα σε συνδυασμό με τις δυνατότητες χώρου 

και προσωπικού δεν εξυπηρετούν. Το πρόγραμμα του σχολικού εκφοβισμού αποτέλεσε ένα 

πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης που στηρίχθηκε στη μέθοδο της βιωματικής-δημιουργικής 

προσέγγισης, εφόσον στις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κατά την επίσκεψη προωθήθηκε η 

διαδραστική επικοινωνία μέσω της θεατρικής δράσης. Μέσα από τη διάρθρωση του προγράμματος 

για το σχολικό εκφοβισμό, κατανοούμε ότι η γνώση που θα αποκομίσει ο μαθητής από τις 

δραστηριότητες θα πρέπει να ενταχθεί κατόπιν στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Το σχήμα 

της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και ιδρύματος διαπνεόταν από συνεργασία και συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στην όλη διαδικασία.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους δύσκολους και μεταβαλλόμενους καιρούς, ο σύγχρονος 

πολιτιστικός οργανισμός οφείλει να βρίσκει τρόπους να προσεταιρίζει το κοινό, αναφορικά πάντα 

με τις ανάγκες και επιθυμίες του. Δεδομένου του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, δεν πρέπει να 

αρκείται στην ευδόκιμη αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά συνεχώς να 

ανανεώνει τις μεθόδους και πρακτικές του σύμφωνα με τις επιταγές του περιβάλλοντός του. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της τεχνολογίας στην 

αντιμετώπιση της δυσλεξίας, με επικέντρωση στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων. Πιο 

συγκεκριμένα, ο στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι προσπάθειες που έχουν γίνει για 

την αντιμετώπιση της δυσλεξίας με τεχνολογικά εργαλεία και να διατυπωθούν βασικές 

κατασκευαστικές κατευθύνσεις για τη δημιουργία κατάλληλων λογισμικών. Πραγματοποιείται 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τη δυσλεξία και την αντιμετώπιση της με αξιοποίηση 

υποστηρικτικής τεχνολογίας. Παρουσιάζονται θέσεις, έρευνες και ειδικά κατασκευασμένα 

λογισμικά. Από τα δεδομένα που προκύπτουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, επιχειρείται 

σχεδιασμός και κατασκευή ενός λογισμικού/παιχνιδιού, το οποίο στοχεύει στη στήριξη της 

αναγνωστικής ικανότητας μαθητών μικρής ηλικίας (Α΄ και Β΄ Δημοτικού). Τέλος, παραθέτονται τα 

συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας και 

προτείνονται κατασκευαστικές κατευθύνσεις για την κατασκευή λογισμικών που στοχεύουν στην 
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ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων μαθητών με δυσλεξία. Οι κατασκευαστικές κατευθύνσεις 

προκύπτουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και από την αποκτηθείσα εμπειρία του σχεδιασμού 

και της κατασκευής του λογισμικού. 

 

Λέξεις κλειδιά: Δυσλεξία, Νέες Τεχνολογίες, Κατασκευή παιχνιδιού 

1. Εισαγωγή 

Η μάθηση αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής πραγματοποιεί 

διάφορες διαδικασίες. Ο ρυθμός μάθησης διαφέρει σε κάθε μαθητή και συντελείται σε διαφορετικό 

χρονικό διάστημα. Η μεγάλη απόκλιση τόσο σε ρυθμό μάθησης, όσο και στην επίτευξη των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων έχει προκαλέσει τον προβληματισμό των ειδικών, οι οποίοι έχουν 

προσπαθήσει να ερμηνεύσουν και να αντιμετωπίσουν τέτοιες περιπτώσεις. 

Ένας όρος με τον οποίο επιχειρήθηκε να οριοθετηθεί ο παραπάνω προβληματισμός  είναι 

ευρέως διαδεδομένος ως «μαθησιακές δυσκολίες». Ο συγκεκριμένος όρος αναφέρθηκε πρώτη φορά 

από τον Samuel Kirk (1962) και έκτοτε έχει δημιουργηθεί μια πληθώρα ερμηνειών και 

οριοθετήσεων γύρω από αυτόν (Πόρποδας, 2003˙ Τζιβινίκου, 2015). Ο πιο αποδεκτός ορισμός 

φαίνεται να είναι του Hammill (1990), σύμφωνα με τον οποίο «οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι 

ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται 

με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, 

γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, 

αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής». Συμπληρώνει, επίσης, ότι παράλληλα με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι 

πιθανό να εμφανίζονται προβληματικές συμπεριφορές, καταστάσεις μειονεξίας ή άλλες εξωτερικές 

επιδράσεις, τα οποία δεν απορρέουν άμεσα από τις μαθησιακές δυσκολίες. 

Συνεπώς, οι μαθησιακές δυσκολίες είναι υπεύθυνες για μια σειρά από ποικίλες δυσκολίες που 

εκδηλώνονται στη μαθησιακή διαδικασία και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την καλύτερη 

διδακτική αντιμετώπιση. Στον σύγχρονο κόσμο, η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει ενισχύσει την 

αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών (Αγγελοπούλου, 2011).  Σκοπός της εργασίας, λοιπόν, 

είναι να αναδείξει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας, μια 

μορφή μαθησιακής δυσκολίας, με επικέντρωση στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων. Σε 

αυτό το πλαίσιο πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση και σχεδιασμός-κατασκευή ενός 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που στοχεύει στη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας μαθητών 

μικρής ηλικίας. Από την εργασία απορρέουν χρήσιμα συμπεράσματα για τον ρόλο των νέων 

τεχνολογιών στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας, αλλά και κατασκευαστικές κατευθύνσεις για την 

υλοποίηση ηλεκτρονικών περιβαλλόντων που επικεντρώνονται στη βελτίωση της ανάγνωσης 

μαθητών με δυσλεξία. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Δυσλεξία-Οριοθέτηση και χαρακτηριστικά 

Η δυσλεξία αποτελεί ένα είδος μαθησιακής δυσκολίας. Για τη συγκεκριμένη δυσκολία έχουν 

αναπτυχθεί αρκετοί ορισμοί οι οποίοι σε γενικές γραμμές συγκλίνουν μεταξύ τους, αναγνωρίζοντας 

τη ρίζα των δυσκολιών στο φωνολογικό στοιχείο της γλώσσας (Lyon, et al. 2003˙ Eden & Moats, 

2002). Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Δυσλεξίας (IDA) (https://dyslexiaida.org/) η δυσλεξία 

είναι μία ειδική μαθησιακή δυσκολία που έχει νευρολογική προέλευση. Χαρακτηρίζεται από 

δυσκολίες που εμφανίζονται στην αναγνώριση των λέξεων ή/και στην ανάλυση των λέξεων ή/και 

σε δεξιότητες αποκωδικοποίησης. Αυτές οι δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ελλείματος στη 

φωνολογική επεξεργασία της γλώσσας και είναι ανεξάρτητες σε σχέση με άλλες γνωστικές 

ικανότητες, όπως και με την παροχή αποτελεσματικής διδασκαλίας. Στις δευτερογενείς συνέπειες 

μπορεί να συμπεριληφθούν δυσκολίες στην κατανόηση της ανάγνωσης και μειωμένη αναγνωστική 
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εμπειρία, η οποία μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη του λεξιλογίου και γενικότερα το γνωστικό 

υπόβαθρο. 

Η Καρακύργιου (2014) αναφέρει ότι η δυσλεξία ή διαταραχή της ανάγνωσης είναι «ειδική 

αδυναμία εκμάθησης της ανάγνωσης και δεν σχετίζεται με τα συνηθισμένα πλαίσια της επίδοσης 

του μαθητή». Επιπλέον, ξεκαθαρίζει ότι η εμφάνιση της δυσλεξίας είναι ανεξάρτητη από τη 

νοημοσύνη του μαθητή. Η συγκεκριμένη διαταραχή εμφανίζεται σε όλους τους πολιτισμούς που 

έχουν γραπτή γλώσσα. Η συχνότητά της είναι μεγαλύτερη στο ανδρικό φύλο 4 προς 1 έναντι του 

γυναικείου. Ωστόσο, αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και από την ευκολότερη παραπομπή των αγοριών 

για διάγνωση. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστεί η κατηγοριοποίηση των 

χαρακτηριστικών της δυσλεξίας της Καρακύργιου (2014) που συμφωνεί και με την προσέγγιση του 

Πόρποδα (2003). Συγκεκριμένα, αναφέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά της δυσλεξίας: 

 Αδυναμία ακουστικής σύλληψης και διάκρισης φθόγγων. 

 Αδυναμία οπτικής αντίληψης και μνήμης καθώς και αδυναμία παρατηρητικότητας των 

μορφών. 

 Αδυναμία ανάγνωσης και κατανόησης. Η αδυναμία ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου 

που είναι κύριο χαρακτηριστικό των δυσλεκτικών παιδιών προκύπτει από τις ακουστικές 

αδυναμίες ή/και τις οπτικές αδυναμίες σύλληψης του λόγου. 

 Δυσκολίες και αστάθεια στον προσανατολισμό στο χώρο και χρόνο, αδυναμία στη θέση, 

στη μορφή και στις "αυθαίρετες" σειροθετήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση η δυσλεξία οφείλεται σε δυσλειτουργία του αριστερού τμήματος του 

εγκεφάλου (Shaywitz & Shaywitz, 2005). Ωστόσο, τονίζεται ότι επειδή τα συστήματα του 

εγκεφάλου στα παιδιά είναι εύπλαστα,  η δυσκολία  μπορεί να αντιμετωπιστεί με την παροχή 

ερευνητικά μελετημένων προγραμμάτων παρέμβασης στην ανάγνωση. 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τις σύγχρονες οριοθετήσεις γίνεται σαφές ότι η δυσλεξία 

απορρέει από τη δυσκολία του ατόμου στη φωνολογική επεξεργασία της γλώσσας. Αυτή μπορεί να 

επιφέρει δευτερογενείς συνέπειες, όπως την ανάπτυξη φτωχού λεξιλογίου, την ελλιπή κατανόηση 

κειμένων, δυσκολίες στην ορθογραφία, ακόμα και την αριθμητική. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν 

τρόποι, οι οποίοι έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση δυσκολιών στη φωνολογική επεξεργασία. 

2.2. Αντιμετώπιση των δυσκολιών στη φωνολογική επεξεργασία 

Όπως αναφέρθηκε, η βασική δυσκολία των μαθητών με δυσλεξία οφείλεται στη δυσκολία της 

φωνολογικής επεξεργασίας των λέξεων. Έτσι, όπως σημειώνουν οι Schiavo και Buson, (2014) 

εκδηλώνεται με την αργή και λανθασμένη ανάγνωση, με την παράλειψη λέξεων και τη δυσκολία 

στην αποκωδικοποίηση και απομνημόνευση σύνθετων και νέων λέξεων, με την έλλειψη 

αναγνωστικής κατανόησης, και με την κόπωση μετά την ανάγνωση. 

Η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πραγματοποιείται με την εφαρμογή διάφορων 

μεθόδων και τεχνικών ενίσχυσης της φωνολογικής επίγνωσης (Κωτούλας, 2008α) και της 

αναγνωστικής αποκωδικοποίησης (Κωτούλας, 2008β). 

Αρχικά, η φωνολογική επίγνωση επιτυγχάνεται με σύνδεση των γραμμάτων με τους 

φθόγγους. Αυτή η σύνδεση μπορεί να γίνει είτε με την ανάλυση, είτε με τη σύνθεση φωνημάτων 

και συλλαβών. Ωστόσο, προτείνεται  αρχικά να γίνεται ανάλυση/σύνθεση σε επίπεδο συλλαβών και 

έπειτα σε επίπεδο φωνημάτων. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό οι δραστηριότητες ανάλυσης-

σύνθεσης να είναι μέρος ενός σεναρίου, όταν στοχεύουν σε μαθητές με μαθησιακές ανάγκες. 

Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατό να 

ενισχυθεί με μια σειρά από μεθόδους. Πρώτον, με την επανάληψη των αναγνώσεων, που 

συμβάλλει στη βελτίωση της ακρίβειας και της ευχέρειας. Δεύτερον, με την εφαρμογή 

πολυαισθητηριακών μεθόδων, δηλαδή τη σύνδεση γράμματος-φωνήματος με διαφορετικές 

αισθήσεις, οπτικής, ακουστικής και κιναισθητικής αντίληψης. Τρίτον,  με την αναγνώριση λέξεων, 



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

456 

η οποία είναι ένα επίπεδο πιο πάνω από την αναγνώριση συλλαβών και φωνημάτων, καθώς ο 

μαθητής εξασκείται στην άμεση αποκωδικοποίηση των λέξεων. 

Τέλος, αξίζει να παρουσιαστεί η μέθοδος που προτείνει ο Elkonin (1973) για την κατανόηση 

της φωνολογικής δομής των λέξεων. Αρχικά, δίνεται μία κάρτα στον μαθητή που εικονίζει ένα 

αντικείμενο και από κάτω υπάρχουν τετραγωνάκια, ίσα στον αριθμό με τα φωνήματα της λέξης. 

Έπειτα, ο μαθητής καλείται να  πει τη λέξη που εικονίζεται και για καθένα από τα φωνήματα που 

λέει να σημειώνει και από ένα κουτάκι. Σε αυτή τη μέθοδο είναι εμφανής η σύνδεση της λέξης με 

την εικόνα και η προσπάθεια συνειδητοποίησης του πλήθους των φωνημάτων με απεικονιστικό 

τρόπο. 

2.3. Δυσλεξία και Νέες τεχνολογίες 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στη 

διδακτική πράξη αλλά και γενικότερα στη μάθηση. Η ειδική αγωγή προσαρμόζεται στα νέα 

δεδομένα και αξιοποιεί την τεχνολογία για να πετύχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στη 

διδασκαλία μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Μάλιστα, η χρήση υποστηρικτικής 

τεχνολογίας, εργαλείων και υλικών, είναι δυνατόν να αντισταθμίσουν τις δυσκολίες των παιδιών με 

την κατάλληλη προσαρμογή (Τζιβινίκου, 2015). Επίσης, σύμφωνα με την Αγγελοπούλου (2011) η 

χρήση των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη για μαθητές που χρήζουν ειδικής αγωγής, καθώς 

αποτρέπεται το ψηφιακό χάσμα και ο αποκλεισμός τους, η γνώση προσεγγίζεται πολυαισθητηριακά 

και δημιουργούνται κίνητρα. Επιπλέον, με τη χρήση λογισμικών δίνεται η δυνατότητα οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι να προσαρμόζονται στο επίπεδο κάθε μαθητή, αποφεύγοντας έτσι τις 

απογοητεύσεις από συνεχόμενες αποτυχίες και  αναπτύσσοντας την ανεξαρτησία του μαθητή. Στη 

συγκεκριμένη εργασία θα γίνει επικέντρωση στη συμβολή της τεχνολογίας στη διδασκαλία ατόμων 

με δυσλεξία. 

 Η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορεί να ωφελήσει μαθητές που έχουν δυσλεξία. 

Συγκεκριμένα, η Cogan (2003) αναφέρει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να αξιοποιηθεί ως 

βοήθημα στη μάθηση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας λέξεων με τη χρήση του 

πληκτρολογίου, τη χρήση προγραμμάτων αυτόματης διόρθωσης, αλλά και την αξιοποίηση 

εκπαιδευτικών λογισμικών γενικότερα. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Διαμαντόπουλος (2015) αναφέρει 

εκτενέστερα τις προοπτικές που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες και η χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή για τους μαθητές με δυσλεξία. Πιο αναλυτικά, η χρήση κειμενογράφου βοηθάει τους 

μαθητές να παρουσιάσουν ένα ευπαρουσίαστο γραπτό, απαλλαγμένο από τα λάθη αλλά και 

αφαιρώντας το άγχος από τους ίδιους, καθώς μπορούν και το επεξεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της συγγραφής. Η δημιουργία αρχείων βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες 

ταξινόμησης. Επίσης, η δημιουργία λογιστικών φύλλων, η χρησιμοποίηση προγραμμάτων 

συναλλαγών και δημιουργίας σχημάτων, συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων, κατανόησης ποσοτικών και χωρικών εννοιών. Γενικότερα, η χρήση ειδικών 

προσαρμοσμένων λογισμικών και εργαλείων με κύρια χαρακτηριστικά τους την καλύτερη 

οργάνωση και τη μετατροπή του γραπτού κειμένου σε ηχητικό μήνυμα, στηρίζει τους μαθητές με 

δυσλεξία. 

Εν συνεχεία, θα αναφερθεί η τοποθέτηση του Draffan (2002) σχετικά με τη συμβολή των 

νέων τεχνολογιών στους μαθητές με δυσλεξία, ο οποίος ξεχωρίζει τη συμβολή της τεχνολογίας 

στην ακρόαση, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην οργάνωση και τη μνήμη, και στους 

υπολογισμούς. Όσον αφορά την ακρόαση γίνεται αναφορά στη χρήση της τεχνολογίας, ώστε ο 

μαθητής να έχει τη δυνατότητα ακουστικής επανάληψης αυτών που λέχθηκαν. Στην ανάγνωση 

επισημαίνεται ο ρόλος της τεχνολογίας στη γρηγορότερη και ουσιαστικότερη κατανόηση του 

κειμένου, με την προσαρμογή του περιβάλλοντος στον χρήστη (γραμματοσειρές, χρώματα κτλ.) και 

την παροχή δυνατότητας ακουστικής αναπαράστασης  σημείων ή όλου του κειμένου. Σχετικά με τη 

γραφή επισημαίνεται ο ρόλος λογισμικών ορθογραφικού ελέγχου και αναγνώρισης φωνής. Επίσης, 

αναφέρονται θέματα οργάνωσης και μνήμης με τη βοήθεια λογισμικών για την επισήμανση και 
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οργάνωση υπενθυμίσεων, όπως και τη συμβολή προγραμμάτων ταξινόμησης και εύρεσης 

πληροφοριών, ή δημιουργίας ιστογραμμάτων σε διάφορα θέματα. Τέλος, επισημαίνεται η χρήση 

λογιστικών φύλλων και γενικότερα υπολογισμών σε ειδικά προσαρμοσμένα περιβάλλοντα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία βοηθούν στους μαθηματικούς υπολογισμούς. 

Ιδιαίτερη φαίνεται να είναι η σημασία της αξιοποίησης εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. 

Σε βιβλιογραφική επισκόπηση (Kalyvioti & Mikropoulos, 2013) αναφέρεται η συμβολή των 

εικονικών περιβαλλόντων σε άτομα με δυσλεξία. Αναγνωρίζεται η χρησιμότητα τους ως κλινικών 

εργαλείων, παρέχοντας αποτελεσματικές εφαρμογές. Οι εικονικές εξομοιώσεις αποτελούν χρήσιμα 

εργαλεία για την αξιολόγηση αλλά και την αντιμετώπιση της δυσλεξίας, λόγω της συμμετοχής, 

εμπλοκής, εμβύθυνσης, αλληλεπίδρασης, και εννοιολογικής αλλαγής που προκαλούν στους 

χρήστες. Βέβαια, η χρήση αυτών των περιβαλλόντων επιβάλλεται να συνδυάζεται με την 

παρακολούθηση ειδικών, καθώς κάθε άτομο με δυσλεξία έχει διαφορετικές ανάγκες. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται μία έρευνα στην οποία έγινε προσπάθεια παιχνιδοποίησης 

(gamification) της μαθησιακής διαδικασίας επικεντρωμένης σε μαθητές με δυσλεξία ηλικίας 8-12 

ετών (Gooch et al. 2016). Για τη συγκεκριμένη προσπάθεια αξιοποιήθηκε το περιβάλλον 

ηλεκτρονικής εξομοίωσης τάξης ClassDojo με σημαντική τη συμβολή των επιβραβεύσεων που 

παρέχει. Η έρευνα έδειξε ότι η παιχνιδοποίηση αύξησε το κίνητρο των μαθητών με δυσλεξία, 

αναδεικνύοντας και τον ρόλο του κατάλληλου παιδαγωγικού σχεδιασμού από τον εκπαιδευτικό. 

Ένα άλλο επιστημονικό άρθρο  εστιάζει στην αξιοποίηση των κινητών συσκευών στη 

μάθηση μαθητών με δυσλεξία σε συνδυασμό με άλλα θέματα, όπως το πρόγραμμα σπουδών και η 

επιμόρφωση των δασκάλων (Reid et al, 2013). Οι κινητές συσκευές είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο 

εργαλείο το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς με τη στήριξη και τη συνεργασία 

των γονέων. Οι δυνατότητες που παρέχουν οι συσκευές αυτές βρίσκονται στις διάφορες εφαρμογές 

και παιχνίδια, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάγνωση, στη σύνθεση κειμένου, στην 

οργάνωση αλλά και σε μεταγνωστικές διαδικασίες. Στην ανάγνωση οι διάφορες εφαρμογές που 

αναφέρονται έχουν ως κοινό στοιχείο τη δυνατότητα ακουστικής αναπαραγωγής του γραπτού 

λόγου. Στη σύνθεση κειμένου αναφέρονται εφαρμογές, οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη του 

γραπτού λόγου με εναλλακτικούς τρόπους. 

Εστιάζοντας στην ανάγνωση, ένα σημαντικό τεχνολογικό μέσο που προτείνεται για την 

υποστήριξη και βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών με δυσλεξία, είναι τα e-

books (Schiavo & Buson, 2014). Το πλεονέκτημα που εμφανίζουν είναι δυνατότητα αλλαγής στις 

μορφοποιήσεις και στις γραμματοσειρές του κειμένου, οι οποίες επηρεάζουν την ταχύτητα, την 

ακρίβεια και την κατανόηση της ανάγνωσης. Επίσης, η προβολή λίγων λέξεων και η δυνατότητα 

μεταφοράς της ταμπλέτας κοντά στα μάτια έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη συγκέντρωση μαθητών 

με δυσλεξία. Τα e-books μπορούν να συνδυαστούν με εφαρμογές και παιχνίδια, τα οποία 

συμβάλλουν στη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας, όπως με τη φωνολογική επεξεργασία 

λέξεων, την παροχή κειμένων με δυνατότητα ηχητικής αναπαραγωγής, με την εγγραφή της φωνής 

και επισήμανση μετέπειτα των λαθών, κ.α.. Τέλος, λόγω της προσαρμοστικότητας που παρέχουν τα 

e-books μπορούν να αξιοποιηθούν ως θεραπευτικά εργαλεία από ειδικούς θέτοντας στόχους και 

αλλάζοντας τις μορφοποιήσεις κάθε φορά που επιτυγχάνονται. 

Στο ίδιο πλαίσιο, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε υποστηρικτική 

τεχνολογία κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης (Husni & Jamaludin, 2009). Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης φωνής (ASR), με την οποία δόθηκε η 

δυνατότητα να αναγνωρίζεται η λανθασμένη προφορά των μαθητών με δυσλεξία και να γίνεται 

άμεση παρέμβαση και προσδιορισμός της σωστής προφοράς. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έδειξε 

ότι μπορεί να βελτιώσει τη διδασκαλία της ανάγνωσης με την παροχή διορθωτικής 

ανατροφοδότησης, αμέσως μετά από εσφαλμένη ανάγνωση, αλλά και με τη δημιουργία 

εξατομικευμένου λεξικού, το οποίο περιέχει τόσο τις σωστές λέξεις, όσο και τις λάθος, από τις 

αναγνώσεις του μαθητή. 
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Ανακεφαλαιωτικά, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι όλες οι απόψεις 

συγκλίνουν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της μάθησης ατόμων 

με δυσλεξία. Τα κυριότερα σημεία που μπορούν να προσφέρουν φαίνεται να είναι η ανάγνωση, η 

παραγωγή γραπτού λόγου, οι δεξιότητες οργάνωσης και οι υπολογισμοί. Οι χρήσεις τους μπορεί να 

αφορούν ειδικά τεχνολογικά προϊόντα, όπως κινητές συσκευές, δυνατότητες που προσφέρουν τα 

ηλεκτρονικά προγράμματα, π.χ. αυτόματη διόρθωση, εικονικά περιβάλλοντα, και τέλος, ειδικά 

σχεδιασμένα λογισμικά για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας. Αναφορικά με την ανάγνωση, στην 

οποία εστιάζει η συγκεκριμένη έρευνα, θα μπορούσε να συνοψιστεί σε δύο βασικές προτάσεις α)τη 

δυνατότητα ηχητικής απεικόνισης του γραπτού λόγου, και β)την κατάλληλη προσαρμογή των 

μορφοποιήσεων του κειμένου. 

2.4. Λογισμικά για τη δυσλεξία 

Η αναζήτηση εξειδικευμένων λογισμικών αποκλειστικά για τη δυσλεξία στον ελλαδικό χώρο 

ανέδειξε την απουσία τους. Υπάρχουν λογισμικά τόσο για τη γενική αγωγή, όσο και για την ειδική 

αγωγή, στοχευμένα όμως σε πιο σημαντικές δυσκολίες, όπως τη νοητική καθυστέρηση, τον 

αυτισμό, τις κινητικές δυσκολίες, τα προβλήματα ακοής ή όρασης (Αγγελοπούλου, 2011). Ο λόγος 

που πιθανόν συμβαίνει αυτό είναι ότι οι μαθητές με δυσλεξία παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό και 

τύπους δυσλεξίας και είναι δυνατό να βοηθηθούν από τα λογισμικά που απευθύνονται σε μαθητές 

γενικής αγωγής. 

Αξίζει να παρουσιαστεί σε αυτό το σημείο, η προσπάθεια συλλογής λογισμικού «Αθηνά»  

(http://access.uoa.gr/ATHENA/) που έχει γίνει από το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας 

του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστήμιου Αθηνών  για τη συλλογή εργαλείων και λογισμικών που απευθύνονται σε άτομα με 

ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Όσον αφορά τη δυσλεξία υπάρχουν 44 προτάσεις, οι οποίες δεν 

απευθύνονται απαραίτητα στη συγκεκριμένη μόνο δυσκολία. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν 

εργαλεία για την πρόσβαση σε κείμενα, ή και την ακουστική απεικόνιση του γραπτού λόγου. 

Επίσης, ορισμένα αφορούν τη στήριξη στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών. Υπάρχουν 

αρκετά που βοηθούν στην οργάνωση, όπως αυτά που συνδέονται με τη δημιουργία ιστογραμμάτων. 

Τέλος, υπάρχουν ποικίλες δραστηριότητες και παιχνίδια για εξάσκηση και μάθηση. Τα λογισμικά 

αυτά δεν είναι αποκλειστικά εστιασμένα στη δυσλεξία, αλλά προτείνονται ως βοηθητικά εργαλεία 

για την ομάδα των μαθητών με τη συγκεκριμένη δυσκολία. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν ορισμένα λογισμικά από τον διεθνή 

χώρο. Το λογισμικό DysEggxia είναι σχεδιασμένο για μαθητές με δυσλεξία και στοχεύει στη 

βελτίωση της ικανότητας συλλαβισμού και κατ’ επέκταση της αναγνωστικής τους ικανότητας 

(Rello et al., 2014). Η καινοτομία του συγκεκριμένου λογισμικού είναι ότι περιέχει δραστηριότητες 

οι οποίες είναι βασισμένες στα σφάλματα που κάνουν οι μαθητές με δυσλεξία και στόχος των 

χρηστών είναι να βρουν τις σωστές λέξεις. Τα λάθη τα οποία περιέχονται στις δραστηριότητες είναι 

η προσθήκη, η παράληψη, η αντικατάσταση και η μεταφορά γραμμάτων σε λέξεις, σφάλματα σε 

λέξεις, όπως ο διαχωρισμός μιας λέξης ή η συγχώνευση διαφορετικών λέξεων, και η χρήση 

λανθασμένων νοηματικά λέξεων. Ερευνητικά δεδομένα απέδειξαν ότι το συγκεκριμένο λογισμικό 

βελτιώνει την ικανότητα συλλαβισμού των παιδιών με δυσλεξία. Τέλος, πρέπει να ειπωθεί ότι είναι 

διαθέσιμο στην Αγγλική και Ισπανική γλώσσα. 

Ένα άλλο λογισμικό που έχει δημιουργηθεί για μαθητές με δυσλεξία είναι το Madrigal (Di 

Tore et al, 2014). Στοχεύει στη φωνολογική εξάσκηση και οπτικοακουστική συγκέντρωση παιδιών 

με δυσλεξία ηλικίας 7-9 ετών. Οι δραστηριότητες που εμφανίζονται στοχεύουν στη σωστή 

αντιστοίχιση των γραμμάτων με τα φωνήματα. Συγκεκριμένα, αρχικά εμφανίζεται η σωστή λέξη 

συνοδευόμενη με τη σωστή προφορά και παράλληλα «φωτίζονται» τα αντίστοιχα γράμματα. 

Έπειτα, ο μαθητής πρέπει να ορίσει τη σωστή σειρά τα γραμμάτων για να σχηματιστεί η 

προηγούμενη λέξη. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα βοήθειας, όπως και η απεικόνιση της 

βαθμολογίας. 
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Τέλος, θα αναφερθεί μία άλλη εφαρμογή η οποία στοχεύει στη βοήθεια των μαθητών με 

δυσλεξία. Μοιάζει με ένα παιχνίδι πόκερ, το οποίο συνοδεύεται με πονταρίσματα (Haladjian et al, 

2013). Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού απαιτείται η ορθογραφική επίγνωση κάθε λέξης, η οποία 

συνοδεύεται με εικόνα. Συνεπώς, ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιεί σωστή ανάγνωση των 

λέξεων. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, στο πρώτο οι λέξεις παρουσιάζονται 

ολόκληρες, στο επόμενο λείπει κάποιο γράμμα, ενώ σε άλλο επίπεδο εμφανίζονται μόνο οι εικόνες. 

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια εφαρμογή, στην οποία ο χρήστης εξασκεί τις αναγνωστικές του 

ικανότητες σε ένα περιβάλλον που ο παιγνιώδης χαρακτήρας του είναι εξαιρετικά ισχυρός. 

2.5. Σχεδιασμός-Κατασκευή λογισμικού 

Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα λογισμικό που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας μαθητών με δυσλεξία. Το λογισμικό στοχεύει στη στήριξη 

της πρώτης ανάγνωσης μαθητών με δυσλεξία μικρής ηλικίας,  Α΄ και Β΄ δημοτικού. Ονομάστηκε 

«Ο Πειρατής» και αποτελείται από δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα. Στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με τον σχεδιασμό αλλά και το περιεχόμενο του παιχνιδιού. 

Το λογισμικό «Ο Πειρατής» σχεδιάστηκε έτσι ώστε να έχει παιγνιώδη χαρακτήρα (Εικόνα 1). 

Συγκεκριμένα, ορίστηκε ένα σενάριο, σύμφωνα με το οποίο ο μαθητής βοηθάει τον πειρατή να 

ανακτήσει τους θησαυρούς του. Η πλαισίωση δραστηριοτήτων από ένα σεναρίο θεωρείται 

σημαντική για μαθητές με μαθησιακές ανάγκες (Κωτούλας, 2008α), όπως και το παιγνιώδες 

στοιχείο (Haladjian et al, 2013). Σύμφωνα με το σενάριο για κάθε επιτυχή απάντηση του μαθητή 

του δίνεται ένας πόντος, δηλαδή, ανακτάται ένας θησαυρός του πειρατή. Έτσι η επίτευξη της 

μεγαλύτερης βαθμολογίας δίνει κίνητρο στον μαθητή, καθώς υλοποιείται σύστημα επιβραβεύσεων, 

η σημασία των οποίων είναι κομβική (Gooch et al. 2016). Όσον αφορά τα κείμενα και τις 

εκφωνήσεις, συνοδεύονται πάντα από προφορικό λόγο, καθώς θεωρείται απαραίτητο στοιχείο των 

εφαρμογών που απευθύνονται σε άτομα με δυσλεξία (Draffan 2002˙ Reid et al, 2013), όπως επίσης 

δίνεται και η δυνατότητα επανάληψης των ηχητικών αναπαραστάσεων, καθώς η επανάληψη 

αποτελεί μια μέθοδο που συμβάλλει στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση (Κωτούλας, 2008β). Στη 

συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι, το οποίο 

χωρίζεται σε δύο επίπεδα. 

 

 
 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπα από το παιχνίδι «Ο Πειρατής» 



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

460 

Στο πρώτο υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες ο μαθητής καλείται να κάνει ανάλυση των 

λέξεων σε συλλαβές, ώστε να δώσει σωστή απάντηση. Συνεπώς, υπάρχουν καταστάσεις ανάπτυξης 

της φωνολογικής επίγνωσης με την ανάλυση λέξεων σε συλλαβές, όπως προτείνεται να γίνεται 

αρχικά (Κωτούλας, 2008α). Επίσης, υπάρχει πλήκτρο κάτω από κάθε συλλαβή που παρέχει τη 

δυνατότητα ακουστικής απεικόνισης της συλλαβής σε περίπτωση που χρειαστεί. Με το τελευταίο 

υλοποιείται, επιπλέον, η οπτική αντιστοιχία κάθε συλλαβής με ένα σύμβολο (το πλήκτρο) και 

θυμίζει τη μέθοδο του Elkonin (1973). 

Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες ο μαθητής καλείται να προβεί και 

πάλι σε ανάλυση συλλαβών, αλλά και γραμμάτων. Αυτή τη φορά πρέπει να εντοπίσει τα λάθη που 

υπάρχουν στις δραστηριότητες, τα οποία έχουν τη μορφή παράληψης ή προσθήκης γράμματος. Η 

εξάσκηση μαθητών με δυσλεξία πάνω σε λάθη που κάνουν, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τις 

ικανότητες συλλαβισμού (Rello et al., 2014). 

Σε όλες τις δραστηριότητες του παιχνιδιού, γίνεται και εικονική αναπαράσταση των λέξεων, 

παρέχοντας με αυτό τον τρόπο επιπλέον υποστήριξη στους μαθητές με δυσλεξία (Elkonin, 1973˙ 

Haladjian et al, 2013). Τέλος, θα αναφερθούν μερικά στοιχεία σχετικά με τον σχεδιασμό του 

περιβάλλοντος περιήγησης. Καταρχήν,  όλες οι γραμματοσειρές είναι Arial και έχουν μεγάλο 

μέγεθος (16 στιγμές και μεγαλύτερο). Επιπλέον, η απόσταση ανάμεσα στους χαρακτήρες είναι 2,5 

στιγμές. Τα παραπάνω στοιχεία βοηθούν στην ανάγνωση μαθητές που παρουσιάζουν δυσλεξία 

(Schiavo & Buson, 2014). 

Το λογισμικό/παιχνίδι κατασκευάστηκε με το πρόγραμμα Multimedia Fushion 2 που παρέχει 

τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών χωρίς τη γνώση προγραμματισμού. Επιπλέον, για τη 

δημιουργία και επεξεργασία των διαφόρων γραφικών αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα επεξεργασίας 

εικόνας Gimp 2, ενώ για την επεξεργασία των ήχων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα επεξεργασίας 

ήχου  Audacity. Περισσότερες εικόνες από το λογισμικό/παιχνίδι είναι διαθέσιμες στο παράρτημα. 

3. Συμπεράσματα 

Η δυσλεξία είναι μία μαθησιακή δυσκολία στην οποία κύριο χαρακτηριστικό είναι η 

αδυναμία στη φωνολογική επεξεργασία της γλώσσας (Shaywitz & Shaywitz, 2005). Στην 

αντιμετώπιση της μπορεί να συμβάλλει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (Cogan, 2003˙ 

Draffan, 2002), βοηθώντας στην ανάγνωση, στην παραγωγή γραπτού λόγου, στην οργάνωση και 

στους υπολογισμούς. Η παροχή βοήθειας γίνεται με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών μέσων, με τις 

δυνατότητες που δίνουν διάφορα ηλεκτρονικά προγράμματα και με την αξιοποίηση ειδικών 

σχεδιασμένων λογισμικών για τη δυσλεξία. Μάλιστα, θεωρείται κρίσιμη η χρήση των εικονικών 

περιβαλλόντων μάθησης (Kalyvioti & Mikropoulos, 2013). 

Έπειτα από αναζήτηση λογισμικών αποκλειστικά για τη δυσλεξία στον ελλαδικό χώρο δεν 

βρέθηκαν αξιόλογα αποτελέσματα. Ωστόσο, βρέθηκαν εικονικά περιβάλλοντα από τον διεθνή χώρο 

που αποτελούν σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων των 

μαθητών με δυσλεξία (Rello et al., 2014˙ Di Tore et al, 2014˙ Haladjian et al, 2013). Αξιοποιώντας 

τη βιβλιογραφία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον για τη στήριξη της 

ανάγνωσης μαθητών μικρής ηλικίας με δυσλεξία. Επιπλέον, από τη βιβλιογραφική αναζήτηση σε 

συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία κατασκευής του λογισμικού προκύπτουν κατευθύνσεις 

για την κατασκευή λογισμικού, το  οποίο στοχεύει στη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας 

μαθητών με δυσλεξία. Συγκεκριμένα ο σχεδιαστής θα πρέπει να εστιάσει στα εξής: 

 Προσδιορισμός στόχων και ορισμός της διαδικασίας επίτευξής τους. 

 Προσεκτική σχεδίαση συμβατή με την ηλικιακή ομάδα-στόχο. 

 Επιλογή κατάλληλων εργαλείων κατασκευής. 

 Κατάλληλες μορφοποιήσεις και γραμματοσειρές (Draffan 2002˙ Schiavo & Buson, 2014). 

 Ηχητική απεικόνιση των κειμένων (Draffan 2002˙ Reid et al, 2013). 

 Δυνατότητα επανάληψης των ηχητικών μηνυμάτων (Κωτούλας, 2008β). 
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 Δημιουργία σεναρίου και παιγνιώδους πλαισίου δραστηριοτήτων (Rello et al., 2014˙ 

Haladjian et al, 2013,˙ Κωτούλας, 2008α). 

 Σύστημα επιβραβεύσεων (Gooch et al. 2016). 

 Σύνδεση εικόνων-λέξεων (Elkonin, 1973˙ Haladjian et al, 2013). 

 Δραστηριότητες ανάλυσης λέξεων (Di Tore et al, 2014), η ανάλυση να γίνεται αρχικά σε 

συλλαβές και έπειτα σε φωνήματα (Κωτούλας, 2008α). 

 Δραστηριότητες διόρθωσης λανθασμένων λέξεων, τα λάθη προτείνεται να έχουν προκύψει 

από έρευνα σε μαθητές με δυσλεξία (Rello et al., 2014). 

Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία ανέδειξε τις δυνατότητες που μπορεί να παρέχει η 

αξιοποίηση της τεχνολογίας σε μαθητές με δυσλεξία. Σε μελλοντικό επίπεδο θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί βελτίωση του λογισμικού με την προσθήκη περισσότερων δραστηριοτήτων, αλλά 

και με τη διεξαγωγή προέρευνας σε μαθητές με δυσλεξία και καταγραφή των λαθών τους, στα 

οποία θα στηριχτούν οι δραστηριότητες. Τέλος, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον το παιχνίδι να 

εφαρμόζονταν στη διδακτική πράξη. 
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4. Παράρτημα 

Στιγμιότυπα από το λογισμικό/παιχνίδι «Ο Πειρατής»: 
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Επίκουρη καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Περίληψη 

Έχοντας ως γνώμονα τη δημιουργική και βιωματική μάθηση, και λαμβάνοντας υπόψη τη 

ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διδασκαλίας, προχωρήσαμε σε ένα πρόγραμμα βασιζόμενοι 

στα τρία σημεία που χαρακτηρίζουν τις νέες τεχνολογίες και τις καθιστούν καινοτόμες: την 

προσομοίωση, την αλληλεπίδραση και τον πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα εκπονήθηκε το 

πρόγραμμα «Γνωρίζω τον τόπο μου», στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης περιβάλλοντος της 

Δ΄ Δημοτικού. Τα παιδιά πραγματοποίησαν πολλές δράσεις, ξεκινώντας από την δια ζώσης  

περιήγηση της παλιάς πόλης της Ρόδου, παρακολούθησαν βίντεο με την ιστορία της και 

συμπλήρωσαν σχετικά φύλλα εργασίας, αναπαράστησαν μέσα από θεατρικά δρώμενα την 

καθημερινότητα των ιπποτών της εποχής και τέλος δημιούργησαν έναν ηλεκτρονικό οδηγό 

πλοήγησης της παλιάς πόλης, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα περιήγησης  του συγκεκριμένου 

χώρου μέσω διαδικτύου. Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν, ανέπτυξαν  επικοινωνιακές δεξιότητες, 

καλλιέργησαν τις γνώσεις τους, ενώ μέσα από τις θεατρικές δραστηριότητες τονώθηκε η 

αυτενέργεια, η αυτοεκτίμηση τους και παράλληλα ενισχύθηκε η συνεργασία των μελών της 

ομάδας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Βιωματική μάθηση, νέες τεχνολογίες, εκπαιδευτικό δράμα 

1.Εισαγωγή 

Σκοπός μιας καλής διδασκαλίας είναι να μορφώσει ελεύθερες και κοινωνικά δημιουργικές 

προσωπικότητες, με αυτενέργεια και ευθύνη. Σύμφωνα με έρευνες οι μαθητές επιλέγουν να 

ξεπερνούν δυσκολίες, να καταλήγουν σε συμπεράσματα, να δημιουργούν, μέσα από έρευνα και 

συνεργασία. Έχοντας ως γνώμονα τη δημιουργική και βιωματική μάθηση, και λαμβάνοντας υπόψη 

τη ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διδασκαλίας, προχωρήσαμε σε ένα πρόγραμμα βασιζόμενοι 

στα τρία σημεία που χαρακτηρίζουν τις νέες τεχνολογίες και τις καθιστούν καινοτόμες: την 

προσομοίωση, την αλληλεπίδραση και τον πραγματικό χρόνο. Κύριος στόχος της ένταξης των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η δημιουργία ενός νέου μοντέλου μάθησης, το οποίο θα 

προωθεί τη συνεργασία των εμπλεκομένων μερών, την επικοινωνία, την αυτοαξιολόγηση, την 

κριτική σκέψη, το στοχασμό και κυρίως την ανάληψη ενεργειών και πρωτοβουλιών από μέρους 

των εκπαιδευομένων, με στόχο την απόκτηση γνώσης και το οποίο θα είναι μαθητοκεντρικό. Οι 

στόχοι του προγράμματος αφορούσαν την παιδαγωγική προσέγγιση της ιστορικής γνώσης μέσα 

από τη βιωματική μάθηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, σε ένα περιβάλλον ανακάλυψης, 

αξιοποιώντας τα οπτικά τεκμήρια. 
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2.Κυρίως μέρος 

2.1.Θεωρητικό υπόβαθρο 

«Πες μου και θα το ξεχάσω. Δείξε μου και μπορεί να το θυμηθώ. Ενέπλεξε και εμένα και θα 

το καταλάβω» (Κομφούκιος, 450 π.Χ.). Όταν ένα διανοητικό περιεχόμενο ιδιοποιείται, αποκτιέται 

η ανάλογη γνώση ως έκφραση της μάθησης. Η σχέση ωστόσο γνώσης και μάθησης είναι σχέση 

ενός υποκειμένου με τον εαυτό του, τους άλλους και τον κόσμο (Charlot, 1999:131). Οι μαθητές 

στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να έχουν μια επιδερμική σχέση με τη γνώση εφόσον 

τις περισσότερες φορές απομνημονεύουν ή επαναλαμβάνουν και δεν καταφέρνουν να 

επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους καλλιεργώντας κριτική σκέψη και φαντασία. Πιο σημαντική από 

την απλή αποστήθιση είναι η υποκειμενική εμπειρία του ατόμου, γιατί με αυτόν τον τρόπο 

αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και δίνεται έμφαση στην εμπειρική- βιωματική μάθηση (Dewey, 

1929). 

Με τον όρο βιωματική μάθηση εννοούμε τη διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης μέσω της 

εμπειρίας και της αναζήτησης προσωπικού νοήματος σε αυτήν, προωθώντας την προσωπική 

ανάπτυξη των μανθανόντων καθώς και την ευαισθητοποίηση τους σε κοινωνικά προβλήματα και 

σε θέματα ανθρωπίνων σχέσεων (Δελούδη, 2002:148). Συγκεκριμένα, η γνώση μέσω της 

εμπειρικής μάθησης προϋποθέτει τη διαχώρισή της σε γραμμική και διαδραστική. Στη γραμμική 

μάθηση μαθαίνουμε από κάθε εμπειρία θετική ή αρνητική, η οποία επηρεάζει τη φύση των 

μελλοντικών εμπειριών ανά άτομο ξεχωριστά. Η διαδραστική μάθηση συνδέει την εμπειρία του 

παρελθόντος με την εμπειρία του μέλλοντος και αποδέχεται την διαφορετική αντίληψη των 

εμπειριών τους από διαφορετικά άτομα, εξαιτίας της μοναδικότητας των προσωπικοτήτων 

διαφορετικών ατόμων (Dewey,1929). 

Οι κυριότερες αρχές της βιωματικής μάθησης είναι οι εξής: 

 Αξιοποίηση βιωμάτων μαθητών ή πρόκληση νέων. 

 Ενθάρρυνση του μαθητή να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και 

οικειοποίηση του θέματος προσέγγισης μέσω προσωπικού ενδιαφέροντος. 

 Προτροπή για έρευνα, ανακάλυψη και ενεργοποίηση φαντασίας και δημιουργικότητας. 

 Αναζήτηση ή δημιουργία νοήματος αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών. 

 Στόχευση στην απαρτίωση της νοητικής και συγκινησιακής διαδικασίας, μέσω διανοητικής 

και συναισθηματικής κινητοποίησης του μαθητή, εφόσον η μάθηση στηρίζεται στην 

αλληλεπίδραση της γνώσης και των συναισθηματικών διεργασιών. 

 Συνειδητοποίηση του ρόλου των κοινωνικών, οικονομικών, ιστορικών και πολιτισμικών 

παραγόντων στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι και του τρόπου με τον οποίο οι 

κοινωνικές συνιστώσες συναντώνται με την προσωπική του ιστορία. 

 Προώθηση της αυτογνωσίας του μαθητή (Δελούδη, 2002:148). 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η βιωματική μάθηση αντιπαραθέτει τις μαθητικές εμπειρίες από 

τον κόσμο και τις δράσεις τους πάνω σε αυτές,  στον δασκαλικό μονόλογο περί του ίδιου κόσμου. 

Η μαθητοκεντρική ενεργητική μάθηση μέσω της επεξεργασίας των εμπειριών  αντιπαρατίθεται  

στη δασκαλοκεντρική αφομοιωτική μάθηση (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 2002). Επομένως, 

αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, πέρα από απομνημόνευση ύλης, μετωπική 

διδασκαλία και σχολικά βιβλία (Τριλίβα, 2008). Αφορά το περιεχόμενο, τις παιδαγωγικές μεθόδους 

της μαθησιακής διαδικασίας και το κλίμα της σχολικής τάξης, στοχεύοντας στη διαμόρφωση του 

κατάλληλου περιβάλλοντος απόκτησης εμπειριών (Μπακιρτζής, 2000:102). Μέσα σε ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον  οι ανάγκες της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών 

καλύπτονται και διεξάγεται η διαδικασία κατανόησης του εαυτού τους αλλά και η ανάπτυξη του 

συνόλου της προσωπικότητάς τους (Καμαρινού, 2000:84). 

Ταυτόχρονα, η ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, και συγκεκριμένα οι 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), υποστηρίζει νέους τρόπους μάθησης και 
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διδασκαλίας, πιο μαθητοκεντρικούς, όπως η βιωματική μάθηση,  που εμπλουτίζουν τις μαθησιακές 

εμπειρίες και τις μαθησιακές δυνατότητες, αναθεωρώντας το αναλυτικό πρόγραμμα και 

ανεβάζοντας τα μαθησιακά στάνταρτ (Yang, 2012, Hammond, 2014). Ο Γκούφας (2007:2) 

υποστηρίζει ότι οι ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορούν να θεωρηθούν «σύμμαχος στην 

οικοδόμηση εναλλακτικών μαθησιακών περιβαλλόντων, όπου τα μοντέλα της παραδοσιακής 

διδασκαλίας θα δώσουν τη θέση τους σε μαθητοκεντρικά περιβάλλοντα με το ρόλο του 

εκπαιδευτικού να μεταβάλλεται σε αυτόν του διευκολυντή και διαμεσολαβητή». 

Η διαπίστωση του Γκούφα (2007), αλλά και των Yang (2012) και Hammond (2014) μπορεί 

να βασιστεί στο γεγονός ότι, οι ΤΠΕ οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στο να υιοθετήσουν νέους 

τρόπους διδασκαλίας, προωθώντας αλλαγή στην οργανωσιακή κουλτούρα του εκπαιδευτικού 

οργανισμού, αλλά και θέτοντας προκλήσεις στις αξίες και τα πιστεύω των εκπαιδευτικών (Yang, 

2012). Αντίστοιχα, η Orlando (2013) αναφέρει ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορεί να 

οδηγήσει στην μετεξέλιξη της διδασκαλίας σε μία πιο κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, σύμφωνα 

με την οποία τα άτομα διαμορφώνουν γνώση και νόημα μέσω των εμπειριών τους. Βάσει αυτού, η 

διδασκαλία που βασίζεται στον κονστρουκτιβισμό έρχεται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές 

διδακτικές μεθόδους όπως ο συμπεριφορισμός, βάσει των οποίων η γνώση αποκτάται και δεν 

κατασκευάζεται-διαμορφώνεται. Έτσι, ενώ αυτές οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας 

επικεντρώνονται στη μάθηση μέσω της απόκτησης γνώσεων, οι ΤΠΕ, ως μαθητοκεντρικές, 

επιτρέπουν τη διαμόρφωση γνώσης μέσω της συνεργασίας καθηγητή-μαθητή (Orlando, 2013). 

Μία πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνεται από 

τους Wikan και Molster (2011), οι οποίοι αναφέρουν ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

αυξάνει τον ψηφιακό αλφαβητισμό, κάτι το οποίο αφενός είναι προαπαιτούμενο στις σύγχρονες 

ψηφιακές κοινωνίες και αφετέρου αναβαθμίζει τις δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών ως 

μελλοντικά μέλη του εργατικού δυναμικού. Οι νέες τεχνολογίες έχουν αντίκτυπο στην έννοια του 

‘αλφαβητισμού’, αποτελώντας μία πρόκληση για το τι σήμαινε αυτός ο όρος μέχρι σήμερα (Kervin 

και Mantei, (2009). Στο ίδιο πλαίσιο, ο Egea (2014) επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση συνάδει με την αλλαγή στην οικονομική, πολιτική και ιδεολογική ατζέντα των 

σημερινών νεοφιλελεύθερων και παγκοσμιοποιημένων κοινωνιών και αναφέρεται στον τρόπο με 

τον οποίον η αλλαγή στη διδασκαλία, στον τρόπο μάθησης και εν γένει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

σχετίζεται με τον τομέα της οικονομίας και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. 

Παράλληλα, οι σύγχρονες τάσεις καταγράφουν μια στροφή στο προσανατολισμό της 

θεσμοθετημένης Γενικής Εκπαίδευσης, η οποία καλείται να μετασχηματίσει το μοντέλο της απλής 

αναπαραγωγής γνώσεων σε ένα μοντέλο παραγωγής δημιουργικότητας και καινοτομίας στα 

πλαίσια μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης και απαιτητικής σύγχρονης πραγματικότητας (Κλαδάκη, 

2015). Πολλές είναι οι ερευνητικές μελέτες που θέτουν ως στόχο τον προσδιορισμό και καθορισμό 

των παιδαγωγικών στρατηγικών, που συντελούν στη καλλιέργεια της δημιουργικότητας των 

παιδιών και μπορούν να εφαρμοσθούν στη σχολική τάξη (Μαλαφάντης, 2014). Το εκπαιδευτικό 

δράμα, που στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ως όρος από το αναπτυξιακό δράμα, βοηθά τα άτομα, 

μέσα από τις διαδικασίες της δραματικής τέχνης, να μεταλλαχτούν και να κατακτήσουν γνώσεις, 

ώστε να καταλήξουν στη μάθηση (Landy, 1982:20). Η συμμετοχή και μόνο είναι αρκετή στο να 

οδηγήσει σε αλλαγή και κατά συνέπεια σε μάθηση (Τσιάρας,2014). 

2.2.Σκοπός και στόχοι 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, για διδακτικούς και 

ψυχολογικούς λόγους, η γνώση θα πρέπει  να διδάσκεται σε ενοποιημένη µορφή, ώστε να 

προσφέρει ολιστική εικόνα της πραγματικότητας, να συνδέεται µε τις εμπειρίες των μαθητών, για 

να είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα και σχετική µε την πραγματικότητα που βιώνουν και να 

προσεγγίζεται µε διερευνητικές μεθόδους, ώστε η γνώση να οικοδομείται σταδιακά από τους 

ίδιους. Προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα πιο ενδιαφέρον και θελκτικό περιβάλλον μάθησης 
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επιχειρήσαμε την παιδαγωγική προσέγγιση της ιστορικής γνώσης μέσα από τη βιωματική μάθηση, 

τη χρήση νέων τεχνολογιών και παιδαγωγικού δράματος. 

Συγκεκριμένα οι στόχοι του μαθήματος ήταν οι εξής: 

 Να μελετήσουν τα παιδιά την ιστορία της παλιάς πόλης της Ρόδου και να συγκρίνουν πώς 

ήταν η παλιά πόλη παλιά και πώς είναι τώρα. 

 Να γνωρίσουν την καθημερινότητα των ανθρώπων της εποχής που χτίστηκε η παλιά πόλη 

της Ρόδου. 

 Να προσανατολιστούν σε πραγματικό αλλά και ηλεκτρονικό τόπο. 

 Να αναπτύξουν  τη δεξιότητα της επικοινωνίας (οµιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, 

επιχειρηματολογία, διάλογος κ.λπ.) και της συνεργασίας µε άλλα άτοµα σε οµαδικές 

εργασίες. 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα της χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης 

και επικοινωνίας αλλά και της κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών. 

 Να αναπτύξουν τις δεξιότητες µεταγνώσης και αυτορρύθµισης. 

2.3.Μεθοδολογία 

Εφαρμόσαμε σχέδιο εργασίας (project) το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη βιωματική 

μάθηση και μέσω δυναμικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων συσχετίζεται με την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων (Χρυσαφίδης, 1996).  Άλλωστε τα σχέδια εργασίας θεωρούνται «ιδανικό 

πλαίσιο κοινωνικο-πολιτικής ανάπτυξης του παιδιού, λειτουργικός τρόπος μετάβασης από την 

εννοιοκεντρική διδασκαλία στη διεπιστημονική σύμπραξη, την οποία θεωρούμε αναγκαία για την 

κατανόηση πολύπλοκων θεμάτων και τη διαχείριση προβληματικών καταστάσεων με τη βοήθεια 

της επιστημονικής γνώσης» ( Ματσαγγούρας, 2002,226). 

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές/τριες της τετάρτης  (Δ΄) 

δημοτικού, ενός δημόσιου σχολείου της πόλεως Ρόδου. Στα πλαίσια του προγράμματος που 

διήρκησε μια σχολική χρονιά (9 μήνες) τα παιδιά γνώρισαν την Παλιά Πόλη της Ρόδου μέσα από 

επιτόπιες περιηγήσεις και από  προβολή βίντεο σχετικά με την ιστορία της. Για τις ανάγκες του 

προγράμματος δημιουργήθηκαν φύλλα εργασίας που συνδύαζαν την καινούρια γνώση με τις 

εμπειρίες των μαθητών, ώστε να  μπορέσουν ευκολότερα να οικειοποιηθούν γνώσεις, να ασκηθούν 

σε διαδικασίες (για παράδειγμα επιστημονικές: παρατήρηση, μέτρηση, ταξινόμηση, εξαγωγή 

συμπερασμάτων κ.α.) και να αποκτήσουν δεξιότητες και µεταδεξιότητες (γνωστικές, συνεργατικές, 

διαλογικές) μέσα από δραστηριότητες που έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τους ίδιους.  Μετά την 

επεξεργασία των πληροφοριών αυτών, προκειμένου να γίνουν κατανοητές και οι μαθητές  να 

οδηγηθούν σταδιακά από την κατανόηση των συγκεκριμένων πληροφοριακών δεδομένων στο 

σχηματισμό εννοιών μέσα από διαδικασίες μετασχηματισμών, τα παιδιά δραματοποίησαν, 

χρησιμοποιώντας τις αρχές του εκπαιδευτικού δράματος, την καθημερινότητα των ιπποτών της 

εποχής εκείνης, ώστε να εμπλακούν στη χρήση και πραγμάτευση αντικειμένων και καταστάσεων 

με απώτερο στόχο την εξοικείωση με αυτές και τη σταδιακή οικειοποίηση της γνώσης. 

Στη συνέχεια με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και στα πλαίσια της συνεργατικής 

διερεύνησης, τα παιδιά δημιούργησαν έναν ηλεκτρονικό οδηγό πλοήγησης της παλιάς πόλης 

προκειμένου να ενεργήσουν ως ερευνητές και δημιουργοί αλλά και να  επικοινωνήσουν τη γνώση 

τους με τους άλλους. 

2.4. Μέρη Προγράμματος 

Α΄ΜΕΡΟΣ 

Κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος υπήρξε ενεργός συμμετοχή και 

εμπλοκή των μαθητών. Συγκεκριμένα, τις δύο πρώτες εβδομάδες έγινε σχεδιασμός και 

καταμερισμός των δράσεων σε ομάδες στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης. Μέσα από τον καταιγισμό 
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ιδεών και από διαλογική συζήτηση αναδείχτηκαν τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις των παιδιών 

σε ό,τι αφορούσε τη συλλογή πληροφοριών για την ιστορία των μνημείων της Παλιάς Πόλης της 

Ρόδου, το διαχωρισμό σε ομάδες παρατήρησης και επιτόπιας έρευνας, στη σύσταση της θεατρικής 

ομάδας που θα αναλάμβανε να δραματοποιήσει σκηνές και δρώμενα των κατοίκων της 

μεσαιωνικής πόλης στη χρονική περίοδο που μελετούσαμε, και τέλος, στην ομάδα δημιουργίας 

ηλεκτρονικού οδηγού πλοήγησης. Υπήρξε μια σχετική ευελιξία στον αρχικό σχεδιασμό, δεδομένου 

ότι κάποιοι μαθητές αποχώρησαν από τη θεατρική ομάδα και προσχώρησαν στις δύο άλλες ομάδες, 

που θεώρησαν ότι τους εξέφραζαν καλύτερα και σωστότερα. 

Η πρώτη φάση του προγράμματος, που περιλάμβανε τη συλλογή και την επεξεργασία 

ιστορικών και κοινωνικο-πολιτισμικών πληροφοριών πραγματοποιήθηκε στις σχολικές αίθουσες. 

Τα παιδιά της πρώτης ομάδας χωρισμένα σε υπο-ομάδες έφεραν ιστορικά βιβλία, πληροφορίες από 

το διαδίκτυο και εγκυκλοπαίδειες και ανέλαβαν να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τα στοιχεία που 

είχαν συλλέξει σχετικά με τα κυριότερα μνημεία της μεσαιωνικής πόλης (το Παλάτι του Μεγάλου 

Μαγίστρου, το Νοσοκομείο των Ιπποτών, την οδό των Ιπποτών, την Παναγία του Κάστρου). 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε προβολή σχετικών βίντεο και ντοκιμαντέρ, που αφορούσαν το θέμα, 

αφού προηγουμένως υπήρξε έγκριση και συναίνεση από τους εκπαιδευτικούς για την 

καταλληλότητα και την παιδαγωγική ποιότητα των συγκεκριμένων πηγών. Η παρουσίαση έγινε 

από τους γραμματείς των ομάδων, οι οποίοι στη συνέχεια δέχτηκαν ερωτήσεις από την ολομέλεια 

των μαθητών και από τους μαθητές. 

Αυτή η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση φύλλων εργασίας. 

Τα φύλλα εργασίας τα ετοίμασαν οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς αλλά 

δακτυλογραφήθηκαν αποκλειστικά από τους μαθητές στο εργαστήριο Πληροφορικής σε 

συνεργασία με τον συνάδελφο του συγκεκριμένου μαθήματος. Θεωρήσαμε ότι με αυτό τον τρόπο 

υπήρξε ενεργός εμπλοκή των παιδιών και ανάληψη ουσιαστικής πρωτοβουλίας πάνω σε θέματα 

που ανέλαβαν και επεξεργαστήκαν κατά κύριο λόγο τα ίδια. Κατά τη συμπλήρωση των φύλλων 

εργασίας πραγματοποιήθηκε η ανάλογη αξιολόγηση από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του 

προγράμματος αλλά και η ανάλογη ανατροφοδότηση από τα λάθη ή τις παραλείψεις των μαθητών. 

Εφόσον καλύφθηκαν ορισμένα κενά, απορίες και προβληματισμοί, ήμασταν έτοιμοι για τη δεύτερη 

φάση του σχεδίου υλοποίησης του πρώτου μέρους του προγράμματος. 

Με οξυμμένη την περιέργεια και την επιθυμία των παιδιών, να γνωρίσουν από μόνοι τους και 

από μια άλλη πιο επιστημονική ματιά την Παλιά Πόλη, που συχνά επισκέπτονταν με τους γονείς 

τους, σχεδιάσαμε τρεις οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Η πρώτη αφορούσε μια γενική  

περιήγησή μας στην Παλιά Πόλη, που σκοπό είχε να προσανατολιστούν οι μικροί μαθητές 

γεωγραφικά και να εντοπίσουν τα κύρια σημεία, με τα οποία θα ασχολούμασταν στη συνέχεια. 

Έτσι περιηγηθήκαμε περιμετρικά των τειχών στο βόρειο άκρο της Παλιάς Πόλης και 

επισκεφτήκαμε το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το πιο εντυπωσιακό και πολύ καλά σωζόμενο 

ιστορικό μνημείο, την οδό των Ιπποτών, το Νοσοκομείο των Ιπποτών καθώς και την Παναγία των 

Αγγέλων. Αυτά τα σημεία είχαμε επιλέξει να αποτελούν και τα μέρη, τα οποία θα παρουσιάζαμε 

στον ηλεκτρονικό πλοηγό. Η πρώτη μας επίσκεψη διήρκησε τρεις ώρες. Μετά το πέρας της, οι 

μαθητές κλήθηκαν να καταγράψουν τι τους εντυπωσίασε περισσότερο και να εκφράσουν τα 

συναισθήματα που βίωσαν κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων μας. 

Η δεύτερη  επίσκεψή μας αφορούσε την εκτενέστερη και βαθύτερη ανάλυση των σημαντικών 

τοποθεσιών και χώρων πολιτισμικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα παιδιά ήρθαν εφοδιασμένα 

με φωτογραφικές μηχανές και γαλλικό μέτρο. Στην αρχή, απαθανάτισαν εικόνες από τα τείχη και 

την τάφρο καθώς και τους στρογγυλούς πύργους. Μέτρησαν το πάχος των τειχών και της τάφρου. 

Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε στο εσωτερικό του Παλατιού του μεγάλου Μαγίστρου. Εκεί τα 

παιδιά θαύμασαν το μεγαλείο του ιστορικού κτιρίου, που αποτελούσε την κατοικία του μεγάλου 

Μαγίστρου και το διοικητικό κέντρο του ιπποτικού κράτους. Φωτογράφισαν τις στολές των 

ιπποτών και κράτησαν σημειώσεις από την ξενάγηση της υπεύθυνης ξεναγού του κτιρίου. Η 

επόμενη μας στάση ήταν οι τρεις αψίδες από την Παναγία των Αγγέλων και τα τμήματα των 
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παρεκκλησιών. Φωτογράφισαν τα μνημεία και απομόνωσαν σε συγκεκριμένες φωτογραφίες 

δείγματα ιπποτικής αρχιτεκτονικής που εντοπίστηκαν στα παρεκκλήσια. 

Στην οδό Ιπποτών εντόπισαν τις οικίες των ιπποτών, τα τάγματα στα οποία άνηκαν οι 

επικεφαλείς τους, καθώς και τα οικόσημα στις εισόδους τους. Μέτρησαν με το μέτρο τους το 

πλάτος και το μήκος του δρόμου. Με αυτό τον τρόπο, μπόρεσαν να συνδέσουν βιωματικά τα όσα 

είχαν διαβάσει και διδαχθεί στην τάξη. Μάλιστα, στο κατάλυμα της Γαλλίας, είχαμε την τύχη να 

δούμε μια έκθεση ζωγραφικής που φιλοξενούσε ο χώρος και έτσι διαπίστωσαν τη διαφορετική 

χρήση των κτιρίων στο πέρασμα του χρόνου. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της επίσκεψης 

μας στο Νοσοκομείο των Ιπποτών, που σήμερα φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου. Τα 

παιδιά ξεναγήθηκαν στις αίθουσες του μουσείου και φωτογράφισαν εκθέματα της χρονολογικής 

περιόδου που αφορούσαν το πρόγραμμά μας. Στο σχολείο δημιουργήσαμε μία έκθεση 

φωτογραφίας στην τάξη μας από τις φωτογραφίες που είχαν επιλέξει τα παιδιά, συμπληρώνοντας 

με τις κατάλληλες λεζάντες τα μέρη, τα μνημεία, τα εκθέματα. 

Β΄ Μέρος 

Μετά από αυτές τις πρώτες  προσεγγίσεις του θέματος, ενεργήσαμε με γνώμονα τη βιωματική 

μάθηση και λειτουργήσαμε μέσα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού δράματος. Σε προεπιλεγμένα από 

τις επισκέψεις μας μέρη, εφαρμόσαμε δραστηριότητες προσομοίωσης και παιχνιδιού ρόλων. 

Κατασκευάσαμε στολές των ιπποτών από απλά υλικά, όπως υφάσματα  και χαρτόνια. Μοιράσαμε 

ρόλους σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις των παιδιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

που δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ των μαθητών, πραγματοποιήσαμε κλήρωση. 

Στην τρίτη και τελευταία επίσκεψή μας στη μεσαιωνική πόλη οι μικροί μας μαθητές 

απήλαυσαν τη χαρά του εκπαιδευτικού δράματος. Συγκεκριμένα στην οδό ιπποτών, υποδύθηκαν 

τους επικεφαλής των Ταγμάτων, τους αξιωματικούς, τους κληρικούς και τους υπηρέτες 

παρουσιάζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και μια σύντομη ιστορία για το 

πώς βρέθηκαν στο νησί της Ρόδου. Επίσης, έγινε μια σύντομη παρουσίαση των επτά ιπποτικών 

«γλωσσών» που βρίσκονται στην οδό. Στο κατάλυμα της Ισπανίας τα παιδιά συμπλήρωσαν τη 

δράση τους μιμούμενα ιππότες που συζητούσαν και συνεστιάζονταν. 

 Στο νοσοκομείο των ιπποτών, μετά από άδεια που μας παραχωρήθηκε από την αρχαιολογική 

υπηρεσία, τα παιδιά πραγματοποίησαν ένα μικρό δρώμενο που θέμα του είχε την περίθαλψη και 

την φροντίδα άρρωστων προσκυνητών και πολεμιστών. Χωρισμένα σε δύο ομάδες αντάλλαξαν 

διαλόγους σχετικούς με την προάσπιση της Χριστιανοσύνης αλλά και με την απόκρουση των 

εχθρών που απειλούσαν το νησί, τους Οθωμανούς Τούρκους. Μέσα από τις στιχομυθίες των 

μαθητών προέκυψαν οι τρεις τάξεις των αδελφών νοσοκόμων που ήταν:1.Οι ιππότες της 

δικαιοσύνης, 2.Οι Καπελάνοι και 3.Οι Σεργέντες. Στο ισόγειο του κτιρίου, όπου υπάρχει μια 

μεγάλη εσωτερική αυλή με αποθήκες γύρω-γύρω, οι μαθητές,  χωρισμένοι σε ομάδες, υποδύθηκαν 

τις διάφορες ασχολίες που είχαν οι ιππότες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη 

διαβίωσή τους. Δεν παρέλειψαν να αναπαραστήσουν μοναχούς που μοίραζαν τη ζωή και το χρόνο 

τους μεταξύ στρατιωτικών ασκήσεων και προσευχών. Δύο μαθήτριες των τάξεων, μία από κάθε 

τμήμα, παρουσίασαν δύο στολές των κοριτσιών και των γυναικών της εποχής, δανεισμένες από το 

βεστιάριο του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ  που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο νησί από το 2006. 

Τέλος, στην αυλή του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου πραγματοποιήθηκε δρώμενο 

μεταξύ του Πιέρ ντ’ Ωμπυσόν, μαγίστρου, κατά την πολιορκία του Μεζίχ Πασά. Σε αυτή τη μικρή 

δραματοποίηση ο Μάγιστρος προτρέπει τους ιππότες και τους κατοίκους της Ρόδου και των άλλων 

νησιών να υπερασπιστούν το νησί. Οι ιππότες και οι κάτοικοι ορκίζονται σε απόλυτη υποταγή και 

υπόσχονται έτσι να πράξουν. Μετά τα πέρας των δραματοποιήσεων, έγινε εκτενής συζήτηση για τα 

ιστορικά και πολεμικά γεγονότα της εποχής και τα παιδιά κλήθηκαν να τοποθετηθούν κρίνοντας τα 

πρόσωπα και τις καταστάσεις. Με αυτό τον τρόπο μέσα από τις θέσεις τους ανέπτυξαν την κριτική 

τους ικανότητα μελετώντας τα γεγονότα από μια άλλη ματιά εφόσον ουσιαστικά μπήκαν στη θέση 

των εμπλεκομένων. 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

Το τελευταίο μέρος της εκπαιδευτικής μας δράσης περιλάμβανε το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του ηλεκτρονικού πλοηγού στην παλιά πόλη της Ρόδου. Αρχικά, επιλέξαμε τα 

κυριότερα σημεία, που θα θέλαμε να προβάλουμε στον πλοηγό μας. Στη συνέχεια επιλέξαμε τον 

χάρτη που θα χρησιμοποιούσαμε. Οι πληροφορίες και τα κείμενα για τα μνημεία και τα αξιοθέατα 

ήταν ήδη έτοιμα από την πρώτη φάση του προγράμματος. Η υλοποίηση έγινε στο εργαστήριο 

Πληροφορικής του σχολείου. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών πραγματοποιήθηκε με τη 

μεταφορά των φωτογραφιών από τη φωτογραφική τους μηχανή στον υπολογιστή τους. Στη 

συνέχεια πληκτρολόγησαν τα κείμενα που είχαν επιλέξει να συνοδεύουν τις φωτογραφίες και τις 

εικόνες της παρουσίασης στον πλοηγό. Τέλος, επιμελήθηκαν το αισθητικό κομμάτι της 

ηλεκτρονικής πλοήγησης, αφού το πρόγραμμα Aurora 3D Presentetion έδινε αυτή τη δυνατότητα. 

3.Συμπεράσματα 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχειρήσαμε την προσέγγιση της θεματικής ενότητας 

«Γνωρίζω τον τόπο μου» της Δ΄ τάξης του δημοτικού μέσα σε ένα μαθητοκεντρικό πλαίσιο 

ωθώντας τα παιδιά να αυτενεργήσουν, να παρατηρήσουν, να κρίνουν και να δημιουργήσουν. 

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μέσα από τις δραστηριότητες της βιωματικής μάθησης και τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών οι εκπαιδευόμενοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την ιστορική γνώση 

αξιοποιώντας τη διερεύνηση, τη κριτική και τη δημιουργική σκέψη, καταλήγοντας στην 

επεξεργασμένη βιωματική γνώση, που τους επέτρεψε μια εναλλακτική προσέγγιση, τόσο σε 

επίπεδο πρόσληψης όσο και σε επίπεδο μετάδοσης της γνώσης. 

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο μέρος του προγράμματος τα παιδιά κατάφεραν να μελετήσουν 

και να επεξεργαστούν πληροφορίες της ιστορίας της Παλιάς Πόλης της Ρόδου, αναπτύσσοντας 

δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας καθώς  και χρήσης πολλαπλών πηγών πληροφόρησης,  

αξιοποιώντας τις αρχές της βιωματικής μάθηση. Στο δεύτερο μέρος οι μικροί μαθητές κατάφεραν 

μέσα από το εκπαιδευτικό δράμα να μυηθούν στην καθημερινότητα της εποχής και να σταθούν με 

κριτική ματιά απέναντι στα γεγονότα της εποχής. Τέλος, κατά το τρίτο μέρος, χρησιμοποιώντας τις 

δυνατότητες που τους δίνονταν από τη χρήση των ΤΠΕ, τα παιδιά  ανέπτυξαν τη δεξιότητα του 

προσανατολισμού σε ηλεκτρονικό τόπο ενώ ταυτόχρονα καλλιεργήθηκε η δεξιότητα της 

μεταγνώσης μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας του ηλεκτρονικού πλοηγού. 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης θα παρουσιάσουμε το μετασχηματισμό του συμβατικού 

Εκπαιδευτικού Υλικού (εγχειριδίου) της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε τάξης του 

Δημοτικου και τη δημιουργία πολυμορφικού Εκπαιδευτικού Υλικού με τις αρχές και τη 

μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό που δημιουργήθηκε δεν υποβιβάζει αλλά συμπληρώνει το σχολικό 

εγχειρίδιο αξιοποιώντας εργαλεία και εφαρμογές του WEB 2.0, κάνοντας τη διδασκαλία στην τάξη 

αλλά και τη μελέτη του υλικού στο σπίτι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικασία με 

ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα. Η ύλη παρουσιάζεται στην τάξη όχι μόνο από το βιβλίο 

και τη συζήτηση, αλλά μέσα από διαφορετικές πηγές παροχής πληροφορίας (εικόνα, ήχος, βίντεο) 
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και την αξιοποίηση πολλαπλών τεχνικών διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, παιχνίδι 

ρόλων, βιωματική προσέγγιση). 

Με την παρούσα λοιπόν παρέμβαση η συμβατική σχολική εκπαίδευση συμπληρώνεται από 

την σχολική εξ Αποστάσεως εκπαίδευση, δημιουργώντας ένα αρμονικό σύνολο, που βελτιώνει την 

ποιότητα  της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, 

μετασχηματισμός συμβατικού υλικού, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

1. Εισαγωγή 

Στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολείο οφείλει να προετοιμάζει τους 

μαθητές ως αυριανούς πολίτες της χώρας του. Δεν αρκεί  να έχουμε μαθητές – μελλοντικούς 

πολίτες με στείρες γνώσεις που δεν θα αξιοποιούνται. Οφείλει το σχολείο να καλλιεργήσει 

δεξιότητες και στάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως εφόδια από τους πολίτες του αύριο. Μαθητές 

που θα μπορούν να αναζητήσουν τη γνώση και την πληροφορία αυτόνομα και να την αξιοποιήσουν 

προς όφελος τους και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου κατ’ επέκταση.  

Οι παραπάνω προβληματισμοί φαίνεται να βρίσκουν μερικώς απάντηση – σε επίπεδο 

στοχοθεσίας -  μέσα από το αυτοτελές μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής των Ε΄και 

ΣΤ΄τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο Βιβλίο Δασκάλου 

(2009), η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει όχι μόνο στην απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, 

αλλά και στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν το 

σύγχρονο δημοκρατικό πολίτη. Ένα πολίτη που καλείται να ζήσει και να συνυπάρξει με τους 

άλλους  στα πλαίσια της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Διεθνούς Κοινότητας.  

Για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω απαιτείται εκσυγχρονισμός των διδακτικών μεθόδων. 

Όπως  υποστηρίζει και ο Φιλιππούσης (2015), η κοινωνία της πληροφορίας χρειάζεται μια 

μετασχηματιστική παιδαγωγική για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών. Η αξιοποίηση των 

προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών με παιδαγωγικούς και κοινωνικούς όρους που ενθαρρύνουν 

την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και συμβάλλουν στη δημιουργία συνεργατικών 

περιβαλλόντων μάθησης τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως (Αναστασιάδης, 2006) φαίνεται 

να είναι ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και πρόκληση για τον εκπαιδευτικό ώστε 

να διαπεραιώνει μια αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία για τους μαθητές του. Η επιλογή 

λοιπόν της συμπληρωματικής σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως καινοτόμος εκπαιδευτική 

πρακτική, και ο μετασχηματισμός του συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού φαίνεται να παρέχουν 

στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει μια πιο αποτελεσματική μαθησιακή 

διαδικασία. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το πολυμορφικό Εκπαιδευτικό Υλικό στη σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Το εκπαιδευτικό υλικό (ΕΥ) – κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο και οτιδήποτε άλλο μπορεί να 

συμβάλει στη μαθησιακή διαδικασία – έχει  κυρίαρχο ρόλο. Ειδικά στην εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση που ο διδάσκοντας και ο μαθητευόμενος βρίσκονται σε  απόσταση ο ρόλος του είναι 

ακόμα πιο ενισχυμένος. Ο Λιοναράκης (2001) χαρακτηρίζει το ΕΥ ως τον κύριο μοχλό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και τονίζει ότι ο σχεδιασμός του είναι από τα πιο βασικά ζητήματα. Η 

Μανούσου (2008) δείχνει τη σπουδαιότητα του μέσα από το σχήμα που ακολουθεί. 
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Σχήμα 2: Το εκπαιδευτικό υλικό στην ΕξΑΕ (Μανούσου,2008) 

 

Ο Λιοναράκης (2001) ορίζει την πολυμορφικότητα ως βασικό κριτήριο ποιότητας στην 

παρεχόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με την τεχνολογική εξέλιξη των μορφών επικοινωνίας 

και την είσοδό της στην εκπαιδευτική διαδικασία η «φυσική απόσταση» τείνει να εκμηδενιστεί. 

Αυτό που έρχεται να αντικαταστήσει την έννοια της απόστασης, να την εμπλουτίσει, να την 

μεταμορφώσει σε μια διαδικασία ποιοτικής εκπαίδευσης είναι η ποικιλία στα μέσα εκπαίδευσης και 

επικοινωνίας και ο πλουραλισμός στις αρχές μάθησης και διδασκαλίας. Υπογραμμίζει λοιπόν τρία 

βασικά σημεία της πολυμορφικότητας: 

 Την ποιοτική της διάσταση στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 

 Την πολυλειτουργικότητα της ως προς την ευελιξία της διαχείρισής της από τη μεριά των 

διδασκόντων και διδασκομένων. 

 Την υιοθεσία και  ευχρηστία όλων των ευέλικτων μέσων και εργαλείων που στηρίζουν μια 

ευέλικτη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. 

Αναμφισβήτητα το ΕΥ για να είναι μαθησιακά αποτελεσματικό θα πρέπει να πληροί ποιοτικά 

κριτήρια. Ο Garisson (2000), σε μελέτη του, διαπιστώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

ασκούντων εξ αποστάσεως εκπαίδευση  συγκλίνουν στο ότι το ζήτημα της ποιότητας στην ΕξΑΕ 

είναι το πιο σημαντικό. Δεδομένου λοιπόν του ρόλου που διαδραματίζει το ΕΥ στην ποιότητα της 

εξ αποστάσεως παρεχόμενης εκπαίδευσης, η Μανούσου (2008) ορίζει μια σειρά από λειτουργίες 

που θα πρέπει αυτό να επιτελεί: 

 Να παρουσιάζει την πραγματικότητα στους εκπαιδευόμενους μέσα από επιλεγμένο 

πληροφοριακό υλικό, διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο που να προωθεί την αυτόνομη, 

αυτενεργό και ανακαλυπτική μάθηση. 

 Να παρέχει συγκεκριμένες παιδαγωγικές κατευθύνσεις, μέσα από ένα πλούσιο σε 

ερεθίσματα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι εμπλεκόμενοι 

ενεργά, να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. 

 Να κινητοποιεί παρέχοντας συνεχώς κίνητρα για μάθηση, εμψύχωση και ενθάρρυνση. 

 Να δίνει τη δυνατότητα μέσα από πολύπλευρες δραστηριότητες να γίνεται σε βάθος 

εμπέδωση του περιεχομένου. 

 Να συμβάλλει συστηματικά στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των εκπαιδευομένων. 

 Να εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με πολύπλευρες διαδικασίες αξιολόγησης. 
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Η κατασκευή ενός τέτοιου ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού σίγουρα δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Σε κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του προγράμματος 

σπουδών είναι πρωταρχικής σημασίας. Στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση όμως υπάρχουν ειδικές 

συνθήκες που κάνουν τον τομέα αυτό ακόμα πιο σημαντικό (Moore, 2013). O Λιοναράκης (2001, 

2006) τονίζει ότι το ΕΥ στην εκπαίδευση από απόσταση είναι ένα πολυμορφικό υλικό έντυπης και 

οπτικοακουστικής μορφής, που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται σύμφωνα με τις αρχές που θέτει η εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία. 

2.2. Ο μετασχηματισμός και η δημιουργία του πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού «Έχουμε 

δικαιώματα και υποχρεώσεις» 

Ο σχεδιασµός Ε.Υ. είναι µια διαδικασία, η οποία βασίζεται στις θεωρίες µάθησης, µε 

κεντρικό άξονα τη θέση ότι «αφορά οτιδήποτε πραγµατοποιείται προκειµένου να διευκολύνει τη 

µάθηση» (Holmberg, 1995, Winn, 1997, Reigeluth, 1997, Λιοναράκης, 2001, οπ. αναφ. στο 

Μανούσου, 2008). 

Ο σχεδιασμός και η δημιουργία του πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή 

συμπληρωματικής σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού με τίτλο 

«Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις» στηρίχτηκε σε 3 άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής: 

 Στα χαρακτηριστικά του υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 Στα χαρακτηριστικά του υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 Στα χαρακτηριστικά του υλικού για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

Στο Σχήμα 2 που ακολουθεί αποτυπώνονται σχηματικά οι άξονες οι αρχές των οποίων 

επηρέασαν τη δημιουργία του ΕΥ. 

 
 

Σχήμα 2: Άξονες δημιουργίας ΕΥ «Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις» 

 

Το ΕΥ που μετασχηματίστηκε και εφαρμόστηκε παρουσιάζεται σε δύο μορφές. Η πρώτη 

περιέλάμβανε έντυπο και ψηφιακό υλικό που αξιοποιήθηκε εντός τάξης και η δεύτερη μορφή 

περιελάμβανε υλικό στο διαδίκτυο με το οποίο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή στο χώρο τους.  Η 

εξίσωση στο σχήμα 4, που ακολουθεί, αποτυπώνει τις δύο μορφές – φάσεις του ΕΥ. 

Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν να διδαχθούν δύο κεφάλαια από το σχολικό βιβλίο της ΚΠΑ, 

που αποτέλασαν και τη βάση για μετατροπή του συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε 

πολυμορφικό με τη μεθοδολογία της εξΑΕ. Τα δύο αυτά κεφάλαια βρίσκονται στη Β’ Ενότητα του 

σχολικού βιβλίου και έχουν τίτλο: 

1ο Κεφάλαιο: Γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας 

2ο Κεφάλαιο: Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας 
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Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η πολυµορφικότητα, η οποία επιτυγχάνεται εκτός των 

άλλων και µε την αξιοποίηση των πολυµέσων και της οπτικοακουστικής γλώσσας. Έχει ήδη 

αναφερθεί ότι η πολυμορφικότητα στο ΕΥ είναι και βασικός παράγοντας της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητάς του, αφού το υλικό αποτελεί  τον κύριο µοχλό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Λιοναράκης, 2001).  

 

 
Σχήμα 3: Οι μορφές του ΕΥ «Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις» 

 

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού εξαρτάται από το γενικότερο παιδαγωγικό σχεδιασµό, 

στο πλαίσιο του οποίου καθορίζονται οι θεωρίες µάθησης, µε τις οποίες θα αναπτυχθεί, ο βαθµός 

αλληλεπίδρασής του µε τους εκπαιδευόµενους, τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν και η µέθοδος 

αξιοποίησής του ώστε να είναι αποτελεσµατικά (Μακράκης 2000).  

Γενικότερος σκοπός ήταν η δηµιουργία ΕΥ, το οποίο σύµφωνα µε τον Holmberg (1995) 

«καθοδηγεί, διδάσκει µε το να προκαλεί ανακαλυπτική µάθηση και / ή µε το να δίδει 

ολοκληρωµένες εξηγήσεις µε διασαφηνισµένα παραδείγµατα, παρέχοντας διαφόρων ειδών 

ασκήσεις, µε το να αναφέρονται διαρκώς αυτά που ο µαθητής έχει ήδη µάθει και µε το να 

προετοιµάζει το δρόµο για πετυχηµένες λύσεις προβληµάτων». 

2.3 Οι μορφές και τα μέσα του εκπαιδευτικού υλικού 

Το εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής παρέμβασης για τη 

συμπληρωματική σχολική ΕξΑΕ περιλαμβάνει τις εξής μορφές και μέσα: 

 Σχολικό βιβλίο (βιβλίο μαθητή) της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (που αποτέλεσε, 

μαζί με το βιβλίο δασκάλου, τη βάση για το μετασχηματισμό του υλικού με τη μεθοδολογία 

της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης) 

 Έντυπο υλικό (φύλλα εργασίας, οδηγίες εγγραφής στην πλατφόρμα, οδηγίες πλοήγησης) 

 Παρουσίαση σε Microsoft Powerpoint 

 Βίντεο 

 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα http://chamilo.datacenter.uoc.gr που 

σχεδιάστηκε μέσω του https://h5p.org 

 Έντυπο υλικό από την πλατφόρμα, για τους μαθητές που δεν κατάφεραν να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε ηλεκτρονική συσκευή για να αλληλεπιδράσουν με το υλικό στο χώρο τους. 

Αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι το έντυπο υλικό στερούνταν στοιχεία της 

πολυμορφικότητας που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. 

2.4 H εφαρμογή του πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού «Έχουμε δικαιώματα και 

υποχρεώσεις» 

Το πολυμορφικό ΕΥ που δημιουργήθηκε εφαρμόστηκε σε 26 μαθητές Ε΄ τάξης του 23ου 

Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής 

http://chamilo.datacenter.uoc.gr/
https://h5p.org/
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Αγωγής, το Γ τρίμηνο του σχολικού έτους 2017-2018. Το σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνει τον 

τρόπο διάρθρωσης και μελέτης του υλικού. 

 
 

Σχήμα 4: Η Δομή του ΕΥ «Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις» 

 

Στην παρούσα παρέμβαση επιλέχθηκε η εκπαιδευτική έρευνα δράσης γιατί συνδυάζει την 

ουσιαστική δράση μέσα στο σχολείο με τη διαδικασία της έρευνας. Η έρευνα δράσης εμπλέκοντας 

τον  εκπαιδευτικό σε μια ερευνητική διαδικασία τον προτρέπει να συνδυάσει την έρευνα με τη 

διδασκαλία, καθιστώντας τον ουσιαστικά εκπαιδευτικό – ερευνητή (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 

Τόσο ο μετασχηματισμός του συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού, όσο και η διδακτική εφαρμογή 

ακολούθησε τη σπειροειδή διαδικασία της έρευνας δράσης, η οποία αποτυπώνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί: 

 

 
 

Σχήμα 5: Η σπειροειδής διαδικασία της έρευνας δράσης (Zuber & Skerritt (2001, οπ.  αναφ. στο Μπανίδης, χχ) 
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Στην πρώτη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, αφού σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό, 

πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία του στην τάξη στην προβλεπόμενη, από το ωρολόγιο πρόγραμμα 

του Δημοτικού Σχολείου, διδακτική ώρα. Οι μαθητές παρακολούθησαν μια παρουσίαση σε 

Powerpoint, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την εξέλιξη όλης της διδακτικής διαδικασίας  και στη 

συνέχεια κλήθηκαν να αλληλεπιδράσουν αυτόνομα με το εξ αποστάσεως ΕΥ στο χώρο τους.  Για 

κάθε μαθητή είχε δημιουργηθεί προσωπικός λογαριασμός στην πλατφόρμα μάθησης, όπου 

μπορούσε να εισέλθει με τη χρήση προσωπικών κωδικών. 

 Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκαν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των μαθητών σχετικά με την 

εμπειρία τους με το πολυμορφικό ΕΥ, σχεδιάστηκε το υλικό της δεύτερης ενότητας και 

ακολουθήθηκε η δεύτερη φάση της ερευνητικής διαδικασίας. Και σε αυτή τη φάση τα βήματα που 

ακολουθήθηκαν ήταν ακριβώς ίδια με την πρώτη φάση, τηρώντας την επαλληλία των κύκλων της 

έρευνας – δράσης.  

Με την ολοκλήρωση των δύο κύκλων, οι οποίοι αποτυπώνονται στο σχήμα 5, οδηγηθήκαμε 

στην εξαγωγή των συμπερασμάτων της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε. Αξίζει στο σημείο 

αυτό, πριν από τα συμπεράσματα, να παραθέσουμε μερικές εικόνες από την εφαρμογή του 

καινοτόμου ΕΥ. 

 

  

 
Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από τη διδασκαλία της 1ης ενότητας «Γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας , αναλαμβάνουμε τις 

υποχρεώσεις μας» στην τάξη. 

 

 

 
Εικόνα 2: Απόσπασμα από το εντός τάξης ΕΥ, όπου οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε ομάδες. 
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Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από το εξ αποστάσεως ΕΥ, που ο μαθητής καλείται να μελετήσει. 

 

 
 

Εικόνα 4: Η μελέτη του εξ αποστάσεως υλικού (Η φωτογραφία εστάλη από  γονέα, την ώρα που η κόρη του αλληλεπιδρούσε 

με το υλικό στο διαδίκτυο). 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

http://chamilo.datacenter.uoc.gr/metchamilo/main/auth/inscription.php του Εργαστηρίου Δια Βίου 

και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΙΒΕΑ), που ανήκει στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

3. Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή του υλικού αυτού έφερε μια καινοτόμο προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας, 

στους μαθητές που εφαρμόστηκε, με διπλή διάσταση. Από τη μία εισήγε ένα νέο τρόπο 

αντιμετώπισης του διδακτικού έργου στην τάξη, βάσει του οποίου η νέα πληροφορία 

παρουσιάζεται με πλήθος μορφών (κείμενο, εικόνα, βίντεο, κινούμενη εικόνα (animation), χρήση 

άλλων εφαρμογών που προσφέρονται δωρεάν στο διαδίκτυο). Έτσι το σχολικό εγχειρίδιο και ο 

εκπαιδευτικός δεν αποτελούν τις μοναδικές πηγές γνώσης, αλλά συμπληρώνονται ευχάριστα  από 

την παιδαγωγική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών. Και φυσικά όλα τα 

παραπάνω με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας, όπως η εργασία σε μικρότερες ομάδες, η 

http://chamilo.datacenter.uoc.gr/metchamilo/main/auth/inscription.php
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βιωματική προσέγγιση των νέων γνώσεων, η ανακαλυπτική μάθηση, το παιχνίδι ρόλων, και η 

οικοδόμηση της νέας γνώσης πάνω στην προϋπάρχουσα που φέρνουν τους μαθητές στο επίκεντρο 

δίνοντας τους ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία και αυτό αποτυπώθηκε στη διάθεση για συμμετοχή 

των συγκεκριμένων μαθητών. Να σημειωθεί  στο σημείο αυτό ότι ο μόνος εξοπλισμός που 

χρειάστηκε ήταν ένα laptop και ένας προτζέκτορας και αυτό αναφέρεται γιατί οι εκπαιδευτικοί, στα 

πλαίσια εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού της διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, 

παρουσιάζουν διστακτικότητα, όπως διαπιστώνει και η Κεραμιδά (2010) στη διδακτορική της 

διατριβή.  

Από την άλλη έφερε καινοτομία ως προς τη δυνατότητα που έδωσε στους μαθητές να 

συμπληρώσουν τις γνώσεις τους γύρω από την διδαχθείσα ενότητα με το να μελετήσουν επιπλέον 

στοιχεία ή και να εμβαθύνουν σε αυτό που διδάχθηκαν, το οποίο στα πλαίσια των 45 λεπτών της 

διδακτικής ώρας, που διατίθεται για το μάθημα της ΚΠΑ δεν ήταν εφικτό να γίνει. Και αυτή η 

διάσταση πραγματώθηκε μέσω πολυμορφικού και πάλι εκπαιδευτικού υλικού που σχεδιάστηκε 

ειδικά για το σκοπό αυτό αποκλειστικά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, απαιτώντας βέβαια  

συσκευή  (υπολογιστή/ laptop/ tablet) και σύνδεση στο διαδίκτυο και τις στοιχειώδεις γνώσεις 

χειρισμού τέτοιων συσκευών από τους μαθητές για να το μελετήσουν. 
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Abstract 

This paper will try to examine school teachers’ perceptions and views about video game 

based learning in the subject of History in Greece, Crete. How teachers perceive the video games in 

the teaching and learning procedure in the history lesson, how they believe video games could 

affect the teaching and learning procedure and how video games could have a positive impact in the 

subject of history. Moreover, why video games are a very uncommon way of teaching and learning 

and how they could have a role in the curriculum about the history lesson. 

 

Keywords: History, video-games, education, game-based learning 

1. Introduction 

Teachers have a significant role in the education field, their perceptions about any subject 

have serious impact on the teaching procedure and therefore on the students’ learning procedure. It 

is very important to comprehend their views and their beliefs, in this case about video games in the 

history lesson, in order to examine the applicability of the new technology in the teaching and 

learning procedure. Teachers are the most suitable people who can give critical answers about their 

classroom and their students. This is the main reason that this study will focus on teachers’ 

perceptions and views. 

In Greece, video game based learning is marginalized and all the attempts to include it in the 

teaching and learning procedure is only for research purposes. For instance, Virvou (2002) created 

an educational game with the aim to teach geography to a Greek primary school students. She 

conducted an experiment to assess the improvement of the students who used the game for their 

learning and she mentions that students had a slightly improvement and  that they found the lessons 

more interesting. However, when the research ends, the traditional learning returns to its place and 

concerning the evidences, teachers face video games as guilty. 

History subject is usually a demanding and complicated lesson for the students. Its complex 

ideas and the plethora of different names and times discourage students and sometimes make them 

unable and unwilling to comprehend it. Also, usually it is described as "boring" because students 

are listening passively and trying to memorise information. Therefore, introducing a video game to  

students that promotes the learning of history could give them an active role in the construction of 

their knowledge about history, as well as to help them get motivated in their studies due to the 

challenge and fun that video games provide. Corbeil and Laveault (2011) claim that a video game’s 
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immersive environment helps learners question the narrative of historiography from argumentation, 

and it implies an exercise of reconstruction and reorganization of the information. 

2. Main Body 

2.1. Analysis 

Video Games & Game Based Learning were analysed at a first point in order to define the 

term of video games, to understand in depth their features and to examine concerns that arise 

regarding them. Then, learning theories were defined in accordance with game based learning and 

its utility in learning. Finally, concerns regarding video games in learning were mentioned. At a 

second point, the paper was referred to studies that have been conducted abroad and in Greece 

regarding video games in an education context and for educational purposes. Also, it was mentioned 

the current situation of the history subject in the Greek school and how video games could be used 

in the teaching and learning procedure. 

2.2. Methodology 

This research is designed in a specific country and for a specific topic, hence, it showcases the 

social context of that environment. In a case study the principles for the data collection are the 

different sources of evidence, their associations and the purpose of the research (Yin, 2003).  

The instrument employed in this study for the data collection will be a questionnaire and 

unstructured interviews with teachers. The questionnaire is the connecting tool between the 

researcher and the teachers. The questionnaires will allow the researcher to approach the research 

questions that have been proposed. Consequently, with unstructed interviews, the researcher will 

focus on the deeper understanding of the way teachers understand and interpret the meanings.  

The teachers that took part in this research were 72. In the next chapters, stats, figures and 

tables will always be n=72. While 6 of them were being interviewed. Participants were asked if they 

want to participate in this research and they were not forced by either the researcher or the school 

manager. All the participants were teachers in public secondary schools of Heraklion, Crete. The 

sample size was enough to reflect on the median opinions, since the total of secondary school 

teachers that teach history in Heraklion, Crete are approximately 110. For validity reasons, a pilot 

questionnaire was completed by 8 teachers and then the final questionnaire was conducted. 

The first part of the questionnaire examined the current situation about the video games in the 

school and in particular, in the subject of history and then  the perceptions and the views of the 

teachers were analysed. A semi-structured questionnaire with 14 questions, which 3 of them were 

Likert-scale questions (1=strongly disagree to 5=strongly agree) and 1 was an open question where 

the participants could mention anything they want to. 

Unstructured interviews of 6 participants were enough to detect a main theme. The interviews 

provided flexibility and freedom to the interviewees and then, some specific examples were 

presented in order that the interviewee will answer under real examples. Specifically, the 

interviewees played the game “Minecraft for Education” for 40 minutes. In that lesson, they 

explored a medieval village, built in Minecraft, to find out what it was like to live in Britain during 

medieval times. They had to complete a task and then to comment on the whole procedure. Before 

they proceeded to the game, the researcher explained them the purposes of the game “Minecraft for 

Education” in order teachers to understand what they were doing and how it works. 

2.3. Findings 

First of all, the majority of the teachers consider that video games in the history lesson could 

be beneficial. The 35% believes to some extent, 36% quite a lot and 21% to a great deal. However, 

the 7% answered “a little” and 1% “do not know”. According to the mean, teachers believe that 
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video games are useful in the history lesson and the standard deviation shows that their perceptions 

varied quite a bit. (N=72, M=4.13, SD=4.79). Despite teacher’s education is not related with video 

games and they have never been trained about any learning theory in combination with video 

games, most of them have a positive view about them in the history lesson. 

Also, on the question “if you have the option to include a video game in your teaching 

procedure. How will you use it?” 76% of the teachers answered as a supportive tool, 20% as only 

for homework, 2% as a main tool and 2% will not use it at all. According to the mean, most 

teachers believe that video games in the teaching procedure are mostly useful as a supportive tool 

and the standard deviation reassures it (N=72, M=2.44, SD=2.44). 

Most of the participants consider that video games could have a supportive role in the 

classroom during the lesson and this percentage, 76%, demonstrates that that teachers perceive that 

video games could have a beneficial impact in the teaching and learning procedure.  

Furthermore, there were a wide range of responses about the purpose of the video games in 

the history lesson. Most of the teachers, 48%, answered that video games could be used in order 

historical facts to be memorised by students. Then, 27% answered that they would be beneficial for 

students to deeply understand a historical fact, 20% to learn history according to the curriculum and 

4% gave a neutral answer. While, 1% answered that video games are not useful for learning 

purposes. Teachers perceptions according to the mean tends to that the video games primary role 

are to help students remember important history information (N=72, M=3.12, SD=5.82). Moreover, 

related to the perceived benefits of video games in history lesson it can be noticed that 61% of the 

teachers agree that video games can be helpful for student’s learning while 15% totally agreed and 

20% were neutral. Also, 58% agree that video games will engage and motivate students to learn 

history, 17% totally agree and 21% are neutral. However, the only point that demonstrates an 

ambiguous view from the teachers is, if video games increase cultural awareness where 50% of the 

teachers are neutral, 26% agree and 14% disagree. At this point it should be mentioned that teachers 

have a positive view about video games in general. They believe on the beneficial role of the video 

games but when it becomes more specific they are not sure and they are sceptical. The 50% on the 

cultural awareness question indicates that they do not have a clear suggestion of how a video game 

could have an impact in the history classroom.  

Furthermore, on the next question about the concerns related on video games, teachers believe 

that they are too complicated to use them in the classroom. 18% of the teachers totally agree, 54% 

agree, 13% are neutral and 15% disagree. Also, they consider that parents might be unhappy when 

their children spend time on video games. 57% of participants agree on that, 4% totally agree, 22% 

are neutral and 17% disagree. 

On the other hand, participants do not have a clear viewpoint about the disadvantages of the 

video games. 5% totally disagree that video games can be harmful for students, 41% disagree, 26% 

are neutral, 24% agree and 4% totally agree. Also, 7% totally agree that video games can be 

distracting, 39% agree, 32% are neutral and 22% disagree. The above responses demonstrate a 

slightly positive viewpoint of teachers in favor of video games since the highest percentage of the 

answers were on the complexity of the usage of video games in the classroom. In addition, 41% of 

the teachers that disagree on the harmful effects for students demonstrates that teachers consider 

that under their guidance video games could have a positive impact. 

Moreover, related to the barriers of using video games in the subject of history most of the 

teachers agree on them. Specifically, 36% of the teachers totally agree on the lack of supporting 

materials that could enhance the learning procedure with video games, 56% agree, 6% are neutral 

and 2% disagree. Also, 35% totally agree on the lack of teacher resources available for teacher’s 

training on how to utilise video games in the classroom, 57% agree, 7% are neutral and 1% 

disagree. 

 Regarding to the interviews, the principal aim was to detect different views from each 

interviewee in order to analyse alternative themes on their perceptions about video games in history. 
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However, all the interviews were around the same basic theme with minor different opinions 

between each interviewee. The first part of this analysis will be the time before they played the 

video game and the second part will be after they played the video game. 

The main theme that could be concluded from the interviews is that in a theoretic framework, 

the teachers believe on the impact of the video games in the teaching and learning procedure. They 

agree that video games can be a very effective tool for the new generation and the new technology 

era. Teaching could acquire many aspects, such as avoiding monotony and offering new kind of 

motivation to students. Also, learning could be more interesting for students, as they will have the 

chance to acquire the new knowledge in a modern way which conform to their life attitude.  

The second theme was detected on the way that teachers lack of this kind of knowledge and 

training. Even if they are in favor of the video games in the classroom, they do not know how to use 

them. Hence, even if they have the opportunity to apply them in the classroom, they believe that it 

will not be beneficial either for the teaching or for the learning procedure. During the interview, 

while they were playing the game “Minecraft” it was very clear that they had lack of basic video 

games knowledge, as some of them they did not know the basic movement features of the keyboard.  

Finally, the last theme was noticed on the dissatisfaction of the teachers regarding the lack of 

ICT materials. They claimed that it is very important for a school to be fully equipped as it gives 

motivation for them to try and invest time on the new technology. They believe that it is essential 

for a school classroom to be fully equipped before they integrate the video game in the teaching and 

learning procedure. They were wondering how they could change their learning style, if the school 

environment does not offer them this opportunity. 

3. Discussion 

Studying in depth the findings of this research, which were presented in detail above and 

analysing its results, it can be concluded on the above deductions. 

First of all, this case study demonstrates that teachers perceive video games as something 

new, beneficial and challenging for the Greek school. They believe on video game’s positive impact 

but they also recognise that the Greek education system is not ready to include them in its schools. 

It is noticed that there is lack of the most basic material which is computers in the schools. Even if 

teachers accept video games in their teaching procedure, they cannot use them because of the lack 

of materials. Although, some schools possess computers but they are not enough for the students.  

Furthermore, teachers want to be trained for this new technology. They want to include video 

games in the classroom but they need to be educated before moving forward. They know that this 

demands a lot of time but they have they willpower and the determination to achieve this aim. 

People in charge of education should pay attention to teachers and try to create the framework for 

the inclusion of video games in the Greek school. Even if they believe that this will not work and 

will have minor progress, they could try and examine how it can be done. In the case of 

underachievement, the next step is the improvement and not the expulsion. With the variable uses 

of computers the role of the teachers is changing from a knowledge transmitter to a coordinator, 

organizer, facilitator and supporter of learning, sometimes apprentice and learner, similar as their 

students. It is immeasurable in their field information and skills that one can acquire, engaged with 

new technologies that is not able to know everything or the same things as others. The students and 

teacher relationship could be also changed qualitatively, since it will not be a lecturer for the 

students at the edge of the classroom, but an educator standing next to them to provide help and 

guide them.  

Specifically, teachers should guide, animate and respond to the needs of their students, while 

regulating their interaction with the surveillance material. Monitor the interaction of the student 

with the software, looking at the corresponding PC screen or by its own, as long as the PCs are 

connected to the network. Evaluate the results of students' work (whether in print or in electronic 

form as long as they can combine both), organize the lesson by assigning tasks to groups of students 
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and promote co-operative learning of students. Cooperate with other teachers in other schools to 

create, develop and exchange ideas. Find additional material to experiment with the game activities 

offered and to find the teaching value in relation to the needs of their students, where it is necessary, 

they could reshape or enrich them with new materials such as historical sources, questions, games. 

However, this new role, presents new demands and difficulties, such as time management, 

synthesis of experiences and appropriate use of different games systems and interfaces are some of 

these requirements. The most important contribution of teachers lie in their ability to properly 

organise the learning environment, respond to the different students teaching and learning needs, to 

adopt modern strategies and appropriate methods and to use them diverse opportunities for 

reflection and learning. 

Video games could complement history lesson gaps and weaknesses conventional teaching 

material of the subject of history and contribute to the creation of a rich, attractive and challenging 

learning environment, promoting exploratory, active and creative learning. However, this does not 

negate the need for replacement or modification of the textbook so that it responds better in modern 

times, as both (video games and text book) are teachers’ tools in order to conduct better the 

educational process. 

Teachers are indispensable to prepare the students of the next generation. Using video games 

in educational procedure, the role of both teachers and students should be adapted. It is essential for  

history teachers to acquire the new knowledge and make proper use of video games in the best 

possible way in order to provide an effective teaching and learning procedure. 

Students will be invited to discover the historical aspects through their own knowledge and 

act as potential historians, to examine the material and search for the historical truth. 

Teachers should pay attention and understand video games in order to provide a teaching and 

learning experience in the best possible way of each subject. The use of video games in the history 

lesson requires demanding and systematic preparation from teachers in order to be able to interpret 

it, but also to intervene in it, when they consider to keep their students fully informed. As a result, 

students would comprehend and acquire the learning targets. 

The value of teaching resources depends on how much they serve the teaching objectives. It is 

therefore necessary to put the teaching objectives and then select the teaching tools that will be 

invited to assist in order to meet their objectives. The modern the teaching approach is, the more it 

promotes the engagement and experience.  

The use of video games in the history lesson is called upon changing working conditions in 

the classroom and, in particular, contribute to develop a student-centred approach and collaborative 

teaching framework not just to make the lesson more attractive, or to facilitate history lesson 

memorisation. 

Understanding the possibilities offered by video games, combined with the advantages and 

disadvantages, and the fact that they promote the assimilation of the historical matter, show both 

their educational value and the way they are to what extent they can be used in teaching. 

The primary objective is to motivate the student and  rebuild a more student effective learning 

curriculum. Then, history teaching and learning aims will no longer be the reproduction of the 

elements and of the ready interpretations, so the techniques that are called to teachers should 

cultivate in students skills, which will enhance the time orientation, historical understanding, 

historical analysis and interpretation through investigation. Proper selection and use of the tools 

reduces the risk of overloading students, burdening their perception and, thus, teaching is not 

limited to sensing the subject. In this way, teachers will achieve not only their understanding 

content of history, as required by the analytic curriculum, but at the same time engaging in their 

search the way of the composition of the content and the reasons that caused it, which would be 

differentiated from the cause. 

Abusive or inappropriate use of video games is likely to be damaging the teaching and 

learning procedure as it is likely  to cause complacency of teachers and passive monitor students or 
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even turn the lesson into recreational process. For this reason, supervisory use of all the teaching 

materials, is imperative to use the teaching tool, as it is recommended not only the variety, but also 

rotation. The disadvantages and problems that can arise from the use of the video games could be 

avoided in time if there will be flexibility between the educational theories and the new educational 

technologies. 

It has to be underlined how the right choice can be an appropriate combination in the use of 

mechanical equipment and software to improve the quality of teaching and learning, but it should 

not neglect the role of supervisors in teaching. It is already and will remain ancillary, because there 

are history teaching dimensions which -until now- cannot be approached by video games and could 

not replace the teacher. It is therefore reasonable to assist the new technologies in the teaching of 

history. Learning could be promoted, according to researchers as it already mentioned, with an 

alternative, interesting and effective way of exploring and thinking about history. 

However, the financial crisis that ravages the country affects education. A lot of Greek 

schools do not have petroleum for schools’ radiators, hence when school lacks such an important 

thing it is almost impossible to investigate on the technology. 

Finally, the most important aspect of this research is that teachers’ viewpoints are in favor of 

video games while they are aware about the disadvantages they might have. They feel that 

according to their advises and their guidance al the big concerns could be minorised. Teachers 

perceptions are the key to most of the people reliable for video games in education such as school 

managers, school directors, curriculum directors, video games director. By investigating what 

teachers have to say about video games in the history lesson, it could be made a very efficient and 

student-aimed video game which it will build upon a structured curriculum in order to meet both 

teachers and students need, and in general, to develop the whole educational procedure. 

Understanding teachers’ perceptions could deliver the transition to the new dimension in the history 

lesson. 
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Περίληψη 

Η Λογοτεχνία  μολονότι αποτελεί  μορφή  Τέχνης,  εντούτοις  παραλείπεται από το διδακτικό 
πλαίσιο Τεχνών του  Αναλυτικού  Προγράμματος  για το Νηπιαγωγείο. Το λογοτεχνικό κείμενο 
εντάσσεται στα  επιμέρους μαθησιακά  πεδία και η διδακτική σκοποθεσία επικεντρώνεται στη 
χρησιμοθηρία, στο ωφέλιμο, παραβλέποντας την αισθητική απόλαυση, το τερπνό. Το Ευέλικτο 
Συνδυαστικό Μοντέλο Ανάγνωσης, Αφήγησης ή  Απαγγελίας  (ΕΣΜΑ),  αποτελεί διδακτικό 
μοντέλο  προσέγγισης λογοτεχνημάτων και πρόταση διδακτορικής μελέτης για  την  επεξεργασία 
της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά βήματα. Αποσκοπεί   
στο συνδυασμό του τερπνού με το ωφέλιμο,  στην ενεργοποίηση των παιδιών να ερμηνεύουν το 
λογοτέχνημα  μέσω  προσωπικών  εμπειριών και συναισθημάτων και  να κατανοούν  το  
περιεχόμενο μέσω  βασικών δομικών στοιχείων.  Σχεδιάστηκε κι εφαρμόστηκε  πιλοτικά σε δείγμα 
29 παιδιών για δύο σχολικές χρονιές στο νηπιαγωγείο από την γράφουσα. Έδειξε θετικά 
αποτελέσματα στην προσωπική έκφραση κι ερμηνεία του λογοτεχνήματος και στην κατανόηση 
περιεχομένου. Επίσης, ότι   η προσέγγιση λογοτεχνημάτων μέσω ΕΣΜΑ  συνδυάζει 
αποτελεσματικά το τερπνό με το ωφέλιμο στη διδακτική πράξη. 

 
Λέξεις κλειδιά: Ευέλικτο Συνδυαστικό Μοντέλο Ανάγνωσης/Αφήγησης/Απαγγελίας ΕΣΜΑ, 

επεξεργασία λογοτεχνημάτων, διδακτικό πλαίσιο Λογοτεχνίας, συνδυασμός τερπνού και ωφέλιμου, 
συνδυασμός χρησιμοθηρίας κι αισθητικής απόλαυσης, διδακτικό μοντέλο ΕΣΜΑ 
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1. Εισαγωγή 

Η Τέχνη και η Εκπαίδευση προσφέρουν κοινό πεδίο δραστηριοτήτων για την ολόπλευρη 
ανάπτυξη των παιδιών. Το διαχρονικό ερώτημα «Η Τέχνη για την Τέχνη ή η Τέχνη για τη 
Εκπαίδευση;»  συνεχίζει να αποτελεί θέμα συζήτησης.  Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης  
συζήτησης,  για τη διδακτική σκοποθεσία επεξεργασίας λογοτεχνημάτων στην Εκπαίδευση 
εγείρεται το ερώτημα  «χρησιμοθηρία ή αισθητική απόλαυση;».  

Την τελευταία δεκαπενταετία, το λογοτέχνημα αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο για την 
επίτευξη των ποικίλων διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος για το Νηπιαγωγείο. Η 
Λογοτεχνία  στο ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003), εντάσσεται   στο διδακτικό πλαίσιο της Γλώσσας, της 
Μελέτης Περιβάλλοντος, των Μαθηματικών, της Φυσικής Αγωγής και της  Πληροφορικής.  
Παραλείπεται ωστόσο από αυτό της Τέχνης. Το ίδιο ισχύει τόσο στο Νέο Σχολείο (ΥΠΔΒΜ, 2011), 
όσο και στη  συμπληρωματική αναθεωρημένη έκδοση (ΥΠΠΕΘ,  2014).  

Γίνεται φανερό ότι στα Αναλυτικά Προγράμματα, η Λογοτεχνία αποσκοπεί στη 
χρησιμοθηρία κατά προτεραιότητα αλλά και κατ΄αποκλειστικότητα. Και τούτο διότι είναι 
μονομερώς  προσανατολισμένη  στις επιδικώμενες  γνώσεις  των ποικίλων γνωστικών πεδίων 
παραβλέποντας  την ευχαρίστηση.  Είναι σημαντικό  η Λογοτεχνία να προσεγγίζεται και  ως  
μορφή Τέχνης, για λόγους τέρψης και ψυχαγωγίας  (Μπίκος, 2017∙Τσιτσλσπέργκερ, 1999). Με 
δεδομένο μάλιστα βασικό σκοπό των Αναλυτικών Προγραμμάτων  την ολόπλευρη ανάπτυξη των 
παιδιών, είναι απαραίτητη  η σύνθεση στόχων  της Τέχνης και της Εκπαίδευσης. Είναι συνεπώς 
σκόπιμος o συνδυασμός  της αισθητικής  απόλαυσης  στην οποία στοχεύει η Τέχνη, με την 
χρησιμοθηρία στην οποία στοχεύει η Εκπαίδευση. Συνοψίζοντας, στην Εκπαίδευση κατά την 
προσέγγιση λογοτεχνημάτων,  ο συνδυασμός  αισθητικών  και γνωστικών στόχων, ευχαρίστησης 
και μάθησης, δηλαδή του τερπνού με το ωφέλιμο, αποτελεί ζητούμενο διδακτικό σκοπό. 

2. Ευέλικτο Συνδυαστικό Μοντέλο Ανάγνωσης (ΕΣΜΑ) 

Το Ευέλικτο Συνδυαστικό Μοντέλο Ανάγνωσης, Αφήγησης ή  Απαγγελίας  (ΕΣΜΑ), 
σχεδιάστηκε κι εφαρμόστηκε πιλοτικά από τη γράφουσα, με σκοπό το συνδυασμό  του τερπνού με 
το ωφέλιμο κατά την επεξεργασία λογοτεχνημάτων. Αποτελεί πρόταση διδακτορικής μελέτης, η 
οποία διερευνά τις πρακτικές  επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο.  Το 
ΕΣΜΑ,  περιλαμβάνει τρία (3) βασικά βήματα κι έχει  στόχο να ενθαρρύνει  τον ενεργητικό ρόλο 
των παιδιών στην ερμηνεία του λογοτεχνήματος. Τα ενθαρρύνει δηλαδή να εκφραστούν 
δημιουργικά και να δώσουν τις προσωπικές  τους ερμηνείες, εμπλέκοντας τις εμπειρίες, τις 
προσδοκίες και τα συναισθήματά τους. Έχει στόχο επίσης, να τα  υποστηρίξει  να κατανοήσουν 
πλήρως το  λογοτέχνημα, μέσω  των βασικών δομικών στοιχείων του περιεχομένου . Δηλαδή μέσω 
της πλοκής του σκηνικού και των ηρώων. Το διδακτικό μοντέλο ΕΣΜΑ, υλοποιείται μέσω  
σύνθεσης δραστηριοτήτων  οι οποίες στοχεύουν τόσο στην προσωπική έκφραση  κι ερμηνεία όσο 
και στην πρόσκτηση γνώσης. Το μοντέλο είναι ευέλικτο, διότι τα διδακτικά βήματα δεν 
πραγματοποιούνται με συγκεκριμένη διαδοχική σειρά αλλά ανάλογα με την επιλογή  και τη 
διδακτική στοχοθεσία του εκπαιδευτικού. Επίσης διότι  είναι  εφαρμόσιμο σε όλα τα είδη 
λογοτεχνημάτων. Το  ΕΣΜΑ είναι συνδυαστικό διότι υλοποιείται  με τον συνδυασμό 
δραστηριοτήτων οι οποίες θεμελιώνονται τόσο στη Θεωρία της Πρόσληψης όσο και της Νέας 
Κριτικής Θεωρίας. 

2.1. Μέθοδος 

Η προσέγγιση λογοτεχνημάτων μέσω ΕΣΜΑ εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ένα δείγμα είκοσι 
εννιά παιδιών (n=29), δύο σχολικές χρονιές, 2015-2016 και 2016-2017. Η δειγματοληψία ήταν 
συμπτωματική. Τα παιδιά, νήπια  και προνήπια, φοιτούσαν σε υποχρεωτικό πρωινό τμήμα 
δημόσιου νηπιαγωγείου. 
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2.2. Θεωρητική θεμελίωση 

Το ΕΣΜΑ,  θεμελιώνεται θεωρητικά τόσο στη  Νέα Κριτική Θεωρία όσο και  στη Θεωρία 
της  Πρόσληψης. Οι δυο θεωρίες, συνδυάζονται ώστε να θεμελιώνουν  αυτόνομα από ένα (1) 
ξεχωριστό διδακτικό βήμα. Συγκεκριμένα,  το διδακτικό βήμα το οποίο αποσκοπεί  στην 
κατανόηση του κειμένου, βασίζεται στη Νέα Κριτική Θεωρία και το βήμα το οποίο αποσκοπεί στην 
προσωπική ερμηνεία κι έκφραση, βασίζεται στη Θεωρία της Πρόσληψης. 

Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό βήμα του ΕΣΜΑ, το οποίο βασίζεται στη Νέα Κριτική 
Θεωρία,  υλοποιείται με δραστηριότητες κατά τις οποίες  η μελέτη του λογοτεχνικού κειμένου 
επικεντρώνεται στα ενδοκειμενικά στοιχεία. Δηλαδή επικεντρώνεται στο περιεχόμενο, χωρίς άλλες 
συσχετίσεις με εξωκειμενικά στοιχεία τα οποία αφορούν είτε στην εποχή είτε στις προθέσεις του 
συγγραφέα (Ήγκλετον, 1989 ∙ Ματσαγγούρας, 2001). Η Νέα Κριτική Θεωρία σύμφωνα με την 
Κανατσούλη (2002), κατά τη διδακτική πράξη δείχνει στο μικρό αναγνώστη ότι το λογοτεχνικό  
κείμενο διαθέτει μια εσωτερική δομή και τα δομικά χαρακτηριστικά τα οποία  αξιοποιούνται κατά 
την επεξεργασία, είναι το θέμα, η πλοκή, οι χαρακτήρες, η δομή, η οπτική γωνία και το σκηνικό ή 
πλαίσιο. Η  αντίληψη βέβαια ότι το λογοτεχνικό κείμενο είναι απαραβίαστο κι ότι η επεξεργασία 
θα  πρέπει να περιορίζεται στο περιεχόμενο και να αναζητά το ένα  και μοναδικό νόημα του 
συγγραφέα, παραβλέπει τον ενεργητικό ρόλο του αναγνώστη (Βασιλαράκης, 1992). 

Για την ενίσχυση του ενεργητικού ρόλου του αναγνώστη, άλλο διδακτικό βήμα του ΕΣΜΑ 
υλοποιείται με δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στη Θεωρία της Πρόσληψης. Η συγκεκριμένη 
θεωρία υποστηρίζει ότι το λογοτεχνικό κείμενο μελετάται κι ερμηνεύεται σύμφωνα με τις εμπειρίες 
και τις προσδοκίες του αναγνώστη (Jauss, 1995 ∙ Fortier, 2002).  Η Θεωρία της Πρόσληψης 
επικεντρώνει τη διδακτική πράξη  στο δημιουργικό ρόλο  του αναγνώστη. Του ανοίγει ένα 
παράθυρο προς τον κόσμο ώστε να  τον αντιληφθεί στην πολλαπλότητά του και  προς  τη 
φιλαναγνωσία.  Στην εξοικείωση δηλαδή  με το  βιβλίο, ώστε  να γίνει δια βίου φίλος του 
(Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005 ∙ Αραβανή, 2008). 

Με το συνδυασμό των δύο διδακτικών βημάτων διαφορετικής θεωρητικής θεμελίωσης, το 
ΕΣΜΑ αφενός ενισχύει την κατανόηση  του λογοτεχνήματος, αφετέρου παρέχει την ευκαιρία σε 
κάθε παιδί να δώσει τη δική του ερμηνεία.  Η  κάθε ερμηνεία, η οποία ενδεχομένως είναι 
διαφορετική  από τις  άλλες, γίνεται αποδεκτή. Αυτή η αποδοχή, ενθαρρύνει τη συμμετοχή στις 
ποικίλες  δραστηριότητες επεξεργασίας του λογοτεχνήματος, καθώς μέσα από αυτές δίνεται η 
δυνατότητα στα παιδιά να μιλήσουν για  τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα βιώματά τους. 

2.3. Διδακτικά βήματα-στόχοι 

Το  ΕΣΜΑ όπως φαίνεται και στο σχήμα 1,  περιλαμβάνει τρία (3) βήματα υλοποίησης. Τα 
βήματα αυτά δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν μια  συγκεκριμένη σειρά και είναι δυνατό να 
επαναλαμβάνονται κατά την κρίση του εκπαιδευτικού και  τη διδακτική στοχοθεσία του. 

                          
                         Βήμα 2.  Προσωπική ερμηνεία κι έκφραση 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     Σχήμα 1. Το  Ευέλικτο Συνδυαστικό Μοντέλο Ανάγνωσης,  Αφήγησης ή Απαγγελίας   ΕΣΜΑ 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

Βήμα 1.  Επαφή  με το  

λογοτέχνημα 
   

   Βήμα 3.  Κατανόηση κειμένου 
 

δραστηριότητες  ως  προς  το θέμα 

την πλοκή, τους ήρωες, το πλαίσιο  

δραστηριότητες  ως προς ορίζοντα 

προσωπικών εμπειριών και προσδοκιών 

ανάγνωση, αφήγηση, απαγγελία 
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Πιο αναλυτικά (Σχ. 1) στο βήμα 1 (ένα) πραγματοποιείται η επαφή των παιδιών με το 
λογοτέχνημα μέσω ανάγνωσης, αφήγησης ή απαγγελίας.  

Το βήμα 2 (δύο) αποσκοπεί στην προσωπική ερμηνεία κι  έκφραση των παιδιών μέσω 
υλοποίησης δραστηριοτήτων ως προς τον ορίζοντα εμπειριών και προσδοκιών τους. Στη διδακτική 
πρακτική, όλες οι απαντήσεις σε αυτό το βήμα γίνονται δεκτές ως σωστές,  

Το βήμα 3 (τρία) αποσκοπεί στην κατανόηση του κειμένου μέσω  υλοποίησης  
δραστηριοτήτων  ως προς  το θέμα, την πλοκή, τους ήρωες και το πλαίσιο του λογοτεχνήματος.  
Στη διδακτική πρακτική, οι απαντήσεις των παιδιών στις σχετικές ερωτήσεις  και δραστηριότητες 
αυτού του βήματος, αξιολογούνται ως σωστές ή λάθος σύμφωνα με  το περιεχόμενο.  

Για το ΕΣΜΑ, ως κατανόηση του λογοτεχνήματος ορίζεται η κατά τη Μιχαλοπούλου (1999) 
αντίληψη: α) των ρόλων και ηρώων της ιστορίας, β) της πλοκής γ) του πλαισίου, δηλαδή των 
τόπων όπου διαδραματίζεται η ιστορία. Κατά το ΕΣΜΑ, ως έλεγχος κατανόησης κειμένου  ορίζεται 
η εξέταση της γνώσης των βασικών δομικών στοιχείων του, η οποία μπορεί να είναι προφορική, 
γραπτή ή και εικαστική. 

3. Πιλοτική εφαρμογή ΕΣΜΑ 

3.1. Διδακτικό υλικό – στόχοι 

Εικονογραφημένο βιβλίο «Το νησί του παππού» του Βenji Davies. Εκδόσεις: Ίκαρος 
Στόχοι: 

 να κατανοήσουν το λογοτεχνικό κείμενο 

 να σχολιάσουν και να  ερμηνεύσουν τις πράξεις των ηρώων 

 να συνειδητοποιήσουν την ιδιαίτερη σχέση  με τον παππού 

 να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις προσδοκίες τους με βάση τις προσωπικές 
εμπειρίες 

3.2. Μεθοδολογία - διδακτικά βήματα 

Βήμα 1. Επαφή με το λογοτέχνημα 
Μέθοδος:  ανάγνωση σε συνέχειες.                                                                                                                     
Έγινε ανάγνωση του κειμένου, με  διακοπή σε δύο (2) κρίσιμα σημεία του κειμένου.  

Βήμα 2. Δραστηριότητες ως προς τον ορίζοντα προσωπικών εμπειριών και προσδοκιών  
     Διδακτική σκοποθεσία:  προσωπική ερμηνεία κι  έκφραση  
     Θεωρητική θεμελίωση:  Θεωρία της Πρόσληψης 

Τα παιδιά:  

 στην πρώτη διακοπή της ανάγνωσης ρωτήθηκαν για το τι νομίζουν  ότι  ο   παππούς  έδειξε 
στο Σιντ.   

 στη δεύτερη διακοπή της ανάγνωσης, ρωτήθηκαν τι περιμένουν να γράφει το γράμμα.                                                                 

 Οι απαντήσεις δόθηκαν μέσα από τις ζωγραφιές των παιδιών.  Η ερευνήτρια  στη συνέχεια   
πήρε ατομικές    συνεντεύξεις κι   έγραψε τις απαντήσεις με στυλό επάνω  στις ζωγραφιές 
τους  (Παράρτημα 1). 

 Κάθε παιδί παρουσίασε το έργο του στην ολομέλεια της τάξης κι απάντησε σε σχετικές 
ερωτήσεις  των άλλων παιδιών. 

 Βήμα 1. Επανάληψη επαφής  με το  λογοτέχνημα 
   Μέθοδος:  Ανάγνωση παράσταση.                                                                                                                                                                                                                

Έγινε επανάληψη της ανάγνωσης χωρίς διακοπές.                                                                   
 Βήμα 3.  Δραστηριότητες  ως προς  την πλοκή, τους ήρωες και το πλαίσιο του λογοτεχνικού        
              κειμένου.                                                                                                                                      
              Διδακτική σκοποθεσία :  μελέτη περιεχομένου, κατανόηση του κειμένου  
              Θεωρητική θεμελίωση :  Νέα Κριτική Θεωρία.  
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 Τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τους ήρωες, το σκηνικό  και την 
πλοκή του λογοτεχνικού κειμένου. Οι απαντήσεις δόθηκαν με ζωγραφική.  Η ερευνήτρια 
στη συνέχεια πήρε ατομικές συνεντεύξεις από τα παιδιά και τις κατέγραψε στις ζωγραφιές 
τους  (Παράρτημα 2). 

4. Αποτελέσματα 

Η προσέγγιση του λογοτεχνήματος μέσω ΕΣΜΑ έδειξε ότι για τις ερωτήσεις ως προς τον 
προσωπικό ορίζοντα εμπειριών και προσδοκιών, τα παιδιά έδωσαν πολλές και διαφορετικές 
απαντήσεις .  Πιο αναλυτικά στο βήμα 2, για το τί νομίζουν  ότι  ο   παππούς  έδειξε στο Σιντ  και 
για το τί περιμένουν να γράφει το γράμμα, οι απαντήσεις δεν είναι τυποποιημένες και 
παρουσιάζουν μεγάλη  ποικιλία (Παράρτημα 1). Στο βήμα 3, (Πίνακας 1), τα  αποτελέσματα 
έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κατανόησε  πλήρως το λογοτέχνημα. Συγκεκριμένα, το  73%  
το κατανόησε   πλήρως, το 20% το κατανόησε μερικώς  και το 7% το κατανόησε ελλιπώς. Πιο 
αναλυτικά  ένα (1) παιδί είχε σκορ ένα (1), τρία (3) παιδιά είχαν σκορ  δύο (2)  και έντεκα (11) 
παιδιά είχαν σκορ τρείς (3) βαθμούς. Η πλήρης κατανόηση του λογοτεχνήματος είχε σκορ τρία (3), 
η μερική κατανόηση είχε σκορ (2) και η ελλιπής  κατανόηση, είχε σκορ ένα (1) βαθμό. 
 

Πίνακας 1: Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου 
 

    Αριθμός παιδιών Σκορ Ποσοστό % 

                              1 1   7 

                              3 2 20 

                             11 3 73 

  Σύνολο               15  100.0 

 

5. Συζήτηση-συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής έδειξαν ότι  η προσέγγιση  λογοτεχνημάτων μέσω 
του ΕΣΜΑ ενθάρρυνε την προσωπική ερμηνεία κι έκφραση. Έδειξαν επίσης ότι ενίσχυσε την 
κατανόηση του περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, από  την ποικιλία των απαντήσεων φάνηκε ότι  
τα παιδιά  ανέλαβαν δημιουργικό ρόλο στη νοηματοδότηση του λογοτεχνήματος. Οι ερμηνείες που 
έδωσαν,  προέκυψαν από τα βιώματά τους και γι΄ αυτό το λόγο  ήταν μεταξύ τους διαφορετικές και 
αλληλοσυγκρουόμενες. Παράλληλα, φάνηκε ότι μέσω της επεξεργασίας  του λογοτεχνήματος,  τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τη  δική τους ζωή και τα δικά τους  συναισθήματα από 
ανάλογες καταστάσεις. Σε αυτή τη βάση στήριξαν τις υποθέσεις και τις  προσδοκίες τους,  σε δυο 
κρίσιμα σημεία του βιβλίου. Όλες οι απαντήσεις  έγιναν  δεκτές ως σωστές. Η αποδοχή αυτή, 
λειτούργησε ως  θετικό κίνητρο κι ενίσχυσε την ενθουσιώδη συμμετοχή των παιδιών στις ποικίλες 
δραστηριότητες επεξεργασίας. 

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής  έδειξαν επίσης, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό  των 
παιδιών  κατανόησε πλήρως το λογοτέχνημα. Επιπροσθέτως φάνηκε ότι με τον έλεγχο της 
κατανόησης, δόθηκε η δυνατότητα να εντοπιστούν οι ελλείψεις  ξεχωριστά για κάθε παιδί. Η 
πιλοτική εφαρμογή του ΕΣΜΑ έδειξε, ότι με  παιδαγωγικά κατάλληλες πρακτικές  οι ελλείψεις 
αυτές στη συνέχεια μπορούν να συμπληρωθούν. Άρα, δίνεται η δυνατότητα να αυξηθεί το αρχικό 
ποσοστό της πλήρους κατανόησης  και  κατά συνέπεια να μειωθεί το ποσοστό της  μερικής και της 
ελλιπούς κατανόησης. Επομένως, το διδακτικό μοντέλο ΕΣΜΑ, παρέχει την δυνατότητα ελέγχου 
της κατανόησης περιεχομένου αλλά και της  ενίσχυσής της όπου χρειάζεται,  με την κατάλληλη 
διδακτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού.  Άρα,  με την ενίσχυση της κατανόησης του κειμένου 
είναι δυνατή η επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων των επιμέρους γνωστικών πεδίων. 

Συμπερασματικά, το  ΕΣΜΑ κατά την επεξεργασία  θέτει το λογοτέχνημα συμπληρωματικά  
στο διδακτικό πλαίσιο της Τέχνης κι ενθαρρύνει  εκτός από  τη γνώση, την προσωπική έκφραση 
και δημιουργία. Κατά συνέπεια η προσέγγιση λογοτεχνημάτων  μέσω του ΕΣΜΑ στο νηπιαγωγείο, 
στοχεύει αποτελεσματικά  σε αισθητικούς  και γνωστικούς  στόχους, στην ευχαρίστηση και στη 
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γνώση.  Άρα, η προσέγγιση λογοτεχνημάτων μέσω του ΕΣΜΑ, επιτυγχάνει την αισθητική 
απόλαυση της Τέχνης σε συνδυασμό με τη χρησιμοθηρία της Εκπαίδευσης. Επιτυγχάνει δηλαδή το 
ζητούμενο συνδυασμό του τερπνού με το ωφέλιμο κατά τη διδακτική της Λογοτεχνίας. Τα 
συμπεράσματα της πιλοτικής εφαρμογής δεν είναι δυνατόν να γενικευτούν, διότι το δείγμα είναι 
μικρό. Προτείνεται η διεξαγωγή έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα. Επίσης, προτείνεται να εφαρμοστεί 
και να μελετηθεί και σε άλλες βαθμίδες της Εκπαίδευσης,  ώστε να εξαχθούν γενικά 
συμπεράσματα. Επιπροσθέτως  θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διεξαχθεί μακροχρόνια έρευνα για 
να εξεταστεί η επίδραση της επεξεργασίας λογοτεχνημάτων μέσω του ΕΣΜΑ, στην ανάπτυξη της 
φιλαναγνωσίας. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην υλοποίηση ενός διδακτικού μοντέλου συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών πολλών ειδικοτήτων του σχολείου στο πλαίσιο υλοποίησης ενός προγράμματος το 

οποίο αφορά στην τέχνη. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές και μαθήτριες της Δ2’ τάξης 

του 88ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης και οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν και έθεσαν από 

κοινού στόχους. Τα αποτελέσματα του προγράμματος έδειξαν αλλαγή στη στάση των μαθητών 

απέναντι σε συμμαθητές τους, ενώ επιτεύχθηκε μεγάλο μέρος των κοινωνικών, συναισθηματικών 

και γνωστικών στόχων σε όλους τους μαθητές. 

 

Λέξεις κλειδιά: τέχνη, συνδιδασκαλία, συμπερίληψη, ειδική και γενική αγωγή. 

1. Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο 

Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται όλο και πιο συστηματική τα 

τελευταία χρόνια (Τουραμπέλης & Τζώτζου, 2015) καθώς προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες έκφρασης 

και εφαρμογής σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.  

Βασικό χαρακτηριστικό των τεχνών είναι ότι συμβάλλουν στην απελευθέρωση και έκφραση 

συναισθημάτων και ανώτερων νοητικών λειτουργιών όπως, συνείδηση, κρίση και φαντασία και 

προξενούν μικρότερου βαθμού άγχους, αντίστοιχα, συντελώντας έτσι στην πιο αυθόρμητη 

συμμετοχή του ατόμου στη διαδικασία (Γρούϊος, 2013).   

Η ενασχόληση με τις διάφορες μορφές Τέχνης «συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη 

τεσσάρων γνωστικών λειτουργιών που παρέχονται από αυτές,  την γνωστική ευελιξία, την 

ενοποίηση της γνώσης, την φαντασιακή σκέψη την αντίληψη της αισθητικής αξίας της Τέχνης  και 

όλες μαζί προωθούν τη γενικότερη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή». (Καρέκλα, 2015, Efland, 

2002: 159).  

Η σπουδαιότητα του ρόλου των τεχνών στην εκπαίδευση αναγνωρίζεται από το νέο 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (στο εξής ΔΕΠΠΣ) ακολουθώντας τις 

διεθνείς προσπάθειες (Taggart et al., 2004:11-13, 38-40), όπου προκρίνεται ένα ολιστικό μοντέλο 

μάθησης και προωθείται η διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων μέσω της διαθεματικότητας. 

Η έρευνα της Bamford (2006:5) έχει δείξει ότι οι εικαστικές τέχνες συμβάλλουν στη θετική 

στάση των μαθητών και μαθητριών προς το σχολείο και κατ’ επέκταση στη σχολική τους επιτυχία 

(Τσάμη, 2017).  

Η σύγχρονη τέχνη επιλέχθηκε ως θεματολογία του προγράμματος για την ένταξη όλων των 

μαθητών εκτός από τους παραπάνω λόγους επιπρόσθετα και για τους εξής: Υπάρχει παντού στο 

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών. (graffiti, street art, κλπ) Είναι διεθνής γλώσσα και 
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αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας με άλλους λαούς. Συμμετέχει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

και της έκφρασης συναισθημάτων. Είναι κατανοητή από όλους χωρίς να υπάρχει πιθανότητα 

λάθους και γι αυτό το λόγο μπορούν να την «αναπαράγουν» όλοι δηλαδή μαθητές και μαθήτριες 

όλων των γνωστικών, κοινωνικών επιπέδων. 

2. Μεθοδολογία 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για μια σχολική χρονιά στους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ2΄ 

τάξης του 88ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος έγιναν 

τα εξής: αρχική αξιολόγηση, 

Για την αρχική αξιολόγηση έγινε χρήση κοινωνιομετρικών εργαλείων από τις εκπαιδευτικούς 

της τάξης (γενικής και ειδικής αγωγής) με σκοπό να διερευνηθούν οι κοινωνικές σχέσεις των 

μαθητών και μαθητριών στην τάξη (Μπίκος, 2011). Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες αφού 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δήλωσαν την προτίμησή τους σχετικά με τους συμμαθητές που 

θέλουν να συνεργαστούν και να παίζουν και αντίστοιχα με αυτούς που απορρίπτουν στη 

συνεργασία και το παιχνίδι. Από τα αποτελέσματα του κοινωνιομετρικού τεστ φάνηκε ότι η 

σύνθεση της ομάδας είναι αρκετά διασπασμένη. Κάποιοι από τους μαθητές που θεωρούνται από 

τους συμμαθητές τους γνωστικά σε χαμηλότερο επίπεδο ή εκδηλώνουν κάποια μορφή ειδικής 

εκπαιδευτικής ανάγκης είναι απορριπτέοι καθώς και μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

χαρακτηρίστηκαν απορριπτέοι ή αόρατοι δεν είχαν δηλαδή ούτε θετική ούτε αρνητική προτίμηση. 

 
Διάγραμμα 1: Κοινονιόγραμμα αρχικής αξιολόγησης 

 

 

 
Στο πλαίσιο της αρχικής αξιολόγησης έγινε συμμετοχική παρατήρηση από τις εκπαιδευτικούς 

της τάξης αλλά και εξωτερική παρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς των μαθητών και 
μαθητριών τόσο στην τάξη όσο και στην αυλή του σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν όλες οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί 
της τάξης και από κοινού έθεσαν στόχους (κοινωνικούς, συναισθηματικούς, γνωστικούς) με κοινό 
πλαίσιο αναφοράς τη μοντέρνα τέχνη. Έτσι οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής, ειδικής αγωγής, 
εικαστικών, πληροφορικής, αγγλικών, φυσικής αγωγής, θεατρικής αγωγής, ευέλικτης ζώνης από 
κοινού έθεσαν στόχους και διαμόρφωσαν το κάθε γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις ανάγκες 
του προγράμματος. Ακόμα οι εμπλεκόμενες εκπαιδευτικοί κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
πραγματοποιούσαν συναντήσεις μεταξύ τους με σκοπό να συζητήσουν για την πορεία του 
προγράμματος και την πρόοδο αναφορικά με την υλοποίηση των στόχων αλλά και τη συμπεριφορά 
του κάθε μαθητή και μαθήτριας ξεχωριστά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δόθηκε έμφαση στους 
κοινωνικούς στόχους.  

Καθώς οι σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές απαιτούν την συμπερίληψη και συμμετοχή 
όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφαρμόστηκε ένα σύστημα συνδιδασκαλίας όπου 
η δασκάλα ειδικής αγωγής που είναι στην τάξη για την υποστήριξη ενός μαθητή με αναπηρία 
(παράλληλη στήριξη), λειτουργούσε ως δεύτερη δασκάλα της τάξης. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι 
μαθητές και μαθήτριες είχαν υποστήριξη από δυο δασκάλες με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν 
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φαινόμενα στοχοποίησης μαθητών λόγω ιδιαίτερης μεταχείρισης. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα 
να απευθύνονται σε δύο δασκάλες, γεγονός που συνέβαλε στην καλύτερη υποστήριξη αλλά και 
αξιολόγηση με πολλά επίπεδα όλων των μαθητών και μαθητριών της τάξης. Επίσης, από κοινού 
αξιολογούσαν τους μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης και προετοίμαζαν τη διεξαγωγή του κάθε 
μαθήματος. Στο πλαίσιο της συνδιδασκαλίας εφαρμοζόταν εναλλαγή ρόλων κατά την οποία η 
δασκάλα ειδικής αγωγής αναλάμβανε την παράδοση του μαθήματος και η δασκάλα της τάξης 
υποστήριζε τους μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εφαρμογή της συνδιδασκαλίας έγινε 
συζήτηση τόσο με τη μητέρα του μαθητή που υποστηρίζεται με παράλληλη στήριξη τόσο με τους 
γονείς όλης της τάξης οι οποίοι δέχτηκαν πολύ πρόθυμα και έδειξαν ικανοποιημένοι για το γεγονός 
ότι η τάξη θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, ήταν ενημερωμένη η διεύθυνση του 
σχολείου καθώς και ο σχολικός σύμβουλος γενικής αγωγής.   

Αναφορικά με τους στόχους του προγράμματος, αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 
Γνωστικοί στόχοι: Οι μαθητές και οι μαθήτριες να έρθουν σε επαφή με τις μορφές σύγχρονης 

τέχνης γνωρίζοντας καλλιτέχνες του 20ου και του 21ου αιώνα όπως ο Keith Haring, Αλέξης Ακριθάκης, 

Vincent Van Gogh,  Vasili Kandinsky, Γιάννης Γαΐτης, Yayoi Kusama, μαθαίνοντας για το έργο τους και 
τα ρεύματα της τέχνης.  Επίσης, οι γνωστικοί στόχοι τέθηκαν με βάση το ΔΕΠΠΣ για όλα  τα 
γνωστικά αντικείμενα.  

Κοινωνικοί στόχοι: η βελτίωση των σχέσεων μέσα στην τάξη καθώς και η βελτίωση σχέσεων 
στην αυλή. Η εξάλειψη συμπεριφορών διακρίσεων ανάμεσα στα παιδιά. Η δυνατότητα αλλά και 
υποχρέωση στην συμμετοχή  στην κοινή  προσπάθεια, κοινές δράσεις ή  κοινές υποχρεώσεις της 
ομάδας. Από τους πιο σημαντικούς στόχους που τέθηκαν είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Ως συναισθηματικοί στόχοι τέθηκαν: η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και των 
μαθητριών, η ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης των άλλων, η αναγνώριση των συναισθημάτων τα 
οποία αισθάνεται ο καθένας και η καθεμιά και ο αυτοέλεγχος της συμπεριφοράς καθώς και  η 
ενθάρρυνση αλληλεπίδρασης όλων των παιδιών του σχολείου. Τέλος, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
από τους μαθητές και τις μαθήτριες. 

Για τις πρωτοβουλίες και την επινοητικότητα, που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων 
του, δεν χρησιμοποιήθηκε μια μέθοδος με αυστηρά προκαθορισμένες ενέργειες. Γι’ αυτό, στην 
προκειμένη περίπτωση ,όπως προτείνεται από το ΔΕΠΠΣ, επιλέχθηκε μια  διδακτική 
“προσέγγιση”, δηλαδή ένα πλαίσιο αρχών, μια φιλοσοφία αντιμετώπισης του διδακτικού 
αντικειμένου, η οποία είναι δυνατό να υλοποιηθεί με διάφορες μεθόδους. Κοινός παρονομαστής 
των επιμέρους μεθόδων είναι το σχεδιασμένο πρόγραμμα καθοδήγησης με συστηματικές και 
σκόπιμες διδακτικές πρακτικές.  

3. Εκπαιδευτική παρέμβαση 

Στο μάθημα της γλώσσας έγινε ανακατανομή της ύλης διαφοροποιώντας τον τρόπο που αυτή 
παρουσιάζεται – προτείνεται στα σχολικά εγχειρίδια αλλά ακολουθώντας τον σκοπό του 
γλωσσικού μαθήματος σε όλες τις μορφές όπως αυτός παρουσιάζεται στην σχολική 
πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό μελετήθηκαν με μεγάλη προσοχή τα ΑΠΣ και τα ΔΕΠΠΣ που 
αφορούν στην Δ τάξη και έγινε επιλογή των γνωστικών αντικειμένων που θα διδασκόταν μέσω του 
προγράμματος. 

Πάντοτε στόχος όλων των δραστηριοτήτων ήταν « Η διδασκαλία του μαθήματος της 
γλώσσας να αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και 
αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον 
προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους.» που 
είναι ο βασικός σκοπός του μαθήματος της γλώσσας όπως αυτός ορίζεται από το ΔΕΠΠΣ.  

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ  στην Δ τάξη στο γλωσσικό μάθημα ορίζεται ως σκοπός  

 στον προφορικό λόγο  « η άσκηση στην ακρόαση, η βελτίωση της ποιότητας της 
προφορικής έκφρασης του μαθητή, καθώς και της ταχύτητας, με την οποία διατυπώνει ένα 
σωστά δομημένο λόγο.»  

 στον γραπτό λόγο – ΑΝΑΓΝΩΣΗ  «η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να διαβάζει με 
ευχέρεια και ακρίβεια και να κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων με αυξανόμενη 



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

495 

αναγνωστική δυσκολία, να χρησιμοποιεί την αναγνωστική του ικανότητα στα άλλα 
μαθήματα και στον κοινωνικό του χώρο, να αναζητά, να αξιολογεί, να επιλέγει και να 
αξιοποιεί την πληροφορία, να χαίρεται και να εκτιμά τη γλωσσική ποικιλία.» 

 στην ΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  «Η ανάπτυξη της ικανότητας του 
παιδιού να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας τη 
μορφή και το ύφος που αρμόζει σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Να χαίρεται την ίδια τη 
γραπτή επικοινωνία.»  

 στην ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ «Η σταδιακή εξοικείωση του μαθητή των μεγαλύτερων τάξεων με 
την εθνική, αλλά και την παγκόσμια λογοτεχνία καθώς και με πιο επεξεργασμένες και 
διευρυμένες δυνατότητες της γλώσσας.» 

 στο ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: Ο εμπλουτισμός, η διεύρυνση και η ενεργοποίηση του ατομικού 
λεξιλογίου των παιδιών, με την κατάλληλη αξιοποίηση των ειδικών γλωσσικών απαιτήσεων 
κάθε μαθήματος του σχολικού προγράμματος. 

 στην ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  είναι « Η πρακτική συνειδητοποίηση της δομής και της λειτουργίας 
της γλώσσας, στην επικοινωνία σε επίπεδο κειμένου 

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος τα παιδιά χρησιμοποίησαν στο έπακρο τις μορφές 
προφορικού λόγου είτε αυτός ήταν αφηγηματικός παρουσιάζοντας το έργο τέχνης που 
δημιούργησαν τα ίδια, είτε περιγραφικός περιγράφοντας το έργο του καλλιτέχνη που είχαν 
αναλάβει να μελετήσουν, είτε επιχειρηματολογώντας για να πείσουν τους υπόλοιπους συμμαθητές 
και συμμαθήτριες για τα σχέδια και τις προθέσεις τους ώστε να εφαρμοστεί η πρόταση της ομάδας 
τους. 

Η αναγνωστική ικανότητα εξασκήθηκε και βελτιώθηκε με την παρουσίαση κειμένων που 
είχαν γράψει. Κυρίως όμως εξασκήθηκε μελετώντας τις βιογραφίες, τις κριτικές και τις περιγραφές 
των διάφορων καλλιτεχνών και του έργου τους. 

Για τις ανάγκες του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες συνέταξαν επιστολές προς 
την Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους της Θεσσαλονίκης 
ζητώντας ένα παγκάκι για το σχολείο και ευχαριστώντας τους όταν το αίτημά τους υλοποιήθηκε. 
Έγραψαν οδηγίες χρήσης για «το παγκάκι της φιλίας» οι οποίες μοιράστηκαν στα υπόλοιπα παιδιά 
του σχολείου. Στο τέλος του προγράμματος είχαν αποκτήσει άνεση στην γραπτή επικοινωνία είτε 
αυτή ήταν επιστολές είτε οδηγίες είτε παρουσιάσεις – πόστερ. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί για να κινήσουν περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών, 
 πρότειναν και διαβάστηκαν από τα παιδιά μια σειρά από λογοτεχνικά κείμενα κατά την περίοδο 
των διακοπών τους, τα οποία αναφερόταν στους καλλιτέχνες που μελετούσαν, σε διαχείριση 
κρίσεων στις σχέσεις παιδιών κλπ . Ενδεικτικά κάποια από αυτά ήταν «η τελεία» του  Reynold  H. 
Petter, «Γιαγιόι Κoυσάμα , από εδώ μέχρι το άπειρο» της Σάρα Σουζούκι, «ο κήπος του Ματίς» της 
Σαμάνθα Φρίντμαν κ.α. 

 
 

Εικόνα 9: Ενδεικτικά λογοτεχνικά βιβλία τέχνης 

Αναφορικά με την ανάπτυξη του λεξιλογίου η χρήση πολλών διαφορετικών κειμένων 

βιογραφίες, λογοτεχνικά κείμενα, κριτικές εικαστικών για το έργο των καλλιτεχνών, στίχοι 

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/reynolds-h-peter-37578
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/reynolds-h-peter-37578


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

496 

τραγουδιών κλπ μανέ το λεξιλόγιο των μαθητών και μαθητριών. Για τη ανάπτυξη και τη 

συνειδητοποίηση του λεξιλογίου δημιουργήσαμε μια κατασκευή στην οποία εντάσσαμε όλη την 

«ιστορία» της λέξης από τον τρόπο παραγωγής (σύνθετη, επαυξημένη),  την καταγωγή της, τις 

συνώνυμες και αντώνυμες και την οικογένεια λέξεων που ανήκει. Με αυτό τον τρόπο αποκτούσαν 

οι μαθητές και οι μαθήτριες μια σφαιρική εικόνα της λέξης. 

 

 
 

Εικόνα 2: Οπτικοποίηση γραμματικής 

 

Αναφορικά με τη γραμματική ο τρόπος διδασκαλίας που επιλέχθηκε ήταν η ενεργητική 

βιωματική μάθηση  με παιγνιώδη τρόπο με  κατασκευές και παιχνίδια επιτραπέζια, αξιοποιώντας 

ιδέες συναδέλφων, Ελλήνων και ξένων, από τις σελίδες του pinterest και δημιουργώντας δικά μας. 

 Ακόμη δημιουργήσαμε το τετράδιο μυστικά της γλώσσας – ένα τετράδιο θεωρίας γραμματικής στο 

οποίο συγκεντρώθηκαν όλες τις κατασκευές που αφορούσαν στην γραμματική και τους 

γραμματικούς κανόνες. 

 

      

 

Εικόνα 3 - 4 : Τετράδιο τα μυστικά της γλώσσας 

 

Όσον αφορά τη διαχείριση της ηλεκτρονικής πληροφορίας  της γλώσσας σε συνεργασία με 

την δασκάλα της πληροφορικής τα παιδία έμαθαν να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που 

λαμβάνουν από το διαδίκτυο, να τις αξιολογούν, να απομονώνουν όσα πραγματικά μας 

ενδιαφέρουν και να δημιουργούν από την σύνθεση αυτών ένα δικό τους κείμενο. 

Στα μαθηματικά έγινε επίσης ανακατανομή της ύλης και κάθε μαθηματική έννοια δουλεύτηκε 

ξεχωριστά. Έγινε σύνδεση της διδασκαλίας των συμμιγών αριθμών με τις βιογραφίες των 
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καλλιτεχνών (ημερομηνίες γέννησης και θανάτου, ηλικίες κ.τ.λ.). Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην 

επίλυση προβλημάτων και σύνδεση τους με καταστάσεις της καθημερινότητας και την τέχνη. 

Αναφορικά με τη γεωμετρία όλες οι δραστηριότητες έγιναν υπό το πρίσμα του προγράμματος της 

τέχνης. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες ασχολήθηκαν με τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από τους 

πίνακες του Kandinsky, μελέτησαν τις έννοιες των γεωμετρικών σχημάτων, της επιφάνειας και του 

εμβαδόν βιωματικά, κατασκευάζοντας σχήματα  (ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας) σε 

συγκεκριμένες διαστάσεις. Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων τα παιδιά δημιούργησαν 

χριστουγεννιάτικα τετράδια εμπνευσμένα από τις τεχνοτροπίες των καλλιτεχνών που είχαν 

γνωρίσει μέχρι εκείνη την στιγμή. 

 

 

 
 

Εικόνα 5 – 6 - 7.   Εξώφυλλα από τα τετράδια των Χριστουγέννων επηρεασμένα από διάφορες τεχνοτροπίες. 

 

Στο μάθημα των εικαστικών οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιούργησαν ατομικά και ομαδικά 

έργα παίρνοντας έμπνευση από τους καλλιτέχνες μοντέρνας τέχνης και ερχόμενοι σε επαφή με 

τεχνοτροπίες.  Μία φορά την εβδομάδα στο μάθημα των εικαστικών ταξίδευαν μαθητές, μαθήτριες 

και οι εκπαιδευτικοί (εικαστικών, ειδικής αγωγής) στον χώρο της τέχνης προσεγγίζοντας έργα 

μεγάλων ζωγράφων. Γινόταν συζήτηση για καλλιτεχνικά ρεύματα και τα παιδιά δημιούργησαν 

έργα βασιζόμενα στις τεχνοτροπίες που γνώρισαν. Ξεκίνησε το ταξίδι στην τέχνη με τον Vassili 

Kandinsky. Επικεντρώθηκε η μελέτη στο χρώμα και στο σχήμα, έμαθαν τα παιδιά για τα θερμά και 

ψυχρά χρώματα, τα βασικά και τα συμπληρωματικά. Δημιούργησαν τα δικά τους πολύχρωμα 

ομόκεντρα σχήματα, εμπνευσμένα από τον Kandinsky, τα οποία τα συντέθηκαν όλα μαζί 

σχηματίζοντας μια μεγάλη καρδιά.    

Επόμενη στάση το έργο του Vincent van Gogh, «υπνοδωμάτιο στην Αρλ». Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες παρατήρησαν τον πίνακα, εντόπισαν τα αντικείμενα και τα έπιπλα και συζήτησαν για τα 

συναισθήματα που θα προκαλούσε η διαμονή τους σε αυτό το δωμάτιο. Σε επόμενο στάδιο 

ζωγράφισε κάθε μαθητής και μαθήτρια το δικό του /δικό της δωμάτιο, εμπνευσμένοι από το έργο 

του ζωγράφου. Σε συνέχεια της γνωριμίας με τον Van Gogh και μιλώντας για την τεχνοτροπία του, 

την αγάπη του για το χρώμα, την ένταση και αμεσότητα, δημιούργησαν πίνακες, χωρισμένα σε 

ομάδες των 4-5 ατόμων, βασισμένους σε μεγάλα έργα του ζωγράφου. 
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Εικόνα 8. Van Gogh  ομαδική εργασία 

 

 Άλλος ένας καλλιτέχνης ο οποίος στάθηκε αφορμή για δημιουργία ήταν ο M. S. Escher. Τα 

παιδιά βλέποντας πολλούς πίνακές εντυπωσιάστηκαν από το έργο του. Δημιούργησαν ένα μεγάλο 

ομαδικό έργο με ψάρια και πουλιά με την τεχνική tessellation (ψηφιδοποίηση). Στόχος ήταν να 

εξασκηθούν μέσα από αυτή την δημιουργία στις τονικές διαβαθμίσεις του γκρι και να συνθέσουν 

ένα μεγάλο ομαδικό έργο από τις ατομικές εργασίες τους.  
Προσεγγίστηκε με χιούμορ και φαντασία το έργο «Μόνα Λίζα» του Leonardo da Vinci ζωγραφίζοντας την «δική μου» Μόνα 

Λίζα κάθε παιδί επηρεασμένο από την οπτική και του Andy Warhol για τα διάσημα πρόσωπα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

ασχολήθηκαν με το έργο του Miro και τον οργανικό Σουρεαλισμό. 

 

 
 

Εικόνα 9. Μόνα Λίζα αλά Warhol 

Έφτιαξαν ένα ομαδικό έργο στα χνάρια του Miro συνθέτοντας φόρμες, γραμμές και χρώμα. 

Από την μελέτη της σύγχρονης ζωγραφικής δεν θα μπορούσε να λείπει ο Pablo Picasso και το 

καλλιτεχνικό ρεύμα του Κυβισμού. Με αφορμή τις αποκριές κατασκευάστηκαν μάσκες 

εμπνευσμένες από πορτρέτα του Picasso. 

 

 
 

Εικόνα 10. Μάσκες αλά Picasso 
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Ένας Έλληνας καλλιτέχνης που ενέπνευσε με το έργο του ήταν ο Αλέξης Ακριθάκης. Η 

γραμμή, το σχήμα, το χρώμα οδήγησαν σε αγαπημένα του ταξίδια. Δημιουργήθηκαν έργα με 

ομαδικό και πάλι τρόπο δουλειάς. 

Αναφορικά με τη θεατρική αγωγή οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσω κινήσεων του σώματός τους. Ακόμα, ασχολήθηκαν με 

θέματα διαφορετικότητας και αναπηρίας μπαίνοντας στη θέση του άλλου, κάνοντας προσομοίωση 

διαφόρων μορφών αναπηρίας. Τα παιδιά συνεργάστηκαν, κλήθηκαν να δείξουν εμπιστοσύνη 

απέναντι στους συμμαθητές τους που θα τους καθοδηγήσουν και με αυτό τον τρόπο ανέπτυξαν 

ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους. Κάνοντας σύνδεση των καλλιτεχνών μοντέρνας τέχνης με τη 

διαφορετικότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες άλλαξαν οπτική απέναντι στην αναπηρία, βλέποντας 

τις ικανότητες και όχι μόνο τις αδυναμίες των ατόμων με αναπηρία. 

 

 
 

Εικόνα 11. Προσομοίωση αναπηρίας 

 

Κατά το μάθημα της πληροφορικής έγινε αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο που 

αφορούσαν στις βιογραφίες των καλλιτεχνών και στο έργο τους. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία για τον 

τρόπο που επιλέγεται και χρησιμοποιείται μια πληροφορία από τον παγκόσμιο ιστό και στον τρόπο 

που γίνεται η βιβλιογραφική αναφορά από ηλεκτρονικά μέσα. Δημιουργήθηκαν αρχεία Power 

Point που αφορούσαν στην μοντέρνα τέχνη καθώς και σε συγκεκριμένους ζωγράφους καθώς και 

quiz με ερωτήσεις που αφορούν στους καλλιτέχνες και τα καλλιτεχνικά ρεύματα που μελετήθηκαν.  

Στο μάθημα των Αγγλικών οι μαθητές και οι μαθήτριες ασχολήθηκαν με τον πίνακα του van 

Gogh «το υπνοδωμάτιο στην Αρλ» και περιγράφοντάς τον ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους. Επίσης 

ασχολήθηκαν με εθνικότητες, χρώματα, σχήματα και αντικείμενα με βάση τους πίνακες. Είχαν τη 

δυνατότητα να εργαστούν ομαδικά και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στα αγγλικά 

αναπτύσσοντας τον προφορικό του λόγο στην αγγλική γλώσσα. 

 

 
 

Εικόνα 13. Πρόταση για βαγόνι του Μετρό της Θεσσαλονίκης 
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Στο μάθημα της Ευέλικτης ζώνης, οι μαθητές και οι μαθήτριες δούλεψαν ταυτόχρονα με το 

πρόγραμμα για την τέχνη ένα πρόγραμμα «Από το τραμ στο μετρό». Στο πλαίσιο αυτού του 

προγράμματος δημιούργησαν δικά τους βαγόνια και σταθμούς του μετρό επηρεασμένα από σχέδια 

και τεχνοτροπίες καλλιτεχνών μοντέρνας τέχνης. 

 

 
 

Εικόνα 12. Χορός αλά Keith Haring 

 

Στο τέλος του προγράμματος συγκεντρώθηκε το υλικό που παράχθηκε ανά μάθημα και 

δημιουργήθηκε αρχείο παρουσίασης που δόθηκε στα παιδιά και στους γονείς ως αναμνηστικό της 

επίπονης δουλειάς τους. 

4. Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

Οι γνωστικοί στόχοι που τεθήκαν στην αρχή του προγράμματος επιτεύχθηκαν κατά μεγάλο 

ποσοστό. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώρισαν τους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Από την 

αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι έμαθαν να συντάσσουν επιστολές και βιογραφίες. Βελτίωσαν την 

αναγνωστική τους ικανότητα τόσο σε επίπεδο αποκωδικοποίησης τόσο σε επίπεδο ευχέρειας και 

κατανόησης του λόγου μέσα από τη μελέτη βιογραφιών. Επιπλέον, κατέκτησαν έννοιες γεωμετρίας 

και είναι πλέον ικανά να κάνουν υπολογισμούς με συμμιγείς αριθμούς σύμφωνα με τους στόχους 

του ΑΠΣ της Δ Δημοτικού. Γνώρισαν πολλές χώρες του κόσμου, εντοπίζοντας την εθνικότητα των 

καλλιτεχνών.  Κατανόησαν τον τρόπο εύρεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο.   

Αναφορικά με τους κοινωνικούς στόχους που τέθηκαν από τις εκπαιδευτικούς μπορούν να 

αναφερθούν τα ακόλουθα: τα παιδιά κατάφεραν να εκφράζουν με μεγαλύτερη αμεσότητα τα 

συναισθήματά τους. 

Από την παρατήρηση της συμπεριφοράς διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες 

βελτίωσαν την αυτοεκτίμηση τους. Άρχισαν να υπολογίζουν και να συναισθάνονται τους άλλους 

και αυτό φάνηκε από τις αξιολογήσεις, τις συζητήσεις σε κύκλο και μέσα στην τάξη. Τα 

αποτελέσματα του κοινωνιομετρικού τεστ έδειξαν αλλαγή στη στάση των μαθητών και μαθητριών 

απέναντι σε συμμαθητές τους. Βέβαια, το γεγονός ότι κάποιοι από τους μαθητές ιδιαίτερα αυτοί με 

παγιωμένες συμπεριφορές δεν κατάφεραν να μετακινηθούν σημαντικά αυτό επηρέασε αρκετά τη 

στάση τους τόσο στην ενδιάμεση όσο και στην τελική αξιολόγηση. Επίσης, φάνηκε ότι οι απόψεις 

των μαθητών και των μαθητριών επηρεάζονται αρκετά από πρόσκαιρους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Συγκεκριμένα, η προτίμηση ή απόρριψη συμμαθητών και συμμαθητριών τους σε 

αρκετές περιπτώσεις είχε να κάνει με τη διάταξη και σύνθεση των ομάδων αλλά και με 

συμπεριφορές που εκδηλωνόταν στην καθημερινότητά τους. 

Η άποψη για τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους, έγινε περισσότερο συνειδητή. 

Αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι αιτιολογούσαν την άποψή τους και την εξέφραζαν με 

επιχειρήματα, όπως για παράδειγμα αιτιολογούν και εκφράζουν με ευγενικό τρόπο την προτίμηση 

τους για το άτομο που θα συνεργαστούν και αντίστοιχα οι «απορριπτέοι» δέχονται την απόφαση 

των συμμαθητών τους. Δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση στις αρνητικές συμπεριφορές των 

συμμαθητών τους χωρίς αυτό  να σημαίνει ότι θέλουν να γίνουν οι «καλύτεροι φίλοι».  
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Διάγραμμα 2. Κοινωνιόγραμμα τελικής αξιολόγησης 

 

 
 

Από την ημιδομημένη συνέντευξη με τους εκπαιδευτικούς που πλαισίωναν το πρόγραμμα 

φάνηκε ότι  τα παιδιά συνεργάζονται πολύ περισσότερο σε σχέση με την αρχή της χρονιάς και σε 

σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Υπάρχουν 2-3 παιδιά τα οποία δρούσαν σε όλη την διάρκεια 

του προγράμματος ιδιαίτερα ατομικά, κάνοντας κριτική και τονίζοντας τα άσχημα χαρακτηριστικά 

των άλλων παρά την εκπαιδευτική παρέμβαση και συνέχιζαν τη μη επιθυμητή συμπεριφορά όπως 

ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής: «Ο Γ.Λ. λέει μόνο αρνητικά για τους 

άλλους ξεκινώντας πάντα πρώτος και με αυτόν τον τρόπο παρασέρνει και τους υπόλοιπους στην 

αρνητική κριτική.» Ο Μ. (μαθητής με ειδικές ανάγκες και παράλληλη στήριξη) ήταν ιδιαίτερα 

καλός με τον Καραγκιόζη. Όλοι εκφράστηκαν ωραία. Όλα τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι οι όλοι οι 

υπόλοιποι έχουν θετικά σημεία ωστόσο δυσκολεύονται να τα παραδεχτούν. Αλλαγή υπήρξε σε 

μαθητές που δεν είχαν κίνητρο και δεν έδειχναν ενδιαφέρον, πλέον δείχνουν ηγετικές ικανότητες 

που προάγουν το γενικό σύνολο της τάξης γεγονός που δεν περίμενε η ίδια.  

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν το «παγκάκι της φιλίας» 

το οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες σε συνεργασία με την δασκάλα εικαστικών αλλά και άλλων 

γνωστικών αντικειμένων σχεδίασαν, ζωγράφισαν και χρωμάτισαν παίρνοντας έμπνευση από τους 

καλλιτέχνες μοντέρνας τέχνης που αγάπησαν περισσότερο. Το παγκάκι δεν φτιάχτηκε μόνο για 

αισθητικούς λόγους αλλά αποτέλεσε σημείο αναφοράς του σχολείου αφού χρησιμοποιούνταν και 

για διαχείριση συμπεριφορών και κρίσεων από τους μαθητές του σχολείου.  

  

 
 

Εικόνα 14. Το παγκάκι της φιλίας 
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Συμπερασματικά, με την εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν τη τέχνη, οι μαθητές και οι 

μαθήτριες άλλαξαν στάση και κίνητρο απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και απέναντι στη 

διαφορετικότητα. Τα παιδιά διδάσκονται περισσότερο με το παράδειγμα - πρότυπο, επειδή 

βλέποντας τις εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται μεταξύ τους και να αλληλοσυμπληρώνονται 

επέλεξαν ως δική τους συμπεριφορά μια παρόμοια με αυτή των δασκαλισσών τους (συνεργατική, 

βοηθητική, υποστηρικτική). 

Τα όρια αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης εργασίας μπορούν να 

χαρακτηριστούν περιορισμένα διότι προέρχονται από τη μελέτη περίπτωσης τάξης με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επίσης, η ενδεχόμενη πραγματοποίηση άλλων ερευνών στο μέλλον 

σε μαθητές με παραπλήσια ή και διαφορετικά χαρακτηριστικά θα βοηθούσε στην περαιτέρω 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Βέβαια ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση εφαρμογής ίδιας ή 

παρόμοιας διδακτικής παρέμβασης η προσέγγιση με τις κατάλληλες προσαρμογές. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο σχεδιασμός ενός σεναρίου διδασκαλίας για το γνωστικό 

αντικείμενο της Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα, προσεγγίζεται διεπιστημονικά η 
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Βυζαντινή Εκκλησιαστική Τέχνη. Επιχειρούμε να μελετήσουμε την προαναφερθείσα ενότητα 

προωθώντας τη διεπιστημονική προσέγγιση εννοιών με την αξιοποίηση και υποστήριξη των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Μέσω της επεξεργασίας της ενότητας οι 

μαθητές θα αντιληφθούν και θα ερμηνεύσουν την εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης στο πέρασμα των 

αιώνων προσεγγίζοντας έτσι τη διαχρονικότητά της και θα κατανοήσουν έννοιες που σχετίζονται 

με την αρχιτεκτονική, αγιογραφία και υμνογραφία. Περιλαμβάνονται δραστηριότητες που εκτός 

από την επίτευξη των διδακτικών στόχων προάγουν τη συνεργατικότητα και την ανακάλυψη της 

γνώσης. Συμπεραίνουμε ότι η διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης θα μπορούσε να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ενεργό, ανακαλυπτική μάθηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Βυζάντιο, εκκλησιαστική τέχνη, διεπιστημονικότητα, ΤΠΕ. 

1. Εισαγωγή 

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστεί ένα διδακτικό σενάριο στο πλαίσιο του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την Ιστορία της Β΄ Τάξης 

Γυμνασίου, που αφορά στη βυζαντινή εκκλησιαστική τέχνη. Παρατίθεται η ταυτότητα του 

σεναρίου, οι στόχοι, λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης, τα φύλλα εργασίας, αποτελέσματα και 

συμπεράσματα.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Ταυτότητα σεναρίου 

Το σενάριο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας και συγκεκριμένα της 

Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου, (κεφάλαιο 5.4) 

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2483,9522/). Η διεπιστημονική 

προσέγγιση της ενότητας προϋποθέτει τη μελέτη του θέματος και από την οπτική και άλλων 

γνωστικών πεδίων, δηλαδή του μαθήματος των Θρησκευτικών: Θρησκευτικά Γ’ γυμνασίου, Η 

θρησκεία στη ζωή, στην ιστορία και στον πολιτισμό (Θεματική ενότητα II.i: «Εν εκκλησίαις 

ευλογείτε τον Θεόν»: Λατρεία και τέχνη στην Ανατολή και τη Δύση), της Μουσικής όσον αφορά 

τους βυζαντινούς ύμνους και των Εικαστικών: Εικαστικά Β΄ Γυμνασίου ενότητα 4η, θέμα 3: 

Βυζαντινή τέχνη (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B111/539/3550,14574/). 

Παράλληλα, σε κάθε φάση του σεναρίου αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Το σενάριο απευθύνεται στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου και η χρονική διάρκεια που απαιτείται 

για την υλοποίησή του είναι τέσσερις διδακτικές ώρες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση 

του σεναρίου για εκπαιδευτικό και μαθητές είναι η εξοικείωση με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο 

εργασίας και τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων και μάλιστα με πρόγραμμα περιήγησης ιστού, 

επεξεργαστή κειμένου και παρουσιάσεων. Θεωρούνται διδαγμένα η διαίρεση της βυζαντινής 

τέχνης σε περιόδους και οι μορφές της τέχνης που περιλαμβάνει το σχολικό βιβλίο. Διευκρινίζεται 

ότι οι μαθητές θα μελετήσουν και θα εργαστούν με συγκεκριμένες μόνο μορφές της καλλιτεχνικής 

παραγωγής. 

2.2 Διδακτικοί στόχοι: 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να αναπτυχθούν δεξιότητες μέσω βιωματικών 

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, αναμένεται οι μαθητές να: 

 προσεγγίσουν την έννοια και τις μορφές βυζαντινής τέχνης 

 αντιληφθούν και να ερμηνεύσουν την εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης στο πέρασμα των 

αιώνων 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2483,9522/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B111/539/3550,14574/
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 κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη εκκλησιαστική 

υμνογραφία, αρχιτεκτονική, ψηφιδογραφία, τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, αφού πρώτα 

ασκηθούν στην παρατήρηση 

 κατατάξουν σε χρονολογική σειρά τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους, τα έργα τους αλλά 

και τις φάσεις εξέλιξης της κάθε μορφής τέχνης  

 προσεγγίσουν τη διαχρονικότητα της βυζαντινής τέχνης έτσι όπως αποτυπώνεται μέχρι και 

σήμερα στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας 

 ασκηθούν στη συνεργατικότητα 

 ασκηθούν στη χρήση του προφορικού λόγου ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, 

συγκεκριμένα να εξοικειωθούν με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους 

στην ολομέλεια της τάξης 

 να ασκηθούν στην επεξεργασία και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων 

2.3 Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου 

Οι τομείς της εκκλησιαστικής βυζαντινής τέχνης που θα διερευνηθούν είναι η Αρχιτεκτονική, 

η Αγιογραφία (τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, φορητές εικόνες) και η Υμνογραφία. 

Η μεθοδολογία με την οποία θα γίνει η προσέγγιση περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατική έρευνα, 

διότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν αλληλεπιδρούν με συνομηλίκους και μέσω μιας 

διαδικασίας που αποβλέπει στη σταδιακή εσωτερίκευση της διδασκόμενης γνώσης και δεξιότητας. 

Αυτό οδηγεί εντέλει στη μαθησιακή αυτονομία. Ακολουθείται βιωματική, ενεργητική ερευνητική 

μάθηση, έτσι ώστε οι μαθητές ερευνώντας και αναζητώντας να καλλιεργήσουν το ανάλογο πνεύμα. 

Παρέχονται δυνατότητες για συνεργασία μεταξύ των μαθητών και συνεργατική αναζήτηση της 

γνώσης. Δίνεται έμφαση στη νέα κειμενικότητα, δηλαδή στη δημιουργία κειμένων που σχετίζονται 

με το διαδίκτυο και με τον υπολογιστή ως μέσο επικοινωνίας (Κουτσογιάννης, 2014). 

Μέσω δραστηριοτήτων σε ψηφιακό περιβάλλον με συγκεκριμένους στόχους και 

προσδοκώμενα αποτελέσματα το μάθημα της Ιστορίας μπορεί να κινητοποιήσει τη δημιουργική 

ικανότητα των μαθητών. Γενικός σκοπός του σεναρίου ως προς τον εκπαιδευτικό είναι να 

διευρυνθεί το «yet to be thought» (Bernstein 1996), τα όρια δηλαδή των διδακτικών πρακτικών του 

εκπαιδευτικού και να αποκτήσει μια ενημερότητα γύρω από τις διάφορες επιλογές στρατηγικών 

που μπορεί να εφαρμόσει. 

Οι δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου που εμπλέκουν τους μαθητές διερευνητικά 

αξιοποιούν τις ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται από την ιστορική επιστήμη. Τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και 

υπηρεσίες παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να επιλέξουν πηγές μέσα από μια ποικιλία μέσων 

μετάδοσης της πληροφορίας, να αναπαραστήσουν ιστορικά γεγονότα, να αξιοποιήσουν βάσεις 

δεδομένων, ώστε να φθάσουν σε ασφαλή συμπεράσματα, τέλος να γνωρίσουν την ιστορική σκέψη. 

Οι ιστορικές πηγές σε ψηφιακή μορφή επιτρέπουν ανακαλυπτικές μεθόδους διδασκαλίας προάγουν 

τις κατάλληλες συνθήκες για συνεργατική μάθηση ενώ ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τη 

φαντασία (Αθανασιάδης, 2015). Βέβαια, ο δημιουργικός ρόλος πρέπει να εξασφαλίζεται και στον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει σημαντικό μερίδιο στην υποστήριξη της μάθησης, στη δημιουργία 

δηλαδή της «ζώνης για την επικείμενη εξέλιξη» (Vygotsky, 1978). Επιπλέον, επιμένουμε στην 

παροχή πολλών ευκαιριών για πρόσληψη και παραγωγή ποικίλων κειμένων: προφορικών, γραπτών 

και πολυτροπικών, αφού η πολυτροπικότητα οδηγεί στην πρόσληψη και στην απόλαυση του 

αναγνώστη (Χοντολίδου, 1999). 

Η ενότητα, όπως προαναφέρθηκε, θα προσεγγισθεί διεπιστημονικά, καθώς η αρχιτεκτονική, 

αγιογραφία και υμνογραφία του Βυζαντίου αποτελούν διδακτικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται 

στο αναλυτικό πρόγραμμα τόσο του μαθήματος της ιστορίας όσο και των θρησκευτικών. Επιπλέον, 

η αρχιτεκτονική και η αγιογραφία μελετώνται από το μάθημα των Εικαστικών και η βυζαντινή 

μουσική και από το μάθημα της Μουσικής. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το θέμα του βυζαντινού 

πολιτισμού γενικά έχει προσεγγιστεί από τον διδάσκοντα στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Έχουν 
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αναφερθεί όλες οι μορφές τέχνης με βάση το σχολικό εγχειρίδιο, αλλά οι μαθητές στο 

συγκεκριμένο σενάριο θα ασχοληθούν μόνο με κάποιες από αυτές. 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτείται η διεξαγωγή του μαθήματος στο εργαστήριο 

πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός κατά την εισαγωγική φάση ανιχνεύει και συνδέει την υπάρχουσα 

γνώση με αυτή που πρόκειται να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας. Παρουσιάζει στη συνέχεια το 

περιεχόμενο της έρευνας που θα ακολουθήσει. Αφού έχουμε εξασφαλίσει τη χρήση ενός 

υπολογιστή για τον εκπαιδευτικό και ενός υπολογιστή για κάθε ομάδα μαθητών, οι μαθητές 

χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, καθώς η ομαδική εργασία έχει πρωταρχική θέση σε ένα σενάριο 

μάθησης, χωρίς αυτό να μειώνει την αξία της ατομικής εργασίας. Άλλωστε, στην ομάδα κάθε μέλος 

αναλαμβάνει ξεχωριστό ρόλο. Η επιλογή λοιπόν της ομαδικής μαθησιακής διαδικασίας έχει 

συνέπειες στη διαμόρφωση των φύλλων εργασίας και στην επιλογή των δραστηριοτήτων. Έτσι, 

κάθε ομάδα αναλαμβάνει έναν τομέα της βυζαντινής τέχνης και συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα 

ασχολείται με την αρχιτεκτονική, η δεύτερη με τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά, η τρίτη με τις 

φορητές εικόνες και η τέταρτη με την υμνογραφία. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα φύλλο εργασίας, το 

οποίο πρέπει να συμπληρωθεί. Αφού γίνει αυτό, ορίζεται ένας από τους μαθητές κάθε ομάδας ως 

εκπρόσωπος που θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας στην ολομέλεια της τάξης. Ο 

εκπαιδευτικός παρέχει στοχευμένη βοήθεια κατά τη διάρκεια του έργου των μαθητών. Καθοδηγεί 

και επιβλέπει την πορεία τους. Τέλος, προτείνεται, εάν στο σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί 

καλλιτεχνικών και μουσικής, να συνεργαστούν και να γίνει συνδιδασκαλία. Διαφορετικά, με 

συνεργατική διδασκαλία εξ αποστάσεως μπορεί να υλοποιηθεί η συνδιδασκαλία μέσω της 

εφαρμογής google classroom. 

Για τη μελέτη των πόρων, τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας και την προετοιμασία της 

παρουσίασης θα χρειαστούν τρεις διδακτικές ώρες και τέλος μία ώρα για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων στην ολομέλεια. 

2.4 Φύλλα εργασίας 

Οι μαθητές θα εργαστούν σε φύλλα εργασίας στο συνεργατικό περιβάλλον του Google docs 

(https://www.google.com/docs/about/) και μάλιστα σε αρχεία προσβάσιμα τόσο από τον 

εκπαιδευτικό, που θα έχει τον έλεγχο στη διαδικασία υλοποίησης όσο και από τους μαθητές των 

άλλων ομάδων, ώστε να υπάρχει κυκλοφορία της πληροφορίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

της δραστηριότητας. Το συνεργατικό περιβάλλον προσφέρει στον διδάσκοντα τη δυνατότητα 

παρατηρώντας να αξιολογεί τους μαθητές σε πραγματικό χρόνο και να παρέχεται ανατροφοδότηση. 

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι καθοδηγούμενη, ώστε οι μαθητές στα φύλλα εργασίας 

πατώντας στο σύνδεσμο να βλέπουν αμέσως τους πόρους που έχουν επιλεγεί από τον εκπαιδευτικό, 

τηρώντας έτσι την προδιαγραφή για χρήση αξιόπιστων ιστοσελίδων με περιεχόμενο επιστημονικό, 

σταθερό και αυθεντικό. Η επιστημονική εγκυρότητα άλλωστε είναι προϋπόθεση για τη μελέτη της 

Ιστορίας.  

2.4.1 Φύλλο εργασίας 1: αρχιτεκτονική (ναοδομία) 

 Παρακολουθώντας το παρακάτω βίντεο, που δημιουργήθηκε για την Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών για την ανάδειξη της Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

https://bit.ly/2L0rdmH (από την αρχή έως 9:09) και περιλαμβάνει στερεοσκοπικές λήψεις 

και 3D ψηφιακές αναπαραστάσεις με κίνηση, να κρατήσετε σημειώσεις για την ιστορία των 

ορθόδοξων ναών από το 230 μ.Χ.  μέχρι σήμερα και για τους αρχιτεκτονικούς τύπους των 

ναών.  

 Από την ιστοσελίδα της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να μελετήσετε 

τους αρχιτεκτονικούς τύπους: Βασιλική https://bit.ly/2zJ07v0 , Βασιλική με τρούλο 

https://bit.ly/2Jqq9Te, Εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο https://bit.ly/2Lf5WF8. Να 

αναφέρετε τα βασικά τους χαρακτηριστικά και τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ναών 

https://www.google.com/docs/about/
https://bit.ly/2L0rdmH
https://bit.ly/2zJ07v0
https://bit.ly/2Jqq9Te
https://bit.ly/2Lf5WF8


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

506 

που έχουν χτιστεί σε αυτούς τους ρυθμούς με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής για τη 

δημιουργία ψηφιακού πίνακα https://padlet.com/.  

 Με βάση την προηγούμενη δραστηριότητα, να αποθηκεύσετε φωτογραφίες ναών από το 

διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας φόρμες της Google 

https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/ να δημιουργήσετε ένα ερωτηματολόγιο που 

να περιλαμβάνει φωτογραφίες βυζαντινών ναών από τις οποίες οι συμμαθητές σας θα 

πρέπει να αναγνωρίσουν τον αρχιτεκτονικό ρυθμό.  

 Να επισκευθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού 

http://www.ime.gr/chronos/08/gr/pl/index.html και να διαβάσετε το άρθρο για το ναό της 

Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Απαντήστε στα εξής ερωτήματα: Ποιοι ήταν οι 

αρχιτέκτονες; Πού είναι αφιερωμένος ο ναός; Πότε εγκαινιάστηκε; Τι σας εντυπωσίασε σε 

σχέση με τις διαστάσεις του ναού;  

 2.4.2 Φύλλο εργασίας 2: τοιχογραφίες - ψηφιδωτά 

 Με την διαδικτυακή εφαρμογή για τη δημιουργία ψηφιακού πίνακα https://padlet.com/  να 

αναρτήσετε τις δέκα τοιχογραφίες ξεκινώντας από την παλαιότερη από τη Συλλογή 

Τοιχογραφιών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Εικονικού Μουσείου 

http://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.collections&c=11 αναγράφοντας από τα 

μεταδεδομένα που θα βρείτε τι εικονίζει η κάθε τοιχογραφία, το όνομα του δημιουργού (εάν 

είναι γνωστό) και την προέλευσή της. 

 Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου 

http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/frames/toixografies.htm με θέμα τη θέση της τοιχογραφίας 

στο βυζαντινό ναό να εντοπίστε πληροφορίες για το εικονογραφικό πρόγραμμα που 

ακολουθούσαν οι Βυζαντινοί στην τοιχογράφηση των ναών. Ακολουθείται και σήμερα το 

ίδιο στους νεόδμητους ναούς; 

 Αφού κατεβάσετε τα αντίστοιχα ppt αρχεία παρουσιάσεων από την ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1430, να μελετήσετε τα 

ψηφιδωτά από τα παρακάτω μνημεία: ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, 

Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, Μονή του Οσίου Λουκά στη Φωκίδα, Μονή 

Δαφνίου στην Αττική. Σε δικό σας πλέον αρχείο λογισμικού παρουσίασης να επιλέξετε 

πέντε ψηφιδωτά από κάθε μνημείο που θεωρείτε πιο αντιπροσωπευτικά και να τα 

παραθέσετε με τα μεταδεδομένα τους. 

 Παιχνίδι με τρία παζλ που απεικονίζουν τμήμα από το διάκοσμο βυζαντινής εκκλησίας στην 

ιστοσελίδα από το Σύστημα Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και 

Προβολής για τον Βυζαντινό Πολιτισμό 

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=game&lang=gr&id=8. 

2.4.3 Φύλλο εργασίας 3: εικόνες 

 Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/2mfNEFw να μελετήσετε την ιστορική 

πορεία της Αγιογραφίας από τον πρώτο αγιογράφο και την πρωτοχριστιανική και 

παλαιοχριστιανική περίοδο, στα χρόνια της Εικονομαχίας και της αναγέννησης της 

ορθόδοξης αγιογραφίας και τέλος στην υστεροβυζαντινή περίοδο μέχρι και σήμερα. Στη 

συνέχεια δείτε τους πιο γνωστούς αγιογράφους και έργα τους στην ιστοσελίδα 

https://bit.ly/2LbOrWi 

 Με το διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας ψηφιακής χρονογραμμής Timeline 

https://timeline.knightlab.com/  να τοποθετήσετε σε χρονολογική σειρά τους βασικούς 

σταθμούς της αγιογραφίας και να κάνετε το ίδιο με τους πιο γνωστούς αγιογράφους (να 

επιλέξετε τέσσερις) προσθέτοντας στη χρονογραμμή σας μία χαρακτηριστική εικόνα που 

ιστόρησε ο καθένας από αυτούς. 

https://padlet.com/
https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/
http://www.ime.gr/chronos/08/gr/pl/index.html
https://padlet.com/
http://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.collections&c=11
http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/frames/toixografies.htm
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1430
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=game&lang=gr&id=8
https://bit.ly/2mfNEFw
https://bit.ly/2LbOrWi
https://timeline.knightlab.com/
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 Με την εφαρμογή δημιουργίας ψηφιακού πίνακα https://padlet.com/ να τοποθετήσετε στον 

πίνακα δέκα εικόνες της επιλογής σας ξεκινώντας από την παλαιότερη από τη Συλλογή 

Φορητών Εικόνων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Εικονικού Μουσείου 

http://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.collections&c=9 αναγράφοντας από τα 

μεταδεδομένα που θα βρείτε τι εικονίζει, το όνομα του δημιουργού (εάν είναι γνωστό) και 

την προέλευσή τους. 

 Ποια είναι τα στοιχεία της βυζαντινής εικόνας που αποδίδουν την εξαΰλωση της φυσικής 

υπόστασης του ανθρώπου; Να απαντήσετε, αφού διαβάσετε το σχετικό απόσπασμα από το 

σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου Ιστορία της Τέχνης της Γ΄ Γενικού Λυκείου (επιλογής): 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C111/62/475,1814/ 

2.4.4 Φύλλο εργασίας 4: εκκλησιαστική υμνογραφία 

 Να παρουσιάσετε σύντομα τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/159/1117,4083/ διαβάζοντας 

το απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο Μουσικής. 

 Αντλώντας στοιχεία από την παρακάτω ιστοσελίδα https://bit.ly/2LfDXFd και με τη χρήση 

του διαδικτυακού εργαλείου δημιουργίας ψηφιακής χρονογραμμής Timeline 

https://timeline.knightlab.com/ να τοποθετήσετε σε χρονολογική σειρά τους βασικούς 

σταθμούς της βυζαντινής μουσικής κάνοντας αναφορά στους πιο γνωστούς υμνογράφους 

και μελοποιούς. 

 Να ακούσετε τα παρακάτω ηχητικά αρχεία, όπου ψάλλουν κορυφαίοι ψάλτες που 

γεννήθηκαν ή και έδρασαν στην Κωνσταντινούπολη: Τῇ Ὑπερμάχῳ http://www.ec-

patr.net/gr/psaltai/nafpliotes/index.php?what=1, Τροπάριον Κασσιανῆς Μοναχῆς 

http://www.ec-patr.net/gr/sounds_htm/mebdomas/4orthros.htm, Ὢ γλυκύ μου ἔαρ 

http://www.ec-patr.net/gr/sounds_htm/mebdomas/7orthros.htm. 

 Ποια είναι η σχέση της βυζαντινής μουσικής με την παραδοσιακή και ποιες οι διαφορές της 

από την ευρωπαϊκή; Να απαντήσετε, αφού διαβάσετε τα άρθρα https://bit.ly/2LfMKXC. 

2.5 Συνθετική δραστηριότητα 

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των φύλλων εργασίας από όλες τις ομάδες, ακολουθεί η 

αξιολόγηση των μαθητών με την ανάθεση της παρακάτω δραστηριότητας, μέσω της οποίας 

καλούνται να ανασυνθέσουν το παρελθόν και να ανακοινώνουν τα πορίσματα της έρευνάς τους 

στην τάξη με εύληπτο και συνεκτικό τρόπο. Κρίνουμε εάν συμμετέχουν όλοι οι μαθητές ισότιμα 

μέσα στην τάξη. 

Συνεργατική παρουσίαση που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχετε μελετήσει. Ο 

εκπρόσωπος της κάθε ομάδας θα παρουσιάσει το υλικό που διερευνήσατε, ώστε στο τέλος όλοι οι 

μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της βυζαντινής τεχνοτροπίας στους 

συγκεκριμένους τομείς. Θα ακολουθήσει οργάνωση μιας συζήτησης και πρόκληση διαλόγου από 

τον εκπαιδευτικό και οι μαθητές καλούνται να θέσουν ερωτήματα και προβληματισμούς και να 

απαντήσουν σε αυτά. Θα γίνει έτσι η αποτίμηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας της 

διδακτικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

2.6 Εργασία για το σπίτι 

Με την παρακάτω δραστηριότητα επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε τον κλασικό αλλά και το 

τεχνολογικό γραμματισμό και έτσι να αξιολογήσουμε τους μαθητές ελέγχοντας εάν επιτεύχθηκαν 

οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου αλλά και να λάβουμε ανατροφοδότηση για τη βελτίωση της 

μαθησιακής διαδικασίας. 

Με υπολογιστικά υποστηριζόμενη συνεργατική μάθηση να καταλήξετε σε ένα ενιαίο 

πολυτροπικό αρχείο που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνάς σας στους τομείς της 

https://padlet.com/
http://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.collections&c=9
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C111/62/475,1814/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/159/1117,4083/
https://bit.ly/2LfDXFd
https://timeline.knightlab.com/
http://www.ec-patr.net/gr/psaltai/nafpliotes/index.php?what=1
http://www.ec-patr.net/gr/psaltai/nafpliotes/index.php?what=1
http://www.ec-patr.net/gr/sounds_htm/mebdomas/4orthros.htm
http://www.ec-patr.net/gr/sounds_htm/mebdomas/7orthros.htm
https://bit.ly/2LfMKXC
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βυζαντινής τέχνης με τους οποίους ασχοληθήκατε και να το αναρτήσετε στο ιστολόγιο του 

σχολείου σας. Για τη δημιουργία πολυτροπικού αρχείου εκτός από κείμενο να ανακτήσετε από τις 

πηγές σας εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικά δεδομένα. 

3. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια διεπιστημονικής προσέγγισης των τεχνών της 

αρχιτεκτονικής, αγιογραφίας και υμνογραφίας της βυζαντινής περιόδου στο γυμνάσιο με την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ο στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι να στρέψει τους μαθητές στη 

μελέτη των πηγών και την ανάθεση δραστηριοτήτων ερευνητικού χαρακτήρα δουλεύοντας σε 

ομάδες, για να προωθείται η αλληλεπίδραση, ο στοχασμός και η  έννοια της κοινότητας μάθησης. 

Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις απαιτούν ουσιαστική προσπάθεια και χρόνο για σχεδιασμό 

και οργάνωση, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικά, καθώς η διάδραση κινητοποιεί 

γνωστικές και συναισθηματικές στρατηγικές. 
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Περίληψη 

Το Σενάριο με τίτλο «Το χρυσό μυστρί της φαντασίας» αποτελεί διδακτική πρόταση 

σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων που εμπλέκουν το νήπιο με τη δημιουργική γραφή και 

εντάσσεται στη θεματική ενότητα Παιδί και Γλώσσα. Σκοπός του Σεναρίου η παρουσίαση 

καινοτόμων πρακτικών δημιουργικής γραφής που αξιοποιούν σύγχρονες θεωρίες μάθησης για την 
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ανάπτυξη και συγγραφή ποιητικών συλλογών. Οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν έχουν ταξινομηθεί 

σε γνωστικούς, δεξιότητες, στάσεις και ως προς τη χρήση των ΤΠΕ. Ως μεθοδολογία για την 

υλοποίηση των καινοτόμων δράσεων χρησιμοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η 

εξατομικευμένη διδασκαλία στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης του γνωστικού 

αντικειμένου. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν σύστοιχες με τους στόχους και 

αξιοποίησαν το παιχνίδι ως δυναμικό μέσο μάθησης. Από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

Σεναρίου προέκυψε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς τα νήπια 

εξοικειώθηκαν με τη δημιουργική γραφή και τη διεργασία της ποίησης. 

Λέξεις κλειδιά: νηπιαγωγείο, ποίηση, δημιουργική γραφή 

1. Εισαγωγή 

Ο Ροντάρι (1994 στο Βακάλη, Ζωγράφου- Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013) θεωρεί τη 

δημιουργικότητα συνώνυμο της αποκλίνουσας σκέψης και αναφέρει ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της την αυτόνομη κρίση και τη μη τυποποιημένη σκέψη. Η δημιουργική γραφή (Creative Writing) 

αποτελεί ευέλικτη και πολυσύνθετη νοητική διεργασία, απόλυτα συνυφασμένη με τη 

δημιουργικότητα του ατόμου και την αποκλίνουσα σκέψη (Βακάλη, 2014 στο Κωτόπουλος, 2014). 

Η ενασχόληση του παιδιού με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής συμβάλλει στην εξερεύνηση 

των δυνατοτήτων του και στην ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του (Κωτόπουλος, 2014). 

Οι Parnes & Brunelle (1967) συνδέουν τη δημιουργική γραφή με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες του 

ατόμου και τα ερεθίσματα που λαμβάνει από το ευρύτερο περιβάλλον. Σύμφωνα με τον 

Protherough. (1983 στο Κωτόπουλος, 2014) η δημιουργική γραφή αποτελεί δυναμικό μέσο 

αυτοέκφρασης και αυτοανακάλυψης που ενεργοποιεί το μαθητή να εκφράσει τον πλούτο των 

εμπειριών του και των συναισθημάτων του μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων που καλλιεργούν 

την κριτική σκέψη. 

 Η χώρα μας από την εποχή του Ομήρου και του Σοφοκλή έως και σήμερα αποτελεί κοιτίδα 

πολιτισμικών δράσεων με παγκόσμιες διακρίσεις και βραβεία Νόμπελ στην ποίηση που αποτελούν 

βαριά κληρονομιά για τον  εκπαιδευτικό. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφόρμηση για την υλοποίηση 

καινοτόμων δράσεων που αξιοποιούν την ποίηση στη μαθησιακή διεργασία και συμβάλλουν στην 

ευαισθητοποίηση του νηπίου και τη διαμόρφωση της πολιτισμικής  του συνείδησης. 

Στοχεύοντας στην απελευθέρωση της φαντασίας του νηπίου  μέσω της Τέχνης που αποτελεί 

δυναμικό μέσο μάθησης, αναπτύχθηκε  διδακτικό Σενάριο που αξιοποιεί στρατηγικές 

ανακαλυπτικής μάθησης για τη δημιουργία μαθησιακών επεισοδίων που εμπλέκουν το νήπιο με την 

ποίηση μέσω της δημιουργικής γραφής. Κατά την παρουσίαση του διδακτικού Σεναρίου θα 

παρουσιαστούν τα στάδια της δημιουργίας των ποιητικών συλλογών και δραστηριότητες που 

συνάδουν  με τις βασικές αρχές των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης του Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Στα πλαίσια μιας δημοκρατικής, αντισταθμιστικής, ρεαλιστικής, εκσυγχρονισμένης και 

δημιουργικής προσχολικής αγωγής που αξιοποιεί τις σύγχρονες ψυχο-παιδαγωγικές αντιλήψεις, 

οργανώθηκαν δραστηριότητες με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου μέσω ανάλυσης, 

κριτικής προσέγγισης και σύνθεσης. Αξιοποιώντας το παιχνίδι που αποτελεί δυναμικό μέσο 

μάθησης και έκφρασης, οργανώθηκαν δραστηριότητες με στόχο να εμπλέξουν τα νήπια με τη 

διεργασία της ποίησης. Το εκπαιδευτικό Σενάριο υλοποιήθηκε στο 2ο Ολοήμερο τμήμα του 14ου 

Νηπιαγωγείου Πετρούπολης που διαθέτει υπολογιστή και διαδραστικό πίνακα. 

Σκοπός της Εισήγησης η παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων στο  Νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα, εστιασμένες σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης για 

τη διεργασία της μάθησης, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της σχολιοποίησης και να αναδειχθεί 

η δυναμική σχέση Τέχνης και μάθησης, μέσω της δημιουργικής γραφής. 

Ως στόχοι της Εισήγησης τέθηκαν η αναγνώριση και ο προσδιορισμός πρακτικών ανάπτυξης 

δημιουργικής γραφής, η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής και η υιοθέτηση θετικής 

στάσης απέναντι στην ποίηση και τη δημιουργική έκφραση. Οι διδακτικοί στόχοι ταξινομήθηκαν 
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ως προς το γνωστικό αντικείμενο, τις δεξιότητες, τις στάσεις και ως προς τη χρήση των ΤΠΕ και 

οργανώθηκαν δραστηριότητες σύστοιχες με τους στόχους για την επίτευξή τους. Υλοποιήθηκαν 

δράσεις που αξιοποιούν το παιχνίδι ως δυναμικό μέσο μάθησης και εφαρμόστηκε διαθεματική 

προσέγγιση των εννοιών. Οι δραστηριότητες ήταν κυρίως δράσεις που έδιναν τη δυνατότητα στο 

νήπιο μέσω του προφορικού λόγου να εκφράσει ιδέες, συναισθήματα και απόψεις που 

απελευθερώνουν τη φαντασία, τον αυθορμητισμό και την πηγαία έκφραση. Κατά την υλοποίηση 

του Σεναρίου αξιοποιήθηκαν οι προϋπάρχουσες εμπειρίες του νηπίου που αποτέλεσαν αφόρμηση 

για την επιλογή των δραστηριοτήτων. Οι ερωτήσεις απαιτούσαν κριτική σκέψη και φαντασία και 

στόχευαν να ενεργοποιήσουν το νήπιο να εμπλακεί δημιουργικά με τη διεργασία της ποίησης. 

Κατά την υλοποίηση του διδακτικού Σεναρίου χρησιμοποιήθηκε ομαδοσυνεργατική μέθοδος και 

εξατομικευμένη διδασκαλία. Η προσέγγιση του θέματος έγινε διαθεματικά εμπλέκοντας τις 

δραστηριότητές μας και με άλλα διδακτικά γνωστικά αντικείμενα που ενιαιοποιούν τη γνώση και 

προάγουν τη δημιουργικότητα. 

Η Αξιολόγηση του Σεναρίου περιείχε τη διαγνωστική αξιολόγηση για την καταγραφή 

αναγκών και προϋπάρχουσων εμπειριών, τη διαμορφωτική που αν κριθεί αναγκαίο προβαίνει σε 

κατάλληλες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των αρχικών στόχων ή τον επαναπροσδιορισμό τους 

και την τελική αξιολόγηση για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της μαθησιακής διεργασίας 

στην ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου. Κατά  την τελική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού Σεναρίου 

προέκυψε ότι οι στόχοι που αρχικά τέθηκαν επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς τα νήπια 

εξοικειώθηκαν με τη διεργασία της ποίησης που αποτελεί Τέχνη συνυφασμένη με την αποκλίνουσα 

σκέψη και την πηγαία έκφραση.  

Σε  μια χώρα με βαριά κληρονομιά στην ποίηση και βραβεία Νόμπελ, η παιδική ποίηση θα 

πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστη  εκπαιδευτική προτεραιότητα  του Νηπιαγωγείου. Το 

εκπαιδευτικό Σενάριο με τίτλο «Το χρυσό μυστρί της φαντασίας» αποτελεί διδακτική πρόταση 

σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων δραστηριοτήτων για την προσέγγιση του γνωστικού 

αντικειμένου και την ενεργοποίηση των νηπίων να εμπλακούν με μια Τέχνη που επιχειρεί να 

αποκρυπτογραφήσει τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο των μικρών ποιητών. 

2. Κυρίως Μέρος 

2.1. Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Το χρυσό μυστρί της φαντασίας» 

Γνωστικό αντικείμενο: 

 Παιδί και Γλώσσα 

 Προφορική Επικοινωνία 

Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Γλώσσας θεμελιωμένο στις 

Βασικές Αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 

Τάξη: Νηπιαγωγείο 

Διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, 

εμπλουτίζοντάς το και εμπλέκοντάς το στα πλαίσια της Διαθεματικής προσέγγισης με διδακτικά 

αντικείμενα που ενιαιοποιούν τη γνώση και προάγουν τη δημιουργικότητα.  

 

2.2 Διδακτικοί στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα 

Κατά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διεργασίας τα νήπια αναμένεται: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 
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 να αναγνωρίζουν τις εκδοχές του γραπτού λόγου 

 να αναλύουν και να κατανοούν ένα ποίημα 

 να επιλέγουν θεματολογία 

 να συνθέτουν ιδέες για τη δημιουργία ενός ποιήματος 

 να εξηγούν τον τρόπο σκέψης τους μέσω τεκμηρίωσης και επιχειρηματολογίας 

Ως προς τις δεξιότητες: 

 να είναι ικανά να θέτουν ερωτήματα και προβληματισμούς 

 να είναι ικανά να απομνημονεύουν ποιήματα 

 να είναι ικανά να αποδεικνύουν θέσεις και απόψεις 

 να είναι ικανά να συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός ποιήματος 

Ως προς τις στάσεις: 

 να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ποίηση 

 να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στη δημιουργική έκφραση 

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή και τα εξαρτήματά του (χρήση ποντικιού, 

αποθήκευση, πληκτρολόγηση). 

2.3. Μεθοδολογία 

Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αξιοποιήθηκε η διαθεματική προσέγγιση του 

γνωστικού αντικειμένου, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η εξατομικευμένη διδασκαλία. 

Αφόρμηση για την οργάνωση των δραστηριοτήτων αποτέλεσε το νήπιο και ο πλούτος των 

εμπειριών του. 

2.4. Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Η Νηπιαγωγός αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις των νηπίων οργανώνει 

δραστηριότητες σύστοιχες με τους στόχους που τέθηκαν. 

 

1η δραστηριότητα 

Η Νηπιαγωγός αρχικά φέρνει σε επαφή τα νήπια με εκπαιδευτικό υλικό. 

Αποσπάσματα από Έλληνες ποιητές αποτέλεσαν αφόρμηση για την εμπλοκή των νηπίων με 

το γνωστικό αντικείμενο και πηγή έμπνευσης για δημιουργική ποιητική έκφραση. Συγκεκριμένα τα 

νήπια ήρθαν σε επαφή με: 

Μελοποιημένη ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη 

 Όμορφη και παράξενη πατρίδα 

 Ο γλάρος 

 Το κοχύλι 

 Τα τζιτζίκια 

 Το δελφινοκόριτσο 

 Το θαλασσινό τριφύλλι 

 Ντούκου ντούκου μηχανάκι 

 Ο Αύγουστος 

Ποίηση του Γιώργου Σεφέρη 

 Λίγο ακόμα 

 Άρνηση 
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 Ο γυρισμός του ξενιτεμένου 

Ποίηση του Διονύσιου Σολωμού 

 Εθνικός Ύμνος 

 Η Ξανθούλα 

Ποίηση του Γιάννη Ρίτσου 

 Το κυκλάμινο 

 Πρωϊνό άστρο 

 Ειρήνη 

 Καλοκαίρι 

Ποίηση του Κωσταντίνου Καβάφη 

 Η Ιθάκη 

Ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου 

 Η Ελληνική Γλώσσα 

 

Ποίηση του Βασίλη Ρώτα 

 Ειρήνη 

 Παπαρούνα 

 

2η δραστηριότητα 
 

Η Νηπιαγωγός υποβοηθεί τα νήπια να εντοπίζουν λέξεις και να τις παρουσιάζουν στην 

ομάδα. Η κάθε λέξη γράφεται από τη Νηπιαγωγό σε καρτελάκι και δίνεται στα χέρια του νηπίου. 

Στο τέλος της δραστηριότητας τα νήπια τοποθετούν το καρτελάκι με τη λέξη στο συρτάρι τους. 

Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων το καρτελάκι με τη λέξη συχνά αποτελεί 

αφόρμηση για δημιουργική έκφραση στο ελεύθερο σχέδιο, στο κουκλοθέατρο κ.λπ. 

Παράδειγμα: Η λέξη «Πινόκιο» μπορεί να δώσει δυνατότητα για καλλιτεχνική έκφραση και 

δράση. 

Η δεύτερη δραστηριότητα δεν προϋποθέτει ολοκλήρωση της πρώτης δραστηριότητας, μπορεί 

να υλοποιείται παράλληλα. 

 

3η δραστηριότητα 

Τα νήπια υποβοηθούνται από τη Νηπιαγωγό να σχηματίσουν προτάσεις αξιοποιώντας ως 

δομικό στοιχείο της πρότασης το καρτελάκι με τη λέξη τους. Κάθε φορά που κάποιο νήπιο έχει 

ολοκληρώσει την πρότασή του χτυπά ένα μουσικό όργανο(μαράκα) που συμβολίζει την τελεία. Στη 

συνέχεια δίνει το μουσικό όργανο στο επόμενο νήπιο για να συνεχιστεί  η δραστηριότητα. 

 

4η δραστηριότητα 

Η Νηπιαγωγός έχει βάλει σ΄ ένα σακουλάκι καρτελάκια τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων 

και καλεί τα νήπια να διαλέξουν ένα καρτελάκι χωρίς να το βλέπουν. Με τον τρόπο αυτό 

σχηματίζονται τυχαία τέσσερεις ομάδες. Στη συνέχεια τα νήπια τοποθετούν τα καρτελάκια με τις 

λέξεις σ’ ένα κουτί. Ένα νήπιο από κάθε ομάδα τραβά τυχαία ένα καρτελάκι με λέξη. Η 

Νηπιαγωγός διαβάζει τη λέξη της κάθε ομάδας και ωθεί τις ομάδες να φτιάξουν με τη λέξη αυτή τη 

δική τους ιστορία και να την παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους. 
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3. Παιχνίδια 

3.1. Παντομίμα « Το κρυμμένο ρήμα» 

Ένα νήπιο κάθεται στο κέντρο του κύκλου και με παντομίμα παρουσιάζει μία δράση. 

Παράδειγμα: Το νήπιο χτενίζεται με τα δάκτυλά του, κάνει πως διαβάζει ένα βιβλίο, πως 

σκάβει, πως ψαρεύει κ.λπ. Η Νηπιαγωγός με την ερώτηση «Τι κάνει ο συμμαθητής σας;» 

υποβοηθεί τα νήπια να αναγνωρίζουν τα ρήματα και συνθέτει σταδιακά τα δομικά στοιχεία που θα 

συμβάλλουν στη δημιουργική ποιητική έκφραση. 

3.2. Παιχνίδι με ομοιοκαταληξίες « Οι ομοιοκαταληξίες του Γραμματικούλη» 

Η Νηπιαγωγός υποβοηθεί τα νήπια να εντοπίζουν λέξεις με την ίδια ομοιοκαταληξία. 

Οι λέξεις καταγράφονται, ταξινομούνται και όταν τα νήπια εμπλακούν με τη δημιουργική 

ποιητική έκφραση ανατρέχουν, αν χρειαστεί, στον πίνακα καταγραφής για τον εντοπισμό της 

κατάλληλης λέξης. 

Είναι πολύ βασικό εξ΄ αρχής τα νήπια να μαθαίνουν την κατάλληλη ορολογία. 

3.3. Παιχνίδι «Το κυνήγι των επιθέτων» 

Τα νήπια υποβοηθούνται να αναγνωρίζουν τα επίθετα και τη θέση τους στον προφορικό και 

γραπτό λόγο. Η Νηπιαγωγός γράφει μια λέξη που επιλέγουν τα νήπια σε καρτελάκι και την 

τοποθετεί στο κέντρο του κύκλου της ομάδας, πάνω σ΄ ένα γαλάζιο κανσόν χαρτί για να είναι 

ευδιάκριτη. Τα νήπια αναζητούν λέξεις που μπορούν μπουν μπροστά απ΄ τη λέξη της καρτέλας. 

Παράδειγμα: Στη λέξη γατάκι η Νηπιαγωγός ρωτά τα νήπια «Πώς φαντάζεστε ότι είναι 

αυτό το γατάκι;» 

Απαντήσεις που δόθηκαν από τα νήπια ήταν: μικρό, καλό, άγριο, χαδιάρικο, ναζιάρικο κ.λπ. 

Οι λέξεις καταγράφονται και επιλέγεται αυτή που τους αρέσει περισσότερο. 

4. Δημιουργία ποιήματος 

Όταν τα νήπια γίνουν ικανά να αναγνωρίζουν τις λέξεις, να τις αξιοποιούν ως δομικό στοιχείο 

της προφορικής τους έκφρασης, να αντιλαμβάνονται τα ρήματα, τις ομοιοκαταληξίες και τα 

επίθετα η Νηπιαγωγός προβαίνει στο επόμενο στάδιο. Αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

και τον πλούτο των εμπειριών των νηπίων υποβοηθεί τα νήπια στην επιλογή θεματολογίας και στη 

σύνθεση ιδεών για τη δημιουργία ενός ποιήματος. 

Παράδειγμα: ‘Ένα νήπιο ζήτησε να γράψουμε ένα ποίημα για το γατάκι του που το λένε 

«Κίτσα». 

Η Νηπιαγωγός έγραψε τις λέξεις «γατάκι» και «Κίτσα» σε καρτελάκια και τις τοποθέτησε 

στο κέντρο του κύκλου της ομάδας επάνω σ’ ένα χαρτί για να είναι ευδιάκριτες. Στη συνέχεια 

αξιοποιώντας το Παιχνίδι «Το κυνήγι των επιθέτων» η Νηπιαγωγός ρωτά τα νήπια «Πώς 

φαντάζεστε ότι είναι αυτό το γατάκι;» και τα νήπια απαντούν και τεκμηριώνουν την επιλογή τους. 

Στο ποίημα που δημιουργήσαμε επιλέχθηκε το επίθετο χαδιάρικο, γιατί όπως μας είπε το νήπιο που 

έχει το γατάκι, αυτό το επίθετο του ταιριάζει περισσότερο. Έτσι δημιουργήθηκε ο πρώτος στίχος 

του ποιήματός μας. 

4.1. Ένα χαδιάρικο γατάκι 

Στη συνέχεια η Νηπιαγωγός αξιοποιώντας τη δραστηριότητα  Παντομίμα « Το κρυμμένο 

ρήμα», που εξοικείωσε τα νήπια στον εντοπισμό ρημάτων, ρωτά τα νήπια «Τι κάνει το γατάκι;». 

Η απάντηση που επικράτησε ήταν «πάει βόλτα». Ακολούθησε η ερώτηση της Νηπιαγωγού « Που 

πάει βόλτα;» Σ΄ αυτή την απάντηση αξιοποιήθηκε το Παιχνίδι με ομοιοκαταληξίες « Οι 

ομοιοκαταληξίες του Γραμματικούλη» και η λέξη που επιλέχθηκε ήταν «παρκάκι». Έτσι 

δημιουργήθηκε ο δεύτερος στίχος του ποιήματος μας. 
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Πάει βόλτα στο παρκάκι 

Στη συνέχεια η Νηπιαγωγός ρώτησε τα νήπια «Πώς το λένε το γατάκι;» 

Και με την απάντηση των νηπίων δημιουργήθηκε ο τρίτος στίχος του ποιήματός μας. 

Το όνομά του είναι Κίτσα 

Για τη δημιουργία του τέταρτου στίχου η Νηπιαγωγός αξιοποιώντας το παιχνίδι  « Οι 

ομοιοκαταληξίες του Γραμματικούλη» ρώτησε τα νήπια « Η Κίτσα που είναι χαδιάρικο 

γατάκι τι θέλει;». 

Και με την απάντηση των νηπίων δημιουργήθηκε ο τελευταίος στίχος του ποιήματός μας. 

 

Κι όλο θέλει αγκαλίτσα  

 

 
 

Εικόνα 1: Ενδεικτική Λεζάντα 

4.2 Συγγραφή του ποιήματος 

Η Νηπιαγωγός γράφει το ποίημα στο διαδραστικό πίνακα και τα νήπια ζωγραφίζουν το 

παρκάκι, το γατάκι και γενικότερα εικόνες που χαρτογραφούν την παιδική ψυχή. Στη συνέχεια σε 

επόμενη δραστηριότητα τα νήπια με την υποβοήθηση της Νηπιαγωγού μεταφέρουν το ποίημα στο 

χαρτί και εκφράζονται δημιουργικά μέσω της συμβολικής λειτουργίας και της μεταφορικής 

σκέψης. 
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4.3. Ποιητική συλλογή 

 

 

Εικόνα 2: Ποίημα “Η Κίτσα” 
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Εικόνα 3: Ποίημα “Ο Χιονάνθρωπος” 
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Εικόνα 4: Ποίημα “Έλσα” 
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΄  

Εικόνα 5: Ποίημα “Το Ηφαίστειο” 
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΄  

Εικόνα 5: Ποίημα “Η Πεταλούδα” 
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Εικόνα 6 : Ποίημα “Το Σκυλάκι” 
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Εικόνα 7 : Ποίημα “Η Ωραία Κοιμωμένη” 
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Εικόνα 8 : Ποίημα “Το Τραμ” 
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Εικόνα 9 : Ποίημα “Το αεροπλάνο” 
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Εικόνα 10 : Ποίημα “Ο στρατιώτης” 

5. Αξιολόγηση Προγράμματος 

Η Νηπιαγωγός παρατηρεί συστηματικά τα νήπια κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. 

Κατά την διαγνωστική αξιολόγηση καταγράφει το επίπεδο γνώσεων, εμπειριών, ενδιαφερόντων 
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του κάθε νηπίου και θέτει στόχους εστιασμένους στις ανάγκες που καταγράφηκαν. Κατά τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση η Νηπιαγωγός ελέγχει την πορεία του κάθε νηπίου, αξιολογεί τα σχέδια 

εργασίας και αν κριθεί αναγκαίο προβαίνει σε κατάλληλες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 

αρχικών στόχων ή τον επαναπροσδιορισμό τους. Κατά την τελική αξιολόγηση αξιολογείται το 

αποτέλεσμα της μαθησιακής διεργασίας στην ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου. 

Η αξιολόγηση δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νηπίου, στον προσωπικό 

ρυθμό μάθησης, στα ενδιαφέροντα του νηπίου, στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης, στις 

επικοινωνιακές δεξιότητες, την  κριτική σκέψη και τη δημιουργική έκφραση. Το καινοτόμο 

Πρόγραμμά μας εστίασε κυρίως στην αξιολόγηση της κριτικής σκέψης, της δημιουργικής 

έκφρασης, της πρωτοτυπίας και της ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι στόχοι που αρχικά 

τέθηκαν κατά την τελική αξιολόγηση επιτεύχθηκαν  σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς τα νήπια 

εξοικειώθηκαν με τη δημιουργική διεργασία της ποίησης. 

Χρήση εξωτερικών πηγών 

Δεν υπάρχουν 

Φύλλα Εργασίας 

Δεν υπάρχουν 

6. Συμπεράσματα 

Το διδακτικό Σενάριο «Το χρυσό μυστρί της φαντασίας» στοχεύει στην εμπλοκή του νηπίου 

με μια διεργασία που αποτελεί κορυφαία μορφή Τέχνης, γι’ αυτό και επιλέχθηκε ως καινοτόμο 

θέμα στα πλαίσια μιας εκσυγχρονισμένης και δημιουργικής προσχολικής αγωγής. Ισχυρό σημείο 

του Διδακτικού Σεναρίου η αξιοποίηση του παιχνιδιού και της φαντασίας που αποτελούν δυναμικά 

μέσα μάθησης που ενεργοποιούν το νήπιο και το εμπλέκουν ενεργητικά στη μαθησιακή διεργασία. 

Προτείνουμε το Σενάριο να υλοποιηθεί και στο Δημοτικό σχολείο για να υπάρξει συνέχεια της 

δράσης μας. 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Βακάλη, Α., Ζωγράφου - Τσαντάκη, Μ., Κωτόπουλος, Τ. (2013). Η δημιουργική γραφή στο 

νηπιαγωγείο. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.  

Βενιζέλου, Γ., Καλαμπαλίκη, Ε., Καλοστύπη, Α., Κονταξάκης, Γ., Λαυρεντάκη, Φ., Μαυροειδής, 

Γ., Πατρίκη, Α.(1994). Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο βιβλίο νηπιαγωγού. 

Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων.  

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Α.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο και 

προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, (2002). Αθήνα: Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Κωτόπουλος, Τ. (2014). Πράξη και διδασκαλία της «Δημιουργικής Γραφής» στη σύγχρονη 

ελληνική πραγματικότητα. Ανακτήθηκε, Μάρτιος 24, 2019, από 

http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kotopoulos_triantafyllos.pdf  

Ξενόγλωσση 

Parnes, S.J. & Brunelle, E.A., (1967). The literature of creativity. Journal of Creative Behavior,1. 



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

526 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 

Δρ Ευαγγέλου Φίλιππος 

filipevang@gmail.com 

Εκπαιδευτικός 

 

Δρ Φύκαρης Ιωάννης  

ifykaris@uoi.gr 

Επίκουρος καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Κουτούπη Μαρία  

mkoutoupi@sch.gr 

Εκπαιδευτικός 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη της αξίας και της αναγκαιότητας της ανάλυσης 

της διδασκαλίας ως διαχειριστικού εργαλείου του εκπαιδευτικού. Εισαγωγικά, γίνεται αναφορά στη 

διδασκαλία, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο και πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο 

με κύρια επικοινωνιακή προοπτική. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην αξία και την αναγκαιότητα 

της ανάλυσης της διδασκαλίας προκειμένου να αναδειχθούν τα επιμέρους στοιχεία της ώστε να 

εντοπισθούν πιθανές αδυναμίες που θα ληφθούν υπόψη στις επόμενες διδασκαλίες ώστε να 

καταστούν αποτελεσματικότερες. Ταυτόχρονα, γίνεται διεξοδική αναφορά σε τέσσερις παράγοντες, 

σύμφωνα με τον Klafki, που εμπλέκονται στην ανάλυση της διδασκαλίας και είναι οι: 

ανθρωποκεντρικοί, κοινωνικοκεντρικοί, στοχοκεντρικοί και υλικοκεντρικοί. Καταληκτικά, στην 

παρούσα εργασία διερευνώνται οι παραπάνω τέσσερις παραγόντες επιδιώκοντας να αναδειχθεί 

αφενός κατά πόσο η ανάλυση διδασκαλίας μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην επίτευξη της 

αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και αφετέρου η μεθοδολογία λειτουργίας της ανάλυσης της 

διδασκαλίας ως διδακτικό εργαλείο και μέσο για τον εκπαιδευτικό. 

 

Λέξεις – κλειδιά: διδασκαλία, ανάλυση, διαχειριστικό εργαλείο, αποτελεσματικότητα, 

εκπαιδευτικός 

1. Εισαγωγή 

Η διδασκαλία αποτελεί ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο και πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο 

με κύρια επικοινωνιακή προοπτική (Φύκαρης, 2015).Σηματοδοτεί μία διανοητική, επικοινωνιακή, 

ηθική και κοινωνικο-πολιτισμική δραστηριότητα που συνδέεται με τις έννοιες της μάθησης και της 

μαθητείας (Δημητριάδου,2016:218). Η διδασκαλία αποκτά έναν προσανατολισμό στη δράση, που 

σημαίνει λήψη αποφάσεων για σχεδιασμό, διεξαγωγή και αξιολόγηση δράσεων, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα και αυτορρύθμιση. Ταυτόχρονα, συνδυάζουν δεδομένα από 

ευρετικές και αναλυτικές μεθοδεύσεις της μαθησιακής διαδικασίας, δίνοντας έμφαση όχι μόνο σε 

γνωστικές αλλά και κοινωνικοσυναισθηματικές διαστάσεις και προοπτικές (Δημητριάδου, 2016: 

41). 

Στη σύγχρονη μετα-νεωτερική αντίληψη η διδασκαλία ορίζεται ως «ένα επικοινωνιακό 

γεγονός, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές επιχειρούν να οργανώσουν και να διεξαγάγουν 

διαδικασίες, που στοχεύουν στην απόκτηση και την τροποποίηση αντιλήψεων, στάσεων και 

πρακτικών στο πλαίσιο της κοινωνικής πραγματικότητας και μέσα σε ένα διδακτικό περιβάλλον 

mailto:ifykaris@uoi.gr
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που επιτρέπει τη συμμετοχή και την απόφαση» (Φύκαρης, 2010:124). Με άλλα λόγια, η διδασκαλία 

είναι μια συνεχής διαδοχή μεθοδολογικών (και όχι μόνο) αποφάσεων ανάμεσα σε διαφορετικές 

επιλογές, που έχει ως συνολικό αποτέλεσμα τη μοναδικότητα της διδασκαλίας και τη μοναδικότητα 

της δημιουργούμενης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας. Το φάσμα των επιλογών δημιουργεί ένα 

σημαντικό ελεύθερο χώρο πρωτοβουλίας και αποφάσεων που, εάν αξιοποιηθεί κατάλληλα με τη 

βοήθεια της γενικής παιδαγωγικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, λειτουργεί ως πεδίο εσωτερικής 

μεταρρύθμισης με φορέα αλλαγής τον εκπαιδευτικό (Βαϊνά, 2018). 

Σε προέκταση της παραπάνω αναφοράς, το τι είναι «καλή» διδασκαλία δεν μπορεί να 

προδιορισθεί από διερευνητικά εξαγόμενα, αλλά να τεκμηριωθεί μέσψ σχετική διδακτική θεωρία. 

Σε αυτό στοχεύουν και οι σχετικές εργασίες του Wolfgang Klafki για τον οποίο για να είναι «καλή» 

μια διδασκαλία πρέπει να ενέχει (Giménez et al. , 2013: 580):  

(1) Βασικές αρχές δημοκρατικής παιδείας. 

(2) Επιδιώκει καθορισμένους, μ εσαφή κριτήρια, διδακτικούς στόχους. 

(3) Δημιουργεί ένα «συμβόλαιο» διδασκαλίας - μάθησης μεταξύ του εκπαιδευτικού και των 

μαθητών. 

(4) Παράγει δια βίου προσανατολισμό σχετικά με τους κανόνες και τις αξίες του εκάστοτε 

κοινωνικού παλισίου εντός του οποίου υλοποιείται. 

(5) Προωθεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων όλων των μαθητών, όχι όμως τις ίδιες 

ικανότητες από όλους του ςμαθητές αλλά τις καλύτερες ικανότητες που ο καθένας μαθητής 

ως αυτόνομη οντότητα μπορεί να αναπτύξει. 

Ζητούμενο επομένως αποτελεί η ανάλυση της διδασκαλίας προκειμένου να αναδειχθούν τα 

επιμέρους στοιχεία της ώστε να εντοπισθούν πιθανές αδυναμίες που θα ληφθούν υπόψη στις 

επόμενες διδασκαλίες ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες. Ωστόσο, οι κύριες δυσκολίες της 

ανάλυσης της διδασκαλίας εντοπίζονται στο γεγονός ότι σε αυτό το πολυσύνθετο κοινωνικό 

φαινόμενο εμπλέκεται ο παράγων άνθρωπος και ειδικότερα ο «μανθάνων» άνθρωπος που είναι 

απρόβλεπτος και ευμετάβλητος. Στη βάση αυτή ο όρος «ανάλυση διδασκαλίας» ή «διδακτική 

ανάλυση» εισήχθη στη Γερμανία από τον Klafki, σύμφωνα με τον οποίο (Waples et. al., 2009, 

Bimmel et al., 2003, όπ. αναφ. στο Μακρονάσιου, 2010) ο όρος «ανάλυση διδασκαλίας» ή 

«διδακτική ανάλυση» περιγράφει τα κριτήρια σχεδιασµού για μια θεµελιωµένη διδασκαλία. Στην 

ανάλυση διδασκαλίας, το πρώτο ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί από τους εκπαιδευτικούς 

σχετίζεται με το τι πρέπει να µάθουν οι µαθητές, δηλαδή να προσδιοριστούν µε σαφήνεια οι 

στόχοι. Το δεύτερο ερώτηµα σχετίζεται με το τι πρέπει να κάνουν οι µαθητές,δηλαδή µε τις 

µαθησιακές δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων. Τρίτο ερώτημα συνιστά 

ο προσδιορισµός του τρόπου εργασίας των μαθητών- σε ομάδες ή ατομικά- ώστε να είναι 

αποτελεσµατικό αυτό που θα κάνουν, συνδυαστικά µε το ποιους θα συνεργαστούν µέσα και έξω 

από το σχολείο, πότε και για πόσο χρονικό διάστηµα και με το ποια υλικά μέσα (ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, DVD, CD, διαγράµµατα, κατάλογοι, βιβλία, εικόνες, κόµικς, κ.λπ.) θα χρειαστούν 

κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Τέλος, αποµένει να καθοριστεί ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών κατά τη µαθησιακή διαδικασία (Κανάκης, 1991, Μακρονάσιου, 2010). 

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της παραπάνω προβληματικής ο Klafki (Reinertsen &  Nordtømme 

2000) υποστηρίζει ότι η ανάλυση του περιεχομένου της διδασκαλίας αποτελεί μία θεωρητική 

προσέγγιση και ένα στοχασμό πάνω στην παιδαγωγική αξία που μπορεί να έχουν τα περιεχόμενα 

των προς μάθηση αντικειμένων, δηλαδή αποτελεί ουσιαστικά μία έρευνα της καταλληλότητας των 

μορφωτικών αγαθών. Με άλλα λόγια, η ανάλυση της διδασκαλίας αποτελεί μια συστηματική και 

στοχαστική διαδικασία, στην οποία λαμβάνονται υπόψη βασικές αρχές, αξιώματα, θεωρητικές 

παραδοχές και επιστημονικά δεδομένα της διδασκαλίας και μάθησης. Με βάση τα παραπάνω, η 

ανάλυση της διδασκαλίας μπορεί να λειτουργήσει ως διδακτικό εργαλείο πρόβλεψης πιθανών 

διδακτικών αστοχιών στη διδασκαλίας του, κάτι που θα τον βοηθ’ησει να τις αποφύγει στις 

μελλοντικέ ςτου διδασκαλίες. 

https://philpapers.org/s/P.%20Waples%20Ethan
https://philpapers.org/s/Anne%20Reinertsen
https://philpapers.org/s/N.%20P.%20Nordt%C3%B8mme
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Παράλληλα σημειώνεται ότι η διδακτική ανάλυση βασίζεται στα ακολουθα κριτήρια 

(Giménez et al. , 2013: 580, Hopmann, 2000): 

α) Αναλύονται οι διδακτικές τεχνικές, τα διδακτικά αντικείμενα και οι εκάστοτε διδακτικές 

διαδικασίες. 

β) Αναλύονται οι αλληλεπιδράσεις, οι πιθανές συγκρούσεις και το σύστημα κανόνων που 

λειτουργιούν κατά τη διάρξεια της διδασκαλίας. 

γ) Αναλύεται η διδασκαλία με κριτήρια τη διδακτική καταλληλότητα και τη διδακτική 

ποιότητα. 

δ) Αναλύεται ο διδακτικός σχεδιασμός και η υλοποίηση της διδασκαλίας, όπως αναπτύχθηκε 

σε ρεαλιστικίο διδακτικό χρόνο. 

ε) Αναλύεται η πιθανή βελτιωμένη πρόβλεψη της διδασκαλίας σε μελλοντική εφαρμογή. 

2.Παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάλυση της διδασκαλίας κατά Klafki  

Στην ανάλυση της διδασκαλίας εμπλέκονται, σύμφωνα με τον Klafki (1995), οι εξής τέσσερις 

παράγοντες: 

α) Ανθρωποκεντρικοί, που σχετίζονται με τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό: στο 

πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο εμπλέκεται ο παράγων άνθρωπος, από την μια πλευρά με την 

ιδιότητα του μαθητή που είναι ο «μανθάνων» άνθρωπος που είναι απρόβλεπτος και ευμετάβλητος 

και από την άλλη με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού. 

β) Κοινωνικοκεντρικοί, που σχετίζονται με τις σχέσεις τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών: εισαγωγικά αξίζει να σημειωθεί ότι ο Klafki υιοθετεί τις 

σχετικές απόψεις της Βερολινέζικης Διδακτικής και τονίζει ότι οι κοινωνικοπολιτισμικές και 

οργανωτικές προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες της διδασκαλίας 

και της μάθησης, υπεισέρχονται σε όλες τις άλλες διδακτικές κατηγορίες και τις επηρεάζουν 

αποφασιστικά (Δαμανάκης,1990). Μια οπτική των διδακτικών κατηγοριών ή διαστάσεων, που 

εξετάζει ο Klafki, κωδικοποιούνται στους εξής άξονες: I) θεμελίωση των στόχων, ΙΙ) θεματική 

διάρθωση, ΙΙΙ) καθορισμός των δυνατατοτήτων πρόσβασης και παρουσίασης, IV) μεθοδολογική 

διάρθωση  (Klafki, 1985, όπ. αναφ. στο Δαμανάκης, 1990:143)  

Τα ερωτήματα που εμπεριέχουν οι παρακάτω επτά (7) κατηγορίες: 

1.σημασία για το παρόν 

2.σημασία για το μέλλον 

3.παραδειγματική σημασία, εκφρασμένη στη γενική σκοποθεσία της διδακτικής ενότητας του 

προγράμματος (project) ή της σειράς ενοτήτων 

4.θεματική δομή (συμπεριλαμβανομένων και των μερικών στόχων) και κοινωνικοί σκοποί της 

μάθησης  

5. αποδειξιμότητα και ελεγξιμότητα 

6. δυνατότητες πρόσβασης και παρουσίασης 

7. δομή της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης, με την έννοια ενός μεταβλητού σχεδίου 

αναγκαίων ή δυνατών μορφών οργάνωσης και συντέλεσης της μάθησης (συμπεριλαμβανομένης και 

της χρονικής σειράς, καθώς και της δομής της αλληλεπίδρασης και των κοινωνικών διαδικασιών 

μάθησης), πρέπει να απαντώνται σε σχέση με τις «κοινωνικοπολιτισμικής προϋποθέσεις 

εκκίνησης» των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και τις πιθανές δυσκολίες και διαταραχές 

των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης. Από την άλλη πλευρά, οι διδαδικασίες διδασκαλίας και 

μάθησης μπορεί να επηρεάσουν με τη σειρά τους τις προϋποθέσεις της διδασκαλίας (Δαμανάκης, 

1990:144). 

Σε προέκταση της παραπάνω προβληματικής επισημαίνεται ότι η σχέση μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών δομείται σε κοινωνικές σχέσεις, όπως η ανάγκη για φροντίδα και 

υποστήριξη των μαθητών μέσα στο πλαίσιο του σχολείου και της μάθησης. Συνεπώς η διδασκαλία 

καθίσταται κάτι περισσότερο από την απλή επίδειξη, μίμηση και ενίσχυση, αλλά είναι μια 

https://philpapers.org/s/Stefan%20Hopmann
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περίπλοκη διαδικασία μέσα στην οποία εμπλέκονται κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις. Τα 

κίνητρα των μαθητών, η αυτo-αντίληψή τους και η επίτευξη στόχων επηρεάζονται από το σχολικό 

πλαίσιο αλλά και τις στάσεις των εκπαιδευτικών και τις συμπεριφορές τους απέναντι στα παιδιά. 

Στo πλαίσιo των αλληλεπιδράσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών εμπλέκονται συναισθήματα 

όπως και η αναζήτηση βοήθειας από τον μαθητή Επίσης, οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν την 

αίσθηση του εαυτού και της ταυτότητας για τους μαθητές (Reynolds & Miller, 2003, Φραγκιαδάκη, 

2014). 

γ) Στοχοκεντρικοί που σχετίζονται με τους στόχους του μαθήματος.  Ο Klafki από τη 

δεκαετία του 1960 υπογράμμισε την «προτεραιότητα των στόχων» έναντι της μεθόδου, κάτι που 

υιοθετήθηκε στα περισσότερα σύγχρονα διδακτικά μοντέλα (Δαμανάκης,1990:144). Αναφορικά με 

τους στόχους μάθησης ο Klafki (όπ. αναφ. στο Δαμανάκης,1990:146) διακρίνει τέσσερα επίπεδα: 

i) Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στους κατευθυντήριους στόχους ή σκοπούς κάθε 

διαδικασίας αγωγής και μάθησης. Οι σκοποί αυτοί είναι η ικανότητα για αυτοδιάθεση και 

αλληλεγγύη. 

ii) Στο δεύτερο επίπεδο εξετάζονται οι στόχοι που δεν αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 

γνωστική περιοχή, όπως είναι η κριτική σκέψη ή η ικανότητα επικοινωνίας. Τονίζεται στο σημείο 

αυτό ότι κατά τον Klafki ο όρος «κριτική» γίνεται κατανοητός με την έννοια της «κοινωνικής 

κριτικής», που από την άποψη της Διδακτικής συνεπάγεται μια συνεχή σκέψη για τις σχέσεις 

μεταξύ σχολείου και διδασκαλίας αφενός (στόχοι, περιεχόμενο, μορφές οργάνωσης και μεθόδων 

διδασκαλίας) αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες που συντελούνται στην κοινωνία αναφοράς, 

σύμφωνα με ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αρχές (αυτοδιάθεση, συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, αλληλεγγύη (Klafki, 1995). 

iii) Το τρίτο επίπεδο εστιάζει στις γνωστικές περιοχές- όχι σε συγκεκριμένα γνωστικά 

αντικείμενα- όπως είναι οι θετικές επιστήμες, η τεχνολογία, η κοινωνία ή η  πολιτική. Για 

παράδειγμα, ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί σ’αυτό το επίπεδο είναι: «Τι σημαίνει 

απόκτηση κριτικής σκέψης σε σχέση με τις θετικές επιστήμες; Η κριτική σκέψη σ’ αυτή την 

περίπτωση συνίσταται στην αντίληψη του ατόμου ότι οι τεχνολογικές ανακαλύψεις μπορούν να 

χρησμιοποιηθούν για την επίτευξη εκ διαμέτρου αντίθετων στόχων»; 

iv) Στο τέταρτο επίπεδο προσδιορίζονται οι στόχοι συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, 

οι οποίοι και αποτελούν το στενότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο προσδιορίζονται οι στόχοι ενός 

συγκεκριμένου θέματος κάθε επιμέρους διδακτικής ενότητας. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας 

εντάσσεται σε αυτό το επίπεδο. Η «παραδειγματική σημασία» ενός θέματος είναι όμως τότε 

μεγαλύτερη, όταν αυτό επιτρέπει να δεχθε η σχέση συνεκτικότητας μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων 

των σκοπών μάθησης (Δαμανάκης,1990:147). 

δ) Υλικοκεντρικοί που σχετίζονται με το περιεχόμενο μάθησης: ο Klafki (1995) προτείνει ως 

κριτήρια επιλογής περιεχομένου την επιλογή δραστηριοτήτων που να αναφέρονται σε κάποιο νόμο, 

φαινόμενο, βασική αρχή, που να έχουν κάποια σημασία από παιδαγωγική σκοπιά, να έχουν 

σημασία για το μέλλον των παιδιών, να μπορούν να δομηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εκφραστούν στη συνέχεια ως διδακτικοί στόχοι και να αποτελούνται από φαινόμενα και 

καταστάσεις, ώστε η δομή ενός αντικειμένου να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και κατανοητή μέσα από 

αυτές. Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο αυτό των υλικοκεντρικών παραγόντων ο Klafki (1964, όπ. 

αναφ. στο Κατσίκης, 1999) διατυπώνει τα εξής κριτήρια για την επιλογή των μαθησιακών 

περιεχομένων ενός σχολικού μαθήματος: i) αντιπροσωπευτικότητα, ii) σημασία των μαθησιακών 

περιεχομένων για τον παρόν και το μέλλον, iii) Δυνατότητα εφαρμογής του μαθησιακού 

περιεχομένου σε καθημερινές περιπτώσεις ή καταστάσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν και να 

διαχειριστούν οι μαθητές, iv) Υποβοήθηση της ανάπτυξης πολιτισμικών – τεχνικών αξιών, 

στάσεων, γνώσεων. 

Χαρακτηριστικά, ο Klafki (1964, όπ. αναφ. στο Κατσίκης, 1999) υποστηρίζει ότι: «τα 

σχολικά μαθήματα δεν αποτελούν μικρογραφίες των επιστημών, αλλά στοχεύουν στη γενική 
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παιδεία των μαθητών». Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι απόψεις του Klafki (1995, 2000) 

ταυτίζονται με τις απόψεις του Bruner (1995). 

Για να επιτύχει την αναλυτική προσέγγιση τςη διδασκαλίας του ο εκπαιδευτικός πρέπει 

σύμφωνα με τον Klafki (1995) να θέτει τα ακόλουθα ερώτημα: 

1. Ποια είναι η ευρύτερη ή η γενική έννοια ή η πραγματικότητα του μαθησιακού 

περιεχομένου  για τον μαθητή; Ποιο βασικό φαινόμενο ή θεμελιώδη αρχή, νόμος, πρόβλημα, 

μέθοδος, τεχνική ή στάση μπορεί να λειτουργήσουν ως μοχλοί αναζήτησης για τον μαθητή 

ευρύτερων γνώσεων ή προβληματισμών (υποδειγματική σημασία); 

2. Ποια σημασία έχει ήδη στο μυαλό των μαθητών το προς διδασκαλία μαθησιακό 

περιεχόμενο (σύγχρονη σημασία); Τι σημασία θα έπρεπε να έχει αυτό από παιδαγωγική άποψη; 

3. Τι είναι αυτό που συνιστά τη σημαντικότητα του μαθησιακού περιεχομένου για το μέλλον 

των μαθητών;  

4. Πώς διαρθρώνεται το μαθησιακό περιεχόμενο που αναδύεται σε συγκεκριμένη 

παιδαγωγική προοπτική από τις ερωτήσεις 1, 2 και 3; (η δομή του περιεχομένου); 

Το βασικό ερώτημα σχετικά με τη δομή ενός μαθησιακού περιεχομένου μπορεί να αναλυθεί 

με βάση τα εξής ερωτήματα:  

i) Ποια είναι τα επιμέρους στοιχεία του μαθησιακού περιεχομένου, ως ένα γνωσιακό σύνολο 

με νόημα; 

ii) Πώς αυτά τα επιμέρους στοιχεία του μαθησιακού περιεχομένου σχετίζονται μεταξύ τους; 

iii) Το μαθησιακό περιεχόμενο έχει διαφορετικά επίπεδα γνωσιακού νοήματος και 

μαθησιακής σημαντικότητας; 

iv) Ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο αυτού του μαθησιακού περιεχομένου; Τι πρέπει να έχει 

προηγηθεί αυτού; 

v) Ποιες ιδιαιτερότητες του μαθησιακού περιεχομένου πιθανότατα θα δυσκολέψουν την 

πρόσβαση των μαθητών σε αυτό; 

vi) Ποιο είναι το σύνολο των γνώσεων που πρέπει να διατηρηθεί – «ελάχιστη γνώση» εάν το 

περιεχόμενο που καθορίζεται από αυτά τα ερωτήματα πρέπει να θεωρείται «κεκτημένο» ως 

«ζωτικής σημασίας», «λειτουργικό» ανθρώπινο κεκτημένο; 

5. Ποιες είναι οι ειδικές περιπτώσεις, τα φαινόμενα, οι καταστάσεις, τα πειράματα, τα 

πρόσωπα, τα στοιχεία της αισθητικής εμπειρίας σύμφωνα με τα οποία η δομή του μαθησιακού 

περιεχομένου μπορεί να γίνει ενδιαφέρουσα, ελκυστική, προσιτή, δυναμική για τους μαθητές στη 

διάρκεια τςη διδασκαλίας; 

Οι σχέσεις μεταξύ μαθησιακού περιεχομένου, εκπαιδευτικού και μαθητή είναι σαφείς στα 

πέντε παραπάνω αναλυτικά ερωτήματα που υπογραμμίζουν τη σχεσιακή προοπτική στη 

διδασκαλία. Επιπρόσθετα, τα ερωτήματα περιλαμβάνουν από τη μια πλευρά το διδακτικό «τι» και 

«γιατί» και από την άλλη ερωτήματα που αφορούν το μεθοδολογικό ζήτημα «πώς». Στην 

εποικοδομητική διδακτική προοπτική του Klafki αναπτύσσεται περαιτέρω το ζήτημα αυτό. 

Επισημαίενται ότι τα πέντε ανωτέρω ερωτήματα για το μαθησιακό περιεχόμενο είναι 

αλληλοεξαρτώμενα και η σειρά με την οποία εμφανίζονται δεν είναι απαραίτητα υποχρεωτική κατά 

την ανάλυση της διδασκαλίας. Όλα τα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να τα 

αναζητήσει κατά την ανάλυση της διδασκαλίας για να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες, που θα τις 

λάβει υπόψη του στις επόμενες διδασκαλίες ώστε αυτές να καταστούν αποτελεσματικότερες. Σε 

προέκταση αυτής της προβληματικής οι τέσσερις παράγοντες, σύμφωνα με τον  Klafki και τα πέντε 

ερωτήματα για το μαθησιακό περιεχόμενο αποτελούν βασικό μέρος της μεθοδολογίας λειτουργίας 

της ανάλυσης της διδασκαλίας ως διδακτικό εργαλείο και μέσο για τον εκπαιδευτικό και για τη 

διδακτική του δραστηριότητα στο μέλλον. 

3. Τα κριτήρια ανάλυσης της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού 

Για να είναι σε θέση να αξιοποιήσει αποτελεσματικά ο εκπαιδευτικός την ανάλυση της 

διδασκαλίας ως διαχειριστικό εργαλείο πρόβλεψης αποτελεσματικότερων μελλοντικών 
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διδασκαλιών είναι αναγκαίο να στηρίζεται στα εξής δυο εργαλειακού χαρακτήρα ερωτήματα: i) 

«κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τι συνέβη στην τάξη και γιατί;» και ii) «Tι και πώς μπορεί να 

βελτιωθεί;». 

Τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να απαντήσει ο εκπαιδευτικός στα ανωτέρω δυο εργαλειακόύ 

χαρακτήρα ερωτήματα, κατά τον Klafki είναι τα εξής (Giménez et al., 2013: 581):  

 Η επιστημονική καταλληλότητα που αναφέρεται στον βαθμό που το μαθησιακό 

περιεχόμενο είναι κατάλληλο προς μάθηση. 

 Η νοητική καταλληλότητα που αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο οι στόχοι της 

διδασκαλίας και όσα πράγματι διδάσκονται είναι συνεπή με το αναπτυξιακό δυναμικό των 

μαθητών, καθώς και με τη συμφωνία  μεταξύ όσων τελικά  αποκτούνται/μαθαίνονται και 

των διδακτικών στόχων που ετέθησαν αρχικά για τη διδασκαλία. 

 Η αλληλεπιδραστική καταλληλότητα σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο οι μορφές 

αλληλεπίδρασης επιτρέπουν στους μαθητές να εντοπίζουν και να επιλύουν συγκρούσεις 

νοήματος και να προωθούν την αυτόνομη μάθηση. 

 Η διαμεσολαβητική καταλληλότητα που αφορά τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των 

υλικών και χρονικών πόρων που απαιτούνται από τη διαδικασία διδασκαλίας. 

 Η συναισθηματική επάρκεια αντανακλά τον βαθμό συμμετοχής των μαθητών (ενδιαφέρον, 

κίνητρα κ.λπ.) στη διαδικασία μάθησης. 

 Η οικολογική προοπτική που αναφέρεται στον βαθμό συμβατότητας μεταξύ της διαδικασίας 

μελέτης και της εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου, των κατευθυντήριων γραμμών των 

προγραμμάτων σπουδών και των χαρακτηριστικών του κοινωνικού πλαισίου. 

4. Συμπεράσματικά 

Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός αξιοποιήσει τους τέσσερις παράγοντες που 

εμπλέκονται, σύμφωνα με τον Klafki, στην ανάλυση της διδασκαλίας και στα παραπάνω κριτήρια, 

η ανάλυση διδασκαλίας αποτελεί ένα ισχυρό διαχειριστικό εργαλείο για να αναδειχθούν τα 

επιμέρους στοιχεία της ώστε να εντοπισθούν πιθανές αδυναμίες που θα ληφθούν υπόψη στις 

επόμενες διδασκαλίες για να καταστούν αποτελεσματικότερες. Παράλληλα, η ανάλυση 

διδασκαλίας, διαμέσω των τεσσάρων παραγόντων, αναδεικνύει ως απώτερο στόχο τον εντοπισμό 

των ευκαιριών που συμβάλλουν στην εξέλιξη και ανάπτυξη των μαθητών, δημιουργώντας 

διασυνδέσεις με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω προβληματικής, η μεθόδευση της ανάλυσης της διδασκαλίας, 

διαμέσω των τεσσάρων παραγόντων και των κριτηρίων, συμβάλλει ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι 

ευέλικτος και ανοικτός στον εντοπισμό των πιθανών αδυναμιών κατά τη διδασκαλία. Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία είναι εφικτό ο εκπαιδευτικός όχι μόνο να βελτιώσει τις αδυναμίες της επόμενης 

διδασκαλίας αλλά να την επαναπροσδιορίσει, να την προσαρμόσει, να την αναδιαμορφώσει και να 

την βελτιστοποιήσει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών, αλλά και τις 

γενικότερες διδακτικές απαιτήσεις. 

Συνεπώς μέσω της ανάλυσης της διδασκαλίας ως διαχειριστικό εργαλείο ο εκπαιδευτικός 

διαφοροποιεί τη διδακτική δραστηριοποίησή του και κινείται στο πλαίσιο του ρόλου του 

καθοδηγητή, συμβούλου, οργανωτή, διαμεσολαβητή και διαμορφωτή συνθηκών ενεργοποίησης 

των μαθητών. Στην επόμενη διδασκαλία δημιουργείται μια αίσθηση ανανέωσης και αλλαγής, με 

αποτέλεσμα να προκαλείται μία θετική ατμόσφαιρα, όπου η αλλαγή είναι αποδεκτή, το ρίσκο του 

λάθους έχει αξία και δεν είναι κατακριτέο, καθώς επίσης η διδασκαλία είναι πολύ πιθανό να 

οδηγήσει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Ταυτόχρονα, θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι η ανάλυση της διδασκαλίας αναγάγει τη 

διδακτική σε στοχαστική πράξη. Με την ανάλυση της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός λαμβάνει 

υπόψη του όλες τις ιστορικές και κοινωνικές παραμέτρους, που σχετίζονται με τους μαθητές του 

και την προσωπική τους πορεία, δημιουργώντας συνθήκες που τον προετοιμάζουν στο να ξεχωρίζει 
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ποια γνώση ή αξία του Αναλυτικού  Προγράμματος είναι προσιτή και κατάλληλη για τους μαθητές 

του.Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προβαίνει στη διδακτική σχεδίαση και επιπλέον να 

αναγνωρίζει τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την επίσημη διδακτέα ύλη, ανακαλύπτοντας 

εναλλακτικά τρόπους υπερβασής τους (Klafki, 1995, Παπασπύρου κ.ά., 2018). 

Παράλληλα, η ανάλυση της διδασκαλίας βοηθά τον εκπαιδευτικό να διερωτηθεί και να 

στοχαστεί για το πώς η σχολική ζωή σχετίζεται με τη ζωή έξω από το σχολείο και μετά το σχολείο, 

και με ποιο τρόπο αποτελεί παράγοντα προαγωγής της δημοκρατίας, της συλλογικής ανάπτυξης και 

της ειρηνικής συνύπαρξης (Gundem & Hopmann, 2002, όπ. αναφ. στο Παπασπύρου κ.ά., 2018). 

Κλείνοντας, ο εκπαιδευτικός μέσα από την ανάλυση της διδασκαλίας διαμεσολαβεί, έτσι 

ώστε το σχολείο να μετατραπεί σε έναν χώρο που θα έχει στο κέντρο του τη συμμετοχή των 

"Υποκειμένων" - εκπαιδευτικών και μαθητών - και την ολόπλευρη ανάπτυξη και εξέλιξη των 

μαθητών. 
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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζει μια μουσειοπαιδαγωγική δράση που σχετίζεται με τον 

αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας. Με αφετηρία τον σχεδιασμό εκπαιδευτικής 

επίσκεψης προτείνεται μια διδακτική προσέγγιση-πρακτική κατά την οποία ο εκπαιδευτικός 

σχεδιάζει διερευνητικές καταστάσεις, προκειμένου οι μαθητές να εμπλακούν στην επεξεργασία 
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ποικίλων θεμάτων ως ειδικοί-ερευνητές (αρχαιολόγοι, ιστορικοί, δημοσιογράφοι/ρεπόρτερ, κριτικοί 

λογοτεχνίας, καλλιτέχνες κλπ.). Στηρίζεται και αξιοποιεί τη διδακτική μέθοδο του «Μανδύα του 

Ειδικού», την οποία εισηγήθηκε και ανέπτυξε η παιδαγωγός Dorothy Heathcote στην Αγγλία κατά 

τη δεκαετία του 1980. Η εισήγηση παρουσιάζει αναλυτικά το πλαίσιο σχεδιασμού, ανάπτυξης και 

αξιολόγησης της συγκεκριμένης παρέμβασης, ενώ, παράλληλα, περιλαμβάνει τα στάδια του 

σχεδίου δράσης και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσειοπαιδαγωγική δράση, Ελευσίνα,  Μανδύας του Ειδικού 

 

1.Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αξιοποίησης στη διδακτική 

πράξη εκπαιδευτικών επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Πιο συγκεκριμένα, 

αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί ο σχεδιασμός μιας μουσειοπαιδαγωγικής δράσης που 

σχετίζεται με τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας. Ως διδακτική μέθοδος 

αξιοποιήθηκε η μέθοδος του “Μανδύα του Eιδικού”, που διευκολύνει τη μετατροπή της μάθησης 

σε βιωματική εμπειρία με σκοπό και νόημα στο εδώ και τώρα. Έτσι, οι μαθητές από βαριεστημένοι 

θεατές κατάλοιπων του παρελθόντος γίνονται “ερευνητές” που αναζητούν πληροφορίες και λύσεις. 

 Η ιδέα για τη δημιουργία του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου γεννήθηκε σε μια 

επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας, η οποία συνέπεσε με τη γιορτή των Εισοδίων 

της Παναγίας. Την παραμονή, στις 20 Νοεμβρίου, γυναίκες καταφθάνουν στον αρχαιολογικό χώρο 

με καρπούς και άρτους που αφιερώνονται στην Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα ή μήπως την “Αγία 

Δήμητρα”, όπως ονόμασαν οι χωρικοί τον 19ο αι. την αρχαία Καρυάτιδα που κειτόταν στα ερείπια 

του αρχαία ναού; Και ποιος άλλος χώρος βρίσκεται μεσοτοιχία με βιομηχανικό συγκρότημα, 

εγκαταλελειμμένο σήμερα κι αυτό; Στο πλαίσιο τέτοιων διαπιστώσεων και προβληματισμών 

γεννήθηκε η ιδέα για την υλοποίηση μιας μουσειοπαιδαγωγικής δραστηριότητας με επίκεντρο τον 

αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, που θα πλαισιωνόταν από ποικίλα στοιχεία σχετικά με την 

ιστορική εξέλιξη της πόλης και τη σύγχρονη μορφή που έχει λάβει μετά την εκβιομηχάνισή της. 

Πρωταρχικό μέλημα του εγχειρήματός μας υπήρξε η επιθυμία να νιώσουν οι μαθητές ότι ο 

αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο δεν είναι ένας νεκρός χώρος μνήμης του παρελθόντος, αλλά 

ένας ζωντανός τόπος που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των ανθρώπων και του 

τόπου τους.  

2. Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία 

Η διδακτική προσέγγιση που προτείνεται στη μουσειοπαιδαγωγική δράση που παρουσιάζεται 

στην παρούσα εισήγηση εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία της μεθόδου project στον βαθμό που 

προωθεί την αυτενεργό και συμμετοχική προσέγγιση της γνώσης με βάση τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί την τεχνική του «Μανδύα του Ειδικού» (mantle of the expert), 

μια θεατρική μέθοδο project που αποτέλεσε καινοτόμο εφεύρημα της εμπνευσμένης δασκάλας του 

εκπαιδευτικού δράματος Dorothy Heathcote (1926-2011). Το Εκπαιδευτικό Δράμα (Drama in 

Education) διαμορφώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1970 και χρησιμοποιεί τη 

δραματική τέχνη σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο (Bolton, 1998). Φύτρωσε στο γόνιμο έδαφος της 

Νέας Αγωγής και της Προοδευτικής Εκπαίδευσης (Rohrs, 1984) και στην πορεία αναπτύχθηκε και 

εξελίχτηκε με βάση την παιδαγωγική θεωρία και πρακτική κυρίως του Bruner (1986) και του 

Vygotsky (1967, 1976, 1978). Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν έχει ως κύριο σκοπό τη 

δημιουργία θεατρικής παράστασης, αλλά τη μάθηση. Χρησιμοποιεί τα βασικά στοιχεία του 

θεάτρου, αλλά έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και σαφώς διαφορετική στοχοθεσία (Αυδή, 

Χατζηγεωργίου, 2007). 

Κορυφαίοι παιδαγωγοί έχουν διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η εμπλοκή των βιωματικών 

και παιγνιωδών δραστηριοτήτων στη μάθηση για ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της 
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αυτενέργειας και της κριτικής σκέψης του μαθητή (Montessori, 1919, Claparede, 1946, Dewey, 1956, Piaget, 

1962, Rogers, 1961, Gardner, 1985). Στο πλαίσιο μιας τέτοιας αντίληψης για τη μάθηση, το Εκπαιδευτικό 

δράμα προσφέρει πολλές δυνατότητες στη μαθησιακή διαδικασία (Γραμματάς, 2013). 

Συγκεκριμένα, o όρος «Μανδύας του ειδικού» αφορά σε μια δραματική διερευνητική μέθοδο, η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογικό εργαλείο στη διδασκαλία, προωθώντας τη 

μάθηση σε “περιβάλλον ζωντανής εμπειρίας.” Επιπλέον, καταργεί τα στεγανά των χωριστών 

μαθημάτων διερευνώντας σε ένα ενιαίο πλαίσιο δράσης ποικίλα γνωστικά αντικείμενα σε μεγάλο 

εύρος του Αναλυτικού Προγράμματος.   

Η τεχνική που εισήγαγε και ανέπτυξε η Dorothy Heathcote τη δεκαετία του ΄80 είναι μια 

μέθοδος που δημιουργεί δραματικό περιβάλλον και ζητά από τους συμμετέχοντες να αναλάβουν 

ρόλους ‘ειδικών’ που έχουν ειδική γνώση ή εμπειρία σχετική με την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται (Heathcote, 2009, Heathcote, Bolton, 1994). Από τη θέση επαγγελματιών που 

γνωρίζουν να κάνουν τη δουλειά τους, οι μαθητές, με αίσθημα προσωπικής και κοινωνικής 

ευθύνης, αναλαμβάνουν μέσω του θεατρικού ρόλου μια επιχείρηση προκειμένου να επιτελέσουν 

ένα καθήκον και να ολοκληρώσουν μια ερευνητική εργασία μέσα σε γνήσια περιβάλλοντα 

συλλογικής δράσης, με ταυτόχρονη ανάληψη των συνεπειών (προσωπική ευθύνη) των πράξεων 

τους, για κάποιον υποτιθέμενο εντολέα (Παπαδόπουλος, 2010).  

Έτσι, οι συμμετέχοντες μαθητές στο πλαίσιο ενός μυθοπλαστικού ωστόσο ρεαλιστικού 

περιβάλλοντος συλλογικής δράσης αναλαμβάνουν ρόλους «ως κάποιοι άλλοι» και μπαίνουν σε 

έναν κόσμο, όπου η συμπεριφορά τους υπόκειται στους κανόνες ενός περιβάλλοντος με όρους 

πραγματικής ζωής. Η θεατρική εμπειρία ενισχύει την ποιότητα της συμμετοχής, αφού γεννά μέσα 

τους την ανάγκη για δράση. Αυτό αποτελεί και βασική διαφορά με τη συμβατική μέθοδο Project, 

όπου τα παιδιά ερευνούν ένα θέμα, ως ‘μαθητές’, χωρίς να εμφορούνται από την ανάγκη και την 

αγωνία της προσωπικής ευθύνης (Παπαδόπουλος, 2010). Στη συγκεκριμένη μέθοδο, δεν ζητείται 

απλώς η διερεύνηση των κατηγοριών ενός θέματος, αλλά η ανάληψη έργου υπό το πρίσμα του 

καθήκοντος ενός ειδικού επαγγελματία. 

Το σχέδιο εργασίας σε δραματικό περιβάλλον με βάση το μοντέλο του ‘Μανδύα του Ειδικού’ 

που βασίζεται στη μέθοδο της Dorothy Heathcote, ορίζει το παρακάτω πλαίσιο σχεδιασμού, 

ανάπτυξης και αξιολόγησης (Παπαδόπουλος, 2010), το οποίο τηρήθηκε με ακρίβεια  κατά την 

υλοποίηση της μουσειοπαιδαγωγικής δράσης που παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση: 

1. Προβληματική του πεδίου  

2. Προσδιορισμός του θέματος  

3. Επισήμανση των θεματικών ενοτήτων  

4. Καθορισμός του έργου των Ειδικών 

5. Εισαγωγή στο δραματικό περιβάλλον  

6. Επιλογή θεματικών ενοτήτων για το έργο των Ειδικών  

7. Συλλογή δεδομένων  

8. Επεξεργασία των δεδομένων  

9. Παρουσίαση του έργου των Ειδικών  

10. Αξιολόγηση του έργου των Ειδικών 

3. Το Διδακτικό σενάριο 

3.1. Ταυτότητα Διδακτικού Σεναρίου 

 Τίτλος:  Ελευσίνα: Γέφυρα στο χρόνο 

 Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία, Αρχαιολογία, Νεοελληνική Γλώσσα, 

Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία Τέχνης, Εικαστικά, Μουσική, Θέατρο, ΤΠΕ, Γεωγραφία, 

Τοπική Ιστορία 

 Τάξη στην οποία απευθύνεται: Γ΄ Γυμνασίου 



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

536 

 Αριθμός μαθητών: 25 άτομα 

 Αφετηρία-Αφόρμηση: Σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου, ενότητα 

1η: Η Ελλάδα στον κόσμο 

 Χρονική Διάρκεια: 12 διδακτικές ώρες 

 Χώρος διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής, Σχολική Βιβλιοθήκη, 

Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας  

 Μεθοδολογία: «Μανδύας του ειδικού» 

3.2. Διδακτικοί στόχοι 

Κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης μουσειοπαιδαγωγικής δραστηριότητας οι μαθητές 

αναμένεται: 

 να ενθαρρυνθούν να προσεγγίζουν διαθεματικά-διεπιστημονικά τα γνωστικά αντικείμενα  

 να εμπλακούν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης  

 να αναπτύξουν πολιτιστική και ιστορική συνείδηση 

 να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη και κοινωνική συνείδηση 

 να κατακτήσουν δεξιότητες αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών, ανάλυσης και 

σύνθεσης δεδομένων 

 να μάθουν να δημιουργούν κλίμα συνεργασίας και να αναπτύσσουν τον διάλογο και την 

επικοινωνία στην ομάδα  

 Ειδικότερα:  

 να γνωρίσουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και να μάθουν να παρατηρούν και να 

ερευνούν ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία. 

 να γνωρίσουν την ιστορία της Ελευσίνας και να την εντάξουν στην ιστορία της Ελλάδας, 

αρχαίας, μεσαιωνικής, νεότερης και σύγχρονης.  

3.3. Αναλυτική περιγραφή του σεναρίου 

α. Προβληματική του πεδίου (1η ώρα)  

Με αφορμή τη συζήτηση από την 1η ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου 

για τις πολλές και αντιφατικές όψεις της Ελλάδας και τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο 

παρουσιάζονται στην τάξη κάποιες φωτογραφίες για αφόρμηση. Οι μαθητές ανασύρουν γνώσεις 

για την Ελευσίνα και τα Ελευσίνια μυστήρια και διατυπώνουν γνώμες. Αρκετοί από αυτούς είχαν 

επισκεφθεί τη σχετική έκθεση που είχε διοργανώσει το Μουσείο της Ακρόπολης. Δίνονται κάποιες 

πληροφορίες για την ιστορική διαδρομή της πόλης και αναδεικνύεται η ιδιαίτερη σημασία της 

(Παπαγγελή, 2002, Σφυρόερας, 2005, Μπελαβίλας κ.ά., 2011). 

β. Προσδιορισμός του θέματος και επισήμανση των θεματικών ενοτήτων  (2η ώρα)  

Παρουσιάζεται από τον εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης ανάθεση από τον Δήμο της 

Ελευσίνας που σε συνδυασμό με την εταιρεία Ελευσίνα 2021 ζητά από τον καλλιτεχνικό 

οργανισμό – που τον αποτελούν οι μαθητές της τάξης με τους εκπαιδευτικούς - να εκπονήσει 

μελέτη για project με θέμα «Ελευσίνα, γέφυρα στον χρόνο». Η παρουσίαση στους μαθητές 

ευλογοφανούς, επινοημένης από τον εκπαιδευτικό, επιστολής ανάθεσης έργου από τον Δήμο 

Ελευσίνας συμβάλλει στη δημιουργία του δραματικού πλαισίου. 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Ο Δήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με την εταιρεία Ελευσίνα 2021 αναθέτει στον καλλιτεχνικό 

σας οργανισμό την εκπόνηση μελέτης για το project με θέμα «Ελευσίνα, γέφυρα στον χρόνο». Στόχος 
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είναι η κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης που θα παρουσιάζει την πορεία της Ελευσίνας στον 

χρόνο και θα αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο της στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πνεύματος. Το 

πρόγραμμα θα ενταχθεί στα έργα που θα υλοποιηθούν, ώστε η πόλη μας να ανταποκριθεί στον ρόλο 

της ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021. Άξονες του προγράμματος είναι 1. η ανάδειξη 

του πλούτου και της ποικιλομορφίας, καθώς και των κοινών πολιτιστικών πτυχών των πολιτισμών 

της Ευρώπης και 2. η διευρωπαϊκή συνεργασία.  

Για την πορεία του προγράμματος παρακαλούμε να ενημερωνόμαστε από διευθύνοντα 

σύμβουλο της εταιρείας σας, ο οποίος θα πρέπει να μας καταθέσει και γραπτή αναφορά με την τελική 

σας πρόταση. 

  

        Με τιμή 

     Ο προεδρεύων του συμβουλίου για την Ελευσίνα ΠΠΕ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση για την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η όλη εργασία, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές συμφωνούν να αναλάβουν την εκτέλεση του καθήκοντος και 

προσδιορίζουν τις θεματικές ενότητες της μελέτης τους. Αποφασίζεται δε να σχεδιάσουν 

διαδραστικό - ψηφιακό μουσείο που θα στεγαστεί στο κέλυφος εγκαταλελειμμένου εργοστασίου 

που βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Στο μουσείο αυτό θα αναπαρίσταται 

η ιστορία της πόλης της Ελευσίνας και θα γίνεται ψηφιακή βιωματική ξενάγηση στους κύριους 

σταθμούς της ιστορίας της. Επίσης, θα διερευνάται η σύνδεσή της με την Αθήνα και ιδιαίτερα ο 

ρόλος του Ιερού της Δήμητρας και των Ελευσινίων Μυστηρίων στη διαμόρφωση του χαρακτήρα 

της πόλης και του ρόλου της ως παγκόσμιας εμβέλειας πνευματικού πολιτιστικού χώρου. Θα 

αναδειχθεί, επίσης, η εξέλιξή της ως βιομηχανικής πόλης σε εγγύτητα με την Αθήνα και θα 

μελετηθούν οι επιδράσεις αυτών των στοιχείων στη σημερινή όψη της Ελευσίνας και στις 

προοπτικές της πόλης στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό αποφασίζεται τα μέλη της εταιρείας να 

συγκεντρώσουν υλικό σχετικό με την Ελευσίνα και να το καταθέσουν σε ένα αποθετήριο που θα 

δημιουργηθεί ως wiki (MediaWiki.org). 

γ. Υλοποίηση αποθετηρίου – Καθορισμός του έργου των Ειδικών - Εισαγωγή στο δραματικό 

περιβάλλον (3η και 4η ώρα) 

Στo εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου η ολομέλεια κάνει έρευνα στο διαδίκτυο για την 

υλοποίηση του αποθετηρίου. Ταυτόχρονα βιβλία κι εγκυκλοπαιδικά λεξικά σχετικά με την 

Ελευσίνα τοποθετούνται προς χρήση σε ειδικό ράφι στη βιβλιοθήκη του σχολείου (Σιδηράς, 1998, 

Ηλιόπουλος, Κουτραφούρης, 1998, Πρέκα-Αλεξανδρή, 2007, Λερίου, 2010, Παπαγγελή, Χλέπα, 

2011). Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες Ειδικών που κάθε μια αναλαμβάνει μια από 

τις υπο-ενότητες του έργου που πρέπει να παραδοθεί από την εταιρεία. Ο εκπαιδευτικός 

παρουσιάζει κι εξηγεί τις εργασίες που η κάθε ομάδα θα πρέπει να αναλάβει και τα καθήκοντα που 

θα πρέπει να υλοποιήσει. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τους ρόλους τους, το ίδιο και ο εκπαιδευτικός 

που αναλαμβάνει τον ρόλο του συνδέσμου ανάμεσα στις ομάδες. Για να αισθητοποιηθεί η 

εισαγωγή στη σύμβαση/ δραματικό περιβάλλον που από εδώ και στο εξής θα κινείται η τάξη μέχρι 

την περάτωση του έργου αποφασίζεται οι Ειδικοί να φορούν διακριτά επαγγελματικά καρτελάκια.  

Οι ομάδες των Ειδικών καθορίζονται ως εξής: 

1η ομάδα: Ιστορικοί. Καθήκον τους να μελετήσουν τα κείμενα και τις ιστορικές πηγές που 

αναφέρονται στην Ελευσίνα με στόχο να καταγράψουν σε συνεχή αφήγηση την ιστορία της πόλης 

από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Παραδοτέο έργο που αναλαμβάνουν είναι να καταρτίσουν 

για το υπό σχεδιασμό μουσείο μια γραμμή του χρόνου στην οποία θα σημειώνονται οι κύριοι 

σταθμοί της ιστορίας της Ελευσίνας. Κάθε σταθμός θα εμπλουτίζεται με αντιπροσωπευτικά 

ιστορικά κείμενα/πηγές, φωτογραφίες και άλλο οπτικο-ακουστικό υλικό στο οποίο θα αποκτούν 

πρόσβαση οι επισκέπτες του μουσείου καθώς θα κινούνται στη γραμμή του χρόνου. Το έργο της 

ομάδας αυτής θα συνδυαστεί με αυτό της δεύτερης ομάδας  
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2η ομάδα: Αρχαιολόγοι. Καθήκον των Ειδικών αυτής της ομάδας θα είναι η ψηφιακή 

ξενάγηση στο μουσείο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα σημαντικότερα 

αρχαιολογικά ευρήματα της Ελευσίνας και να τα παρουσιάσουν ψηφιακά προβάλλοντάς τα στα 

σωστά σημεία της γραμμής του χρόνου. Έτσι, τελικά, θα πρέπει να συνεργαστούν με τους 

Ιστορικούς. Στα εκθέματα αυτά θα περιλαμβάνονται και αυτά που δεν βρίσκονται στο 

αρχαιολογικό μουσείο της Ελευσίνας, αλλά εκτίθενται σε άλλα μουσεία του κόσμου. Για κάθε ένα 

από τα εκθέματα θα πρέπει να έχει γραφτεί  λεζάντα με πληροφορίες και να δίνονται στοιχεία που 

θα επιτρέπουν την ένταξη του εκθέματος στη λειτουργία και το ευρύτερο περιβάλλον της εποχής 

του.  

3η ομάδα: Φιλόλογοι. Στην ομάδα αυτή αναλαμβάνουν ως Ειδικοί το καθήκον να 

καταγράψουν και να αξιολογήσουν την αποτύπωση στην ελληνική γραμματεία, αρχαία και 

νεότερη, της Ελευσίνας, των Μυστηρίων και των ιερών προσώπων που συνδέονται με αυτά. Το 

έργο τους θα πρέπει να συναποτελέσει ειδική παρουσίαση στο σχεδιαζόμενο μουσείο μαζί με το 

έργο της επόμενης ομάδας Ειδικών που είναι οι Εικαστικοί – Ιστορικοί τέχνης. Οι Φιλόλογοι θα 

πρέπει να παρουσιάσουν τα επιλεγμένα τους θέματα, έτσι ώστε να φανεί η απήχηση που είχαν αυτά 

διαχρονικά στη λογοτεχνική παραγωγή ελληνική και παγκόσμια.  

4η ομάδα: Εικαστικοί – Ιστορικοί τέχνης. Οι Εικαστικοί – Ιστορικοί τέχνης από την άλλη 

πλευρά, θα πρέπει να δημιουργήσουν μια ψηφιακή πινακοθήκη στην οποία θα παρουσιάζεται η 

απήχηση των θεμάτων που συνδέονται με την Ελευσίνα στις παραστατικές τέχνες και η δύναμή 

τους να κινητοποιούν δημιουργικές καλλιτεχνικές δυνάμεις από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες 

μας. Το έργο των Ειδικών και των δύο αυτών ομάδων αποφασίστηκε να παρουσιάζεται μαζί, ως 

διαδραστικές εφαρμογές σε ειδικά διαμορφωμένη πτέρυγα του προτεινόμενου μουσείου. Για τη 

διαμόρφωσή της θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με τους αρχαιολόγους που θα ασχολούνται 

με τα αρχαιολογικά ευρήματα που συχνά έχουν και καλλιτεχνική αξία.  

5η ομάδα: Τοπογράφοι της Πομπής των Ελευσινίων Μυστηρίων. Καθήκον των ειδικών της 

ομάδας αυτής είναι να αναπαραστήσουν σε ειδικό χώρο του σχεδιαζόμενου μουσείου την πομπή 

των μυστών από την Αθήνα στην Ελευσίνα (Τσιριγώτη-Δρακωτού, 1992, Λερίου, 2008). Θα 

πρέπει, δηλαδή, να σχεδιάσουν ψηφιακά τον χάρτη της πορείας της πομπής σημειώνοντας σε αυτόν 

τους σημαντικότερους σταθμούς αυτής της πορείας των 20 περίπου χιλιομέτρων. Κατά μήκος της 

διαδρομής σε επιλεγμένα σημεία θα πρέπει να προστεθούν οπτικά και ηχητικά εφέ που θα 

επιδιώκουν να κάνουν βιωματική τη συμμετοχή στην πομπή των επισκεπτών του μουσείου.  

6η ομάδα: Ρεπόρτερς/ Περιβαλλοντολόγοι. Οι Ειδικοί της ομάδας αυτοί αναλαμβάνουν να 

μελετήσουν τις συνέπειες της εκβιομηχάνισης στο περιβάλλον και τους ανθρώπους της Ελευσίνας. 

Στόχος τους είναι η εκπόνηση ενός σχετικού ψηφιακού διαδραστικού λευκώματος που θα 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανθρώπινης δραστηριότητας και στο φυσικό περιβάλλον αλλά 

και στη μορφή τόσο της πόλης της Ελευσίνας όσο και του κοινωνικού της ιστού. Να καταγράψουν 

τα σημαντικότερα οικολογικά προβλήματα και να διατυπώσουν προτάσεις για την αναβάθμιση της 

πόλης 

Είναι προφανές ότι οι ομάδες αυτές θα χρειαστεί να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν 

πληροφορίες και τεχνογνωσία. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους Ιστορικούς και τους Αρχαιολόγους ή 

τους Φιλολόγους και τους Εικαστικούς, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, για 

παράδειγμα, οι Ρεπόρτερς/ Περιβαλλοντολόγοι θα χρειαστεί να συνεργαστούν με τους 

Τοπογράφους στην έρευνά τους για τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο περιβάλλον κατά μήκος της 

Ιεράς οδού. Θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν με τους Ιστορικούς σε ό,τι αφορά την ιστορία της 

εκβιομηχάνισης της πόλης στα νεότερα χρόνια. Για το λόγο αυτό όλες οι ομάδες θα έχουν 

πρόσβαση στο αποθετήριο του υλικού. 
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δ. Επιλογή θεματικών ενοτήτων των Ειδικών, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (5η, 6η 

και 7η ώρα)  

Οι Ειδικοί κατά ομάδες, ανάλογα με τον ρόλο που έχουν αναλάβει, επιλέγουν και κατανέμουν 

τις επιμέρους θεματικές ενότητες με τις οποίες θα ασχοληθούν, συλλέγουν δεδομένα και τα 

επεξεργάζονται σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας τους και με την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού. Για το λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως διευκολυντής δίνοντάς τους 

κατευθύνσεις και στοιχεία για την συλλογή και οργάνωση των δεδομένων. Παρουσιάζεται το προς 

επεξεργασία και διερεύνηση υλικό.  

Σε μια 8η ώρα, πραγματοποιούν όλοι μαζί επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και την πόλη 

της Ελευσίνας. Επίσκεψη προτείνεται και στον σταθμό του μετρό του Αιγάλεω όπου έχει πρόσφατα 

αποκαλυφθεί τμήμα της αρχαίας Ιεράς Οδού και εκτίθενται ευρήματα που ανεσκάφησαν κατά 

μήκος της και συνδέονται με την πομπή των Ελευσινίων Μυστηρίων.  

ε. Παρουσίαση του έργου των Ειδικών – Φάση δημιουργικής έκφρασης 

Την 9η ώρα, η κάθε ομάδα Ειδικών παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης το έργο της. Σε 

αυτή τη φάση οι ομάδες επαναπροσδιορίζονται και αναλαμβάνουν να εμπλουτίσουν το μέχρι 

στιγμής έργο τους δημιουργώντας πρωτότυπες δημιουργίες, οι οποίες θα ενταχθούν σε αντίστοιχα 

σχετικά σημεία του μουσείου. Οι μαθητές επιλέγουν κι αναλαμβάνουν να δράσουν ως ερμηνευτές, 

μουσικοί, τραγουδοποιοί, ηθοποιοί, τεχνικοί. Στόχος είναι να ερμηνεύσουν τραγούδια που θα 

επιλεγούν, να συνθέσουν δικό τους τραγούδι, να δημιουργήσουν ένα δρώμενο γράφοντας και 

αποδίδοντάς το. Η 10η και η 11η ώρα διατίθενται για την προετοιμασία και την υλοποίηση των 

πρωτότυπων καλλιτεχνικών  δημιουργιών και δράσεων. Ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια των 

Ειδικών ετοιμάζει τη σχετική αναφορά που του έχει ανατεθεί από την αρχή της ανάληψης του 

έργου. 

στ. Αξιολόγηση του έργου των Ειδικών 

Η 12η ώρα διατίθεται στην τελική αξιολόγηση του έργου όλων των ομάδων των Ειδικών. 

Αυτό γίνεται με την ευχαριστήρια απάντηση του Δήμου που διαβάζεται σε όλους. Γίνεται 

αναστοχασμός στην ολομέλεια της τάξης με τη συμμετοχή του/των εκπαιδευτικού/ών και 

συζητιούνται οι εμπειρίες που κάθε ένας αποκόμισε. Η τελική αξιολόγηση μπορεί ιδανικά να γίνει 

κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης επίσκεψης στην Ελευσίνα. Στις βαθμίδες του Τελεστηρίου 

μπορούν οι μαθητές ως νέοι μύστες στη βιωματική εμπειρία που μόλις ολοκλήρωσαν να μιλήσουν 

για την εμπειρία τους και να παρουσιάσουν τις δημιουργικές τους δράσεις. Αυτοί που έχουν 

αναλάβει τον ρόλο των τεχνικών μπορούν να κάνουν κάποια τελικά γυρίσματα μέσα στον 

αρχαιολογικό χώρο. 

4. Συμπεράσματα - Αξιολόγηση σεναρίου 

Η διδακτική αξιοποίηση θεατρικών μεθόδων, όπως του Μανδύα του Ειδικού, ενισχύει την 

ποιότητα της μαθητικής εμπλοκής, καθώς προσιδιάζει στην παιγνιώδη, φαντασιακή φύση του 

παιδιού, ενώ, παράλληλα, παρέχει ασφαλές μυθοπλαστικό περιβάλλον για την κριτική 

αντιμετώπιση ανθρώπινων καταστάσεων, με τη μορφή προβλημάτων που αναζητούν λύση 

(Παπαδόπουλος, 2010). Επιπλέον, ο «μανδύας» του ειδικού που περιβάλλει τον μαθητή στο 

πλαίσιο αυτής της δράσης δεν εξασφαλίζει μόνο την αυτενεργό εμπλοκή του στην προσέγγιση της 

γνώσης, αλλά συνδέεται και με ένα σύνολο ποιοτικών χαρακτηριστικών που αποκτά ο μαθητής, 

όπως η αυτοπεποίθηση, η ηθική, η δεοντολογία, η υπευθυνότητα, στοιχεία που διαφοροποιούν την 

παραδοσιακή σχέση του με τον εκπαιδευτικό (Heathcote, 2009).  Σε αντίθεση με τις συνήθεις 

εκπαιδευτικές πρακτικές, όπου ο εκπαιδευτικός από θέση ισχύος ζητά τις απαντήσεις των μαθητών, 

κατά την εφαρμογή του Μανδύα του Ειδικού, ο εκπαιδευτικός  γίνεται διευκολυντής της γνώσης και 

η σχέση μεταξύ μαθητή- εκπαιδευτικού γίνεται εμπιστευτική και βαθύτατα διαλογική. Επίσης, σε 
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αντίθεση με άλλες μαθητοκεντρικές διδακτικές πρακτικές, όπου η ανάληψη της πρωτοβουλίας και 

του σχεδιασμού ξεκινά από τον εκπαιδευτικό, εδώ οργανώνεται μια διερευνητική κατάσταση που 

οδηγεί σε μια ιδιαίτερα δημιουργική και κριτική αντιμετώπιση της πραγματικότητας μέσα από τη 

συλλογική δράση.  

Παράλληλα, μια μουσειοπαιδαγωγική δράση με εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου και 

οργανωμένη όπως παρουσιάστηκε παραπάνω προάγει την ολιστική προσέγγιση της γνώσης και 

αναπτύσσει τη διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα στο πλαίσιο του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Μάλιστα, η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση παρέχει δυνατότητες για οργάνωση 

μιας ακόμα πιο εκτεταμένης δομημένης μαθησιακής εμπειρίας που μπορεί να αναμορφώσει το 

Αναλυτικό πρόγραμμα με τρόπο καινοτόμο αλλά και ουσιαστικό, ώστε να διδάσκεται ένας μεγάλος 

αριθμός γνωστικών αντικειμένων στο πλαίσιο ενός κοινού θεματικού πυρήνα. Στο συγκεκριμένο 

σχέδιο εργασίας με επίκεντρο την Ελευσίνα μπορούν να διδαχθούν επαρκείς ενότητες από ποικίλα 

αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος, όπως Ιστορία, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Εικαστικά, 

Θέατρο, Γεωγραφία, Πληροφορική. Έτσι,  ένα διευρυμένο εκπαιδευτικό σενάριο στο πρότυπο 

εφαρμογής της συγκεκριμένης μουσειοπαιδαγωγικής δράσης αποτελεί και μια πρόταση για την 

ολιστική-διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία αντί του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας 

μέσω των χωριστών διδακτικών αντικειμένων. Μια τέτοια προσέγγιση φαίνεται ακόμα αρκετά 

μακρινή για την πραγματικότητα της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς προαπαιτεί τομές στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Μέχρι αυτές να δρομολογηθούν, τέτοιες διαθεματικές δραστηριότητες θα 

μπορούσαν να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και να 

ασκήσουν τους μαθητές σε ένα φάσμα δεξιοτήτων. Ενώ ταυτόχρονα σπάει η απομνημόνευση και η 

στατική διδασκαλία, και οξύνεται η συμμετοχή του μαθητή και του εκπαιδευτικού σε ένα 

περιβάλλον συλλογικότητας, χαράς και δημιουργίας μέσα στο σχολείο. 
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Περίληψη 

Κατά τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης στην τάξη, αξιοποιούμε τη λογοτεχνία. Η 

απόλαυση της ανάγνωσης καθιστά αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία. Λόγω της ταύτισης του 

αναγνώστη με τους λογοτεχνικούς ήρωες, πληροφορίες και γνώσεις που απορρέουν από το έργο, 

προσλαμβάνουν χαρακτήρα βιώματος. Για να εμπεδωθεί η συμβολή της λογοτεχνίας στη 

διδασκαλία, παραθέτουμε τρεις προτάσεις. Η πρώτη αναφέρεται σε έργα για την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας. Στη δεύτερη περιλαμβάνονται έργα όπου η υπόθεση διαδραματίζεται στη 

Μακεδονία σε διαφορετικές περιόδους. Στην τρίτη το φαντασιακό ταξίδι του Μικρού Πρίγκιπα του 

Εξυπερύ συμβάλλει στην κατανόηση της έννοιας του σύμπαντος. Η ύπαρξη άλλων πλανητών 

ευαισθητοποιεί τα νήπια να θεωρήσουν όλους τους κατοίκους της γης ως συγκατοίκους τους. 

Λέξεις κλειδιά: Αναγνώστης, βιώματα, ταύτιση. 
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1. Εισαγωγή 

Η δυνατότητα της λογοτεχνίας να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση, στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας, οφείλεται αποκλειστικά στην ευχαρίστηση που προσφέρει. Ενώ ο αναγνώστης 

προσεγγίζει το λογοτεχνικό έργο με βασικό κίνητρο να το απολαύσει, παράλληλα ωφελείται 

πολύπλευρα από αυτό. Αποκομίζει γνώσεις, εξελίσσεται νοητικά, λεκτικά, ωριμάζει 

συναισθηματικά, κατακτά σταδιακά την αυτογνωσία. Η αναντικατάστατη παιδαγωγική δύναμη των 

λογοτεχνικών έργων είναι γνωστή και δοκιμασμένη άλλωστε από την αρχαιότητα, με την τότε 

κυρίαρχη μορφή της τραγωδίας (Tompkins, 1988). Με τη συνειδητή αξιοποίηση της λογοτεχνίας 

στο σχολικό πλαίσιο, θα μπορούσε να διασφαλιστεί για το σύνολο των μαθητών ο στόχος της 

επιτυχούς εκπαίδευσής τους. Προσφέροντας πλήθος αξιόλογων λογοτεχνικών έργων, 

επιτυγχάνουμε με τον καλύτερο τρόπο τόσο να προωθήσουμε τη φιλαναγνωσία όσο και να 

εξυπηρετήσουμε γενικότερους και ειδικότερους στόχους, όπως είναι μεταξύ άλλων η μετάδοση 

συγκεκριμένων γνώσεων και πληροφοριών. 

Το κείμενο καθίσταται αποτελεσματικό μέσο αγωγής στο βαθμό που συναρπάζει και 

προκαλεί συγκινησιακή φόρτιση. Η λογοτεχνική ανάγνωση είναι διαδικασία όπου εκδηλώνεται η 

δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ύπαρξη (Κωτόπουλος, 2012), αφού καθώς 

ανταποκρινόμαστε στον αναγνωστικό μας ρόλο, γινόμαστε συνδημιουργοί του συγγραφέα. Η 

λογοτεχνική απόλαυση ως αποτέλεσμα του δημιουργικού ρόλου που επιτελεί ο αναγνώστης, 

συνιστά αποκλειστική συνέπεια της αφηγηματικής αρτιότητας του κειμένου.  Κατά την ανάγνωση 

των πεζογραφημάτων ειδικότερα, ανακαλύπτουμε τα λανθάνοντα νοήματα, δημιουργούμε 

προσδοκίες για  την εξέλιξη της υπόθεσης, διαμορφώνουμε στάσεις απέναντι στα διάφορα 

λογοτεχνικά πρόσωπα, κι έτσι αποκομίζουμε την αίσθηση ότι εμπλεκόμαστε άμεσα στα 

αφηγηματικά δρώμενα (Iser, 1990). Ταυτιζόμαστε με τους ήρωες (Booth, 1987), οπότε βιώνουμε 

προσωπικά τις καταστάσεις αλλά και τα συναισθήματα που αποδίδονται στο κείμενο.  

2. Βασικές αρχές της διδακτικής προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων 

Αν και είναι καθόλα θεμιτό να αξιοποιούμε σε κάθε ευκαιρία  τα λογοτεχνικά κείμενα για τη 

διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών ενοτήτων, απαιτούνται ιδιαίτερα διακριτικοί χειρισμοί από 

τον εκπαιδευτικό. Θα ήταν άστοχο να δίνεται στους μαθητές η εντύπωση ότι προτάσσεται ο 

οποιοσδήποτε διδακτικός στόχος κατά την επαφή τους με τη λογοτεχνία έναντι της αναγνωστικής 

απόλαυσης καθαυτής. Παροτρύνσεις οι οποίες εμφανίζουν τη λογοτεχνία ως χρησιμοθηρική 

ενασχόληση, κυριολεκτικά υπονομεύουν τη σχέση μαζί της. 

Για να αναδειχθεί η χαρά της αναγνωστικής δημιουργικότητας, η συγκίνηση που επιφυλάσσει 

η λογοτεχνική ανάγνωση, επιλέγεται η διδακτική προσέγγιση η  οποία θα  προσφέρει στους 

μαθητές την ευκαιρία ν' αναλάβουν ρόλο πρωταγωνιστικό, να καταθέσουν την προσωπική τους 

αναγνωστική εμπειρία από την επαφή τους με το λογοτεχνικό κείμενο, ν' αναφερθούν στους ήρωες, 

στις σχέσεις τους και στις καταστάσεις που αυτοί αντιμετωπίζουν, έτσι όπως οι ίδιοι τα 

αντιλαμβάνονται. Η συγκεκριμένη διδακτική αξιοποίηση, που βρίσκεται σε αντιστοιχία με την ίδια 

τη φύση της λογοτεχνίας, προτρέπει κάθε μαθητή να ανταποκρίνεται στο κείμενο με πρωτότυπο, 

ιδιαίτερο, μοναδικό τρόπο, να εκφράζει προσωπικά στοιχεία, ανακαλύπτοντας και αναδεικνύοντας 

νέες πτυχές τού ανεξάντλητου λογοτεχνικού έργου. Η εξασφάλιση του αναγνωστικού δικαιώματος 

των μαθητών να εκφράζουν ελεύθερα την ανταπόκρισή τους στα κείμενα, μπορεί να έχει 

ειδικότερα είτε τη μορφή της δημιουργικής μίμησης είτε της τροποποίησης είτε της ανατροπής του 

λογοτεχνικού προτύπου (Ματσαγγούρας, 2001). 

3. Διδασκαλία ιστορικών γεγονότων με την αξιοποίηση της λογοτεχνίας 

3.1. Φύση και ιδιότητες του ιστορικού μυθιστορήματος 

Τα ιστορικά λογοτεχνικά έργα, σε όποιες ηλικίες αναγνωστών κι αν απευθύνονται, θα πρέπει 

να διαπνέονται από σεβασμό στην ιστορική αλήθεια (Γιάκος, 1993). Ο συγγραφέας  του ιστορικού 
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μυθιστορήματος επιδιώκει να αποδώσει με λογοτεχνικό τρόπο συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, 

χαρακτηριστικά των προσώπων που συνδέονται με αυτά, καθώς  και την ατμόσφαιρα της 

αντίστοιχης περιόδου, ευρισκόμενος ο ίδιος σε χρονική απόσταση (Σαχίνης, 1957). Η επιτυχία του 

έργου του έγκειται στην πρόσμειξη του πραγματικού με το φανταστικό, προϋποθέτει αφενός την 

ιστορική γνώση και αφετέρου την αφηγηματική δεξιοτεχνία.  Όταν η γοητεία του παραμυθιού 

διακατέχει το ιστορικό μυθιστόρημα, εκμηδενίζεται κάθε εσωτερική αντίσταση του αναγνώστη, 

καθώς αυτός μεταφέρεται στον αφηγηματικό κόσμο  (Καλλέργης, 1995). Οι αφηγηματικοί 

χειρισμοί που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπλαση μιας ολόκληρης εποχής  (Νικολοπούλου, 1990), 

μας επιτρέπουν να μετακινηθούμε στο χρόνο και  να ξεφύγουμε από τη σύγχρονη πραγματικότητα 

μέσα από την ταύτιση με πρόσωπα που έζησαν στο παρελθόν (Χατζηθεοδώρου, 1990). 

Προκειμένου  ο αναγνώστης να συμμετέχει με ψυχική έξαψη στην αφηγηματική υπόθεση, το 

ιστορικό μυθιστόρημα πρέπει τελικά να εξαίρει την αναλλοίωτη ανθρώπινη ψυχή, τα ήθη και τα 

αισθήματα που είναι κοινά στις διαφορετικές εποχές (Σαχίνης, 1957). Το συγκεκριμένο 

λογοτεχνικό είδος συντελεί στην πνευματική, κοινωνική και ψυχική μας ωρίμαση, παρέχοντας 

αλλεπάλληλες ευκαιρίες για χωροχρονικές συγκρίσεις. Καθώς διδάσκει τα δεινά του πολέμου, την 

ειρήνη ως μέγα αγαθό της ζωής και την ελευθερία ως λογική αναγκαιότητα για την κατάκτηση της 

ευτυχίας (Αναγνωστόπουλος, 1987), παράλληλα με την εθνική, καλλιεργεί και την οικουμενική 

συνείδηση του αναγνώστη (Καλλέργης, 1995). 

3.2. Ενδεικτικές προτάσεις για Δημοτικό και Γυμνάσιο  

3.2.1. Η περίοδος της Τουρκοκρατίας 

Το ιστορικό μυθιστόρημα αναφέρεται ενδεικτικά ότι συνιστά το ισχυρότερο ρεύμα στην 

Παιδική Λογοτεχνία της δεκαετίας 1970-1980 (Αναγνωστόπουλος, 1987), ειδικότερα μάλιστα για 

την εποχή της Τουρκοκρατίας και την Εθνεγερσία (Καλλέργης, 1995). Έτσι ο εκπαιδευτικός έχει 

πλήθος επιλογών από λογοτεχνικά έργα αναφορικά με τη συγκεκριμένη ιστορική εποχή, εφόσον 

επιδιώκει όχι απλώς τη μετάδοση πληροφοριών αλλά  την κατανόηση από τους μαθητές των 

συνθηκών στις οποίες τα ιστορικά γεγονότα διαδραματίστηκαν, τις συνέπειές τους στους 

ανθρώπους που τα βίωσαν. Προκειμένου οι μαθητές να ερμηνεύσουν τη δράση των ηρώων, να 

συσχετίσουν περιστατικά με ιστορικές μορφές που τα υπέστησαν ή τα δημιούργησαν ή 

ενεπλάκησαν σε αυτά,  στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε σε δύο κατηγορίες κειμένων. Πρόκειται 

αφενός για λογοτεχνικές βιογραφίες Ελλήνων ηρώων και αφετέρου για έργα όπου πρωταγωνιστούν  

μυθοπλαστικά αφηγηματικά πρόσωπα, συνηθέστερα παιδικής και εφηβικής ηλικίας, με τα οποία οι 

μαθητές-αναγνώστες ευκολότερα θα ταυτίζονταν. Από την πρώτη κατηγορία, θα επικεντρωθούμε 

σε πέντε έργα. 

Το βιβλίο της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη  «Στις  ρίζες  της  λευτεριάς» (Δαμασκός, 

1971) αναφέρεται σε εφτά διαφορετικές  ιστορικές φυσιογνωμίες, που συνετέλεσαν σημαντικά 

στην καλλιέργεια στους υπόδουλους Έλληνες του πόθου της απελευθέρωσης από τους Τούρκους 

κατακτητές και συνέβαλαν με τους αγώνες τους στην προετοιμασία της επανάστασης του 1821. 

Ανάμεσά τους  βρίσκονται ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης 

και ο Αδαμάντιος Κοραής. Καθώς γνωρίζουμε τον εσωτερικό κόσμο των κυρίων ηρώων και 

μοιραζόμαστε την οπτική τους στις κρίσιμες για τη ζωή τους στιγμές, βιώνουμε πλήρως την αγωνία 

τους. Η αφήγηση στέκεται ιδιαίτερα στο μαρτυρικό τέλος των εφτά αγωνιστών. Άλλοτε 

παρουσιάζει την ψυχή τους να συναναστρέφεται με τις προσωποποιημένες ιδέες τους  για τις οποίες 

και θυσιάστηκαν. Άλλοτε πάλι ο ίδιος ο φυσικός κόσμος εμπλέκεται στο θάνατό τους, με 

αποτέλεσμα να προσλαμβάνουν στην αναγνωστική αντίληψη διαστάσεις μυθικών προσώπων. 

Στα δύο επόμενα έργα  η αφήγηση επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Πατριάρχη Γρηγορίου 

του Ε΄. Το μυθιστόρημα «Θυσία  και  δόξα» της Γιολάντας Πατεράκη (Δαμασκός, 1981) ξεκινά 

από τα παιδικά του χρόνια στη Δημητσάνα, συνεχίζεται με την περίοδο των σπουδών του  στη 

Σμύρνη και στην Πατμιάδα Σχολή, τη θητεία του στη μητρόπολη Σμύρνης και στο πατριαρχείο της 
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Κωνσταντινούπολης, τα διαστήματα που εξορίστηκε και καταλήγει με τον απαγχονισμό του. Οι 

ιστορικές εξελίξεις, η θέση και η στάση του Πατριάρχη απέναντι σε αυτές,  ο τρόπος που ο ίδιος τις 

ερμηνεύει,  επιχειρείται να αποδοθούν μέσα από τη συναναστροφή του με ένα συνομήλικό του 

μυθοπλαστικό πρόσωπο. Οι μεταξύ τους διάλογοι από τα παιδικά του χρόνια στην αρκαδική 

ύπαιθρο, καθώς και η αλληλογραφία τους σε κατοπινές φάσεις της ζωής του Γρηγορίου, είναι το 

άκρως επιτυχημένο αφηγηματικό τέχνασμα, ώστε ο αναγνώστης να ταυτιστεί μαζί του.  

Στο «Τσοπανόπουλο της  Δημητσάνας» του Ζήσιμου Βιρβίλη  (Παιδικοί Ορίζοντες, 1981),   

η υπόθεση ολοκληρώνεται με τη μεταφορά του λειψάνου του πατριάρχη στην Οδησσό και 

αργότερα στο μητροπολιτικό ναό της Αθήνας και τα αποκαλυπτήρια του αδριάντα του μπροστά 

στο Πανεπιστήμιο. Στα τελευταία λεπτά της ζωής του η αφήγηση εστιάζεται στον εσωτερικό του 

κόσμο. Ο αναγνώστης μοιράζεται τη δική του οπτική, καθώς συσχετίζει τη θηλιά που ο δήμιος 

ετοιμάζεται να περάσει στο λαιμό του, με το φωτοστέφανο που είχε ονειρευτεί όταν ήταν μικρό 

αγόρι. Αυτό αιτιολογεί τη γαλήνη στην έκφρασή του, που παρουσιάζεται σε αντίθεση με το μίσος 

και το φανατισμό των Τούρκων διωκτών του. Η αναγνώριση του πτώματος του Πατριάρχη που 

επιπλέει στη θάλασσα, αποδίδεται με ανάλογη αφηγηματική δεξιοτεχνία, καθώς προηγείται η 

περιγραφή του μέσα από την οπτική των επιβατών του κεφαλλονίτικου πλοίου που το 

περισυνέλεξε. Ακολουθεί η αποκάλυψη της ταυτότητάς του, ταυτόχρονα για αφηγηματικά     

πρόσωπα και αναγνώστες, από τον αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο, που επέβαινε στο πλοίο.  

 Τα δύο τελευταία έργα της κατηγορίας αναφέρονται στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στην 

παιδική του ηλικία.  Στο  «Λιονταρόπουλο» της Καλλιόπης Σφαέλλου (Εστία, 1965), ο μικρός 

Θοδωράκης συνιστά ένα εξαιρετικά ελκυστικό αφηγηματικό πρόσωπο, που διακρίνεται για τη 

γενναιότητα, τη λογική του, το σταθερό προσανατολισμό του στην αξία της ελευθερίας και τη 

συστηματική προετοιμασία του, ώστε να πολεμήσει για την απελευθέρωση του γένους. Η 

αναγνωστική συμπάθεια για εκείνον απορρέει τόσο από το θαυμασμό και την εμπιστοσύνη των 

λογοτεχνικών προσώπων κάθε ηλικίας που τον περιστοιχίζουν, όσο και από την εστίαση της 

αφήγησης στον εσωτερικό του κόσμο σε κάθε περίπτωση που η ζωή του κινδυνεύει.  

Η τελευταία αυτή τεχνική που επιτρέπει στο παιδί-αναγνώστη να ταυτιστεί με το συνομήλικό 

του πρωταγωνιστικό πρόσωπο και να βιώσει τα συναρπαστικά περιστατικά, κυριαρχεί και στον  

«Αντρειωμένο» του Νίκου Αρβανίτη (Παιδικοί Ορίζοντες, 1973). Εδώ εμφανίζεται για παράδειγμα 

ο μικρός λογοτεχνικός ήρωας να προσεύχεται στο εικόνισμα των Αγίων Θεοδώρων στο ομώνυμο 

μοναστήρι ή να ορκίζεται  στον Αϊ-Θανάση ότι θα ξαναπάει στην Τρίπολη για να την 

απελευθερώσει, πληγωμένος από τη στάση Τούρκου που τον είχε χτυπήσει, επειδή πέρασε με το 

γάιδαρό του στην κεντρική πλατεία.  

Και περνάμε στα επόμενα έξι μυθιστορήματα, όπου πρωταγωνιστούν μυθοπλαστικά 

πρόσωπα. Στο  «Μυστικό  των  Φιλικών» της Νίτσας Τζώρτζογλου (Ψυχογιός, 1989) η ίδρυση της 

Φιλικής Εταιρείας και η εξέλιξή της μέχρι την έναρξη της ελληνικής επανάστασης στη 

Μολδοβλαχία παρουσιάζεται μέσα από την οπτική του έφηβου Παντελή, ο οποίος εγκαθίσταται 

στο σπίτι του συγγενή του Τσακάλωφ στην Οδησσό. Εκεί, ο αναγνώστης τον παρακολουθεί μαζί με 

την ενδεκάχρονη κόρη του Τσακάλωφ, Μαρούσκα, να ανακαλύπτουν τη συνωμοτική δράση της 

οργάνωσης  και τους στόχους της, καθώς και να συνειδητοποιούν τον άμεσο κίνδυνο που 

διατρέχουν τα μέλη της. Ο Παντελής βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Οδησσό, 

στην Πόλη, στο Δραγατσάνι και συχνά απειλείται η ζωή του, καθώς αναλαμβάνει διάφορες 

αποστολές, όπως την παράδοση στον Υψηλάντη του γράμματος που θα σημάνει την έναρξη του 

αγώνα. 

Στο έργο «Ιερός λόχος» της Βάσας Σολωμού (Εστία, 1968) παρακολουθούμε ένα μικρό αγόρι 

να ταξιδεύει με τον παππού του στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Εκεί κατοικεί και μια έφηβη 

ελληνίδα αφότου διέφυγε από την Πάργα, που με τον αρραβωνιαστικό της εργάζονται επίσης για 

τους σκοπούς της Φιλικής Εταιρείας. Όταν ξεκινά η επανάσταση, οι δύο νεαροί στρατεύονται στον 

Ιερό Λόχο και σκοτώνονται στη μάχη στο Δραγατσάνι ενώ η κοπέλα επιστρέφει στην Ελλάδα, για 

να συνεχίσει την επαναστατική δράση της.  



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

545 

Στο βιβλίο της Αγγελικής Νικολοπούλου «Ελευθερία ή  θάνατος»   (Άγκυρα, 1971)  ο μικρός 

Φώτης φεύγει από το χωριό του στην Αρκαδία, για να συνεχίσει τις σπουδές του. Ο δάσκαλός του, 

τού αναθέτει να οδηγήσει έναν άγνωστο στο μοναστήρι του Φιλοσόφου στη Δημητσάνα. Στη 

διαδρομή ο άγνωστος σκοτώνει έναν Τούρκο. Μετά την άφιξή τους στο μοναστήρι, καταφτάνουν 

εκεί Τούρκοι στρατιώτες, για να τους συλλάβουν. Ο Φώτης κατορθώνει να διαφύγει με τη βοήθεια 

των μοναχών. Ζει πλέον κυνηγημένος, αναλαμβάνοντας αλλεπάλληλες αποστολές της Φιλικής 

Εταιρείας σε Πελοπόννησο και Εφτάνησα. Η αφήγηση ολοκληρώνεται με την παρουσία του στο 

μοναστήρι της Αγίας Λαύρας κατά την κήρυξη της επανάστασης. 

Στο έργο της Γαλάτειας Σαράντη  «Οι  μπαρουτόμυλοι  της  Δημητσάνας»  (Εστία, 1971) ένα 

δωδεκάχρονο, ορφανό αγόρι, στις αρχές του 1821 συμβάλλει καθοριστικά στην αποτροπή της 

καταστροφής της Δημητσάνας, που σχεδιάζουν οι Τούρκοι μετά  την πληροφορία ότι οι κάτοικοι 

της φυλάσσουν μπαρούτη, για να επαναστατήσουν. Το αγόρι ενεργώντας με γενναιότητα, ειδοποιεί 

τους κατοίκους πριν από την άφιξη των Τούρκων. Οι κάτοικοι τους παραπλανούν και τους 

παρασύρουν σε γλέντι, οπότε η καταστροφή ματαιώνεται.  

Στο βιβλίο «Ο  μικρός  μπουρλοτιέρης» της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη (Εστία, 1963) 

κύριος ήρωας είναι ένα αγόρι με το συμβολικό όνομα Λευτέρης, ο οποίος συμμετέχει αρχικά ως 

μούτσος στον υδραίικο στόλο, για να καταλήξει στην εφηβεία του κυβερνήτης σε μπουρλότο. Η 

απελευθέρωση τον βρίσκει ανάπηρο.  Σπουδάζει στην Ευρώπη και όταν επιστρέφει στην Ύδρα, 

εργάζεται ως δάσκαλος. Η αφήγηση εστιάζεται στον εσωτερικό κόσμο του ήρωα όταν 

συγκλονίζεται από την είδηση για τον απαγχονισμό του Πατριάρχη κι αποφασίζει να αγωνιστεί για 

την ελευθερία ή όταν συγκινείται διαβάζοντας σε τυπογραφείο στο Μεσολόγγι τον «Ύμνο εις την 

Ελευθερία». Η ταύτιση του αναγνώστη με τον ήρωα προκύπτει και ως αποτέλεσμα της κοινής 

οπτικής τους κατά τη μάχη για την ανακατάληψη των κατεστραμμένων Ψαρών. Εδώ ο ήρωας από 

τη ναυαρχίδα προβαίνει σε συνεχείς εικασίες για την έκβαση, μέχρι που αντικρίζει την ψαριανή 

σημαία να υψώνεται στη θέση της τουρκικής. Αλλού, ο τραυματισμένος σε ναυμαχία Λευτέρης,  

όταν ανακτά τις αισθήσεις του, αναρωτιέται αν βρίσκεται αιχμάλωτος. Οι ομιλίες στα ελληνικά που 

ακούει, μας φανερώνουν ότι παραμένει ελεύθερος. 

 Ολοκληρώνουμε αυτήν την ενότητα με το βιβλίο «Δοξασμένη  έξοδος» του Τάκη Λάππα 

(Ατλαντίς, 1966). Αναφέρεται στην πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Τούρκους και στην 

ηρωική έξοδο των κατοίκων του. Η αφήγηση επικεντρώνεται σε μια μεσολογγίτικη οικογένεια της 

οποίας ο μεγαλύτερος αδερφός εγκαταλείπει τις σπουδές του στην Ιταλία, για να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του στη γενέτειρά του, που πολιορκείται από τον Κιουταχή και παράλληλα βοηθά στο 

τυπογραφείο του Μάγερ. Ο δεύτερος αδερφός σκοτώνεται σε γιουρούσι των Μεσολογγιτών ενώ ο 

τρίτος χάνεται στη μάχη στο νησάκι Κλείσοβα. Όταν τα στρατεύματα του Ιμπραήμ εισβάλουν στην 

πόλη μετά την έξοδο, δύο ακόμη μέλη της οικογένειας ανατινάζονται σπίτι τους, για να μην 

αιχμαλωτιστούν. 

3.2.2. Η ιστορία της Μακεδονίας 

Ο μακεδονικός χώρος έχει εμπνεύσει πολλούς Έλληνες συγγραφείς, παλαιότερους, όπως η 

Πηνελόπη Δέλτα αλλά και σύγχρονους, ώστε θα μπορούσε να επιχειρηθεί μία αναδρομή σε 

ολόκληρη την ιστορία της Μακεδονίας από την αρχαιότητα μέχρι και τη νεότερη εποχή, μέσα από 

λογοτεχνικά κείμενα.  

Ξεκινάμε την αναφορά μας με το έργο της Ελένης Δικαίου, με τίτλο «Οι Θεοί δεν πεθαίνουνε 

στην Πέλλα» (Πατάκης, 2003), όπου βασικός ήρωας είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Παρακολουθούμε 

τη ζωή του από την ημέρα που δολοφόνησαν τον πατέρα του και ανέλαβε ο ίδιος το βασίλειο της 

Μακεδονίας έως το θάνατό του στη Βαβυλώνα. Υπάρχουν αρκετές αναδρομές στα παιδικά του 

χρόνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αισθήματα του ήρωα. Ανάμεσά τους κυριαρχεί η αγάπη για 

τον Ηφαιστίωνα, που ενώ στη διάρκεια της ζωής τους εκδηλώνεται ως έμπνευση, αγαλλίαση και 

ευφορία, γίνεται βασανιστική όταν τους χωρίζει ο θάνατος. Επίσης, ο άρρηκτος δεσμός του με το 

άλογό του Βουκεφάλα, που υπερβαίνει μια συνηθισμένη σχέση ανθρώπου με ζώο.  



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

546 

Η αναγνωστική ταύτιση, που προκύπτει καθώς εισερχόμαστε στον εσωτερικό κόσμο του 

ήρωα, συνδυάζεται με τις ενδείξεις που οδηγούν στη δημιουργία προσδοκιών για την αφηγηματική 

έκβαση και ειδικότερα για το τέλος του Αλέξανδρου. Τέτοιες περιπτώσεις συνιστούν οι 

παραινέσεις των Χαλδαίων ιερέων ν' αποφευχθεί η είσοδος του στη Βαβυλώνα απ' τ' ανατολικά ή 

το πέσιμο της κορδέλας απ' το βασιλικό διάδημα. 

Στο βιβλίο της Θέτης Χορτιάτη «Στη Βέροια στη Βεργίνα» (Κέδρος, 1998)  το παρελθόν 

αποδίδεται μέσα από τη δράση μιας εφηβικής συντροφιάς στο παρόν. Οι ιστορικές γνώσεις που οι 

ήρωες  αποκομίζουν, μελετώντας τον οδηγό του αρχαιολογικού μουσείου της Θεσσαλονίκης για τα 

ευρήματα από τους τρεις τάφους που ανακαλύφθηκαν στη Βεργίνα, εμπνέουν το «θεατροπαίχνιδό» 

τους και τους προξενούν την κοινή επιθυμία να σπουδάσουν αρχαιολογία, για να συνεχίσουν τις 

ανασκαφές στην περιοχή.  

Αντίστοιχη είναι και η αφηγηματική προσέγγιση της Κίρας Σίνου στο βιβλίο «Στην πόλη του 

Αϊ-Αημήτρη» (Κέδρος, 2000), για τη βυζαντινή περίοδο. Η ιστορία της Θεσσαλονίκης, από την 

ίδρυση της έως την απελευθέρωση της απ' τους Τούρκους το 1917, παρουσιάζεται στις σελίδες του 

μέσα από τις παραδόσεις στη Σχολή Ξεναγών της πόλης, τις οποίες παρακολουθεί μια νεανική 

συντροφιά. Κατά την παράθεση των ιστορικών στοιχείων η ηρωίδα ζει με τη φαντασία της 

συναρπαστικές σκηνές, όπως η μονομαχία του Νέστορα με το Λυαίο, η άλωση και λεηλασία της 

Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς,  η επανάσταση των Ζηλωτών και η καταστροφική πυρκαγιά 

του 1917. Τα παραπάνω γεγονότα εναλλάσσονται με τις εικόνες της σύγχρονης πόλης, τους 

πολυσύχναστους κεντρικούς δρόμους, τα στέκια των νέων ή τα ειδυλλιακά φυσικά τοπία της. 

Περνώντας στη νεότερη ιστορία, στεκόμαστε στο βιβλίο της Θάλειας Σαμαρά «...Και 

αλέκτωρ δεν ελάλησε» (ιδιωτική έκδοση, χ.χ.), όπου παρουσιάζεται η ζωή στην τουρκοκρατούμενη 

Νάουσα από το 1803 μέχρι το 1832. Η πολιορκία της Νάουσας, η παράδοση της, η επανάσταση 

των Ναουσαίων, η ολοσχερής καταστροφή της πόλης και η ανοικοδόμηση της από τους ελάχιστους 

επιβιώσαντες κατοίκους της, αποδίδονται στο κείμενο μέσα από την προσωπική δράση μιας 

οικογένειας. Ο αναγνώστης, αν και συγκλονίζεται από το βίαιο θάνατο όλων σχεδόν των μελών 

της, δεν παύει να αισιοδοξεί, καθώς στις τελευταίες σελίδες εμφανίζονται τα παιδιά του μοναδικού 

επιζώντα, που φέρουν τα ονόματα των νεκρών θείων τους. 

Το μυθιστόρημα της Νένας Πάτρα «Χρόνια του χαλασμού και της φωτιάς» (ιδιωτική έκδοση, 

2005) καλύπτει τις ιστορικές περιόδους του μακεδονικού αγώνα και των βαλκανικών πολέμων. 

Βασικοί ήρωες είναι τα πρόσωπα μιας οικογένειας της Στρώμνιτσας, που δραστηριοποιούνται 

ποικιλότροπα ενάντια στις απόπειρες εκβουλγαρισμού της περιοχής τους και πληρώνουν βαρύτατο 

τίμημα για αυτή τους τη στάση. Στο έργο συναντάμε την εναλλαγή δυο αφηγητριών, μιας νεαρής 

κοπέλας, όποτε η συγγραφέας αναφέρεται στη σύγχρονη εποχή, και της ηλικιωμένης θείας της, η 

οποία αποδίδει τα ιστορικά γεγονότα απευθυνόμενη στην αγαπημένη ανιψιά της που παρακολουθεί 

με έντονο ενδιαφέρον. Έτσι ο αναγνώστης αποκομίζει την εντύπωση ότι παρίσταται φυσικά στη 

ζωντανή διήγηση, που διαρκεί μια ολόκληρη χειμωνιάτικη νύχτα. 

Σε σχέση με το μακεδονικό αγώνα, θα επικεντρωθούμε επίσης, στο μυθιστόρημά της 

Πηνελόπης Δέλτα «Στα μυστικά του Βάλτου» (Μεταίχμιο, 2013), καθώς συνιστά σημείο αναφοράς 

για τα κατοπινά έργα. Στο έργο συνυπάρχουν πρόσωπα ιστορικά και μυθοπλαστικά. Στα τελευταία 

ανήκουν οι δύο βασικοί ήρωες, Αποστόλης και Γιοβάν, που βρίσκονται σε εφηβική και παιδική 

ηλικία αντίστοιχα. Ο πρώτος συμμετέχει στον αγώνα ως οδηγός των Ελλήνων ανταρτών. Ο 

δεύτερος, αν και τον έχουν αναθρέψει βούλγαροι κάτοικοι της περιοχής, προσφέρει ανεκτίμητη 

βοήθεια στον εντοπισμό κομιτατζήδων και στη μεταφορά πληροφοριών. Τα δύο ορφανά παιδιά 

συνδέονται στενά μεταξύ τους, καθώς και με τη νεαρή Ηλέκτρα, ηρωική δασκάλα του χωριού 

Ζορμπάς. Στην υπόθεση εμπλέκονται οι λογοτεχνικοί ήρωες του βιβλίου Μάγκας. Ο Βασίλης 

φτάνει από την Αλεξάνδρεια, προκειμένου να αναζητήσει το μικρό γιο του, που την τύχη του 

αγνοεί, ύστερα από επίθεση κομιτατζήδων στο χωριό του. Ο Γιοβάν τραυματίζεται θανάσιμα ενώ 

μετά το θάνατό του, αποκαλύπτεται ότι αυτός ήταν ο αγνοούμενος γιος του Βασίλη. Ο αναγνώστης, 

βασιζόμενος στις ενδείξεις που παρέχονται στην αφήγηση, σταδιακά οδηγείται στη γνώση ότι ο 

μικρός Γιοβάν είναι γιος του Βασίλη. Ο τελευταίος όμως, αγνοεί την πραγματικότητα, οπότε 
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καθίσταται  θύμα τραγικής ειρωνείας. Η αποκάλυψης της αλήθειας για το Βασίλη συμπίπτει με το 

θάνατο του μικρού αγοριού. 

Στο έργο της Λότης ΙΙέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου «Ο μικρός αδελφός» (Πατάκης, 2007) 

παρακολουθούμε το δεκαεξάχρονο Άγγελο, που ζει στη Μακεδονία όταν ξεσπά ο Α' Παγκόσμιος 

Πόλεμος, να  οδηγείται όμηρος στη Βουλγαρία, που έχει ταχθεί με το μέρος των Κεντρικών 

Δυνάμεων. Ο ήρωας παρά τις κακουχίες που υφίσταται, υπερασπίζεται πάντα με αυταπάρνηση το 

μικρότερο αδερφό του αλλά και κάθε μικρό παιδί άλλης εθνικότητας, που κινδυνεύει. Ο 

αναγνώστης αγωνιά μαζί με τους νεαρούς ήρωες, για την έκβαση της απόπειρας τους να 

ξεγελάσουν τους Βούλγαρους φρουρούς τους, ώστε να μην χωριστούν ξανά τα δύο αδέρφια. Με 

την άφιξη του προδότη συντοπίτη τους στο στρατόπεδο, που καθιστά πιθανή την αποκάλυψη του 

σχεδίου τους, η αγωνία μας κορυφώνεται, όπως και όταν αποκρύπτουν τηλεγράφημα, όπου δίνεται 

εντολή να παραταθεί η παραμονή του προδότη εκεί. Το συγκεκριμένο έργο με την έκβαση του 

αποπνέει αισιοδοξία, στοιχείο εξαιρετικά πολύτιμο για το παιδί και έφηβο αναγνώστη, όταν 

συνδυάζεται με την αγωνιστικότητα, όπως η ίδια η συγγραφέας του έχει τονίσει σε θεωρητική 

τοποθέτηση της (Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2001). 

4. Η μύηση των νηπίων στην έννοια του σύμπαντος, με τη συμβολή της λογοτεχνίας  

Πέρα από την ιστορία, από τα ποικίλα γνωστικά αντικείμενα σε σχέση με τα οποία θα 

μπορούσαμε επίσης να καταφύγουμε στη λογοτεχνία, επιλέγουμε τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο 

βασικών στοιχείων αναφορικά με το σύμπαν. Επιδιώκοντας την κοινωνική ευαισθητοποίηση για 

τους πρόσφυγες, την καλλιέργεια θετικού κλίματος απέναντί τους, ανεξάρτητα από χώρα 

προέλευσης, χρονική συγκυρία,  ιστορική εποχή, αξιοποιήθηκε  το έργο του Εξυπερύ «Ο Μικρός 

Πρίγκιπας». Καθώς σε αυτό η αφήγηση αναφέρεται στη  ζωή του ήρωα στο δικό του πλανήτη και 

στη συνέχεια στο ταξίδι του στη Γη, μέσα από μια διαδρομή που περνά από  έξι ακόμη πλανήτες, 

τα νήπια κατανοούν αποτελεσματικότερα την έννοια του σύμπαντος. 

Η αντιδιαστολή της  Γης με τους υπόλοιπους πλανήτες, επιτρέπει τελικά στα νήπια να την 

αντιληφθούν ως το κοινό σπίτι όλων των ανθρώπων, να νιώσουν τους κατοίκους της, ως 

συγκατοίκους. Αν συνειδητοποιήσουν πως τα κοινά στοιχεία των ανθρώπων είναι σημαντικότερα 

από τις διαφορές τους,  προκύπτει αβίαστα, χωρίς διδακτισμό, η επιλογή της αρμονικής συμβίωσης 

και της αλληλοβοήθειας προς εκείνους τους συνανθρώπους που εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν 

τον τόπο που έμεναν, αναζητώντας ασφαλέστερες συνθήκες και ευνοϊκότερες προοπτικές 

διαβίωσης. 

5. Συμπεράσματα 

Προσφέροντας στους μαθητές πλήθος αξιόλογων λογοτεχνικών έργων, επιτυγχάνεται με τον 

καλύτερο τρόπο τόσο η εξυπηρέτηση γενικότερων και ειδικότερων εκπαιδευτικών στόχων, όπως 

είναι μεταξύ άλλων η μετάδοση συγκεκριμένων γνώσεων και πληροφοριών όσο και η ανάπτυξη 

της φιλαναγνωσίας. 

Όταν καταφύγουμε σε κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο, με αφορμή ή ερέθισμα από τα άμεσο 

φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών αλλά και από τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, αξιοποιείται αβίαστα η παιδαγωγική δύναμη της λογοτεχνίας. 

Σε αυτό συμβάλλει η επιλογή μιας διδακτικής προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου που 

να βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τη φύση της λογοτεχνίας, να επιτρέπει δηλαδή στους 

μαθητές ν' αναλάβουν ρόλο πρωταγωνιστικό, να καταθέσουν την προσωπική τους αναγνωστική 

εμπειρία από την επαφή τους με το έργο, ν' αναφερθούν στους ήρωες, στις σχέσεις τους και στις 

καταστάσεις που αυτοί αντιμετωπίζουν, έτσι όπως οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται. Η κάθε ατομική 

ανάγνωση είναι διαφορετική, μοναδική, πρωτότυπη, ανεπανάληπτη και αξίζει να εκφραστεί, καθώς 

απορρέει από την ιδιαιτερότητα,  τη μοναδικότητα κάθε αναγνώστη. 

Οι μαθητές-αναγνώστες διατυπώνοντας ελεύθερα την ταύτισή τους με συγκεκριμένα 

αφηγηματικά πρόσωπα, ιστορικά ή μυθοπλαστικά, υπερβαίνουν τα δεσμά του χρόνου και του 
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τόπου, εξοικειώνονται με διάφορες ιστορικές εποχές αλλά και με το μακρινό σύμπαν. 

Αντιπαραβάλλοντας τη γη  σε σχέση με αυτό, τα νήπια την αντιλαμβάνονται τελικά ως κοινό 

σημείο επαφής για όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της, ως το στοιχείο που ενώνει τους 

ανθρώπους διαφορετικών φυλών και πολιτισμών. 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. (1987). Τάσεις και Εξελίξεις της Παιδικής Λογοτεχνίας στη δεκαετία 1970-

1980. Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων. 

Γιάκος, Δ. (1993). Ιστορία της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Παπαδήμας. 

Ηλία, Ε.Α.  και Ματσαγγούρας Η. Γ. (2006). Από το παιχνίδι στο λόγο: Παραγωγή παιδικών 

κειμένων μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη, Α. Φτερνιάτη, 

Κ. Θηβαίος (Επιμ), Έρευνα και Πρακτική του Γραμματισμού στην Ελληνική Κοινωνία. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 307-317. 

Καλλέργης, Η.Ε. (1995). Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Κωτόπουλος, Τ. Η. (2012, Ιούλιος). Η «νομιμοποίηση» της δημιουργικής γραφής, ΚΕΙΜΕΝΑ 15, 

http://keimena.ece.uth.gr 

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2001). Η Σχολική Τάξη, τ. Β΄ : Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του γραπτού 

λόγου. Αθήνα. 

Νικολοπούλου, Α. (1990). Γράφοντας παιδικό ιστορικό βιβλίο, Διαδρομές, τ. 18, 102-105. 

Pascucci, M. και Rossi, F. (2002). ΄Oχι μόνο γραφέας, Γέφυρες, τ. 6, 16-23. 

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. (2001). Το μικρόβιο της ευεξίας, Ο κόσμος της 

Παιδικής/Νεανικής Λογοτεχνίας, τ. Α', Η Συγγραφή και η Εικονογράφηση. Αθήνα: 

Καστανιώτης, 141-149. 

Ποσλανιέκ, Κ. (1992). Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα (Στ. Αθήνη, μτφρ.) Αθήνα: 

Καστανιώτης. 

Riffaterre, Μ. (1985). Η εξήγηση των λογοτεχνικών φαινομένων. Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας  (Ι. 

Ν. Βασιλαράκης, μτφρ).  Αθήνα: Επικαιρότητα, 135-164. 

Σαχίνης, Α. (1957). Το Ιστορικό Μυθιστόρημα. Αθήνα: Δίφρος. 

Τζιόβας, Δ. (1987). Μετά την αισθητική. Θεωρητικές δοκιμές κι ερμηνευτικές αναγνώσεις της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Γνώση 

Χατζηθεοδώρου, Α. (1990). Οι διαγωνισμοί της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και το 

ιστορικό μυθιστόρημα, Διαδρομές, τ. 18, 106-109. 

Χουιζίνγκα, Γ. (1989). Ο άνθρωπος και το παιχνίδι (Σ. Ροζάκης – Γ. Λυκιαρδόπουλος, μτφρ.) 

Αθήνα: Γνώση. 

Ξενόγλωσση 

Booth, W.C. (1987). The Rhetoric of Fiction. Middlesex: Penguin Books. 

Huck, C., Hepler, S. και Hickman, J.  (1979). Children’s Literature in the Elementary School: Holt 

Rinehart And Winston. 

Iser, W. (1990). The Implied Reader. Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to 

Beckett. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. 

Tompkins, J. P. (1988). The reader in history: The changing shape of literary-response στο J. P. 

Tompkins ( Επιμ.), Reader-response criticism. From Formalism to Post-Structuralism, 

Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 201-232. 

 

 

 



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

549 

Η ΠΟΙΗΣΗ ΩΣ «ΤΟΠΟΣ» ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ 
 

Κωνσταντίνα Καλαούζη 

kalaouzi@hotmail.com, kalaouzi@sch.gr 

Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας Α.Π.Θ – Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 –  Φιλολόγων  

2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Ν. Αιγαίου 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας διδακτικής πρότασης / σεναρίου είναι ο συγκερασμός, με τη 
χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, διακριτών εκ πρώτης όψεως 
επιστημονικών γνωστικών πεδίων μέσω της εστίασης σε δύο ποιήματα του Κ.Π Καβάφη (Κ.Ν.Λ. 
Α΄ Λυκείου). Οι μαθητές  χωρισμένοι σε ομάδες με διακριτούς ρόλους, αναλαμβάνουν στοχευμένες 
αποστολές, οι οποίες οφείλουν να ολοκληρωθούν με τη χρήση της διερευνητικής προσέγγισης. Με 
έμφαση σε τρεις θεματικούς άξονες, «μύθος – πραγματικότητα», «ταξίδι –  κυριολεξία και 
μεταφορά», «αξίες – στόχοι ζωής», τα ποιήματα μετασχηματίζονται σε καμβά πάνω στον οποίο 
μελετώνται ποικίλα φαινόμενα με απώτερο στόχο την μετατροπή του ποιητικού λόγου σε 
υπερκείμενο. Τα γνωστικά πεδία εμ-πλέκονται με συστηματικό και αιτιατό τρόπο, ώστε να 
επιτευχθεί μία διαθεματική ώσμωση μέσω της δημιουργικής σύνθεσης μίας τελικής ψηφιακής 
αφήγησης, όπου τα καλλιτεχνικά ρεύματα των αρχών του 20ου αιώνα ενσωματώνονται σε μία 
πρωτότυπη δημιουργία των μαθητών που εκφράζει τις δικές τους ανησυχίες, αξίες,  στόχους και 
την ηθική της προσωπικής τους Ιθάκης. 

 
Λέξεις – Κλειδιά: Ποίηση, Τ.Π.Ε., Διαθεματικότητα, Διεπιστημονικότητα,  Ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος. 

Εισαγωγή 

Η εισήγηση αφορά στο σχεδιασμό και τα αποτελέσματα ενός σεναρίου λογοτεχνίας με 
αφορμή δύο ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη που περιλαμβάνονται στα Κ.Ν.Λ της Α΄ Λυκείου 
(«Ιθάκη» και «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον»). Επιλέγονται θεματικοί άξονες προσανατολισμένοι 
στη σύγχρονη ζωή δημιουργώντας τρεις διακλαδικές συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών γνωστικών 
αντικειμένων. Συγκεκριμένα, οι άξονες είναι: «μύθος vs πραγματικότητα», «ταξίδι στο χώρο και 
τον χρόνο: κυριολεξία – μεταφορά», «αξίες – στόχοι ζωής». Οι άξονες επιλέγεται να μελετηθούν  
μέσα από περισσότερο ή λιγότερο συναφή πεδία, όπως είναι η ιστορία, η γεωγραφία, η θρησκεία/ 
φιλοσοφία, τα εικαστικά και η μουσική που με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας (στο εξής Τ.Π.Ε)  μεταποιούν τα ποιήματα σε ‘τόπο’ διεπιστημονικού 
συγκερασμού. Η εντρύφηση των μαθητών στα παραπάνω διακριτά επιστημονικά πεδία γίνεται με 
την καθοδήγηση του διδάσκοντος και σε άμεση συσχέτιση με την προσωπική ιστορία του Κ.Π. 
Καβάφη με αποτέλεσμα η διεπιστημονική αναζήτηση να φωτίσει περισσότερο το προφίλ του 
ποιητή και να αναδείξει τις αξίες, το ύφος και το ήθος των έργων του. Παράλληλα, τα ποιήματα 
γίνονται αφορμή για μία διαθεματική ώσμωση. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με κείμενα που 
συνομιλούν με τα καβαφικά και αντλούνται από τη σύγχρονη λογοτεχνία αναδεικνύοντας 
ομοιότητες, αλλά και αλλαγές ως προς την προσέγγιση των κοινών μοτίβων.  

 Θεωρητικά, αυτός ο τρόπος εργασίας φιλοδοξεί να προσφέρει στους μαθητές, πέρα από τα 
παραδοσιακά ωφελήματα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας, (την αισθητική και γλωσσική 
καλλιέργεια, τη συναισθηματική συμμετοχή, την ανάπτυξη της προσωπικής έκφρασης και τη 
γνωριμία με τον εθνικό λογοτεχνικό κανόνα) μια σειρά από δεξιότητες και ένα είδος πολιτισμικού 
και ψηφιακού γραμματισμού.  

Εδώ είναι ίσως χρήσιμο να αναφερθούμε στη διάκριση ανάμεσα στη διαθεματικότητα και τη 
διεπιστημονικότητα, καθώς η πρώτη δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενοποίηση και τον 
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συγκερασμό των επιστημών προκειμένου να μελετηθεί ένα θέμα και θεωρείται ιδιαίτερα 
κατάλληλη για μαθητές και μάλλον πιο επαναστατική από παιδαγωγικής άποψης, (Θεοφιλίδης, Χ., 
2002), ενώ στη δεύτερη οι επιστήμες είναι συνεργαζόμενες, αλλά παραμένουν διακριτές 
(Κουλουμπαρίτση, A.X.χ.χ.: 6).  

Στο ελληνικό σχολείο, η διαθεματικότητα, στο βαθμό που έχει εισαχθεί, έχει πάρει 
περισσότερο τη μορφή της διαθεματικότητας – διεπιστημονικότητας, καθώς διατηρείται σε 
σημαντικό βαθμό η  διάκριση των επιστημών / μαθημάτων. Ο διαθεματικός τρόπος οργάνωσης του 
Αναλυτικού Προγράμματος (στο εξής Α.Π)  καταργεί ως πλαίσιο επιλογής και οργάνωσης της 
σχολικής γνώσης τα διακριτά μαθήματα και αντιμετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα, την οποία 
προσεγγίζει μέσα από τη (συλλογική συνήθως) διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και 
προβληματικών καταστάσεων που παρουσιάζουν, με τα κριτήρια των μαθητών, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον (Ματσαγγούρας, Η., 2002: 24). Στην περίπτωση αυτή το βάρος επικεντρώνεται στον 
μαθητή και τα προβλήματά του και όχι στα διαφορετικά μαθήματα του Α.Π (Kalantzis & Cope, 
2013:  323-326), καθώς δίνεται βάρος στη διασύνδεση της σχολικής γνώσης με την εμπειρική 
γνώση (Dewey, 1958).  

Η διαθεματική προσέγγιση γενικά, ως ολιστική, θεωρείται ότι έχει το πλεονέκτημα να είναι 
πιο κοντά στη ζωή γενικότερα αλλά και στα βιώματα των μαθητών ειδικότερα. Μ’ αυτήν την 
έννοια, με τους σωστούς χειρισμούς, και η κοινωνική χρησιμότητα της μάθησης μπορεί να είναι 
αυξημένη, αλλά και το κίνητρο και το ενδιαφέρον των παιδιών γι’ αυτήν πολύ μεγαλύτερο, αφού 
προωθείται μια πιο ενοποιημένη και  σφαιρική εικόνα για τα αντικείμενα που μελετώνται. 
Επιπλέον, απαιτεί μια πιο ενεργητική αντιμετώπιση της μάθησης, που συνδέεται άμεσα με τα 
βιώματα των μαθητών, ενισχύοντας την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητα, ενώ παράλληλα 
οξύνει  τις κριτικές και συνθετικές τους ικανότητες δημιουργώντας παράλληλα και ένα καλό κλίμα 
συνεργασίας  (Δ.Ε.Π.Π.Σ – Α.Π.Σ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο, 2003).  

Με αυτή την έννοια η διαθεματικότητα αποτελεί διδακτική μεθοδολογία που αφορά όλα τα 
μαθήματα, συνδέεται άρρηκτα με τις αρχές του εποικοδομητισμού και αντιμετωπίζει τη γνώση ως 
μία ανοιχτή διαδικασία που στοχεύει να καταστήσει το άτομο ικανό να κατανοεί, να ερμηνεύει, να 
αξιολογεί, να επιλύει προβλήματα που ανακύπτουν και γενικότερα να αξιοποιεί τη γνώση του στις 
καθημερινές του δραστηριότητες. (Αγγελάκος, 2003, σ.14-15).  

Στη διεπιστημονικότητα από την άλλη, διατηρούνται τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσιο 
επιλογής και διάταξης της σχολικής γνώσης, αλλά επιχειρείται με ποικίλους τρόπους να 
συσχετιστεί το περιεχόμενο των διακριτών μαθημάτων (Ματσαγγούρας, 2002: 24). Υπάρχουν 
μελετητές που παρουσιάζουν και μία παραλλαγή αυτής της εκδοχής σύμφωνα με την οποία δύο ή 
περισσότερα γνωστικά αντικείμενα συνδυάζονται, εκτός του πλαισίου συγκεκριμένου γνωστικού 
αντικειμένου του Α.Π., με στόχο να απαντήσουν σε μία ιδιαίτερη προβληματική (Maingain & 
Dufour, 2007).  

Οι νέες προσεγγίσεις στο μάθημα της λογοτεχνίας μπορεί να αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον 
των μαθητών για την ανάγνωση λογοτεχνικών έργων και να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας, 
απομακρύνοντας τους μαθητές από τη μονοδιάστατη κειμενοκεντρική προσέγγιση που αποψιλώνει 
το λογοτεχνικό κείμενο από τη ζωντάνια του και του αποστερεί την απαραίτητη έμπνευση που 
μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο μάθησης και δημιουργίας. Η συνεργασία και συμμετοχή του 
μαθητή κρίνεται απαραίτητη και κάτι τέτοιο απαιτεί, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, την 
αντίστοιχη προσαρμογή εκ μέρους των διδασκόντων. Ο διδάσκων χρειάζεται να λειτουργεί ως 
καθοδηγητής – συντονιστής στην πορεία των μαθητών για την κατάκτηση της γνώσης χωρίς να 
επιβάλει ως παντογνώστης τις απόψεις του  (Κάλφας, Α., 1994:72).  

Η παρούσα διδακτική πρόταση, λοιπόν, είναι συμβατή με το Α.Π.Σ. – Δ.Ε.Π.Π.Σ του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς ανταποκρίνεται στην επιδίωξή του να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
των μαθητών για τη λογοτεχνία και να ενισχύσει την κριτική τους ικανότητα. Η διδασκαλία, 
επίσης, βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μάθηση με τη χρήση Τ.Π.Ε. και ωθεί τον μαθητή να 
γίνει συμπαραγωγός της γνώσης μέσω δημιουργίας χρονογραμμών, εννοιολογικών χαρτών, 
συγκρότησης συνεργατικών εγγράφων (wiki) μέσα στα οποία  καλούνται να διανθίσουν τα 
ποιητικά έργα με στοιχεία της ιστορικής πραγματικότητας του ποιητή και  να αναγάγουν  τα 
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γεγονότα και τις ιδέες που ανιχνεύουν στον ποιητικό λόγο, στον συγχρονικό άξονα. Απώτερος 
στόχος είναι ο μετασχηματισμός των ποιημάτων σε υπερκείμενα όπου τα γνωστικά πεδία εμ-
πλέκονται με συστηματικό και αιτιατό τρόπο, αλλά και η διαθεματική ώσμωση μέσω της 
δημιουργικής σύνθεσης μίας ψηφιακής αφήγησης, όπου τα καλλιτεχνικά ρεύματα των αρχών του 
20ου αιώνα (συμβολισμός / ιμπρεσιονισμός στις εικαστικές τέχνες – Moreau, Munch και στη 
μουσική Wagner, Debussy) βρίσκουν τη θέση τους σε μία μετουσίωση των ποιημάτων σε μία 
προσωπική αφήγηση των μαθητών. 

Τα κείμενα εξετάζονται σε παραλληλία με βασικές θεματικές έννοιες –  σύμβολα που 
εμπεριέχουν, οι οποίες τα συνδέουν με ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, με τον γεωγραφικό 
χώρο του ποιητή και του μύθου, με το παρελθόν και το παρόν, με τις αξίες του τότε και του 
σήμερα. Το ζητούμενο είναι μία συνολική προσέγγιση που προϋποθέτει την ένταξή τους σε ένα 
ερμηνευτικό πλαίσιο που υπερβαίνει τα όρια του κειμένου και περιλαμβάνει παρακειμενικά, 
εξωκειμενικά και διακειμενικά στοιχεία. Η σύνδεση όλων αυτών των πληροφοριών οδηγεί 
επαγωγικά τους μαθητές στη σύλληψη των αντιλήψεων της εποχής του ποιητή,  τις οποίες 
συνδέουν με τη σημερινή πραγματικότητα για την οποία καλούνται οι ίδιοι να παράγουν ένα άλλο 
κείμενο στο επίπεδο της μετακειμενικότητας (Genette, G., 2001: 110 -111) ώστε ο δικός τους 
ιστορικός ορίζοντας να συγχωνευτεί με τον ιστορικό ορίζοντα του έργου (Πεσκετζή, Μ., 1994: 65). 
Από την άλλη, η διακειμενικότητα, η οποία ενισχύεται μέσα από την επιλογή μοτίβων – θεμάτων, 
θέτει τους μαθητές μπροστά στον συνεχή διάλογο των κειμένων βοηθώντας τους να αντιληφθούν 
τα λογοτεχνικά κείμενα ως ένα «μωσαϊκό» στο οποίο και οι ίδιοι δυνητικά μπορούν να 
συνεισφέρουν.  

Το πρώτο τμήμα της εισήγησης εστιάζεται στην παρουσίαση και το σχολιασμό των 
επιδιωκόμενων γραμματισμών, των διδακτικών στόχων, μεθόδων και τεχνικών. Στο δεύτερο μέρος 
παρουσιάζεται μια πρόταση διδακτικής προσέγγισης με αξιοποίηση ηλεκτρονικών πηγών και 
εργαλείων, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο σχεδιασμό σεναρίων ή φύλλων εργασίας και οι 
οποίες βασίζονται στη χρήση των Τ.Π.Ε.  

Κυρίως Μέρος 

Α. Διδακτικοί Στόχοι και Πρακτικές 

Α1. Φάσεις Σεναρίου 

Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν μέσα από τη συγκριτική μελέτη των προτεινόμενων 
κειμένων (βασικών και παράλληλων) πώς  βασικά λογοτεχνικά σύμβολα (όπως επί παραδείγματι ο 
«Οδυσσέας», το «ταξίδι», η «Ιθάκη») επικοινωνούν και ανακυκλώνονται στη λογοτεχνία 
δημιουργώντας γέφυρες, ποια μοτίβα επικρατούν στην Καβαφική ποίηση (ιστορία, τόπος, αξίες 
ζωής), πώς τα ίδια τα ποιήματα μεταμορφώνονται δυνητικά μέσω των λέξεων – συμβόλων τους σε 
χώρο συνάντησης επιστημών. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέσουν τις επιλογές 
του ποιητή με την ιστορική και χρονική συγκυρία των συγκεκριμένων κειμένων, αλλά κυρίως, με 
την εποχή τους και να συνειδητοποιήσουν την πολυμορφία και πολυσημία της ποίησης. Κατά την 
πρώτη φάση εφαρμογής του σεναρίου που διαρκεί τέσσερις διδακτικές ώρες, οι μαθητές χωρίζονται 
σε ανομοιογενείς ομάδες και η καθεμία αναλαμβάνει διαφορετικό ρόλο (ιστορικοί, θεολόγοι/ 
φιλόσοφοι, γεωγράφοι, μουσικοί και ζωγράφοι). Ανάλογα με το ρόλο που έχει αναλάβει η κάθε 
ομάδα, και ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη διαφορετικών τύπων νοημοσύνης,  (Gardner, 1999: 
33-34, Φλουρής, Γ., 2006) λαμβάνει και ξεχωριστές οδηγίες από τον διδάσκοντα, ώστε να 
προσεγγίσει τα ποιήματα από διαφορετική επιστημονική οπτική επικεντρώνοντας την προσοχή της 
σε συγκεκριμένες λέξεις – σύμβολα των κειμένων.  

Κατά τη δεύτερη φάση του σεναρίου που επίσης διαρκεί 4 διδακτικές ώρες, οι ομάδες 
αναμιγνύονται έτσι ώστε η καθεμία να περιλαμβάνει από μία ‘ειδικότητα’ και καλούνται 
κινούμενοι στους τρεις άξονες – μοτίβα (ταξίδι: κυριολεξία – μεταφορά, μύθος – πραγματικότητα, 
αξίες – στάσεις ζωής) να μελετήσουν επιπλέον κείμενα με κοινή θεματική και να 
συνδημιουργήσουν σε ένα έγγραφο wiki,  ένα ποίημα –  παλίμψηστο με τη χρήση υπερσυνδέσμων, 
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όπου ο κάθε μαθητής θα εγγράφει τα αποτελέσματα της έρευνάς του στο κείμενο του Καβάφη. 
Αφού μετουσιώσουν το σώμα των αρχικών ποιητικών κειμένων σε τόπο συγκερασμού 
διαφορετικών επιστημονικών γνώσεων, θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τα σύμβολα που αγγίζουν 
περισσότερο τις δικές τους σύγχρονες ανησυχίες με τελικό στόχο τη δημιουργία μιας ψηφιακής 
αφήγησης στο moviemaker. Τα προϊόντα των μαθητών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Α2. Γνώσεις για τη λογοτεχνία και τον κόσμο 

Κατά τη διάρκεια του σεναρίου οι μαθητές αναμένεται:  

 Να συνειδητοποιήσουν την ιστορικότητα των κειμένων, δηλαδή την πολυσύνθετη 
αλληλεπίδραση των κειμένων με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αυτά γεννήθηκαν και 
διαβάστηκαν. 

 Να κατανοήσουν τη διαχρονικότητα των συμβόλων / μοτίβων, αλλά και την επικοινωνία 
των κειμένων μεταξύ τους, η οποία στην πραγματικότητα αναπαράγει αξίες και 
προβληματισμούς διαχρονικούς και γι’ αυτό πάντα επίκαιρους. 

 Να προβληματιστούν ως προς τον τρόπο που η ιστορία, η θρησκεία/ φιλοσοφία και οι 
τέχνες εμπλέκονται με τη λογοτεχνία.   

 Να είναι σε θέση να αντιληφθούν την ιστορία, όπως δίνεται μέσα από την ποίηση του 
Καβάφη, ως σημείο αναλογίας με την πραγματικότητα του ποιητή και σε ένα δεύτερο 
επίπεδο ως σημείο αναλογίας με τη σημερινή πραγματικότητα.  

 Να συνειδητοποιήσουν ότι οι προβληματισμοί και οι αξίες που τίθενται στη λογοτεχνία 
είναι διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν τους ανθρώπους και ότι η ποίηση, αλλά και 
γενικότερα η τέχνη αποτελεί ένα μέσο συμπύκνωσης συναισθημάτων και προβληματισμών. 

 Να κατανοήσουν το ταξίδι ως απόδραση και αναζήτηση ελευθερίας, ως περιήγηση, 
εξερεύνηση στο ατομικό (εγώ) και στο συλλογικό (εμείς), ως ανάγκη επιβίωσης, ως ταξίδι 
στη μακρόχρονη ιστορία του ελληνισμού. 

 Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά ποικίλων ποιητικών ρευμάτων  και να αντιληφθούν τους 
διαφορετικούς εκφραστικούς τρόπους που διαμορφώνουν στην προσέγγιση ενός κοινού 
θέματος. 

 Να έρθουν σε επαφή με τις μουσικές επιρροές της εποχής (συμβολισμός Wagner, Debussy, 
Giraud) και να τις συνδυάσουν με ποιήματα. 

 Να κατανοήσουν την επικοινωνία των θεματικών μοτίβων της λογοτεχνίας με την τέχνη της 
ζωγραφικής.  

Α3. Γραμματισμοί  

 Οι μαθητές να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυθεντικές 
επικοινωνιακές ανάγκες που τα Τ.Π.Ε. δημιουργούν. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες σωστής αναζήτησης στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας και 
αντλώντας πληροφορίες από τις κατάλληλες πηγές. 

 Να δημιουργούν συνεργατικά έγγραφα αξιοποιώντας τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. 

 Να μάθουν να συνδυάζουν στοιχεία πολλών τεχνών (ζωγραφική, μουσική, ποίηση) 
βρίσκοντας ομοιότητες και δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα. 

 Με αφορμή τις αναζητήσεις τους, να προσαρμόζουν τις γνώσεις τους σε πρωτότυπα δικά 
τους κείμενα που εκφράζουν τους δικούς τους προβληματισμούς. 

Α4. Διδακτικές πρακτικές 

 Οι μαθητές είναι ενεργητικοί συμμέτοχοι και παραγωγοί γνώσης αναλαμβάνοντας κεντρικό 
ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. 

 Αναπτύσσουν συνεργατικές δραστηριότητες μαθαίνοντας να συνεισφέρουν στην ομάδα 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και το προσωπικό τους προφίλ μάθησης, κάτι που 
επιτυγχάνεται με τον διαχωρισμό επιστημονικών ρόλων οι οποίοι αναφέρονται σε 
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διαφορετικά μαθησιακά πεδία. (ιστορία, θρησκεία/ φιλοσοφία, μουσική, ζωγραφική, 
γεωγραφία, τεχνολογία). 

 Δημιουργούν δικά τους κείμενα υπηρετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης. 

 Εξοικειώνονται με νέους τρόπους οργάνωσης και διαχείρισης της γνώσης. 

 Συμμετέχουν ενεργά σύμφωνα με τις εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης του γνωστικού 
εποικοδομητισμού (Piaget) και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (Vygotsky), αλλά και 
της διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner).  

Β. Πρόταση διδακτικής προσέγγισης 

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά σε δραστηριότητες που βασίζονται στην 
αξιοποίηση από τους μαθητές οπτικοακουστικού υλικού, ηλεκτρονικών πηγών, κειμένων και 
άρθρων. Στόχος είναι η μελέτη των εξεταζόμενων ποιημάτων σε σχέση με τα σύμβολα που 
εμπερικλείουν, τα οποία στόχο έχουν να οδηγήσουν τους μαθητές έξω από τον στενό κύκλο της 
λογοτεχνικής και υφολογικής προσπέλασης σε δρόμους όπου το κείμενο μεταμορφώνεται σε 
αφορμή έρευνας διαφορετικών γνωστικών κλάδων, διαλύεται και επανασυντίθεται για να εκφράσει 
κάτι σύγχρονο και βιωματικό. 

Β1 Φάση 1η Προετοιμασία της διδασκαλίας, σχηματισμός ομάδων και ανάληψη έργου. 

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες των πέντε ατόμων, αφού πρώτα έχει χωρίσει πέντε 
διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (ιστορία, θρησκεία/ φιλοσοφία, μουσική, ζωγραφική, 
γεωγραφία) και έχει γνωστοποιήσει τρεις βασικές παραμέτρους που θα απασχολήσουν την τάξη 
κατά τη διάρκεια του σεναρίου: Τις έννοιες του ταξιδιού (ως κυριολεξίας και ως μεταφοράς), των 
αξιών – στόχων του ανθρώπου και του μύθου σε αντίθεση / σχέση με την πραγματικότητα. Οι 
μαθητές επιλέγουν, ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλίσεις τους έναν ρόλο και στη συνέχεια 
δημιουργούνται  θεματικές ομάδες ανάλογα με τις επιλογές τους. Σε αυτή τη φάση δίνονται και τα 
παράλληλα κείμενα που προσφέρονται για διακειμενική εξέταση. Ενδείκνυται η προηγούμενη 
ανάρτηση των κειμένων σε συνεργατικό έγγραφο, ώστε οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με το 
περιεχόμενό τους και να είναι έτοιμοι να τα επεξεργαστούν. 

Β2 Φάση 2η Ομαδοσυνεργατική επεξεργασία. 

Αφού οι μαθητές ακούσουν τα δύο ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη και συγκεκριμένα τα:  
«Ιθάκη» και  «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον», οι ομάδες αναλαμβάνουν να διερευνήσουν τους 
όρους – σύμβολα από τα ποιήματα οι οποίοι θα καθορίσουν την έρευνά τους.  

Η πρώτη ομάδα (ιστορικοί) θα πρέπει να ανιχνεύσει τις ιστορικές (περίοδος Πτολεμαίων) ή 
μυθικές  περιόδους  (Τρωικός πόλεμος) στις οποίες αναφέρεται ο ποιητής, να ανακαλύψουν πηγές 
ιστορικές που αιτιολογούν τις ιδιαιτερότητες των ιστορικών στιγμών που επιλέγονται από τον 
Καβάφη και να προσπαθήσουν, συνεργαζόμενοι, να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους 
επέλξε ο ποιητής να εντάξει τις ιστορικές / μυθολογικές αναφορές στα ποιήματά του. Δίνονται 
ενδεικτικά διαδικτυακές πηγές με στόχο οι μαθητές να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες  που 
περιγράφουν τις ιστορικές συνθήκες της κάθε εποχής και να κρατήσουν βασικές σημειώσεις 
χρησιμοποιώντας google φυλλομετρητή. Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσουν μία 
χρονογραμμή που θα αναπαριστά τις βασικές ιστορικές πληροφορίες που συνέλεξαν. 

Η δεύτερη ομάδα (θεολόγοι /φιλόσοφοι) θα προσπαθήσει να εντοπίσει τη «φιλοσοφία» των 
πρωταγωνιστών, να προβληματιστεί για τον αριθμό και το περιεχόμενο των παραινέσεων που κάνει 
ο ποιητής και να ανακαλύψει ποιες στάσεις και ποια φιλοσοφία ζωής σκιαγραφείται. Αυτή τη 
«στάση ζωής» θα πρέπει συνεργατικά να τη σχολιάσουν και να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό 
χάρτη όπου οι παραινέσεις του ποιητή θα συναντηθούν με τους αξιακούς προσανατολισμούς της 
σημερινής κοινωνίας, έτσι όπως οι ίδιοι τους αντιλαμβάνονται.  

Η τρίτη ομάδα (γεωγράφοι) χρησιμοποιώντας πληροφορίες για τη ζωή του Καβάφη 
συμβουλευόμενοι τον δικτυακό ιστότοπο της «Ανεμόσκαλας», τον επίσημο δικτυακό τόπο του 
Κ.Π. Καβάφη  και το «Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού» καλούνται να εντοπίσουν βιογραφικές 
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πληροφορίες ως προς τις πόλεις και τα ταξίδια του ποιητή. Σε δεύτερη φάση θα χρειαστεί να 
συλλέξουν πληροφορίες για τους βασικούς σταθμούς του ταξιδιού του Οδυσσέα στον ιστότοπο του 
«Ελληνικού Πολιτισμού» και τέλος, τους σταθμούς της ζωής του Μάρκου Αντώνιου στον ιστότοπο 
του «Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού». Αφού ολοκληρώσουν την έρευνά τους, θα πρέπει να 
σχεδιάσουν σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη (google maps)  τις διαδρομές των τριών προσώπων και να 
καρφιτσώσουν πάνω τους κύριους τόπους – σταθμούς της ζωής τους.  

Η τέταρτη ομάδα (μουσικοί) καλείται να αναζητήσει τα βασικά μουσικά ρεύματα που 
εμφανίζονται την εποχή που ζει ο Καβάφης και επηρεάζονται από τον συμβολισμό. Οι μαθητές θα 
πρέπει να βρουν τους κυριότερους εκπροσώπους της εποχής και να επιλέξουν από το YouTube 
χαρακτηριστικά μουσικά αποσπάσματα, τα οποία με συγκεκριμένα κριτήρια (υποβλητικότητα, 
εμπνεόμενα συναισθήματα, μελαγχολική διάθεση) θα ταιριάζουν με το περιεχόμενο των ποιημάτων 
που επεξεργάζονται και με τα οποία θα επενδύσουν στη συνέχεια τα ποιήματα. Οι επιλογές των 
μουσικών κομματιών θα πρέπει να αιτιολογούνται. 

Η πέμπτη ομάδα (καλλιτέχνες) αναλαμβάνει να συλλέξει πίνακες καλλιτεχνών που 
αναπαράστησαν στα έργα τους σκηνές από την αρχαία μυθολογία ή τη ρωμαϊκή ιστορία με 
προτίμηση σε έργα όπου απεικονίζεται το ταξίδι  του Οδυσσέα και η ζωή του Μάρκου Αντώνιου. 
Θα πρέπει να αντλήσουν πληροφορίες για τα ρεύματα ζωγραφικής στα οποία ανήκουν οι πίνακες 
που επιλέγουν προσπαθώντας να ανακαλύψουν τη μεταποίηση των συμβόλων από λέξεις σε 
εικόνες. (Gustav Moreau, Edward Munk). Μετά την έρευνα, οι μαθητές επιλέγουν τα έργα εκείνα 
που είναι χαρακτηριστικά ή που, απλώς, ανταποκρίνονται στην αισθητική τους, και τα συλλέγουν 
σε ένα αρχείο powerpoint ώστε να εμπλουτίσουν τα ποιητικά κείμενα στην επόμενη φάση της 
εργασίας τους.  

Β3 Φάση 3η : Παρουσίαση εργασιών 

Αφού τελειώσει η επεξεργασία των ομάδων και έχουν συλλέξει το υλικό τους, παρουσιάζουν 
τα ευρήματά τους δια μέσου ενός εκπροσώπου που ορίζουν. Η παρουσίαση γίνεται στην ολομέλεια 
και η κάθε ομάδα αξιολογεί την πληρότητα και την ευκρίνεια της διαδικασίας μέσω της 
ετεροαξιολόγησης, ενώ ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τη συζήτηση συνδέοντας τα επί μέρους 
ευρήματα με το καβαφικό έργο. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν το ρόλο που 
παίζουν, κατά την εμπεριστατωμένη γνώμη τους, οι ιδέες του ταξιδιού, του μύθου και των αξιών 
στο έργο του Καβάφη και αν οι απόψεις αυτές βρίσκουν εφαρμογή στην εποχή τους. 

Β4 Φάση 4η : Αναδιάρθρωση – δημιουργικός ανασχηματισμός 

Στη φάση αυτή οι ομάδες θα πρέπει να αναμιχθούν από την αρχή (μέθοδος Jigsaw, 
Aronson:1971) και να συγκροτηθούν έχοντας η καθεμία άτομα από την κάθε «ειδικότητα». Οι νέες 
ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν, με βάση ένα από τα δύο ποιήματα του Καβάφη το οποίο 
μεταφέρουν σε ένα συνεργατικό έγγραφο, υπερσυνδέσμους οι οποίοι θα παραπέμπουν στις 
ιστορικές, γεωγραφικές κ.α πληροφορίες που είχαν συλλέξει κατά το στάδιο της επεξεργασίας. 
Αφού εμπλουτίσουν τα ποιήματα – παλίμψηστα με τις χρονογραμμές, εννοιολογικούς χάρτες, 
εικόνες και μουσική, αναρτούν τις δημιουργίες τους στο site του σχολείου. Εναλλακτικά, στο 
κομμάτι αυτό, προτείνεται η δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης με κείμενο που δημιουργούν οι 
ίδιοι οι μαθητές λαμβάνοντας αφορμή από ένα θέμα – σύμβολο που αγγίζει περισσότερο τον 
ψυχισμό τους. Χρησιμοποιούν στοιχεία της συλλογικής έρευνας της ομάδας τους και δημιουργούν 
ένα πολυτροπικό κείμενο πρωτότυπο  που εκφράζει τους προβληματισμούς τους, τις ανησυχίες και 
τις ιδέες τους. Οι ψηφιακές τους αφηγήσεις δεν αξιολογούνται με τη στενή έννοια του όρου, 
παρουσιάζονται όμως στην ολομέλεια ή σε μία εκδήλωση της σχολικής μονάδας.  

Παράλληλα κείμενα και Ψηφιακές Πηγές που χρησιμοποιούνται. 

 Γιώργος Σεφέρης,  «Πάνω σ’ένα ξένο στίχο», (Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου:214-216). 

 Κ.Π. Καβάφης, «Όσο μπορείς», «Θερμοπύλες», «Τείχη», «Τρώες», Διαδικτυακός 
ιστότοπος Κ.Π. Καβάφη http://www.kavafis.gr/poems/list.asp?cat=1 

http://www.kavafis.gr/poems/list.asp?cat=1


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

555 

  Joyce, J. (2008). Οδυσσέας, (Καψάσκης, Σ. Πρόλογος, Μτφρ), Αθήνα: Κέδρος. 

 Χριστιανόπουλος, Ν. (1998), «Ιθάκη» στο Ποιήματα, (3η έκδ.),  Θεσσαλονίκη: Διαγώνιος. 

 Καζαντζάκης, Ν.(2011), Οδύσσεια, (Σταύρου, Π., επιμέλεια), Θεσσαλονίκη: Politeianet.gr  

 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, http://www.ime.gr/chronos , http://www.e-history.gr/ και 
(http://www.fhw.gr/fhw/index.php?lg=1)   

  Ιστορικά αρχεία του BBC, ιδιαίτερος τομέας για τη σχολική ιστορία 
http://www.bbc.co.uk/history  

 Μουσείο Birmingham, διαδραστικά παιχνίδια για αρχαία Αίγυπτο, αρχαία Ελλάδα, αρχαία 
Ρώμη http://www.schoolsliaison.org.uk/kids/preload.htm http://www.culture.gr/  

 Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα (http://www.greek-
language.gr/digitalResources/index.html) (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)  

 Ανεμόσκαλα(http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/in
dex.html),  

 Νόστος. Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία (http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html),  

 Πρόσωπα και θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (http://www.greek-
language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html),  

 Πολυμεσικό περιβάλλον Αριάδνη. Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής 
Λογοτεχνίας 
(http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.htm
l) 

 Σπουδαστήριο νέου ελληνισμού http://www.snhell.gr/ . 

 Ελληνικόςπολιτισμός(http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20
ODYSSEIA/Odysseia/Odysseia.htm) 

 Δικτυακός τόπος για τον Κ.Π. Καβάφη http://www.kavafis.gr/ 

 Δημιουργία χρονογραμμών https://time.graphics/ 

 Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών http://edtech.gr/bubbl-us/ 

Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Με κριτήρια  την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, την ενεργό συμμετοχή τους 
στη διεκπεραίωσή της με πνεύμα συνεργασίας κι ομαδικότητας,  την ουσιαστική επικοινωνία τους 
με τα κείμενα στη βάση των φάσεων επεξεργασίας και έρευνας του ποικίλου υλικού, την 
κατανόηση κι ερμηνεία των νοημάτων των κειμένων και, τέλος, τον ουσιαστικό  διάλογο μ’ αυτά 
και την κριτική αντιμετώπισή τους, τα αποτελέσματα της διδακτικής πρότασης κρίνονται πολύ 
ικανοποιητικά. Τα ερεθίσματα ή εναύσματα δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων που δίνονται στις 
ομάδες βρίσκουν συνήθως μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές, οι οποίοι μάλιστα παράγουν 
αποτελέσματα υψηλής αισθητικής ποιότητας και αλληλοδιδακτικής αποτελεσματικότητας. Επίσης, 
η ετεροαξιολόγηση των τελικών προϊόντων που συνοδεύεται από γόνιμο διάλογο, λειτουργεί θετικά 
προς την κατεύθυνση της αλληλοτροφοδότησης και του υγιούς συναγωνισμού. Η εμπειρία δείχνει 
ότι σε ανάλογες διαδικασίες οι μαθητές δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία  να συνεχίσουν την ομαδική 
διερεύνηση των θεμάτων τους εκτός σχολικού χρόνου με διορθώσεις, τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις. Τα μειονεκτήματα της διαδικασίας είναι ο περιορισμένος χρόνος, οι μη 
συνεχόμενες ώρες διδασκαλίας, η ανάγκη προηγούμενης εξοικείωσης των μαθητών με τα ψηφιακά 
εργαλεία και η κατανόηση και κριτική προσπέλαση των πηγών και των παράλληλων κειμένων. 
Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα σίγουρα υπερτερούν λόγω των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. 

Συμπεράσματα 

  «Αντί να είναι απλώς το αντίθετό της, η μυθοπλασία μας κοινοποιεί κάτι για την 
πραγματικότητα». (Ιser, W.,1976:88) «Τούτο καθίσταται δυνατόν, στο βαθμό που η αισθητική 
εμπειρία δεν χρειάζεται να κατασκευάσει έναν ιδιαίτερο κόσμο, αλλά συνιστά τον ορίζοντα που 
μας αποκαλύπτει το νόημα του κόσμου από τη σκοπιά του άλλου» (Jauss, H.R.,1995:106). Στην 

http://www.ime.gr/chronos
http://www.e-history.gr/
http://www.fhw.gr/fhw/index.php?lg=1
http://www.bbc.co.uk/history
http://www.schoolsliaison.org.uk/kids/preload.htm
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http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html
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http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html
http://www.snhell.gr/
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/Odysseia/Odysseia.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/Odysseia/Odysseia.htm
http://www.kavafis.gr/
https://time.graphics/
http://edtech.gr/bubbl-us/
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περίπτωσή μας, ο «άλλος» είναι ο μαθητής –  αναγνώστης που καλείται μαζί με  άλλους μαθητές – 
αναγνώστες στο πλαίσιο μιας ομαδοσυνεργατικής έρευνας και με την χρήση των ΤΠΕ να 
αποκαλύψει τη διαλεκτική που αναπτύσσεται ανάμεσα σε σπουδαία έργα της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, να δει το κείμενο ως φορέα επικοινωνίας με άλλες επιστήμες, ως ανοιχτό κομμάτι 
διαλόγου με τη συγχρονία, αλλά και ως αφορμή έκφρασης προσωπικών αντιλήψεων, ιδεών, 
στάσεων. Με αυτή την έννοια η ένταξη της διεπιστημονικότητας ως ρόλου, αλλά και η διαθεματική 
προσέγγιση μέσω εστίασης σε σύμβολα – ιδέες που προσδίδουν διαχρονικότητα στα κείμενα, 
δημιουργούν για τους μαθητές μία νέα οπτική για τη λογοτεχνία και ίσως μία ευκαιρία να την 
προσεγγίσουν περισσότερο, ή και να την αγαπήσουν. 
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Περίληψη 

Η διδακτική αυτή πρόταση αφορά στη διεπιστημονική προσέγγιση της θεωρίας του Πλάτωνα 

για την πλάνη των αισθήσεων, όπως αυτή αισθητοποιείται στην αλληγορία του σπηλαίου, που 

διδάσκονται οι μαθητές της θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου στις ενότητες 514A-515A, 

519B-D, 519D-520A της Πολιτείας. Η προσέγγιση αυτή γίνεται με την ανάλυση 2 επιστημονικών 

εκπομπών της σειράς της Ετ3, «Το σύμπαν που αγάπησα», των Καθηγητών Αστροφυσικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάνου Δανέζη και Στράτου Θεοδοσίου. Τα δύο ντοκυμαντέρ 

τιτλοφορούνται « Η πλάνη των αισθήσεων» και «Δημόκριτος και σύγχρονη Κοσμολογία». 

Λέξεις κλειδιά: Πλάτων, διεπιστημονικότητα, πλάνη των αισθήσεων. 

1. Εισαγωγή 

Το παρακάτω διδακτικό σενάριο δύναται να πραγματοποιηθεί σε  6 διδακτικές ώρες. 

 Τις 3 πρώτες ώρες οι μαθητές θα διδαχθούν τις 3 ενότητες του σχολικού βιβλίου. 

 Την 4η ώρα θα παρουσιαστεί ομαδοσυνεργατικά από τους μαθητές το πρώτο ντοκυμαντέρ. 

 Την 5η ώρα το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο.  

 Αφού λάβουν ανά χείρας γραπτά τις αναλύσεις των ντοκυμαντέρ που παραθέτω παρακάτω, 

θα τους ζητηθεί να παρουσιάσουν την 6η ώρα ασκήσεις αντιστοίχησης και πολλαπλών 

επιλογών με το λογισμικό Hot Potatoes ή Flippity ή Google Forms, προς εμπέδωση όσων 

έμαθαν. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η διερεύνηση της διεπιστημονικής αυτής προσέγγισης θα γίνει πρώτα με την ενδελεχή 

ανάλυση των τριών ενοτήτων του σχολικού βιβλίου, που αναφέραμε παραπάνω, και έπειτα με την 

ανάλυση των 2 επιστημονικών εκπομπών. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

H αλληγορία του σπηλαίου (αρχή του Ζ΄ βιβλίου της Πολιτείας 514a- 517c, 1η ενότητα)  

πλαισιώνει την αναλυτική παρουσίαση των φιλοσόφων-βασιλέων οι οποίοι κρίνονται ως οι πλέον 

ενδεδειγμένοι άρχοντες για τη διακυβέρνηση της πόλης-κράτους. Το ζητούμενο της φιλοσοφικής 

αναζήτησης είναι να δειχθεί ότι μόνον ο σωστά πεπαιδευμένος, ο φιλόσοφος, είναι σε θέση να 

κυβερνήσει την πόλη με σύνεση, αποβλέποντας στην ευδαιμονία όλων. Ποιος όμως μπορεί να γίνει 

φιλόσοφος-βασιλιάς; Αυτός που διαθέτει τη «βέλτιστη φύση» και δέχεται την άριστη παιδεία, 

απαντά ο Σωκράτης. Καταλήγει επιπλέον στην υποχρέωση που έχει ο ορθώς πεπαιδευμένος, 

δηλαδή ο φιλόσοφος, να φωτίσει τους συνανθρώπους του. Και ποια είναι η άριστη Παιδεία; Για να 

την ορίσει ο Σωκράτης καταφεύγει στην αντίθεση ανάμεσα στον κόσμο που συλλαμβάνουμε με τις 

αισθήσεις μας και στον κόσμο της νόησης. Αυτήν την αντίθεση μας εξηγεί πολύ παραστατικά με 

την αλληγορία του σπηλαίου. Μας καλεί να φανταστούμε μαζί με τον Γλαύκωνα, τον συνομιλητή 
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του, την παρακάτω εικόνα, για να δούμε πόσο απαίδευτοι είμαστε φύσει οι κοινοί άνθρωποι και 

ποιος είναι ο αληθινά πεπαιδευμένος και η μοίρα του. 

Ας φανταστούμε λοιπόν, λέει ο Σωκράτης, δεσμώτες στο βάθος ενός καταγείου σπηλαίου με 

μακράν είσοδο, οι οποίοι είναι παιδιόθεν ακινητοποιημένοι και απόλυτα καθηλωμένοι  «κατά 

πόδας και αυχένας». Δεσμώτες λοιπόν από την παιδική τους ηλικία, αλυσοδεμένοι στα πόδια και 

στους αυχένες, χωρίς να μπορούν να στραφούν δεξιά ή αριστερά και κυρίως με τα νώτα τους 

στραμμένα προς την είσοδο της σπηλιάς και καταδικασμένοι να αντικρύζουν μόνον μπροστά το 

ζοφερό τέρμα-τοίχωμα της σπηλιάς. Πίσω από την πλάτη των δεσμωτών καίει μια φωτιά από ψηλά 

και μακριά. Και ανάμεσα στη φωτιά και τους δεσμώτες υπάρχει πιο ψηλά από τους τελευταίους 

ένας τοίχος, πίσω και κατά μήκος του οποίου και ανάμεσα σε αυτόν και  στη φωτιά, περνούν 

άνθρωποι που μεταφέρουν κάθε είδους αντικείμενα σηκώνοντάς τα ψηλά, ώστε να ξεπερνούν 

ολόκληρα το ύψος του. 

 

 
 

Εικόνα 1:Το Σπήλαιο του Πλάτωνα 

 

Οι δεσμώτες, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα 1, βλέπουν στον εσώτατο τοίχο της 

σπηλιάς μόνον τις σκιές των αντικειμένων που είναι φτιαγμένα από πέτρα, ξύλο και κάθε είδους 

υλικά, όπως λέει ο Σωκράτης, χωρίς να βλέπουν φυσικά αυτούς που τα μεταφέρουν αλλά και χωρίς 

να κατανοούν το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα, αφού δε βλέπουν παρά μόνον τις σκιές τους. 

Όπως καταλαβαίνουμε, δε βλέπουν ούτε τη φωτιά που καίει πίσω τους, ούτε την είσοδο της 

σπηλιάς όπου διαφαίνεται το φως του ήλιου. Επιπρόσθετα, όπως τονίζει ο Σωκράτης, άλλοι από 

τους ανθρώπους που βαστούν αυτά τα αντικείμενα μιλούν και άλλοι δε μιλούν, με αποτέλεσμα οι 

δεσμώτες να βλέπουν άλλες σκιές αντικειμένων να μιλούν και άλλες όχι. «Αλλόκοτη εικόνα 

περιγράφεις» αναφωνεί ο Γλαύκων. «Όμοια με εμάς» του απαντά ο Σωκράτης.  Οι άνθρωποι αυτοί 

πιστεύουν φυσικά ότι οι σκιές είναι η μοναδική αλήθεια. Ο Πλάτων παρομοιάζει έτσι τις ατελείς 

και πεπλανημένες αισθήσεις των κοινών ανθρώπων με εκείνες των δεσμωτών του σπηλαίου του. Οι 

κοινοί άνθρωποι συνεπώς ζουν στην άγνοια. 

2η Ενότητα: Στην αλληγορία του σπηλαίου, ο «πραγματικός» δικός μας κόσμος έξω από το 

σπήλαιο, αποτελεί σαφώς το σύμβολο του «ιδεατού» κόσμου του Πλάτωνα, ενώ οι σκιές που 

βλέπουν οι δεσμώτες, τον αισθητό μας κόσμο. Ο Πλάτων περιγράφει εδώ την πορεία ενός 

απελευθερωμένου δεσμώτη προς την έξοδο. Αν κάποιος λοιπόν, λέει, απελευθερωθεί από τα δεσμά 

του και βγεί εκεί όπου λάμπει το φως του ήλιου, είναι βέβαιο ότι  στην αρχή πονάν τα μάτια του, 
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γιατί δυσανασχετεί από τη λάμψη που πληγώνει την όρασή του, και θα θελήσει να επιστρέψει στο 

δεσμωτήριό του. Βαθμιαία όμως συνηθίζει στη λάμψη, μπορεί να ατενίσει τον ήλιο- που 

συμβολίζει την υπέρτατη ιδέα του Αγαθού και οδηγεί στη γνώση και στην αλήθεια- αναγνωρίζει 

την κυριαρχία του στον κόσμο των αισθητών πραγμάτων και καταλαβαίνει ότι όσα βλέπει 

αποτελούν τα πραγματικά όντα. Η πορεία, λοιπόν, του απελευθερωμένου δεσμώτη αποτελεί τον 

αγώνα του ανθρώπου να βγει από την άγνοια, την πλάνη και τη φαινομενικότητα και να φτάσει 

στην πραγματική αλήθεια, στον νοητό κόσμο, στον κόσμο των Ιδεών. Από οίκτο θα θελήσει να 

ελευθερώσει τους παλαιούς συντρόφους του. Αν όμως ξαναβρεθεί μέσα στη σπηλιά, το σκοτάδι θα 

βλάψει την όρασή του, θα μοιάζει παράταιρος και εκτεθεί στην καταφρόνια των άλλων, οι οποίοι 

ενδέχεται μάλιστα να επιτεθούν στον επίδοξο ελευθερωτή τους και να τον εξοντώσουν -

ευανάγνωστος υπαινιγμός στην καταδίκη σε θάνατο του Σωκράτη (Σκουτερόπουλος, 2002). Γι’ 

αυτό οι φύλακες και ιδίως οι άρχοντες-βασιλείς, που έχουν λάβει την ορθή παιδεία και κατόρθωσαν 

να ανέλθουν από το σπήλαιο της απαιδευσίας και της πλάνης στον επάνω κόσμο, δηλαδή στον 

κόσμο των Ιδεών, δεν δείχνουν προθυμία να επιστρέψουν στο σπήλαιο, να ασχοληθούν δηλαδή με 

τη διακυβέρνηση της πόλης, παρόλο που είναι οι μόνοι κατάλληλοι. Παρά τον κίνδυνο, όπως 

τονίζει ο Πλάτων, ο απελευθερωμένος δεσμώτης, ο φιλόσοφος δηλαδή, έχει την υποχρέωση να 

κατέλθει στη σπηλιά και να προσπαθήσει να αναμορφώσει τους δεσμώτες. Δεν πρέπει να του 

επιτραπεί να απέχει από την ενεργό πολιτική και να ασχολείται μόνο με τις πνευματικές του 

αναζητήσεις. 

Ο Σωκράτης επισημαίνει στον Γλαύκωνα πως έργο των ιδρυτών της ιδανικής Πολιτείας είναι 

να αναγκάσουν τις εξαιρετικές φύσεις και τα ξεχωριστά πνεύματα να φτάσουν στο ανώτερο 

μάθημα, δηλαδή στην ανάβαση του ανηφορικού δρόμου και στη θέαση του Αγαθού, και έπειτα να 

μην τους επιτρέπουν αυτό που τώρα τους επιτρέπεται, το να μένουν δηλαδή εκεί ψηλά, νομίζοντας 

ότι έχουν εγκατασταθεί ήδη στα νησιά των Μακάρων (νησιά στη Δύση, έξω από τις Ηράκλειες 

Στήλες όπου σύμφωνα με τις λαικές δοξασίες, ζούσαν οι ήρωες, οι άνθρωποι της χρυσής εποχής, η 

πρώτη δηλαδή γενιά του ανθρωπίνου γένους, καθώς και οι ευσεβείς), ενώ είναι ακόμη ζωντανοί. 

3η Ενότητα: Ο Σωκράτης θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της γνωστικής πορείας του φωτισμένου 

ανθρώπου είναι να συνδυάσει τον θεωρητικό βίο με τον βίο της πράξης. Ο φιλόσοφος έχει την 

ηθική υποχρέωση, εφόσον η πόλη τον έθρεψε και τον εκπαίδευσε σωστά, να κατέβει ξανά στο 

σπήλαιο, με άλλα λόγια στον κόσμο της σκληρής κοινωνικής πραγματικότητας και να βοηθήσει 

τους δεσμώτες της απαιδευσίας και της άγνοιας. Στην αντίρρηση του Γλαύκωνα αν είναι δίκαιο να 

αναγκάσουν τους φιλοσόφους να ασκήσουν την εξουσία στην πόλη, εφόσον δεν το θέλουν, του 

υπενθυμίζει ότι είχαν καταλήξει προηγουμένως μαζί στο συμπέρασμα ότι ο Νόμος δεν 

ενδιαφέρεται για το πώς μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη θα ευτυχήσει υπερβολικά μέσα στην 

πόλη, αλλά προσπαθεί να βρει τρόπο να επιτευχθεί αυτό για ολόκληρη την πόλη, ενώνοντας σε ένα 

αρμονικό σύνολο τους πολίτες με την πειθώ και τη βία, κάνοντας να μοιράζονται μεταξύ τους την 

ωφέλεια την οποία ο καθένας είναι σε θέση να προσφέρει στο σύνολο και ο ίδιος διαμορφώνοντας 

τέτοιους πολίτες μέσα στην πόλη, όχι για να τους αφήνει να πηγαίνουν, όπου θέλει ο καθένας, αλλά 

για να τους χρησιμοποιεί ο ίδιος ως δεσμούς που ενώνουν την πόλη. Τοιουτοτρόπως, συμπεραίνει, 

οι φιλόσοφοι δεν αδικούνται, αλλά πρέπει να πείθονται με αυτά τα δίκαια επιχειρήματα, ώστε να 

φροντίζουν και να προστατεύουν τους άλλους. Πρόκειται λοιπόν για έναν δίκαιο ηθικό 

εξαναγκασμό των πνευματικών ανθρώπων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σύνολο, να 

γίνονται «υπουργοί» του κοινού καλού (Κοπιδάκης,2014), (Εθελοντές Εκπαιδευτικοί,2010). 

Η πλάνη των αισθήσεων, Δρ Μάνος Δανέζης, Στράτος Θεοδοσίου: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rxuh1TcOMlE&t=698s 

Αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας, το μάτι μας, τα αυτί μας, η όσφρησή μας είναι η 

πραγματικότητα ή μία πλάνη των αισθήσεων; Θέτουν το ερώτημα οι συγκαιρινοί μας επιστήμονες. 

Στην πραγματικότητα, απαντούν, αυτό το δημιούργημα που αντιλαμβανόμαστε ως φύση ή κόσμο 

δεν έχει καμία υπόσταση για τη σύγχρονη Φυσική. Το αντιλαμβανόμαστε έτσι, γιατί κατ’ αυτόν τον 

τρόπο έχουν δομηθεί οι αισθήσεις μας. Αν είχαν δομηθεί διαφορετικά, θα είχαμε τελείως 

https://www.youtube.com/watch?v=Rxuh1TcOMlE&t=698s
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διαφορετική οπτική γωνία. Συνεπώς κυρίαρχο ρόλο εδώ παίζει το πώς έχει δομηθεί ο νους μας, το 

μυαλό μας, ο εγκέφαλός μας, για να καταλάβουμε το σύμπαν που μας περιβάλλει. Αν πιστεύουμε 

ότι όλα τα παραπάνω δεν είναι αλήθεια και έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στις αισθήσεις μας, μας 

προτείνουν να δούμε πρώτα ένα παράδειγμα μιας εικόνας που αρχικά φαίνεται να είναι ένα πλέγμα 

χρωμάτων, που το 1/3 των ανθρώπων κοιτάζοντας την καλύτερα θα δει σε λίγο να εμφανίζεται μια 

λιμουζίνα, άλλο 1/3 των ανθρώπων θα δει τη λιμουζίνα μετά από κάποια εκπαίδευση, ενώ το άλλο 

1/3 δε θα τη δει ποτέ (Εικόνα 2). 

  

 
 

Εικόνα 2: Η Πλάνη Των Αισθήσεων 

 
 Δεν είναι θέμα εξυπνάδας αλλά θέμα DNA, όπως θέμα DNA είναι να είναι κανείς ξανθός ή 

μελαχροινός. Αυτό αποδεικνύει ότι ό,τι δεν βλέπουμε δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Άλλο ένα 
παράδειγμα για το πόσο πλανεμένες είναι οι ανθρώπινες αισθήσεις και πώς μας οδηγούν σε λάθος 
συμπεράσματα, είναι το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού. Ταξιδιώτες μέσα στην έρημο 
κουρασμένοι βλέπουν στο βάθος του ορίζοντα μια όαση και νερά να κυλούν. Τρέχουν να πιουν 
νερό και, μόλις φτάνουν κοντά, αντιλαμβάνονται ότι η όαση, που ήταν τόσο σίγουροι ότι υπάρχει 
και ότι θα τους ξεδίψαγε, δεν υπάρχει. Είναι μια ψευδαίσθηση της όρασής τους που δημιουργείται 
με βάση κάποιο φυσικό φαινόμενο. Η όραση τους είπε ψέμματα. Θα μείνουν διψασμένοι. 

 Για να καταλάβουμε πόσο ψεύτικος είναι ο κόσμος που μας περιβάλλει, δίνουν ένα άλλο 
παράδειγμα. Οι ακτίνες, όπως έρχονται από τα φωτιζόμενα αντικείμενα, φτάνουν στην κυρτή 
επιφάνεια του ματιού μας, περνάνε από την κόρη και εστιάζονται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. 
Όλοι ξέρουμε ότι εκεί τα αντικείμενα εμφανίζονται ανάποδα και ανάστροφα, δηλαδή το πάνω 
κάτω, το δεξιά αριστερά. Γιατί λοιπόν, ενώ τα πράγματα εμφανίζονται ανάποδα στον 
αμφιβληστροειδή μας χιτώνα, εμείς τα βλέπουμε ορθά;  Γιατί ο εγκέφαλός μας έχει εκπαιδευτεί, 
έτσι ώστε να βλέπουμε τα αντικείμενα όπως τα βλέπουμε πραγματικά, δηλαδή το πάνω πάνω, το 
δεξιά δεξιά και ούτω καθεξης. Ο George Stratton, ένας αμερικανός, πανέξυπνος ψυχολόγος έκανε 
το εξής πείραμα, για να επιβεβαιώσει τα προηγούμενα: Έκλεισε το ένα του μάτι με ένα μαύρο 
ύφασμα, στο άλλο του μάτι προσάρμοσε έναν φακό, ο οποίος είχε την ιδιότητα να αντιστρέφει όλα 
τα αντικείμενα. Για μέρες ολόκληρες ο Stratton έβλεπε γύρω του όλα τα αντικείμενα 
ανεστραμμένα. Περνώντας όμως οι μέρες ο εγκέφαλος προσαρμόστηκε στα νέα αυτά δεδομένα και, 
ενώ μέσω του φακού στην αρχή έβλεπε αντεστραμμένα τα αντικείμενα, μετά την πάροδο κάποιων 
ημερών τα έβλεπε πάλι κανονικά, σαν να μη φόραγε τον φακό. Μετά από λίγες μέρες κι ενώ έβλεπε 
τα πάντα πλέον κανονικά, ο Stratton αφαίρεσε τον φακό. Τι θα περιμέναμε όλοι, εφόσον έβγαλε 
τον φακό; Να συνεχίσει να βλέπει τα πάντα κανονικά. Όμως αυτό δε συνέβη. Βγάζοντας τον φακό 
ο Stratton άρχισε να βλέπει τα πάντα γύρω του ανεστραμμένα. Κι αυτό συνεχίστηκε για πάρα 
πολλές μέρες, μέχρι που ο εγκέφαλος προσαρμόστηκε εκ νέου στα καινούργια δεδομένα 
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παρατήρησης και άρχισε να βλέπει τα πράγματα πάλι κανονικά. Αυτό αποδεικνύει ότι το μάτι μας 
δε βλέπει ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει αλλά βλέπει αυτό που ο εγκέφαλος το διατάζει να 
βλέπει. 

 Εδώ μπορούμε να πούμε αυτό το οποίο έχει παρατηρήσει ο αμερικανός ψυχολόγος του 
περασμένου αιώνα William James: Βλέπουμε τον δίσκο του ηλίου, γιατί οι οπτικές ακτίνες 
ξεκινούν από τον ήλιο, φτάνουν στο μάτι μας και καταλήγουν στο οπτικό κέντρο του εγκεφάλου. 
Για τον ίδιο λόγο ακούμε σε μια καταιγίδα τη βροντή, γιατί τα ακουστικά κύματα περνούν μέσα 
από το αυτί μας και καταλήγουν στο ακουστικό κέντρο του εγκεφάλου. Αν για κάποιο λόγο οι 
οπτικές ίνες καταλήξουν στο ακουστικό κέντρο του εγκεφάλου μας και τα ακουστικά κύματα στο 
οπτικό κέντρο, τότε θα βλέπουμε τη βροντή και θα ακούμε τον ήλιο. Αυτό ακριβώς είναι το 
φαινόμενο το οποίο ονομάζουμε συναισθησία. Το φαινόμενο της συναισθησίας δεν είναι 
θεωρητικό και υποθετικό. Το πανεπιστήμιο του Cambridge έχει πειραματιστεί πάνω σε ανθρώπους 
που πραγματικά συμμετέχουν σε ένα τέτοιο φαινόμενο, έχουν δηλαδή ανεστραμμένα τα κέντρα του 
εγκεφάλου τους, δηλαδή τις απολήξεις των κέντρων του εγκεφάλου τους. Μετά τους 
πειραματισμούς του πανεπιστημίου του Cambridge βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι ακούν τα 
χρώματα, βλέπουν τους ήχους και γεύονται χρώματα ή ήχους. Οι άνθρωποι αυτοί, όταν κάποιος 
μιλάει και αλλάζει τη χροιά ή την ένταση του ήχου, βλέπουν τον συνομιλητή τους να περιβάλλεται 
από μια χρωματιστή αχλύδα που αλλάζει συνέχεια χρώμα ανάλογα με την ένταση και τη χροιά του 
ήχου. Το φαινόμενο ωστόσο της συναισθησίας δεν παρουσιάζεται μόνον μόνιμα σε κάποιους 
ανθρώπους αλλά μπορεί να παρουσιαστεί και περιστασιακά. Οι άνθρωποι για παράδειγμα που 
παίρνουν LSD, για όσο διαρκεί η επίδραση του καταστρεπτικού αυτού φαρμάκου, έχουν φαινόμενα 
συναισθησίας, γι αυτό θέλουν να βιώνουν σκοτεινούς χώρους με πολύ έντονη μουσική. Την έντονη 
μουσική την αντιλαμβάνονται ως μια πανδαισία χρωμάτων που τους ελκύει και τους κάνει να 
νιώθουν ότι ζουν σε έναν κόσμο έξω από την πραγματικότητα. 

 Το ότι είναι ψευδής η εικόνα του σύμπαντος που μας περιβάλλει μπορούμε να το 
αποδείξουμε και με την κλασσική Φυσική που διδαχτήκαμε στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Το μάτι 
μας είναι ένας ατελέστατος δέκτης ακτινοβολιών. Έχει τρεις ατέλειες. Η πρώτη είναι ότι δεν μπορεί 
να διακρίνει αντικείμενα που έχουν διάμετρο μικρότερη από κάποια ελάχιστη. Η δεύτερη ότι δεν 
μπορεί να διακρίνει δύο αντικείμενα που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά, δηλαδή και πάλι έχουν 
απόσταση μικρότερη από κάποια ελάχιστη. Και η τρίτη ότι το μάτι μας ως ένας ατελέστατος δέκτης 
λειτουργεί σε μια πολύ μικρή και καθορισμένη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Δεν 
μπορεί να διακρίνει τους κόκκους σκόνης και τα εκατομμύρια μόρια των πτητικών αρωματικών 
ενώσεων που βρίσκονται μεταξύ των αντικειμένων. Έτσι έχουμε την αίσθηση του κενού, ενώ στην 
πραγματικότητα ο χώρος γύρω μας είναι γεμάτος. Το ότι η διακριτική ικανότητα του ματιού μας 
είναι πάρα πολύ μικρή σημαίνει ότι, όταν δύο αντικείμενα είναι πάρα πολύ κοντά, δεν μπορεί να τα 
δει ως δύο αλλά ως ένα. Αν κοιτάξουμε με καλά κυάλια τον ουρανό, θα δούμε έναν γαλαξία σαν 
ένα αστέρι, σαν ένα νεφέλωμα ενιαίο. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα δισεκατομμύρια αστέρια 
που τον αποτελούν. Αυτό θα γίνει με ένα πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο. Όταν βλέπουμε επίσης ένα 
δάσος από μακριά, δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα δέντρα. Η τρίτη ατέλεια είναι ότι λειτουργεί 
μέσα σε μία στενή περιοχή ακτινοβολιών. Βλέπουμε πολύ καλά το πράσινο και το κίτρινο. Δε 
βλέπουμε ούτε υπεριώδες ούτε υπέρυθρο. Συνεπώς έχουμε χάσει άπειρο χείμαρρο ακτινοβολιών 
που βρίσκονται γύρω μας. Πώς θα ήταν ο κόσμος μας, αν οι αισθήσεις μας δεν είχαν αυτά τα 
ελαττώματα; Θα μπορούσαμε να δούμε όλες τις ακτινοβολίες, όλο το φως που υπάρχει μέσα στο 
σύμπαν. Αν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τα πάντα, όσο μικρά κι αν ήταν, θα βλέπαμε τα μόρια 
πτητικών ενώσεων, την κολώνια δηλαδή που μυρίζουμε, τα μικροσωμάτια, κόκκους σκόνης, έναν 
απέραντο υλικό κόσμο τον οποίον δεν αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Αυτό το πυκνό υλικό δε 
θα μας χώριζε αλλά θα μας ένωνε. Τα πάντα θα έπλεαν μέσα σε αυτό. Δεν θα βλέπαμε έναν 
άνθρωπο ή ένα τραπέζι αλλά τα μόρια, τα άτομα, τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, τα στοιχειώδη 
σωμάτια, ρεύματα ενέργειας και όλο το σύμπαν ως έναν χυλό ενέργειας. Τα στοιχειώδη σωμάτια 
που φτιάχνουν ένα τραπέζι είναι ομοειδή με τα στοιχειώδη σωμάτια κάθε αντικειμένου. Όλο το 
σύμπαν θα ήταν ένας χώρος κοχλάζουσας ενέργειας και τα αντικείμενα θα ήταν πιθανώς χώροι πιο 
μεγάλης πυκνότητας, ενιαίοι όμως. 
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 Φτάνουμε σε σκέψεις απαραίτητες για τον άνθρωπο. Η φύση δε μας έκανε μόνους, δε μας 
έκανε ξεχωριστούς από τα άλλα φυσικά γεγονότα, από τους άλλους ανθρώπους. Ό,τι κάνουμε εμείς 
έχει επίδραση σε ό,τι υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Είμαστε όλοι ένα. Δε μας έφτιαξε μόνους. Γίναμε 
μόνοι, επειδή το επιλέξαμε. Η αίσθηση της επαφής είναι ψευδαίσθηση. Δεν υφίσταται, γιατί τα 
δομικά συστατικά του χεριού μας απέχουν θεωρητικά τεράστιες αποστάσεις από τα δομικά 
συστατικά του αντικειμένου το οποίο νομίζουμε ότι αγγίζουμε. Η επαφή για τη Φυσική είναι οι 
απωστικές δυνάμεις των πεδίων τα οποία δημιουργούνται μεταξύ των δομικών συστατικών του 
χεριού μας και των δομικών συστατικών του αντικειμένου που νομίζουμε ότι ακουμπάμε. Τι είναι 
αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ύλη λοιπόν; Η σύγχρονη Φυσική με αυτές τις παρατηρήσεις 
διεμβολίζει την περιοχή της Μεταφυσικής. Δίνονται επιστημονικές εξηγήσεις σε μεταφυσικά 
φαινόμενα. Ο Ηράκλειτος πίστευε ότι ο άνθρωπος διαθέτει δύο όργανα για τη γνώση της αλήθειας, 
την αίσθηση και τον λόγο. Την μεν αίσθηση θεωρούσε απατηλή, δέχεται δε ως κριτήριο τον λόγο 
[Σέξτος VII 126 (Ηράκλειτος Α16)] . Ο Παρμενίδης έλεγε ότι η φιλοσοφία είναι διττή, η μια μορφή 
της σύμφωνη με την αλήθεια, η άλλη κατά εικασία, και καθόρισε τον Λόγο ως κριτήριο, γιατί οι 
αισθήσεις δεν είναι ακριβείς [Διογένης Λαέρτιος ΙΧ 22 (Παρμενίδης Α1, 22)]. Ο Δημόκριτος 
(απόσπ. 11, Σέξτος, Προς Φυσικούς VII, 138) λέει ότι υπάρχουν 2 μορφές γνώσης, η γνήσια και η 
νόθη (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή). Οι παραπάνω παραπομπές βρέθηκαν σε ιστοσελίδα 
(Θεοδοσίου, 2017). Ο Πλάτων τέλος, (Τίμαιος V, 29a2-29b2) λέει: «Καταλαβαίνουμε ότι το 
σύμπαν φτιάχτηκε σύμφωνα με το αμετάβλητο πρότυπο που γίνεται αντιληπτό μόνο από τη σκέψη 
και τη λογική. Αφού το δεχτούμε, τότε αυτός ο κόσμος αναγκαστικά πρέπει να είναι εικόνα 
κάποιου άλλου πραγματικού κόσμου» (Νικολάκη, 2018). 

Δημόκριτος και σύγχρονη κοσμολογία: 
https://www.youtube.com/watch?v=CoBReBGeUIM 
https://www.youtube.com/watch?v=PYKxBpuR-YU 
https://www.youtube.com/watch?v=JNQkZyWQ3h8 
Πολλοί άνθρωποι αλλά και ειδικοί έγκριτοι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα επιτεύγματα της 

σύγχρονης Επιστήμης και Τεχνολογίας στηρίχτηκαν σε γνώσεις που ανακαλύφθηκαν και 
διατυπώθηκαν την περίοδο της επιστημονικής επανάστασης του 16ου, 17ου  και 18ου αιώνα. Η 
ταύτιση όμως της σύγχρονης Φυσικής και Κοσμολογίας με τις απόψεις των ατομικών φιλοσόφων, 
Λεύκιππου και του Δημόκριτου είναι εκπληκτική. Ένα παράδειγμα: τα περισσότερα βιβλία και 
εγκυκλοπαίδειες γράφουν ότι ο Γαλιλαίος πρώτος έδωσε τον ορισμό του Γαλαξία, ότι δηλαδή 
αποτελείται από πολλά αστέρια που λόγω της απόστασής τους φαίνονται ως ένα ενιαίο σύνολο. Ο 
Δημόκριτος ωστόσο έγραφε ότι ο Γαλαξίας αποτελείται από πολλά και μικρά αστέρια που σε εμάς 
δεν είναι αντιληπτά λόγω της απόστασής τους από τη γη! Οι ατομικοί φιλόσοφοι είχαν επίσης 
κατανοήσει τον σκληρό πυρήνα της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης, την πλάνη των αισθήσεων.  
Την πληροφορία για τη νόθη και γνήσια μορφή γνώσης, στις οποίες πίστευε ο Δημόκριτος, μας τη 
δίνει ο Σέξτος ο Εμπειρικός στο κείμενό του «προς Μαθηματικούς». Ο Ιωάννης ο Φιλόπονος στο 
«Υπόμνημα εις τα Αριστοτέλους, Περί Γενέσεως και Φθοράς» του Αριστοτέλη αναφέρει ότι, όταν 
έλεγε ο Δημόκριτος ότι τα άτομα εφάπτονται αμοιβαία, δεν εννοούσε την επαφή με το καθεαυτό 
νόημα της λέξης αλλά το αμοιβαίο πλησίασμα και το μικρό κενό ανάμεσά τους. Είχε αντιληφθεί 
λοιπόν και την ψευδαίσθηση της επαφής. Είχε αντιληφθεί διαισθητικά και την έννοια της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν ή ανακλούν τα σώματα και είναι η αιτία να τα 
βλέπουμε. Όπως αναφέρει ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς σε σχόλιό του στον Αριστοτέλη στο «Περί 
αισθήσεως και αισθητών» ως άποψη του Δημόκριτου, «ομοιώματα που ξεκολλούν από τα 
αντικείμενα, με σχήμα όμοιο με αυτά, πέφτουν πάνω στα μάτια αυτών που τα βλέπουν και έτσι 
παράγεται η αίσθηση της όρασης». 

Η αρχή της Δράσης-Αντίδρασης επίσης διατυπώθηκε από τον Δημόκριτο. Ο Αριστοτέλης στο 
«Περί Γενέσεως και Φθοράς» έλεγε ότι «αυτό που ενεργεί και αυτό που υφίσταται μιαν ενέργεια 
είναι το ίδιο και το όμοιο, γιατί όντα διαφορετικά δεν μπορούν να υποστούν το καθένα τις ενέργειες 
των άλλων». Ο Σέξτος ο Εμπειρικός αναφέρει ότι στους οπαδούς του Λεύκιππου και του 
Δημόκριτου αποδίδουν μια τέτοια επινόηση για τον χρόνο: «χρόνος, ο ανθρωπίνως μετρούμενος, 
είναι ένα φάντασμα, όμοιο με την ημέρα και τη νύχτα». Αυτό μας θυμίζει τα λόγια του Einstein: 

https://www.youtube.com/watch?v=CoBReBGeUIM
https://www.youtube.com/watch?v=PYKxBpuR-YU
https://www.youtube.com/watch?v=JNQkZyWQ3h8
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«Για μας τους ορκισμένους φυσικούς η διάκριση σε παρόν, παρελθόν και μέλλον είναι μια 
ψευδαίσθηση, ακόμη και αν είναι τόσο επίμονη». Στον πάπυρο 2390 της Οξυρύγχου, ο οποίος 
δημοσιεύτηκε το 1957, σε ένα σχόλιο αναφέρεται ότι ο λυρικός ποιητής του 7ου προ Χριστού. 
Αλκμάνας αναλύει ένα είδος θεογονικής κοσμογονίας. Αρχικά η ύλη ήταν ταραγμένη και 
αδιαμόρφωτη (Χάος, Έρεβος). Αυτό σημαίνει ότι για τον Αλκμάνα το παρατηρήσιμο σύμπαν 
δημιουργήθηκε μέσω ενός μη παρατηρήσιμου, αποίητου και αδιαμόρφωτου υλικού, το οποίο 
προυπήρχε. Μέσα σε αυτήν την μη αισθητή ύλη δημιουργήθηκε ένας «πόρος», μια στενή διάβαση 
στο τέλος της οποίας δημιουργήθηκε το «τέκμωρ», μια έξοδος. Όταν η αδιαφοροποίητη ύλη 
διάβαινε το τέκμωρ, καθίστατο διαμορφωμένη και αισθητή, εφόσον μπορούσε να δημιουργεί 
αισθητά αντικείμενα , όπως ο ήλιος και η σελήνη. Το σκότος, ο πόρος και το τέκμωρ αποτελούσαν 
τη μη αισθητή ύλη. Όλα τα προηγούμενα συμπίπτουν με ορισμένες σύγχρονες κοσμολογικές 
υποθέσεις βάσει των οποίων το παρατηρήσιμο σύμπαν δημιουργήθηκε από μια σημειακή 
ιδιομορφία στο εσωτερικό μιας λευκής οπής. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 έχουν διατυπωθεί θεωρίες για λευκές οπές- περιοχές του 
σύμπαντος που υφίστανται τη μεγάλη έκρηξη με χρονική καθυστέρηση. Ο πόρος του Αλκμάνα 
μπορεί να συσχετισθεί με την σκωληκότρυπα μιας λευκής οπής, το τέκμωρ με τη σημειακή 
ιδιομορφία και η αδιαμόρφωτη και μη αισθητή ύλη με το παράλληλο σύμπαν αυτών των 
σύγχρονων θεωριών. Για τους Λεύκιππο και Δημόκριτο επιπλέον το μη αισθητό Χάος-Έρεβος 
αποτελούνταν από το Όν, που θεωρούσαν τα άτομα, και το μη-Όν, δηλαδή τον μαθηματικό χώρο, 
και μέσα του δημιουργήθηκαν με αδιευκρίνιστο τρόπο κενά μέσα στα οποία δημιουργήθηκαν με τη 
σειρά τους διαφορετικοί κόσμοι- αυτή η άποψη ταυτίζεται με την άποψη της σύγχρονης 
πληθωριστικής κοσμολογίας, όπου κενά δημιουργούνται μέσα στο προυπάρχον μη αισθητό ψευδο-
κενό! Μέσω μιας δίνης, συνεχίζουν οι Λέυκιππος και Δημόκριτος, σώματα από τη μη αισθητή ύλη 
οδηγούνται μέσα στα κενά. Στην άκρη της δίνης το υλικό που εξέρχεται γίνεται αισθητό. Εδώ 
θυμίζουμε και τον «πόρο» του Αλκμάνα. Μόλις σταματήσει η περιστροφή της δίνης το αισθητό 
πλέον υλικό χωρίζεται σε δύο ειδών σώματα, τα λεπτά και τα αδρά και τα μεν εκτοξεύονται προς 
τα έξω, τα δε σχηματίζουν ένα σφαιρικό συμπύκνωμα. Είναι σαφής εδώ η αντιστοιχία της θεωρίας 
των Λεύκιππου-Δημόκριτου με την περιγραφή του πρωτοατόμου της σύγχρονης θεωρίας της 
Μεγάλης Έκρηξης, μετά την οποία δημιουργήθηκαν δύο είδη υπατομικών σωματιδίων- τα λεπτόνια 
και τα αδρόνια. Η αντιστοιχία των ονομάτων είναι εντυπωσιακή! Ο Δημόκριτος αναφέρει ότι μετά 
την εκτόξευση την λεπτών και τη συμπύκνωση των αδρών αποσπάται από τα τελευταία ένας 
λεπτός υμένας και κινείται προς τα έξω. Αυτό ακριβώς γίνεται και με τη δημιουργία ενός Super 
Nova (βίαια έκρηξη επιφανειακού στρώματος υλικού της αρχικής σφαιρικής συμπύκνωσης)!  Η 
εκτόξευση του υμένα δεν επιταχύνει μόνο τη συστολή του εναπομείναντος υλικού της σφαιρικής 
συμπύκνωσης αλλά το αναγκάζει και να περιστραφεί. Τότε δημιουργείται μια γιγαντιαία δίνη στο 
πλαίσιο του αισθητού σύμπαντος που τείνει να μαζέψει το διασκορπισμένο υλικό μέσα στο μεγάλο 
κενό και να το συγκεντρώσει πάλι στο κέντρο. Με λίγα λόγια περιγράφουν ολόκληρο τον 
μηχανισμό μιας μελανής οπής, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα! Το σύμπαν κατά τις σύγχρονες μας 
θεωρίες εξελίσσεται στα πλαίσια μιας γιγαντιαίας μελανής οπής, στη σημειακή ιδιομορφία της 
οποίας συνθλιβόμενο, κάποια στιγμή θα διαλυθεί, ενώ γεννήθηκε μέσω των διαδικασίων μιας 
λευκής οπής. 

3. Συμπεράσματα 

Οι μαθητές θα κατανοήσουν πόσες αναλογίες παρουσιάζει η αρχαία ελληνική φιλοσοφική 
σκέψη με τη σύγχρονη Αστροφυσική και ότι πρέπει οι θετικοί επιστήμονες να εγκύψουν στα 
κείμενα της αρχαίας ελληνικής Γραμματείας, για να βρουν ίσως απαντήσεις σε θέματα  του 
σύγχρονου επιστημονικού προβληματισμού. 
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Περίληψη 

Η εργασία με τίτλο «Ιχνηλάτηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» διεξήχθηκε κατά τη σχολική 

χρονιά 2017-2018 στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου. Συγκεκριμένα έχει σχεδιαστεί και 

εφαρμοστεί σε  Ε΄ τάξη. Πρόκειται για ένα διαθεματικό/διεπιστημονικό σενάριο στο οποίο 

εμπλέκονται γνωστικά αντικείμενα όπως Ιστορία, Μαθηματικά, Ελληνικά και Τέχνη. Η όλη 

εργασία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Dr. Erin Gibson (εθνοαρχαιολόγο και καθηγήτρια στο 

Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των γονιών και των 

παππούδων του σχολείου μας για τον οικισμό της Ασίνου, η συλλογή στοιχείων-πληροφοριών για 

τον οικισμό και η καταγραφή και παρουσίαση της ιστορίας του οικισμού της Ασίνου, με απώτερο 

στόχο την πολιτιστική και ιστορική σύνδεση της ονομασίας του σχολείου με τις κοινότητες και την 

ευρύτερη περιοχή. Η όλη εργασία εγκρίθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και εντάχθηκε στις 

εκδηλώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Ευρωπαϊκό Έτος για την Πολιτιστική Κληρονομιά 

2018. 

 

Λέξεις κλειδιά: βιωματική μάθηση, ιστορική έρευνα, ποσοτική έρευνα, πολιτισμός 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Dewey «μόνο ό,τι δέχτηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό 
ενσωματώνεις στη ζωή σου και το χαρακτήρα σου». 

http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=84
https://www.pemptousia.gr/2017/01/kanenas-anthropos-den-xeri-oute-tha-mathi-pote-tin-alithia/
https://www.pemptousia.gr/2017/01/kanenas-anthropos-den-xeri-oute-tha-mathi-pote-tin-alithia/
https://www.ethnikosmaxitis.gr/archei-ellines-fonazan-%CE%84%CE%84zoume-se-mia-ikoniki-pragmatikotita%CE%84%CE%84-tora-irthan-ke-apodixisvinteo/
https://www.ethnikosmaxitis.gr/archei-ellines-fonazan-%CE%84%CE%84zoume-se-mia-ikoniki-pragmatikotita%CE%84%CE%84-tora-irthan-ke-apodixisvinteo/
mailto:giorgia4u@hotmail.com
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Με τον όρο βιωματική μαθηση εννοούμε τη διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης μέσω της 
εμπειρίας και της αναζήτησης προσωπικού νοήματος σ’ αυτήν. Η θεωρία της βιωματικής μάθησης 
δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και 
στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής 
πραγματικότητας (Δελούδη, 2002). 

Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα 
από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευσή της «ύλης». 
Βρίσκεται στον αντίποδα των παραδοσιακών διδακτικών μεθόδων. Πρόκειται για μάθηση κατά την 
οποία παρέχονται στους μαθητές δυνατότητες να βιώσουν το ζήτημα που ερευνούν (Τριλίρα & 
Αναγνωστοπούλου, 2008). 

Η παρούσα εργασία στηρίζεται πολύ στη βιωματική μάθηση με την ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών σε δραστηριότητες όπως η έρευνα, η εργασία πεδίου, οι συνεντεύξεις και οι δημιουργικές 
συνθέσεις. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 
2009-2010 ενώ οι μαθητές προέρχονται από τις κοινότητες Νικηταρίου, Βυζακιάς, Ποταμίου, 
Κανναβιών, Αγίας Ειρήνης, Κουτραφά και Αγίου Γεωργίου Καυκάλου. Το σχολείο παρόλο που 
υπάγεται στην κοινότητα Νικηταρίου είναι χτισμένο μακριά από τις κοινότητες, ενώ η μετάβαση 
των μαθητών στο σχολείο γίνεται με σχολικά λεωφορεία και ιδιωτικά αυτοκίνητα. Μέσα από 
διάφορες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο σχολείο διαφάνηκε ότι οι μαθητές δεν θεωρούν το 
σχολείο κομμάτι της δικής τους κοινότητας. 

Η όλη εργασία άρχισε μετά τον προβληματισμό που έθεσε στην τάξη ένας νέος μαθητής 
σχετικά με την ονομασία του σχολείου. Όλοι θεώρησαν ότι το σχολείο πήρε το όνομά του από την 
εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας (Παναγία της Ασίνου), χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά 
για το χωριό Ασίνου, την ύπαρξη του οποίου μας διαβεβαίωνε η Dr. Erin Gibson. 

Η εργασία άρχισε Νοέμβριο και ολοκληρώθηκε τέλη Μαρτίου. Συνολικά χρειάστηκαν 15 
ογδοντάλεπτα και ποικίλες διδακτικές μεθόδοι. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν μονολογικές ή 
εκθετικές (εισήγηση-διάλεξη, επίδειξη, διήγηση) και διερευνητικές- ενεργητικές – συμμετοχικές 
(ομαδοσυνεργατική μέθοδος, βιωματική μάθηση, εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές επισκέψεις, 
συνεντεύξεις με ανθρώπους που έζησαν στο χωριό Ασίνου). Ακολουθούν αναλυτικά οι 
δραστηριότητες που διεξήχθησαν. 

Στις 2 Νοεμβρίου έγινε παρουσίαση στους μαθητές για το τι είναι έρευνα, τα είδη της 
έρευνας και τα στάδια της έρευνας. Αφού είχε ήδη αποφασιστεί η μελέτη - έρευνα του χωριού 
Ασίνου (που κανένας μαθητής δεν γνωρίζει ο,τιδήποτε για αυτό), αποφασίστηκε όπως ερευνηθούν 
οι γνώσεις και απόψεις των γονιών αλλά και άλλων κατοίκων της περιοχής για αυτό. Οι ίδιοι οι 
μαθητές μαζί με την εκπαιδευτικό τους κατάρτισαν το ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε όλους τους 
μαθητές του σχολείου, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν τα παιδιά της Ε΄ τάξης στην έρευνά 
τους, δίνοντας το ερωτηματολόγιο σε γονείς, παππούδες ακόμη και γείτονες. Αποφασίστηκαν 
επίσης και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 
2017 και μαζεύτηκαν από τις 6 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2017. 

         Στις 6 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε διάλεξη και επιτόπου εργαστήρι «Γίνομαι 
αρχαιολόγος» στο σχολείο από τις αρχαιολόγους Dr. Erin Gibson και Dr. Smadar Gabrieli, οι 
οποίες μίλησαν στα παιδιά για το επάγγελμα του αρχαιολόγου, ενώ τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
παρατηρήσουν και να αγγίξουν κομμάτια από πήλινα αγγεία (όστρακα) που βρέθηκαν σε διάφορες 
ανασκαφές στην Κύπρο και να προσπαθήσουν να τα ταξινομήσουν σε χρονολογικές περιόδους. Τα 
παιδιά ήταν χωρισμένα σε 8 ομάδες όπου ήταν χωρισμένα τα διάφορα όστρακα και προσπαθούσαν 
να τα ταξινομήσουν σε όστρακα Βυζαντινής περιόδου ή Νεολιθικής περιόδου ή τα όστρακα που 
δεν θα μπορούσαν ποτέ να πουν σε ποια περίοδο ανήκουν ή τι είναι. Πολύ σημαντικό ήταν να 
μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα όστρακα από τις πέτρες. Μαζί με τις δύο αρχαιολόγους ήταν 
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και δύο αρχαιολόγοι (διδακτορικοί φοιτητές) από την Κύπρο, που βοηθούσαν και στην μετάφραση. 
Η τελευταία άσκηση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αυλή του σχολείου όπου η Dr. Smadar 
Gabrieli, διηγήθηκε στα παιδιά ένα σενάριο πώς μπορεί να προκύψουν τα σπασμένα όστρακα (π.χ. 
ένα σπίτι νεολιθικής περιόδου όπου σπάζουν αγγεία και γκρεμίζεται και μέρος της στέγης κατά τη 
διάρκεια σεισμού) ενώ παράλληλα έσπαζε διάφορα αγγεία (πιάτο, φλιτζάνι, στάμνα). Αφού τα 
σπασμένα κομμάτια μπερδεύτηκαν αρκετά μεταξύ τους (πέρασαν χρόνια, καλύφθηκαν με χώματα 
και άλλα στοιχεία άλλων εποχών) το κάθε παιδί πήρε προσεκτικά από ένα σπασμένο κομμάτι και 
προσπάθησε να αναγνωρίσει από ποιο αγγείο ήταν αρχικά. Κάποια κομμάτια ήταν εύκολο να 
αναγνωριστούν, κάποια όμως ήταν αρκετά δύσκολο, ίσως και αδύνατο. 

          Στις 8 Νοεμβρίου 2017 οι μαθητές μαζί με τις αρχαιολόγους και δασκάλους 
επισκέφθηκαν το ερειπωμένο χωριό της Ασίνου. Η πρόσβαση στο χωριό δεν μπορούσε να γίνει με 
το λεωφορείο, γι’ αυτό και τα παιδιά περπάτησαν γύρω στα 15 λεπτά σε αγροτικό δρόμο μέσα στο 
δάσος μέχρι να αντικρίσουν μπροστά τους στην κορυφή ενός λόφου το ερειπωμένο χωριό. Μαζί 
τους ήταν και ο κ.Παναγιώτης Λόππας ο οποίος είχε ζήσει μαζί με την οικογένειά του τα παιδικά 
του χρόνια στο χωριό και είχε αναλάβει το ρόλο του ξεναγού: να γνωρίσει στα παιδιά το χωριό του. 
Εκεί τα παιδιά ήταν οργανωμένα σε ομάδες, έχοντας αναλάβει ο καθένας και μια υπευθυνότητα 
όπως: την ηχογράφηση της διήγησης του κ.Παναγιώτη, την καταγραφή των κτηρίων, το σχεδιασμό 
του οικισμού, την φωτογράφιση του χωριού αλλά και της όλης εργασίας, τον σχεδιασμό ενός χάρτη 
εντοπισμού του οικισμού. 

Την ίδια μέρα τα παιδιά, μετά την επίσκεψη στο χωριό της Ασίνου, μαζί με τους 
αρχαιολόγους μετέβηκαν σε ένα χώρο - χωράφι απέναντι από την εκκλησία πραγματοποιώντας οι 
ίδιοι έρευνα εδάφους και εντοπίζοντας αρκετά όστρακα που χρονολογούνταν από την βυζαντινή 
εποχή αλλά και παλαιότερα. Στην αρχή παρακολούθησαν επίδειξη έρευνας επιφάνειας από τις 
αρχαιολόγους και στη συνέχεια αφού χωρίστηκαν σε δύο ομάδες πραγματοποίησαν οι ίδιοι έρευνα. 
Στη συνέχεια παρατήρησαν και μελέτησαν τα ευρήματά τους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 
στην περιοχή υπήρχαν οικισμοί από την βυζαντινή εποχή και ίσως και παλαιότερα. Στο τέλος τα 
παιδιά σκόρπισαν τα ευρήματα στην περιοχή που τα βρήκαν. 

Η επόμενη δραστηριότητα αφορούσε την κωδικοποίηση και ανάλυση των ερωτηματολογίων. 
Οι μαθητές πρώτα αρίθμησαν όλα τα ερωτηματολόγια που συγκέντρωσαν από γονείς και κάτοικους 
της περιοχής (100). Αφού τους επεξηγήθηκε το πρωτόκολλο κωδικοποίησης που θα 
ακολουθούσαν, χωρίστηκαν σε 8 ομάδες και κάθε ομάδα πήρε από 10 -15 ερωτηματολόγια τα 
οποία κωδικοποίησαν πρώτα σε πίνακα σε φυλλάδιο και αργότερα σε πίνακα στην Excel. Με βάση  
τα στοιχεία του πίνακα της Excel, οι μαθητές σε ομάδες των 2, κατασκεύασαν πίνακες και 
ακολούθως γραφικές παραστάσεις. Οι γραφικές παραστάσεις έγιναν στον Η/Υ στην Excel. Για την 
κατασκευή των πινάκων και των γραφικών παραστάσεων δεν χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά ή 
άλλα λογισμικά προγράμματα (εκτός από την Excel), γιατί δεν θα μπορούσαν οι μαθητές να τα 
επεξεργαστούν. Αντίθετα η καταμέτρηση των στοιχείων κάθε μεταβλητής έγινε από τους ίδιους 
τους μαθητές με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής υπολογιστικής. Οι μαθητές κατασκεύασαν και 
γραφικές παραστάσεις στο τετράδιο των μαθηματικών. 

Με βάση τα ερωτηματολόγια που είχαν δοθεί σε γονείς και παππούδες, είχαν εντοπιστεί λίγοι 
κάτοικοι της περιοχής που γνώριζαν αρκετά στοιχεία για το χωριό της Ασίνου είτε γιατί έχουν 
ζήσει εκεί οι ίδιοι (2 κάτοικοι) ή οι γονείς τους. Οι μαρτυρίες αυτών των κατοίκων θεωρήθηκαν 
πολύτιμες και έπρεπε να καταγραφούν από τους μαθητές με τη μορφή συνεντεύξεων. Τα παιδιά 
ανάλογα με τις κοινότητές τους χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν να πάρουν συνέντευξη από 
έναν κάτοικο (σχηματίστηκαν 5 ομάδες).  

Στην ολομέλεια της τάξης οι μαθητές κατέγραψαν σε κάρτες τις ερωτήσεις που θα ήθελαν να 
θέσουν μέσω της «ιδεοκαταιγίδας». Αφού παρουσιάστηκαν όλες οι ερωτήσεις, με βάση λέξεις – 
κλειδιά ομαδοποιήθηκαν σε 5 ομάδες. Αποφασίστηκε πως οι ερωτήσεις κλειστού τύπου έπρεπε να 
αποφευχθούν, ενώ η πρώτη ερώτηση θα έπρεπε να είναι ευρέος πεδίου, επιτρέποντας στον 
συνεντευξιαζόμενο να δώσει πολλές πληροφορίες και λέξεις-κλειδιά. Οι ερωτήσεις μπήκαν σε 
σειρά προτεραιότητας, ενώ κάθε ομάδα αποφάσισε τους ρόλους του κάθε μέλους της ομάδας. 
Ποιος θα κάνει τις ερωτήσεις; Ποιος θα καταγράφει σημειώσεις; Ποιος θα ηχογραφεί την 



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

567 

συνέντευξη; Πριν τις συνεντεύξεις καλέσαμε επίσης δημοσιογράφους στην τάξη όπου μίλησαν και 
προετοίμασαν τα παιδιά για την τεχνική της συνέντευξης. 

Τις συνεντεύξεις κατέγραψαν τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους (απόγευμα ή 
Σαββατοκυρίακο). 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μελέτη των γραπτών πηγών σχετικά με τον οικισμό της Ασίνου. 
Τα παιδιά επισκέφθηκαν το Κρατικό Αρχείο όπου μελέτησαν με την βοήθεια λειτουργών τους 
φακέλους – βιβλία που αναφέρονταν στην απογραφή του πληθυσμού κατά την Αγγλοκρατία και 
τους φακέλους που αναφέρονταν στο Τμήμα Δασών ψάχνοντας το λόγο εγκατάλειψης των 
κατοίκων του οικισμού. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου – ποσοτικής έρευνας 
Έχουν μαζευτεί και κωδικοποιηθεί 100 ερωτηματολόγια. 

 

Μητέρα Πατέρας Γιαγιά Παππούς
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Σχήμα 1. Αριθμός προσώπων ανά κατηγορία 

 

Σε ερώτηση «τι τους θυμίζει το όνομα Ασίνου» έχουν συγκεντρωθεί οι πιο κάτω απαντήσεις: 
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Σχήμα 2. Τι σας θυμίζει το όνομα Ασίνου; 

 

Παρατηρούμε δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό 69,5% να αναφέρεται στην Παναγία 

Φορβιώτισσα της Ασίνου. Από την εκκλησία μάλιστα πήρε το όνομα και το σχολείο. Η εκκλησία 
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φυσικά ονομάζεται Παναγία Φορβιώτισσα της Ασίνου, αναφερόμενη στο χωριό Ασίνου που 

υπάρχει πολύ κοντά στην εκκλησία. 

Η επόμενη ερώτηση αναφερόταν στο αν γνωρίζουν αν υπάρχει ή υπήρχε χωριό Ασίνου και οι 

απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν σε θετικές ή αρνητικές (ναι ή όχι). 
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Σχήμα 3. Γνωρίζετε αν υπάρχει ή υπήρχε χωριό Ασίνου; 

 

Παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό 70% γνωρίζει ότι υπήρχε το χωριό Ασίνου, αν και η 

λέξη Ασίνου δεν τους θυμίζει το χωριό. 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ατόμων που γνωρίζουν το χωριό Ασίνου, 

αφού στη συνέχεια τους ζητήθηκε να γράψουν τι γνωρίζουν για το συγκεκριμένο χωριό. Οι 70 

απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν στις πιο κάτω 13 κατηγορίες: 

 

 Αριθμός 

ατόμων 

Το χωριό Ασίνου υπήρχε μέχρι το 1974. Πήρε το όνομά του από τους 

πρώτους κατοίκους που ήρθαν και εγκατασταθήκαν εκεί από την Ασίνη 

της Πελοποννήσου. Οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν κτηνοτρόφοι ή 

εργάζονταν στο δάσος. Ήταν κάτοικοι που έρχονταν από το χωριό Σπήλια 

για ν’ ασχοληθούν με την γεωργία. Φύτευαν λίγες πατάτες για τις 

οικογένειές τους. Επίσης φύτευαν φασόλια, λουβί. Είχαν αμπέλια, ελιές, 

καρυδιές. 

1 

Το χωριό είχε 13 εκκλησίες κι όλες εκτός από την Παναγία της Ασίνου 

καταστράφηκαν. Οι κάτοικοι ήταν βοσκοί και είχαν τα ζώα τους έξω στο 

δάσος και βοσκούσαν. 

1 

Το χωριό υπάρχει αλλά μισοερειπωμένο. Τώρα δεν έχει κανένα κάτοικο 

αλλά πριν από 300 περίπου χρόνια είχε 2000 -3 000 κατοίκους. Η Ασίνου 

ήταν κωμόπολη. Λίγοι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία. Οι 

περισσότεροι είχαν κοπάδια. 

1 

Υπήρχε στην περιοχή της εκκλησίας, 3- 4 km από το χωριό Νικητάρι. 

Ήταν ένα πολύ μικρό χωριό με πολύ λίγους κατοίκους. 

11 

Ήταν ένα χωριό με 20 περίπου οικογένειες. Ήταν κυρίως βοσκοί αλλά 

ασχολούνταν και με τη γεωργία. 

20 

Υπήρχε αυτό το χωριό αλλά το εγκατέλειψαν οι κάτοικοί του. 4 

Υπήρχε μεγάλος οικισμός με το όνομα Ασίνου από τον 11 αι. μ.Χ. Οι 

τελευταίοι κάτοικοί του ήταν ο Σολωμός ο Κυβερνήτης και η σύζυγός του 

η Μαρία, οι οποίοι πέθαναν στο χωριό το 1985. 

3 
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Αρχαίος οικισμός με την ονομασία Ασίνη όπου εγκαταστάθηκαν άποικοι 

από την Ασίνη της Πελοποννήσου. Αυτός ο οικισμός καταστράφηκε. 

8 

Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία και την ξυλεία. 5 

Υπήρχε ένα χωριό που καταστράφηκε από σεισμό. 1 

Δεν έχει κατοίκους. 3 

Χωριό στην Ελλάδα. 1 

Δεν ξέρω 11 

Σύνολο 70 

 

Από τις πιο πάνω κατηγορίες φαίνεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν πολύ λίγα 

στοιχεία για το χωριό Ασίνου. Υπήρχαν απαντήσεις με περισσότερα στοιχεία (κατηγορία 1, 7) αλλά 

από πολύ λίγα άτομα, τα οποία μάλιστα είχαν σχέση με το χωριό. Για παράδειγμα η απάντηση της 

κατηγορίας 1 δόθηκε από έναν πατέρα ο οποίος ανέφερε ότι το χωριό Ασίνου ήταν το χωριό της 

μητέρας του. Τα άτομα αυτά αποτέλεσαν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές στην έρευνά μας, 

αφού τους πήραμε και προσωπικές συνεντεύξεις. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στις κατηγορίες 9, 

10, 11, 12, 13 θεωρούμε ότι δεν δίνουν σωστά ή καθόλου στοιχεία για το χωριό Ασίνου της 

περιοχής μας.  

Συγκεκριμένα οι 12 κατηγορίες μπορούν να ταξινομηθούν στις τρεις πιο κάτω ομάδες: 

 

 Κατηγορίες Αριθμός ατόμων 

Γνωρίζουν αρκετά στοιχεία 

για το χωριό Ασίνου. 

1,7 4 

Γνωρίζουν λίγα στοιχεία για 

το χωριό Ασίνου. 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 50 

Δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν 

αναληθή στοιχεία για το 

χωριό Ασίνου 

10, 11, 12, 13 16 
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Σχήμα 4. Τι γνωρίζετε για το χωριό Ασίνου; 

 

Παρατηρούμε ότι αρκετά στοιχεία για το χωριό Ασίνου γνωρίζουν μόνο 4 άτομα (4%), ενώ οι 

μισοί (50%) γνωρίζουν πολύ λίγα στοιχεία για το χωριό. 

Νιώσαμε τότε την ανάγκη εκπαιδευτικοί και μαθητές να συνεχίσουμε μια διαφορετική έρευνα 

και να «ανακαλύψουμε» αλλά και να γνωστοποιήσουμε στους κατοίκους της περιοχής όσα 

περισσότερα στοιχεία μπορούμε για το χωριό Ασίνου. 
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Αποτελέσματα ιστορικής έρευνας 

Η πρώτη γραπτή αναφορά για τον οικισμό της Ασίνου καταγράφεται το 1565 μ.Χ. από τους 

Βενετούς. Στην πρώτη οθωμανική απογραφή του πληθυσμού (που ολοκληρώθηκε όταν οι 

Οθωμανοί ανέλαβαν τον έλεγχο του νησιού από τους Άγγλους) το 1572 μ.Χ. το χωριό αναγράφεται 

ξεχωριστά ως Πάνω Ασίνου και Κάτω Ασίνου. Η Πάνω Ασίνου είχε 7 αρχηγούς οικογενειών και 4 

άγαμους και η Κάτω Ασίνου 22 αρχηγούς οικογενειών και 12 άγαμους. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

είναι δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον πληθυσμό από Οθωμανικές πηγές, 

επειδή οι Οθωμανοί υπολόγιζαν φορολογούμενους κι όχι άτομα. Κάποιοι φορολογούμενοι μπορεί 

να είναι άτομα όπως οι άγαμοι, αλλά άλλοι όπως οι χήρες δεν υπολογίζονταν. Είναι δύσκολο να 

καθοριστεί επίσης πόσες οικογένειες είναι καταγραμμένες κάτω από ένα νοικοκυριό.  

Η Πάνω Ασίνου είναι η περιοχή που είναι γνωστή ως σήμερα το χωριό Ασίνου και βρίσκεται στην 

έξοδο προς τα ανατολικά του ποταμού Ασίνου. Η Κάτω Ασίνου βρίσκεται βόρεια του ποταμού Ασίνου και 

αποτελείται από χωράφια και μερικά δομικά υπολείμματα όπως και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Κατά την 

αρχαιολογική έρευνα 2000-2004 είχε εντοπιστεί ένας μεγάλος αριθμός οστράκων στην περιοχή και από τη 

μελέτη τους είχε συμπεραθεί η μεγάλη κλίμακας γεωργική παραγωγή που υπήρχε στην περιοχή, στοιχείο που 

είναι σύμφωνο με τους πιο πάνω πίνακες. 

Η επόμενη απογραφή πληθυσμού σχετικά με το χωριό Ασίνου προέρχεται από τους Άγγλους. 

Συγκεκριμένα έχουν βρεθεί στοιχεία για τις χρονιές 1891, 1901,1911, 1921, 1931.  

Το 1881 δεν υπήρχε καμιά αναφορά στο χωριό Ασίνου. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και 

σε άλλα χωριά της Κύπρου που ήταν απομονωμένα και δεν εντοπίστηκαν κατά την πρώτη 

απογραφή του πληθυσμού από τους Άγγλους. 

Από το 1931 και μετέπειτα δεν υπάρχει γραπτή αναφορά για τον πληθυσμό του χωριού 

Ασίνου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που έζησαν οι ίδιοι (στην παιδική τους ηλικία) ή οι 

γονείς τους, κάτοικοι στο χωριό υπήρχαν μέχρι το 1980. Ο τελευταίος μάλιστα κάτοικος του 

χωριού ήταν ο Σολωμός ο Κυβερνήτης ο οποίος ζούσε στο χωριό με τη γυναίκα του την Μαρία και 

συνέχισε να ζει μόνος του και μετά τον θάνατο της γυναίκας του. 

Ακούγοντας όλες τις συνεντεύξεις εντοπίσαμε τα πιο κάτω κοινά σημεία: 

1. Οι κάτοικοι γνωρίζουν λίγα στοιχεία για την Ασίνου κυρίως τα τελευταία χρόνια του 20ου 

αιώνα. 

2. Η ζωή στο χωριό  ήταν πολύ δύσκολη και οι κάτοικοι φτωχοί. Το κύριο επάγγελμά τους 

ήταν κτηνοτρόφοι. 

3. Έτρωγαν ό,τι παρήγαγαν ή ό,τι αγόραζαν από την Μόρφου όπου πουλούσαν τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα τους. 

4. Στο χωριό ζούσαν αντρόγυνα με παιδιά. 

5. Τα παιδιά πήγαιναν σχολείο στο χωριό Σπήλια. 

6. Ο τελευταίος κάτοικος του χωριού ήταν ο Σολωμός ο Κυβερνήτης, του οποίου το σπίτι 

διαφέρει πολύ από τα υπόλοιπα του χωριού (φαίνονται οι σύγχρονες προσθήκες). 

7. Το χωριό Ασίνου υπήρχε πριν από τα άλλα χωριά (Νικητάρι, Βυζακιά, Ποτάμι) και οι 

πρώτοι κάτοικοι ήρθαν από την περιοχή Ασίνη της Πελοποννήσου. 

8. Σύμφωνα με τους κατοίκους οι λόγοι που το χωριό εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του 

ήταν οι ακόλουθοι: Α) Στην Παναγία Φορβιώτισσα υπήρχε πολύ παλιά ένας Δεσπότης. Μια 

Λαμπρή ένας από το χωριό είπε ψέματα ότι ο Δεσπότης είχε φιλενάδα. Τότε ο Δεσπότης 

έβαλε τους κατοίκους να μαζέψουν ξύλα και να τα στοιβάσουν. Άναψε τότε φωτιά και τους 

είπε « τούτα ούλα που λαλείτε αν είναι ψέματα, πέτρα ως πέτρα μες τούτον το χωρκό να 

μην μείνει» και ο ίδιος έπεσε στη φωτιά και κάηκε. Εκεί που άναψε τη φωτιά μέχρι σήμερα 

δεν φυτρώνουν χόρτα. Β) Δεν είχαν τις πρώτες ύλες για να επιβιώσουν – κυρίως γεωργικά 

προϊόντα. Γ) Δεν υπήρχε σχολείο. Δ)Το Τμήμα Δασών κατά την Αγγλοκρατία απαγόρευσε 

τη βόσκηση των ζώων στο δάσος. 
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Μελετώντας τα στοιχεία που πήραμε από το Κρατικό Αρχείο βρήκαμε και τον τελικό λόγο 

που οδήγησε στη σταδιακή εγκατάλειψη του χωριού από τους κατοίκους του. Το χωριό Ασίνου 

βρίσκεται στο δάσος Αδελφοί και η κύρια ασχολία των κατοίκων του ήταν η κτηνοτροφία κυρίως 

κατσικιών αλλά και προβάτων. Κατά την Τουρκοκρατία η βόσκηση ζώων στα δάση ήταν ελεύθερη. 

Οι Άγγλοι όμως από τα πρώτα χρόνια προσπάθησαν να περιορίσουν την ελεύθερη βόσκηση των 

ζώων στα δάση, θέλοντας να τα προστατεύσουν, με διάφορους νόμους, βάζοντας όρια (αριθμός 

ζώων ανά κοινότητα), πρόστιμα ή δίνοντας αποζημιώσεις με στόχο την οριστική απαγόρευση της 

βόσκησης ζώων στα δάση το 1942 (Φάκελος SA1/689/1934 Working Plan Adelphi Forest 1934-

1944). 

Οι κάτοικοι όχι μόνο της Ασίνου αλλά και άλλων χωριών απομονωμένων στα δάση, 

διαμαρτύρονταν με την εφαρμογή αυτού του νόμου προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η βόσκηση 

των ζώων στα δάση δεν επηρέαζε τα δάση και το ρυθμό ανάπτυξής του. 

3. Συμπεράσματα 

Η όλη εργασία αν και 15 ογδοντάλεπτα, διήρκησε 4 μήνες (συλλογή ερωτηματολογίων, 

συγκέντρωση και ετοιμασία υλικού). Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι σε κάθε στάδιο και 

δραστηριότητα. Η όλη εργασία παρουσιάστηκε από τους μαθητές σε συνέδριο που οργανώθηκε τον 

Μάιο στο σχολείο μας και είχαν προσκληθεί οι γονείς, τα κοινοτικά συμβούλια των κοινοτήτων της 

περιοχής μας αλλά και άλλοι τοπικοί φορείς. Υποβλήθηκε επίσης σε δύο διαγωνισμούς. Στο 

διαγωνισμό «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2017-2018» όπου εξασφάλισε το 1ο Παγκύπριο 

Βραβείο και στο διαγωνισμό «Πρόγραμμα Νεολαία και Εθελοντισμός 2017-2018» όπου και 

εξασφάλισε το 2ο Παγκύπριο Βραβείο ως έργο που προάγει τον πολιτιστικό εθελοντισμό.  

Όπως τόνισε και η ίδια η Dr. Erin Gibson με δική της παρέμβαση στο μαθητικό συνέδριο που 

πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, η έρευνα που έχουν κάνει τα παιδιά είναι πολύ σημαντική, 

γιατί διδάσκει στα παιδιά την αξία του τοπικού τους παρελθόντος. Τα παιδιά μιλώντας σε γονείς, 

παππούδες και γιαγιάδες και καταγράφοντας τις ιστορίες τους, κατάφεραν να κρατήσουν την 

Ασίνου ζωντανή. Θεωρεί ότι πρέπει να γνωρίζουμε το παρελθόν μας, τόσο το μακρινό όσο και το 

πρόσφατο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον με δύναμη και περηφάνεια, 

γνωρίζοντας την ταυτότητά μας. 

Η όλη ερευνητική εργασία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στηρίζεται στην αξιοποίηση των αρχών 

της βιωματικής μάθησης, ενώ έχει επιτευχθεί η αξιοποίηση των βιωμάτων των μαθητών, η 

ενθάρρυνση της δημιουργικής τους έκφραση και η προώθηση τέλος ενός ζωντανού τρόπου 

σύνδεσης με τη γνώση. Καταληκτικά παραθέτονται σχόλια από τους ίδιους τους μαθητές:  
«Μου άρεσε ιδιαίτερα η επίσκεψη στο χωριό Ασίνου και η έρευνα επιφάνειας. Ήταν μια πολύ 

ωραία εμπειρία γιατί ήταν σαν να ανταλλάξαμε ρόλους με έναν ερευνητή. Τώρα αυτός ο κόμπος 

αρχίζει να λύνεται και να βρίσκουμε την άκρη του νήματος. Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να έχω δύο 

επαγγέλματα. Το ένα είναι αυτό του ερευνητή». Μυριάνθη  

«Μου άρεσε πολύ που είχα την ευθύνη της μετάφρασης». Γιάννης  

«Μου άρεσε πολύ γιατί έμαθα την ιστορία ενός χωριού που δεν γνώριζα». Χρίστος  

«Μου άρεσε πολύ η επίσκεψη στο χωριό Ασίνου γιατί ζωγράφισα ένα κομμάτι από το σπίτι 

του κ.Παναγιώτη Λόππα. Επίσης η ποσοτική έρευνα με ενθουσίασε γιατί κάναμε διάφορους 

πίνακες. Αν βρισκόμουν μπροστά σε δύο μονοπάτια, θα επέλεγα και πάλι το δρόμο της έρευνας!» 

Μαρίνα  
«Μέσα από αυτή την εργασία γίναμε για λίγο αρχαιολόγοι και μου άρεσε πολύ. Ιδιαίτερα την 

ευθύνη που είχα για την χαρτογράφηση του οικισμού». Φρόσω  

«Μου άρεσε πάρα πολύ η εργασία μας γιατί έμαθα πράγματα που δεν ήξερα και δεν είχα 

φανταστεί». Σώτια  

«Εμένα μου άρεσε πολύ όταν πήγαμε στο χωριό Ασίνου και μπήκα στο σπίτι του κ.Σολωμού 

(του τελευταίου κατοίκου του χωριού) μαζί με τον Μιχάλη και τον Νικόλα. Νιώσαμε συγκίνηση 

όταν είδαμε ακόμη κρεμασμένη τη φανέλα του στον τοίχο». Θεόδωρος  
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«Μου άρεσε πολύ που διασταυρώναμε τα στοιχεία που βρίσκαμε». Κάλια  

«Μου άρεσε πολύ η επίσκεψή μας στον οικισμό της Ασίνου, γιατί είχα και την ευθύνη της 

καταγραφής των κτηρίων». Νικόλας  

«Μου άρεσε ιδιαίτερα η χορήγηση των ερωτηματολογίων σε παππούδες και γιαγιάδες». 

Χασάν  
«Αυτό που θεωρώ πιο σημαντικό από όλη την εργασία μας είναι την δημοσίευση άρθρων από 

εμάς τα παιδιά, έτσι ώστε να κάνουμε την Ασίνου ευρύτερα γνωστή». Χρίστος  

«Μου άρεσε πολύ που πήγα με την ομάδα μου και πήραμε συνεντεύξεις. Νιώσαμε 

δημοσιογράφοι και καταλάβαμε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά τους». Ευγενία  

«Μου άρεσε ιδιαίτερα η διαδικασία των συνεντεύξεων και ο διαχωρισμός τους σε 

πρωτογενείς (αυτοί που έζησαν στο χωριό Ασίνου) και δευτερογενείς (αυτοί που άκουσαν από 

γονείς ή άλλους κατοίκους για το χωριό) πηγές». Μιχάλης  

«Πρώτη φορά επισκέφθηκα το χωριό Ασίνου, το χωριό που έζησε η γιαγιά μου και 

συγκινήθηκα πολύ». Λάμπρος  

 «Μου άρεσε πολύ η επίσκεψή μας στο Κρατικό Αρχείο και η διαδικασία που έπρεπε να 

ακολουθήσουμε». Αλίκη  

«Μου άρεσε πολύ που είχαμε σε κάθε δραστηριότητα συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη». Λιν  
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Περίληψη 

Στο δημοτικό σχολείο η υλοποίηση ολοκληρωμένων και άρτια σχεδιασμένων διδακτικών 

παρεμβάσεων μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και αποδοχή ενός αξιακού συστήματος από τους 

μαθητές και τη διαμόρφωσή τους σε υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες. Στην παρούσα εργασία 

εστιάζουμε στη σχεδίαση και την εφαρμογή διδακτικού σεναρίου για το θέμα των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και της ισότητας των φύλων. Αξιοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και 

ψηφιακό, από διεθνείς φορείς και οργανισμούς, υλοποιήθηκαν δραστηριότητες σχετικές με το θέμα 

με χρονική διάρκεια δύο διδακτικών ωρών. Η εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα σε δημοτικό 

σχολείο των Ιωαννίνων κατά το σχολικό έτος 2018-2019 με συμμετέχοντες μαθητές της Ε΄ τάξης. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επισημαίνεται μεταξύ άλλων η 

κατανόηση των εννοιών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων 

και της διάκρισης, καθώς επίσης και ο ρόλος της διεπιστημονικότητας στη διαμόρφωση των 

διδακτικών πρακτικών και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. 

 

Λέξεις κλειδιά: ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατική εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, 

διακρίσεις 

1. Εισαγωγή 

Το Υπουργείο Παιδείας (μέσω ΙΕΠ), η Ευρωπαϊκή Ένωση, η UNESCO και ο ΟΗΕ προωθούν 

δράσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αγωγή του δημοκρατικού πολίτη μέσα από τα 

αναλυτικά προγράμματα, τη δημιουργία ιστότοπων με εκπαιδευτικό υλικό [όπως: Δημοκρατική 

Παιδεία, (https://www.demopaideia.gr/), EDC / HRE-Education for Democratic Citizenship and 

Human Rights Education- Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, EUDEC- European Democratic Education Community-Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη 

δημοκρατική παιδεία, COMPASS και COMPASSITO (Εγχειρίδια για την εκπαίδευση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα με νέους/-ες και παιδιά αντίστοιχα)], αλλά και με διεθνείς πρωτόβουλίες 

και δεσμεύσεις, όπως είναι το Πλαίσιο δράσης του Ντακάρ (2002-2015).  Το Πλαίσιο Δράσης του 

Ντακάρ (The Dakar Framework for Action, 2000) ένα νέο παγκόσμιο πρόγραμμα προτεραιότητας 

που αναπτύχθηκε στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εκπαίδευση το 2000, επικυρώνει την ανάγκη για 

τη διεθνή εφαρμογή της «ποιοτικής εκπαίδευσης», η οποία ορίζεται ως εκπαίδευση πέρα από την 

παραδοσιακή σχολική διδακτέα ύλη, ώστε να συμπεριλάβει μια προσέγγιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και κατ’ επέκταση νέους  τομείς, όπως η πολιτισμική διαφορετικότητα, η 

πολυγλωσσία στην εκπαίδευση, η ειρήνη, η απουσία βίας, η αειφόρος ανάπτυξη και οι δεξιότητες 

ζωής.   

Η εκπαίδευση των παιδιών στα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό 

εργαλείο για τη διαμόρφωση συνείδησης και στάσης ενεργού πολίτη που αναλαμβάνει δράση, 

συμμετέχει, παρεμβαίνει στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, προασπίζεται τις οικουμενικές 

πανανθρώπινες αξίες και αποκτά σημαντικό ρόλο στο οικοδόμημα της παγκόσμιας πολιτιστικής, 
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κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας και δικαιοσύνης (Brander et al., 2010). "Η εκπαίδευση 

πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την 

κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις 

θρησκευτικές ομάδες και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για 

τη διατήρηση της ειρήνης" (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 1948, Άρθρο 

26). Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητα για τη δημοκρατική ανάπτυξη, την ιδιότητα του 

πολίτη  και τη συνειδητή κοινωνική εμπλοκή. Η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η ισότητα 

και η διαφορετικότητα αποτελούν κύριες δημοκρατικές αξίες.  

Η δημοκρατία θεωρείται ιδανικό πολίτευμα, διότι μεταξύ άλλων όλοι οι άνθρωποι έχουν ίση 

αξία, αξίζουν τον ίδιο σεβασμό και πρέπει να τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες, για να συμμετέχουν 

ενεργά στη ζωή και στην κοινωνία. Η διαφορετικότητα αναφέρεται στην ποικιλία που 

δημιουργείται σε κάθε κοινωνία με την παρουσία διαφορετικών τρόπων θεώρησης των 

καταστάσεων και τρόπων ζωής, που προκύπτουν συνήθως από την επιρροή διαφορετικών 

πολιτισμικών και θρησκευτικών παραγόντων, αλλά και από διαφορετικές θεωρήσεις ζητημάτων, 

όπως αυτά του φύλου, της κοινωνικής τάξης, της ηλικίας, της ικανότητας και τη δεξιότητας, της 

γλώσσας κ.ά. (Brunnbauer, 2000). Οι πρόσφατες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη 

και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως η οικονομική αλληλεξάρτηση, ο ρατσισμός, η τρομοκρατία, 

έχουν καταστήσει την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπαίδευση για την ιδιότητα 

του δημοκρατικού πολίτη βασικές προτεραιότητες για τις κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία. 

Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη 

συμβαδίζουν, καθώς στοχεύουν στην εκπαίδευση για τη δημοκρατία. Και οι δυο μορφές 

εκπαίδευσης οδηγούν τα νεαρά άτομα στην κατανόηση και υιοθέτηση θεμελιωδών αξιών και στην 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση στην ιδιότητα του δημοκρατικού πολίτη 

επικεντρώνεται στο «πολίτη-παιδί» και στοχεύει να διδάξει στα παιδιά να είναι ενεργά και 

υπεύθυνα μέλη των κοινοτήτων τους. Από την άλλη μεριά, η εκπαίδευση στα ανθρώπινα 

δικαιώματα δίνει έμφαση στην προώθηση της ισότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

συμμετοχής και της κοινωνικής εμπλοκής για τον κάθε άνθρωπο. Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα 

δικαιώματα περιλαμβάνει την ιδιότητα του πολίτη ως μια από τις βασικές της θεματικές, και η 

εκπαίδευση για την ιδιότητα του δημοκρατικού πολίτη βασίζεται στις αξίες των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Και οι δυο προσεγγίσεις εξυπηρετούν την ανάπτυξη της δημοκρατίας, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης (Flowers, 2012).  

Το Συμβούλιο της Ευρώπης κάνει λόγο για «Παιδεία της Δημοκρατίας» και εννοεί την 

εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, καθώς και όλες εκείνες τις 

πρακτικές και τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στο να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με 

γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση των βασικών αρχών της δημοκρατίας. Επιχειρείται παράλληλα 

να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές με σκοπό την ενδυνάμωσή τους, έτσι ώστε να ασκούν 

και να υπερασπίζονται τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην κοινωνία, να 

εκτιμούν τη διαφορετικότητα και να έχουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή, με στόχο την 

προώθηση και την προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Χάρτης του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Σύστασης CM/ Rec (2010) της Επιτροπής Υπουργών). Η 

εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα αφορά, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, που εστιάζουν στην προώθηση ισότητας στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και της διαπολιτισμικότητας. Η Διεθνής Αμνηστία υπογραμμίζει ότι «η 

εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθοριστική για τον καθορισμό υποβοσκουσών 

αιτιών παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πρόληψη καταπάτησης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, την καταπολέμηση διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας και την ενίσχυση της 

συμμετοχής των ανθρώπων σε διαδικασίες λήψης δημοκρατικών αποφάσεων» 

(https://www.human-rights-education.com/el/ekpaideusi-sta-anthrwpina-dikaiwmata/). Τον 
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Δεκέμβριο του 2011, το Γενικό Συμβούλιο υιοθέτησε την Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για 

την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Διακήρυξη αναγνωρίζει ότι «όλοι έχουν το 

δικαίωμα να γνωρίζουν, να αναζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για όλα τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις θεμελιώδεις πληροφορίες, και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα», (United Nations Declaration on Human Rights Education and 

Training, 2012) και ότι «η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθοριστική για την 

καλλιέργεια παγκόσμιου σεβασμού και διατήρησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τις αρχές της καθολικότητας, αδιαιρετότητας και 

αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», (https://www.human-rights-

education.com/el/ekpaideusi-sta-anthrwpina-dikaiwmata/). Το σχολείο αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών/τριών για τη μελλοντική τους κοινωνική 

ζωή. Μέσα στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες οι μαθητές/τριες θα υιοθετήσουν δημοκρατικές 

πεποιθήσεις, μόνο όταν βιώνουν τις δημοκρατικές αξίες στην καθημερινότητά τους και οι οποίες 

μετατρέπονται σε αφομοιωμένη γνώση (Νικολάου κ.ά., 2018). Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η 

διαμόρφωση των συνθηκών κατά τη διδασκαλία των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, στις οποίες ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών και να ενισχύσει τα κίνητρα μάθησης. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω θεωρήσεων και του ευρύτερου προβληματισμού για τη 

δημοκρατική εκπαίδευση υλοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση με σχεδιασμό και οργάνωση 

διδακτικού σεναρίου για τους μαθητές της Ε΄τάξης δημοτικού σχολείου στο μάθημα «Κοινωνική 

και Πολιτική Αγωγή» αλλά και με συμμετοχή και άλλων γνωστικών αντικειμένων όπως η Ιστορία, 

η Γεωγραφία, η Νεοελληνκή Γλώσσα και Λογοτεχνία καθώς και οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μεθοδολογία 

Το θέμα της διδακτικής παρέμβασης ήταν «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των 

φύλων μέσα στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες» με τίτλο:  «Είμαστε ίσοι στη δημοκρατία;». 

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν η κατανόηση της σύγχρονης κοινωνικής 

πραγματικότητας, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές του δημοτικού σε θέματα 

ισότητας των φύλων και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες αναφορικά με την ιδιότητα του 

δημοκρατικού πολίτη. H ενσυναίσθηση αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την κατανόηση της ίσης 

και ισάξιας μεταχείρισης των ανθρώπων, για τη ρύθμιση της ατομικής κοινωνικής συμπεριφοράς 

και των διαπροσωπικών σχέσεων και καλλιεργείται σε μικρή ηλικία στο πλαίσιο διαμόρφωσης της 

προκοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών (Davis, 1994).  

Το κλειδί για τον ορισμό της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο σκοπός της, 

αφού όποια και να είναι η μεθοδολογία ή το πλαίσιο, επικεντρώνεται πάντα στην ανάπτυξη μιας 

κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην παρούσα εργασία η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η  

ομαδοσυνεργατική και οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές της ανακαλυπτικής, 

διερευνητικής, επικοινωνιακής και βιωματικής μάθησης ενταγμένες στο πλαίσιο της 

διεπιστημονικής/διαθεματικής προσέγγισης. Η εκπαιδευτική δράση µέσα από διαδικασίες 

«διάχυσης» (infusion) εφάρμοσε βασικές αρχές της διεπιστημονικότητας και κατάφερε να εντάξει 

την αγωγή του δημοκρατικού πολίτη στα υπάρχοντα γνωστικά αντικείμενα. Κύρια μεθοδολογική 

λύση για τη διεπιστημονική αλλά και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης αποτελούν οι διδακτικές 

παρεμβάσεις με τη μορφή μ-σεναρίου που επιχειρούν να δημιουργήσουν συµπράξεις µαθηµάτων 

όπως η διδακτική παρέμβαση που περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενες ενότητες. Η μελέτη από 

τους μαθητές λογοτεχνικών και ιστορικών κειμένων, η αναφορά σε γεωγραφικές περιοχές 

ενδιαφέροντος, η καταγραφή πληροφοριών και η εξαγωγή συμπερασμάτων δημιούργησαν ευνοϊκές 

συνθήκες για εφαρμογή της διεπιστημονικότητας στην τάξη. Τέλος, η ανάπτυξη εννοιολογικού 
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χάρτη και η δημιουργία αφίσας με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών καθιστούν πολύτιμη τη 

βοήθεια των ΤΠΕ με τις οποίες καλούμαστε σήμερα να κατανοήσουμε τον κόσμο στην ολότητά 

του, μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση των φαινομένων δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό 

μαθησιακό περιβάλλον για την ανάπτυξη διεπιστημονικών και διαθεματικών διδακτικών 

δραστηριοτήτων (Μπίκος, 2015). 

2.2. Δομή του διδακτικού σεναρίου 

Τίτλος: "Είμαστε ίσοι στη δημοκρατία;" 

Τάξη: Ε΄ τάξη 

Διάρκεια: δύο διδακτικές ώρες (90') 

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Νεοελληνική 

Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, ΤΠΕ 

Διδακτικοί στόχοι: 

 Να γνωρίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τις διεθνείς συμβάσεις 

 Να προσδιορίσουν την έννοια της Δημοκρατίας στην καθημερινότητά τους 

 Να κατανοήσουν τη σύνδεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη δημοκρατία 

 Να αντιληφθούν τη διαφορά του βιολογικού από το κοινωνικό φύλο 

 Να συνειδητοποιήσουν την υποχρέωση του δημοκρατικού πολίτη να προασπίζει τα 

δικαιώματα των γυναικών 

 Να αναλάβουν δράση για την προβολή του θέματος της ισότητας των φύλων. 

 

Με τη συζήτηση που ακολούθησε επιδιώχθηκε οι μαθητές να:  

 Διακρίνουν τους ορισμούς της «δημοκρατίας» και των «δικαιωμάτων»  

 Αναγνωρίσουν τις αξίες της ελευθερίας και της ισότητας και πώς σχετίζονται με τις αξίες 

που στηρίζουν τη σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων   

 Αναγνωρίσουν τα οφέλη, τις προκλήσεις και τις υποχρεώσεις του υποκειμένου που ζει σε 

μια  δημοκρατική κοινωνία 

 Συζητήσουν τρόπους με τους οποίους η ανθρωπότητα διασφαλίζει τη δημοκρατία και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα  

 Εξοικειωθούν με τη διαδικασία της ενσυναίσθησης 

 Εργαστούν σε ομάδες και να λειτουργήσουν από κοινού  

 Καλλιεργήσουν την κριτική και τη δημιουργική σκέψη και να αναπτύξουν δεξιότητες 

διαπραγμάτευσης και συλλογικής λήψης αποφάσεων 

 Εξασκήσουν τη δημιουργικότητά τους. 

2.3. Αναλυτική περιγραφή: 

Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε τρεις ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα συμπλήρωσε 

τέσσερα (4) Φύλλα Εργασίας και ένα (1) Φύλλο Αναστοχασμού σε τρεις (3) φάσεις και με 

συνολική διάρκεια δύο (2) διδακτικών ωρών. 

Α΄ φάση: 

Στην Α' φάση δόθηκε το πρώτο Φύλλο Εργασίας και έγινε ανίχνευση των πρότερων γνώσεων 

στις ομάδες των μαθητών, όπως αυτές είναι διαμορφωμένες στην καθημερινότητα της τάξης, με 

την τεχνική του καταιγισμού ιδεών χρησιμοποιώντας το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Cmaptools. Τo λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης CmpaTools ανήκει, μαζί με άλλα 

παρεμφερή λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, στα περιβάλλοντα ποιοτικής μοντελοποίησης 

και αποτελεί έναν τρόπο αναπαράστασης και επικοινωνίας της γνώσης με βασικό χαρακτηριστικό 

την αναπαράσταση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις έννοιες που δομούν ένα 
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συγκεκριμένο θέμα. Η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών συνεισφέρει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ως μέσο για την οργάνωση του περιεχομένου κάποιου μαθήματος από τον εκπαιδευτικό, 

ως «εποπτικό εργαλείο για διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος 

σπουδών, ως γνωστικό εργαλείο, για οικοδόμηση εννοιών και γνώσεων, ως εργαλείο αξιολόγησης 

των μαθητών (μέσω σύγλρισης δύο ή περισσόυτερων εννοιολογικών χαρτών), ως εργαλείο για την 

ανάδυση και την καταγραφή των αναπαραστάσεων των μαθητών, ως μέσο γα αναταλλαγή και 

επικοινωνία ιδεών όταν χρησιμοποιούνται για τη συλλογική κατασκευή εννοιολογικών χαρτών και ως 

μέσο για σχεδίαση εφαρμογών υπερμέσων» (Κόμης, 2004). To Cmaptools διατίθεται δωρεάν από το 

Institute for Human & Machine Cognition (IHMC) της Florida μεταφρασμένο στα Ελληνικά.  

Ακολούθησε η μελέτη από τους μαθητές/τριες της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και η εκπόνηση της δεύτερης δραστηριότητας του Φύλλου Εργασίας,  όπου οι ομάδες 

έπρεπε να συμπληρώσουν σε πίνακα τα ανθρώπινα δικαιώματα που δεν είχαν προτείνει στον 

εννοιολογικό χάρτη κατά τη διαδικασία του καταιγισμού ιδεών, αλλά διάβασαν στις πηγές που 

δόθηκαν στις ομάδες εργασίας. 

 

 
 

Εικόνα 10: 1ο Φύλλο Εργασίας 

Β΄ φάση: 

Στη Β' Φάση δόθηκαν τα δυο επόμενα Φύλλα Εργασίας. Στο δεύτερο Φύλλο Εργασίας οι 

μαθητές έπρεπε να διατυπώσουν τη γνώμη τους σε δηλώσεις που εκφράζουν στερεότυπα κατά των 

γυναικών με τη μορφή της επιλογής ΣΥΜΦΩΝΩ/ΔΙΑΦΩΝΩ και να συμμετάσχουν στη συζήτηση 

σχετικά με τις απαντήσεις που έδωσαν. Γίνεται, επίσης, αναφορά στα δικαιώματα του παιδιού μέσα 

από τη μελέτη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και προχωρούν στη δημιουργία και 

διακόσμηση καρτελών με τα βασικά δικαιώματα του παιδιού τις οποίες αναρτούν στην τάξη.  
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Εικόνα 11: 2ο Φύλλο Εργασίας 

 

Στο τρίτο Φύλλο Εργασίας έγινε διάκριση των εννοιών «Βιολογικό Φύλο» και «Κοινωνικό 

Φύλο» αξιοποιώντας πληροφοριακό και διδακτικό υλικό από το εκπαιδευτικό πακέτο κατά της 

έμφυλης βίας, Break-Breaking the cycle (2018). Ακολούθησε δραματοποίηση με την τεχνική της 

παγωμένης εικόνας. Οι μαθητές/τριες έπρεπε να φανταστούν πώς θα παρουσιάσουν με απλό για το 

θεατή τρόπο σκηνές της καθημερινότητας, όπου άντρες και γυναίκες συνυπάρχουν, λειτουργούν, 

δημιουργούν, συνεργάζονται, συγκρούονται κ.ά. 

 

 
 

Εικόνα 12: 3ο ΦύλλοΈργασίας 
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Γ΄ φάση: 

Στην Γ' φάση δόθηκαν στις ομάδες βιβλία που παρουσιάζουν σημαντικές γυναικείες 

προσωπικότητες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και μοιράστηκε το τέταρτο Φύλλο 

Εργασίας σε κάθε ομάδα μαθητών/τριών. Τα μέλη κάθε ομάδας επέλεξαν, μετά από συζήτηση και 

συμφωνία, τέσσερις προσωπικότητες, κατέγραψαν στο Φύλλο Εργασίας τα πιο σημαντικά στοιχεία 

της βιογραφίας τους και τα παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης.  

Ακολούθησε ανάγνωση της ιστορίας της Σταχτοπούτας με αντιστροφή των ρόλων, όπως 

παρουσιάζεται στο εκπαιδευτικό υλικό Μικρή Πυξίδα-Compasito (2012), ένα εγχειρίδιο 

εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, συλλογικό έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Βασικός ήρωας είναι ένα ορφανό αγόρι και η ιστορία εξελίσσεται με τον τρόπο που γνωρίζουν ήδη 

τα παιδιά, αλλά με το γυναικείο φύλο του πρίγκιπα. 

 

 
 

Εικόνα 13: 4ο Φύλλο Εργασίας 

 

Η διδακτική παρέμβαση συνεχίστηκε στο Φύλλο Αναστοχασμού με συζήτηση και 

συμπλήρωση του τελικού εννοιολογικού χάρτη για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως συνέχεια 

προηγούμενης δραστηριότητας από το πρώτο Φύλλο Εργασίας. Ως τελική δρατηριότητα ζητήθηκε 

από τις ομάδες των μαθητών/τριών να προχωρήσουν στη δημιουργία αφίσας αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες του λογισμικού παρουσιάσεων Microsoft Office, Power Point, στο οποίο κατείχαν 

δεξιότητες χρήσης σε ικανοποιητικό επίπεδο από ενασχόλησή τους σε άλλες εργασίες αλλά και στο 

μάθημα των ΤΠΕ που διδάκονται σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι αφίσες που 

δημιούργησαν τα παιδιά αναρτήθηκαν στις αίθουσες του σχολείου με στόχο την ενημέρωση των 

συμμαθητών/τριών τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη δημοκρατία. Αυτή η δραστηριότητα 

αποτέλεσε τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης της παρέμβασης και των μαθητών. 
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Εικόνα 14: Φύλλο Αναστοχασμού και αφίσα μαθητών 

2.3. Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές/τριες 

ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό και συμμετείχαν με ενδιαφέρον στη διαδικασία της 

μάθησης με την υποστήριξη των νόμων και των συμβάσεων από αξιόπιστες πηγές τηρώντας τον 

προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης. Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν από το σύνολο των 

μαθητών/τριών της τάξης ακόμη και από εκείνους/ες που συνήθως έχουν μικρό βαθμό συμμετοχής 

στις καθημερινές δράσεις του σχολείου. Από τον διάλογο που ακολούθησε αποδείχθηκε ότι οι 

μαθητές/τριες συνειδητοποίησαν με ερευνητικό και δημιουργικό τρόπο τις έννοιες δημοκρατία, 

ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων. Εξέφρασαν, μέσω των απαντήσεών τους, τη γνώμη 

τους για τα στερεότυπα των φύλων και προβληματίστηκαν σχετικά με τις διαφορές του 

"βιολογικού" από το "κοινωνικό" φύλο. Επεσήμαναν με επιτυχία τις περισσότερες φορές τα 

χαρακτηριστικά των κοριτσιών και των αγοριών που αφορούν στο κοινωνικό φύλο και όχι στο 

βιολογικό. Στη δραστηριότητα "Συμφωνώ/Διαφωνώ" ενδεικτικά στη δήλωση "Τα αγόρια δεν 

κλαίνε" το σύνολο των αγοριών απάντησε "Διαφωνώ" και αντίστοιχα στη δήλωση "Τα κορίτσια δεν 

κάνουν για αρχηγοί" η πλειοψηφία των κοριτσιών απάντησε αρνητικά. Την ίδια εικόνα είχαν οι 

απαντήσεις τους και στις υπόλοιπες δηλώσεις. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως επειδή τα 

παιδιά εργάζονται καθημερινά σε μεικτές ομάδες δεν ήρθαν σε αντιπαλότητα, λόγω του 

διαχωρισμού σε κορίτσια και αγόρια για τις απαντήσεις, αλλά επέδειξαν σεβασμό στη γνώμη του 

συμμαθητή ή της συμμαθήτριάς τους. Μάλιστα, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές/τριες απαντούσαν 

αυθόρμητα και αβίαστα.  

Επίσης, από τις βιογραφίες σημαντικών γυναικείων προσωπικοτήτων (Flowers, 2012, Σχίνα, 

2017, Κάλβερτ, 2018) από το χώρο της επιστήμης, της τέχνης, του αθλητισμού κ.ά οι μαθητές 

γνώρισαν σημαντικά επιτεύγματα τόσο νεαρών κοριτσιών που πλησιάζουν στην ηλικία τους όσο 

και μεγαλύτερων γυναικών που διακρίθηκαν διεθνώς στη σύγχρονη εποχή αλλά και σε παλιότερες 

χρονικές περιόδους, στις οποίες τα δικαιώματα που αναγνωρίζονταν στις γυναίκες ήταν ελάχιστα. 

Διαπιστώθηκε, συνεπώς, η σημασία της μελέτης των ιστορικών στοιχείων που συνδέονται με την 

ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία ερμηνεύουν τόσο παγκόσμια όσο και διαχρονικά 

φαινόμενα και αποτελούν μοναδικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών.  

Τέλος, η δημιουργία και συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη έδωσε μέσω της 

σημασιολογικής οργάνωσης τη δυνατότητα νέων κινήτρων μάθησης και ενέπνευσε την κριτική 
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σκέψη και στάση σε σχέση με τα φαινόμενα άσκησης βίας και μίσους με ρατσιστικά 

χαρακτηριστικά. 'Ολοι οι μαθητές/τριες έδωσαν τις προτάσεις τους στη συμπλήρωση του 

εννοιολογικού χάρτη και πολλά παιδιά καθοδηγούσαν τον συντονιστή της ομάδας στην ιεράρχηση 

των δικαιωμάτων λέγοντας "αυτό είναι πιο σημαντικό, να του βάλουμε πιο έντονο χρώμα στον 

κόμβο" ή " εκείνο να μπει πιο ψηλά από το άλλο" κ.λπ. Έτσι εργάστηκαν οι ομάδες και στην 

κατασκευή της αφίσας, όπου επιστράτευσαν όλες τις τεχνικές γνώσεις, για να συνθέσουν τις 

εικόνες, τα κείμενα και τα σχήματα. 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας κατέδειξαν την αναγκαιότητα μιας δημοκρατικής 

εκπαίδευσης που οφείλει να οδηγεί «στην καλλιέργεια οικουμενικών δημοκρατικών αξιών και στον 

σεβασμό των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών, γηγενών και μη, εντός 

της πολιτικής κοινότητας αλλά και στον κόσμο» (Καραλής κ.ά., 2008). Η δημοκρατία στηρίζεται, 

ως θεωρία και ως πράξη, στον πολίτη της. Η εκπαίδευση αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη 

δημοκρατία και τη διαμόρφωση του δημοκρατικού, ενεργού πολίτη. Η εκπαίδευση είναι εκείνη που 

καλείται να προσδώσει στο άτομο όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη μετουσίωση της 

δημοκρατίας σε πράξη, να μεταδώσει τις αξίες που αποτελούν τα θεμέλια της δημοκρατίας, να 

εμπνεύσει το άτομο και να του εμφυσήσει την επιθυμία να έχει ενεργό ρόλο στα κοινά και να 

προασπίζεται τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

Οι διδακτικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν στη σχολική τάξη πρωτότυπα κείμενα και 

διδακτικό υλικό από αξιόπιστες πηγές βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν με πολλαπλές 

ερμηνείες κοινωνικά γεγονότα και φαινόμενα, να συνειδητοποιούν την ευθύνη κάθε ατόμου σε μια 

δημοκρατική κοινωνία, να μαθαίνουν να συνεργάζονται, να εκφράζονται ελεύθερα αλλά και να 

προβληματίζονται με όσα παρατηρούν να συμβαίνουν γύρω τους. Ακόμη, σχετικά με τον 

εκπαιδευτικό τον βοηθούν να υπερβαίνει τα προβλήματα των παραδοσιακών διαλέξεων, να 

προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και να δίνει νέα κίνητρα μάθησης εντάσσοντας τη 

βιωματική και άτυπη μάθηση στη σχολική αίθουσα με αποτέλεσμα να γίνεται το σχολείο πιο 

ελκυστικό και ενδιαφέρον για τους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2000). 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι στις διδακτικές παρεμβάσεις με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα 

συνδυάζονται βασικές αρχές  της Δημοκρατικής Παιδείας με βασικό σκοπό την  κοινωνικοποίηση 

των μαθητών  στο χώρο του σχολείου αλλά και την καλλιέργεια αξιών, όπως ο αλληλοσεβασμός 

και η αυτοεκτίμηση. Τα διαρκώς διογκούμενα παγκόσμια προβλήματα (ρατσισμός, πείνα, πόλεμοι, 

περιβαλλοντικά προβλήματα, μετανάστευση), αλλά και η ανάδυση νέων υπερεθνικών 

σχηματισμών, απαιτούν από την εκπαίδευση να αναδιατυπώσει τους στόχους της, έτσι ώστε μια 

πραγματικά δημοκρατική εκπαίδευση να στοχεύει στην καλλιέργεια οικουμενικών δημοκρατικών 

αξιών και στον σεβασμό των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών εντός 

της πολιτικής κοινότητας αλλά και στον κόσμο. Η εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του 

πολίτη και η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δύο έννοιες στενά συνυφασμένες 

μεταξύ τους, οι οποίες  αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Κρίνεται σκόπιμο να 

επισημανθεί η συμβολή της αγωγής του δημοκρατικού πολίτη για τους μαθητές ως προς την 

αναγνώριση των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων, την ευαισθητοποίηση σε 

θέματα ισότητας με παράλληλη ανάληψη δράσης, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και τη διαμόρφωση ενός υγιούς, υπεύθυνου, ενεργού και δημοκρατικού πολίτη. 
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ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

Παπαθωμά Χρύσα 

chrypapath@gmail.com 

εκπαιδευτικός ΠΕ02, Med, MA Co 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να δείξει πώς στην αρχαία τραγωδία Συμβολικό και 

Φαντασιακό διαπλέκονται σε μια οδυνηρή αλλά και ανακουφιστική, εντέλει, σύγκρουση στον 

ενδοψυχικό μας χώρο, ο οποίος δονείται από τις ενορμήσεις. Η Αντιγόνη της σοφόκλειας 

τραγωδίας είναι το παράδειγμα ενός υποκείμενου που ακολούθησε την επιθυμία του έως τις 

έσχατες συνέπειές της. Η επιθυμία της είναι μια ενόρμηση θανάτου, που προκαλεί τη συμβολική 

τάξη του κρατικού νόμου και  της ανδρικής αυθεντίας. 

 

Λέξεις-κλειδιά: επιθυμία, ενόρμηση, συμβολικό, φαντασιακό, αφήγηση 

Εισαγωγή 

Το αρχαίο θέατρο και η τραγωδία, με συστατικά στοιχεία τους τον μύθο και την μίμηση,  

εκπαιδεύουν τους θεατές σε μια νέα μορφή αντίληψης, εξασφαλίζουν την επικοινωνία μεταξύ της 

συνειδητής και της ασυνείδητης λειτουργίας του ψυχισμού, λειτουργούν ως πεδίο εξωτερίκευσης 

του νοητού μας κόσμου και οδηγούν, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, στην κάθαρση (Καββαθάς, 

χ.χ.). 

1. Τραγωδία και Μύθος: ο μύθος ως σημειωτικό σύστημα 

Η τραγωδία προσφεύγει στον μύθο όχι με την αρχική μαγικο-θρησκευτική σημασία του, αλλά 

την μεταγενέστερη σημασιοδότησή του, που τον μετατρέπει σε ένα δυναμικό σημειωτικό σύστημα 

συμβόλων και νοημάτων (Vernant & Vidal - Naquet, 1988). Ο  μύθος, στη συνείδηση του 

Αθηναίου πολίτη, αποτελεί μια ψευδή αφήγηση. Η αξία του έγκειται στο ότι αποτελεί μια συνεχή 

ροή αφηγηματικού λόγου φορτισμένου με γλωσσική σημασία, με νοηματική συνέχεια και 

εννοιολογική συνοχή δεδομένων που κατατάσσονται ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα (γλωσσικό, 

πολιτισμικό, ιδεολογικό κ.ά. ) (Γραμματάς, χ,χ.). 

Οι θεατές, με βάση τη λειτουργία της «θεατρικής σύμβασης» γνωρίζουν καλά ότι αυτό που 

συντελείται σκηνικά δεν είναι αληθινό. Το ενδιαφέρον τους δεν εστιάζεται τόσο στην 

πραγματικότητα, στην αλήθεια των γεγονότων, όσο στην αληθοφάνεια των καταστάσεων και στις 

http://noiazomaikaidrw.gr/wp-content/uploads/2015/07/Symbiosis_project_manual_final.pdf
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συνέπειες για τις ψυχο-συναισθηματικές και διανοητικές διεργασίες που προκύπτουν στη 

συνείδησή τους από  αυτά. Ο μύθος λειτουργεί ως  το κατεξοχήν «όχημα σημασίας» προκειμένου 

οι δραματικοί ποιητές να απευθυνθούν στο κοινό τους (Vernant,  1989).  

Αποτελεί αφήγηση η οποία συμπυκνώνει ένα βαθύ νόημα διαφορετικό από το έκδηλο. 

Πρόκειται για ένα είδος σκέψης, που διχοτομείται από την πραγματικότητα και διέπεται από την 

αρχή της ηδονής. Αφορά σε φαντασιακά παράγωγα της σκέψης, τα οποία δομικά προσιδιάζουν με 

το όνειρο: και τα δύο διέπονται από την αρχή της ηδονής και μας δείχνουν το ακατάλυτο των 

επιθυμιών. Ο μύθος αναπαριστά το «μέσα» μας, το ενορμητικό περιεχόμενο του ενδοψυχικού μας 

χώρου (Μπακιρτζόγλου, χ.χ.).  Mε την πολλαπλή δυναμική ανάγνωσης που διαθέτει, με την 

αμφισημία και το ακαθόριστο της αποκλειστικά μίας και μοναδικής ερμηνείας έρχεται να εκφράσει 

τη δυνατότητα, το ενδεχόμενο, το εναλλακτικό, ικανοποιώντας ποικιλότροπα τις πολλαπλές 

απαιτήσεις των θεατών, ανάλογα με τις προσληπτικές τους ικανότητες και τον ορίζοντα προσδο-

κιών τους (Vernant,  1989). 

2. Ψυχαναλυτική προσέγγιση 

2.1. Σύσταση του εαυτού - Συγκρότηση του υποκειμένου μέσω της γλώσσας 

Η ψυχαναλυτική θεωρία επιχειρεί να εξηγήσει τη διαδικασία σύστασης του εαυτού. Σύμφωνα 

με τον Λακάν, το βρέφος διαχωρίζεται από τη μητέρα όχι στη γέννα, αλλά όταν αρχίζει να μιλάει, 

μπαίνοντας, έτσι, στη συμβολική τάξη. Η απόκτηση της ομιλίας και οι κοινωνικές εντολές και 

απαγορεύσεις - που αντιπροσωπεύονται από τον πατέρα - λειτουργούν ως  τρίτος πόλος, που 

παρεμβαίνει και διασπά την αρχική δυάδα μητέρας και βρέφους. Ο διαχωρισμός εγγράφει την 

απώλεια, την απουσία και την έλλειψη στην καρδιά του νεογέννητου. Η έλλειψη αυτή καλύπτεται 

εν μέρει με την ταύτιση του βρέφους με σημαίνοντα, με εικόνες και λέξεις (Ντετί, 2000). 

Στο «στάδιο του καθρέφτη», το βρέφος, ηλικίας 6-18 μηνών, βιώνει μια αίσθηση αγαλλίασης, 

όταν αναγνωρίζει για πρώτη φορά την εικόνα του στον καθρέφτη ή στο βλέμμα της μητέρας. Η 

αντανάκλαση στον καθρέφτη κάνει το βρέφος να ταυτιστεί με ένα πλήρες και ολοκληρωμένο 

σώμα, να νιώσει ότι αποτελεί μια ανεξάρτητη και  ακέραιη μονάδα (Ράπτης, 2016). 

Η πρώτη αίσθηση ταυτότητας είναι, λοιπόν, έξω από το εγώ, μια εικόνα του εγώ που 

αποτελεί ψευδαίσθηση. Η αίσθηση ενότητας και μοναδικότητας που έχουμε είναι φαντασιακή.  

Όλη μας η ζωή ακολουθεί την ίδια λογική: η φαντασιακή τάξη μάς δημιουργεί ψεύτικες εικόνες, 

επιτυχίας, ευτυχίας, πληρότητας που μας επιτρέπουν ωστόσο να υπομένουμε την ανθρώπινη μοίρα 

των καθημερινών ματαιώσεων και αποτυχιών. Όπως η επιθυμία περνάει από την αναγνώριση, το 

ερώτημα «τι θέλει ο άλλος για να με αγαπήσει» μας βασανίζει ακατάπαυστα, αλλά δεν βρίσκει 

απάντηση μεγαλώνοντας την εναγώνια αναζήτηση (Κυβέλου, 2009). 

Η οπτική διαδικασία αποξένωσης και φαντασίωσης ολοκληρώνεται με την είσοδο στη 

γλώσσα. Η γλώσσα δημιουργεί αυθαίρετες συνδέσεις ανάμεσα στα σημαίνοντα και τα 

σημαινόμενα, ανάμεσα στις λέξεις και τα πράγματα. Η ταυτότητα και η σωματική ολότητα 

κατασκευάζονται με την εσωτερίκευση εξωτερικών εικόνων και λέξεων και την 

επαναλαμβανόμενη αναγνώριση των σημείων του εαυτού από τον άλλο. Η γλώσσα, επομένως, 

αποτελεί διαπλαστική δομή της υποκειμενικότητας, η οποία καθορίζει την πραγματικότητα του 

υποκειμένου και την πρόσβασή του σε αυτήν (Ράπτης, 2016). 

2.2. Ο νόμος του πατέρα 

Η διαδικασία διαχωρισμού και διαφοροποίησης του εαυτού από τη μητέρα ολοκληρώνεται με 

τον νόμο του πατέρα. Η διπλή οιδιπόδεια απαγόρευση της αιμομιξίας και της πατροκτονίας 

εμποδίζει το βρέφος να επιστρέψει στην πρωταρχική ενότητα με το μητρικό σώμα και οδηγεί το 

παιδί στην ταύτιση με τον πατέρα, δηλαδή με την κανονική κοινωνική τάξη με τις διαφοροποιήσεις 

και ιεραρχίες της. Για την ψυχανάλυση, επομένως, η ανθρωπότητα συγκροτείται μέσω της 

διαίρεσης και του διαχωρισμού: διαίρεση από το μητρικό σώμα, μέσω του οιδιπόδειου νόμου του 
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πατέρα, από το ίδιο το σώμα μας μέσω της ναρκισσιστικής ταύτισης με την εικόνα, από τον άλλο 

άνθρωπο μέσω της αντικατάστασής μας από σημεία. Το εγώ είναι από την αρχή άλλο. Γεννιέται 

από τη συνάντησή του με τον μεγάλο Άλλο, το γλωσσικό-νομικό σύμπαν που διαχωρίζει και 

διαφοροποιεί εντάσσοντάς μας στις περίπλοκες κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις  (Δουζίνας, 2014). 

Ωστόσο, ένα υπόλοιπο της αρχικής ενότητας με το μητρικό σώμα επιβιώνει στην είσοδο στη 

συμβολική τάξη. Αυτό το υπόλοιπο, που ο Λακάν το ονομάζει Πραγματικό,  συμβολίζει την 

ακεραιότητα που χάσαμε, χωρίς ποτέ να έχουμε, και διακαώς επιθυμούμε. Μια ολότητα που είναι 

ταυτόχρονα αδύνατη (αφού ο εαυτός δημιουργείται μόνο μετά τον διαχωρισμό και δεν έχει 

πρόσβαση στην αρχική προ-γλωσσική  ενότητα) και απαγορευμένη (μέσω της λειτουργίας των 

οιδιπόδειων απαγορεύσεων). Δημιουργεί μια ασταμάτητη πίεση επιστροφής στην αρχική δυαδική 

ενότητα (την «ορμή του θανάτου»), η οποία γεννάει μια τρομακτική και πανίσχυρη απόλαυση, την 

jouissance. Το αντικείμενο της επιθυμίας μας – η πλήρωση του κενού της ύπαρξης – διαρκώς 

αναβάλλεται. Κατασκευάζουμε, λοιπόν, φανταστικά σενάρια που μετατοπίζουν τη ριζική επιθυμία 

προς κανονικά αντικείμενα και απολαύσεις. Προσκολλώμεθα σε φετίχ(καλύτερη δουλειά, 

περισσότερα χρήματα ή κοινωνική αναγνώριση), όμως η απόκτηση της φαντασίωσης δεν ικανο-

ποιεί την επιθυμία. Ο στόχος της επιθυμίας πάντοτε αναβάλλεται, γιατί η επιστροφή στο 

Πραγματικό είναι αδύνατη και απαγορευμένη (ο.π). 

Εδώ βρίσκεται η βάση του κοινωνικού δεσμού. Όταν διατυπώνουμε ένα αίτημα δεν ζητάμε 

απλώς από τον άλλο να ικανοποιήσει μια ανάγκη, αλλά και να μας προσφέρει ανεπιφύλακτα την 

αγάπη του. Η επιθυμία είναι πάντοτε επιθυμία για τον άλλο και δηλώνει ακριβώς το πλεόνασμα της 

ζήτησης επί της ανάγκης (ο.π). Για τον Lacan η επιθυμία εμφανίζεται συνδεδεμένη με μια έλλειψη 

που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από κανένα πραγματικό αντικείμενο. Ενώ η ενόρμηση έχει 

αντικείμενο, η επιθυμία στερείται αντικειμένου. Το αντικείμενο της ενόρμησης είναι πάντα ένα 

μετωνυμικό αντικείμενο της ίδιας της επιθυμίας (Κυβέλου, 2009). Η επιθυμία αναγκάζεται να 

φτιάχνει φαντασιακές κατασκευές και να μετατοπίζεται κάθε φορά που αυτές ματαιώνονται 

(Δουζίνας, 2014). 

Το επίκεντρο της θεωρίας του Lacan συνίσταται στον ισχυρισμό πως οι σχέσεις που 

καθορίζουν τη διαμόρφωση του υποκειμένου αποτελούνται από τη συνύφανση τριών επιπέδων: του 

Φαντασιακού, του Συμβολικού και του Πραγματικού. Το Φαντασιακό αναφέρεται στο χώρο των 

διυποκειμενικών σχέσεων, όπως βιώνονται από τα ανθρώπινα όντα. Το Συμβολικό ή ο «Μεγάλος 

Άλλος» έχει σχέση με τη γλώσσα και  αφορά στο χώρο της συγγένειας, του πνευματικού 

πολιτισμού, της ιστορίας και των θεσμών. Το Πραγματικό αντιστοιχεί στις οριακές υπαρξιακές 

εμπειρίες του σώματος του υποκειμένου. Αντιστέκεται στη συμβολοποίηση και εκφράζει το 

αδύνατο. Είναι η κατάσταση στην οποία υπήρξαμε ως νεογέννητα και από την οποία χωριστήκαμε 

για πάντα με την είσοδο μας στη γλώσσα, μια εποχή πληρότητας και αρμονίας με τον εξωτερικό 

κόσμο, όπου το Υποκείμενο αισθάνεται ένα και το αυτό με τη μητέρα του. Η είσοδος μας στη 

γλώσσα ορίζει το διαχωρισμό μας από αυτό, συνεχίζει όμως να εμφανίζεται σαν μια τραυματική 

εμπειρία, αφού κάποιες φορές αναγκαζόμαστε να αποδεχτούμε την υλικότητα της ύπαρξης μας. Τα 

επίπεδα αυτά δεν εμφανίζονται στην καθαρή μορφή τους  είναι πάντοτε διαλεκτικά συνυφασμένα, 

και γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να νοηθούν ως στατικές, διακριτές  οντότητες έξω από τις σχέσεις 

τους προς το υποκείμενο. Αποτελούν βαθμίδες του ψυχισμού  (Χριστοδουλίδη-Μαζαράκη, 1997). 

2.3. Τραγωδία και ψυχανάλυση 

Η τραγωδία έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο να συνειδητοποιήσει ο θεατής το πλασματικό, 

του επέτρεψε να συλλάβει τον εαυτό του ως τον δημιουργό ενός κόσμου που χαρακτηρίζεται από 

αντανακλάσεις, απατηλές παρουσίες, ομοιώματα (Bowlby,2007). Στηρίζεται στους αρχαίους 

μύθους, που είναι μετα-σχηματισμένα ίχνη επιθυμητών φαντασιώσεων του παρελθόντος, και 

παρουσιάζει μία φαντασιακή υπόθεση. Γι’ αυτό και τα τρομακτικά και οδυνηρά γεγονότα που 

εκθέτει στη σκηνή, προκαλούν ένα αποτέλεσμα διαφορετικό, μας αγγίζουν με τρόπο λιγότερο 
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επώδυνο, μας αφορούν αλλά από μακριά, καθώς τοποθετούνται σ’ έναν χώρο άλλον από αυτόν της 

ζωής (Μαρκαντωνάτος &  Τσαγγάλης, 2008). 

 Ο θεατής μέσω των ψυχολογικών συγκρούσεων και των συναισθημάτων των ηρώων, τα 

οποία βιώνει και ο ίδιος (έλεος, φόβος), επικοινωνεί με τις δικές του ασυνείδητες αναπαραστάσεις 

και συναισθήματα, με αποτέλεσμα  τη διεύρυνση  της συνείδησης, την καλύτερη αυτογνωσία, την 

ανακούφιση από τις συναισθηματικές φορτίσεις και τη βελτίωση της προσωπικότητάς του. Γι’ 

αυτούς τους λόγους η τραγωδία αποτελεί παιδευτικό μέσο τεράστιας αξίας (De Romilly, 1991).   

Σε συναισθηματικό επίπεδο, η επικοινωνία του συνειδητού μέρους του ψυχισμού  και του 

ασυνείδητου, προκαλεί ένα περίεργο συναίσθημα ανακούφισης. Μπορούμε να πούμε ότι  το Εγώ 

του θεατή νιώθει ικανοποίηση, επειδή γνώρισε συναισθήματα και αναπαραστάσεις που υπήρχαν 

απωθημένα στο ασυνείδητό του και τα οποία, κατά τη διάρκεια της παράστασης , επανήλθαν στη 

συνείδηση. Πρόκειται για την αριστοτελική Κάθαρση (Alford, 1992), την ψυχική κατάσταση που 

βιώνει ο άνθρωπος, όποτε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις επικοινωνίας, της εξωτερικής 

συνειδητής πραγματικότητας με την ασυνείδητη ψυχική πραγματικότητα. Τέτοιες προϋποθέσεις 

για κάθαρση δημιουργούνται και κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία. Η ψυχανάλυση είναι η 

μέθοδος  που ανακάλυψε και εφάρμοσε ο Φρόιντ με σκοπό την εξερεύνηση του ασυνειδήτου και 

την επικοινωνία του με την συνείδηση. Δεν είναι  τυχαίο ότι η Ψυχανάλυση, πριν πάρει το οριστικό 

της όνομα, λεγόταν  Καθαρτική μέθοδος (Μπακιρτζόγλου, χ.χ.). Όσο περισσότερες ευκαιρίες έχει 

ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του να βρεθεί σε καταστάσεις που του προκαλούν 

«κάθαρση», τόσο περισσότερο αυτός αγγίζει την πνευματική  και ψυχική ισορροπία. 

Ο Nίτσε (2010) στο έργο του ¨Η γέννηση της Τραγωδίας¨ υποστηρίζει ότι το είδος προκύπτει 

από τη σύγκρουση του προγενέστερου διονυσιακού στοιχείου, όπως αυτό ενυπάρχει στη μυθολογία 

και συνδέεται με  τον χορό, το διθύραμβο, τη μέθη, την ηδονική έκσταση, τη φύση, τις ορμές, την 

ένωση,  και του  απολλώνιου ορθολογισμού, όπως αυτός αναπτύχθηκε τον 5 αι. π.Χ.. Το 

απολλώνιο συνδέεται με τον κόσμο του  ονείρου, την φαινομενικότητα, την μαντική, τη φαντασία, 

τις πλαστικές τέχνες και την  ψευδαίσθηση.  Ο ¨Λόγος¨ του Απόλλωνα και το ¨Πάθος¨ του 

Διονύσου ως αντιθετικές δυνάμεις και φυσικές ενορμήσεις επιφέρουν τη σύγκρουση αλλά, τελικά, 

οδηγούν στη σύνθεση, σε μια ενότητα που επιτελείται μέσα από την τραγική ποίηση, κατεξοχήν 

του Σοφοκλή. Από τη μυστηριώδη αυτή ένωση  γεννήθηκε η αττική τραγωδία, την οποία  ο Νίτσε 

ονομάζει  Αντιγόνη & Κασσάνδρα μαζί, υπογραμμίζοντας την ανωτερότητα της σύζευξής τους και  

υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά  ότι  όσο πιο θαρραλέα διατηρείται η διονυσιακή διαύγεια, τόσο 

πιο καλά αναπτύσσεται η απολλώνια ψευδαίσθηση  (Νίτσε, 2010: 25-73). 

3. ¨Αντιγόνη¨  και ψυχανάλυση 

3.1. Υπόθεση της τραγωδίας 

Η υπόθεση της τραγωδίας αφορά στο πεπρωμένο του οίκου των Λαβδακιδών.  Στη Θήβα, 

μετά την αποκάλυψη των ανόσιων πράξεων του Οιδίποδα (πατροκτονία, αιμομιξία), οι γιοι του 

Ετεοκλής και Πολυνείκης εναλλάσσονται ανά έτος στην εξουσία. Ο Ετεοκλής αθετεί τη συμφωνία 

και ο Πολυνείκης στρέφεται με στρατό εναντίον της πόλης. Οι δύο αδελφοί αλληλοσκοτώνονται 

και ο άρχοντας Κρέων, θείος των παιδιών του Οιδίποδα,  θέλει να αποδώσει τιμές ταφής στον 

Ετεοκλή, ενώ αρνείται ακόμη και το θάψιμο για τον Πολυνείκη. Η Αντιγόνη επικαλούμενη τους 

άγραφους νόμους, τη Δίκη, αντιπαρατίθεται στον Κρέοντα, θάβει τον αδελφό της και τιμωρείται να 

κλειστεί ζωντανή στη σπηλιά του θανάτου. Στη συνέχεια ο Αίμων, γιος του Κρέοντα και 

αρραβωνιαστικός της Αντιγόνης, και η μητέρα του αυτοκτονούν, ο πρώτος κρατώντας στα χέρια 

του τη νεκρή Αντιγόνη και η δεύτερη μόλις μαθαίνει το θάνατο του παιδιού της. 

3.2. Ανάλυση 

 Η απόφαση της Αντιγόνης να θάψει τον αδερφό της Πολυνείκη, παραβιάζοντας την εντολή 

του Κρέοντα, ισοδυναμεί με πραγματική απόφαση θανάτου. Οι ψυχαναλυτικές μελέτες και 
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ερμηνείες της Αντιγόνης αποκλίνουν η μια από την άλλη, σηματοδοτώντας τα πολλαπλά στρώματα 

που ενυπάρχουν και  συνθέτουν την τραγικότητα της στάσης της. Υπογραμμίζουν : 

 την ασυνείδητη ενορμητική επιθυμία της συνένωσης με τη μητέρα 

 την ένταση της σχέση της με τον αδελφό, και την συνακόλουθη συνύπαρξη δύο 

διαφορετικών διακινήσεων, της τάσης για συνένωση μαζί του και της αναπόφευκτης 

τιμωρίας της αιμομικτικής επιθυμίας 

 την έντονη εκδήλωση ενός ισχυρού υπερεγώ, που υποστηρίζει μία απαίτηση αυτονομίας, 

έστω και με κίνδυνο τη ζωή, τόσο από τον πατέρα, όσο και από τον Κρέοντα  ( Κούντζα, Μ. 

&  Καψαμπέλης, Β., χ.χ)  

 την αμιγή επιθυμία της ως ενόρμηση θανάτου 

Η παρούσα προσέγγιση έχει ως αφετηρία τη γενικότερη τοποθέτηση ότι τα πρόσωπα της 

αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, στο σύνολό τους, απεικονίζουν καταστάσεις και βιώματα που  

φέρνουν το άτομο αντιμέτωπο με μια απαίτηση υπέρβασης του εαυτού. Πρόκειται για πρόσωπα 

που  κυνηγούν κάτι το άπιαστο. Ωστόσο, οι ψυχικές συγκρούσεις με τις οποίες παλεύουν οι ήρωες  

αντικατοπτρίζουν πανανθρώπινες ψυχικές καταστάσεις. Αλλιώς, δεν γίνεται κατανοητό πώς τα 

πρόσωπα του δράματος αποτελούν αντικείμενο καθαρτικής ταύτισης για τους θεατές τους. Ο 

εξαιρετικός τους χαρακτήρας – και η απαίτηση υπέρβασης που εμπεριέχουν – δεν έγκειται στον 

ασυνήθιστο χαρακτήρα της σύγκρουσης, αλλά στο γεγονός ότι η λύση είναι δύσκολο  έως αδύνατο 

να επιτευχθεί στις συγκεκριμένες περιστάσεις, εκτός εάν το άτομο κατορθώσει να ξεπεράσει τα 

ανθρώπινα όριά του, καταβάλλοντας βαρύ τίμημα. Η τραγωδία αναγνωρίζει ότι, πράγματι, οι 

συγκρούσεις και τα διλήμματα του ψυχισμού μας δεν είναι εύκολη υπόθεση, και μπορούν να μάς 

κοστίζουν και τη ζωή μας (Alford,1992, Bowra χ.χ.). 

Μέσα από  αυτό το πρίσμα, προκύπτει πλήθος ερωτημάτων, στα οποία θα εστιάσουμε, χωρίς 

βεβαίως να δώσουμε οριστικές απαντήσεις,  όπως: ποια είναι η απόφαση και η πράξη που διεκδικεί 

η Αντιγόνη, ενάντια στον Κρέοντα, ενάντια στο κοινό μέτρο της σύνεσης, ενάντια στον ίδιο το 

φόβο του θανάτου; Ποιος είναι αυτός ο "άπιαστος" για τους πολλούς αλλά ζωτικής σημασίας για 

την ίδια στόχος; Και ποιες ψυχικές δυνάμεις την κατευθύνουν τόσο αποφασισμένα προς αυτόν; 

Η  Αντιγόνη  διακατέχεται, σύμφωνα  με τον Λακάν, από ένα πάθος και μέσα από την 

υποκειμενική της θέση είναι που οδηγείται, όπως κάθε ήρωας, σε ένα όριο, και όχι μόνο. Ξεπερνάει 

αυτό το όριο, την άτη.  Υπάρχει μεν η πλάνη που επιφέρει η άτη αλλά αυτή η πλάνη συνδέεται με 

μια προσωπική αξία της Αντιγόνης, ένα καλό που σχετίζεται αποκλειστικά και μόνον με την 

επιθυμία της. Η δύναμη και το βάρος αυτού του καλού είναι το χαρακτηριστικό που της επιτρέπει 

να διαβεί το φραγμό της άτης. Η Αντιγόνη υπερβαίνει το όριο προπάντων μέσα από την επιθυμία 

της που σχετίζεται με την μέριμνά της για τον οίκο των Λαβδακιδών, και πιο ειδικά για τον αδελφό 

της (Περτέση , 2012).  

Η αφοσίωση της  στον Πολυνείκη είναι το αποτέλεσμα μιας  αρχέγονης αποπλάνησης, κατά 

την οποία ο  εαυτός πιάστηκε  όμηρος του πρωταρχικού  Άλλου, η επιθυμία του οποίου αποτελεί 

αναπόδραστη επιταγή.  Την οδηγεί στην ταυτολογική ρήση ¨για μένα, ο  αδελφός μου είναι ο 

αδελφός μου¨ αποκαλύπτοντας τον ανεξάλειπτο χαρακτήρα αυτής της σχέσης. Επιβεβαιώνει τη 

μοναδικότητα του δεσμού, την προβάλλει ως θεμέλιο του αιτήματός της και καλεί την Ισμήνη να το 

διακηρύξει σε όλους. Η ενική αλήθεια της αγάπης της Αντιγόνης πρέπει να δηλωθεί απερίφραστα, 

να έχει ένα καθολικό πεπρωμένο (Copjec, 2014:146- 149, Δουζίνας , 2014: 213). 

Η θυσία της Αντιγόνης είναι το σημείο της απόλυτης  επιθυμίας. Η επιθυμία της  είναι μια 

ενόρμηση θανάτου. Επιθυμώντας  προσδένεται στο θάνατο (αναφορές στη σύνδεση των αρχέγονων 

δυνάμεων της αγάπης και του θανάτου:  Αχέρωντι νυμφεύσω) αλλά δεν παραιτείται από την 

επιθυμία της (Lacan, 1992: 298). Η γαλήνια ηρεμία που τη διακρίνει μαρτυρά μια οντολογική 

αποστασιοποίηση, καθώς η επιθυμία της αποτελεί περισσότερο κατάσταση της ύπαρξης παρά 

πράξη. Η ηθική της Αντιγόνης   ενσαρκώνει την καθαρή επιθυμία  και έρχεται σε αντίθεση με την 

ηθική  του Κρέοντα, που αφορά την τάξη  και την  εξουσία. Η πράξη της, επιλογή και ένδειξη 
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υποκειμενικής αυτονομίας, γίνεται το πρότυπο μιας ριζικής  υπέρβασης της  καταπίεσης, πέρα από 

τους περιορισμούς του κοινωνικού κόσμου. Η απόλυτη αδιαφορία για τον κοινωνικοπολιτικό 

κόσμο και  το θανατηφόρο πάθος της ηρωίδας δημιουργούν την τραγική γοητεία της. Ο Λακάν 

επισημαίνει ότι οι τραγικοί ήρωες είναι πάντα απομονωμένοι, πέρα από τα καθιερωμένα όρια, 

διαχωρισμένοι  με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τη δομή   (Σταυρακάκης, 2014: 184-190).  

Η ηθική επιταγή  στην προσέγγιση του Λακάν συνοψίζεται στη φράση  ¨μην εκχωρείς την 

επιθυμία σου¨.  Αν το καντιανό αξίωμα ήταν το  ¨μπορείς επειδή το οφείλεις¨, για το Λακάν το 

αξίωμα είναι  ¨οφείλεις επειδή το επιθυμείς¨. Όλη η τεκμηρίωσή του τείνει να εξηγήσει ότι αντί 

μιας υπερεγωτικής προστακτικής, η επιθυμία ανάγεται σε κατηγορική προστακτική  και γίνεται το  

θεμέλιο της ψυχαναλυτικής ηθικής (Guyomard, 2004:87). 

Η Αντιγόνη ανήκει σε μια διαφορετική, μη πεπερασμένη χρονικότητα, πέρα από τη γραμμική 

και  ποσοτική χρονικότητα του  Κρέοντα, που είναι ορθολογικά οργανωμένη και υποταγμένη.  

Επικαλείται τη διαχρονικότητα της δίκης, που δεν είναι απλώς φυσικός χρόνος και μπορεί να 

παραλληλιστεί με τη διατάραξη της χρονικής αλληλουχίας στο έργο του ασυνείδητου, για την 

οποία κάνει λόγο η ψυχανάλυση (Δουζίνας, 2014:  212). 

Αυτό που συγκροτεί την Αντιγόνη είναι ο ρόλος της ως κόρης και αδελφής, όχι ως συζύγου 

και  μητέρας.  Την ακούμε να λέει ότι θέλει να θάψει τον αδελφό της από την ίδια μητέρα. Παρά το 

γεγονός ότι στο Σοφοκλή  η καταγωγή της Αντιγόνης και των αδελφών της από τον Οιδίποδα είναι 

κυρίαρχο στοιχείο και τονίζεται πολλές φορές  τόσο από τον Κρέοντα , όσο και από τον χορό, τα 

λόγια της Αντιγόνης δείχνουν πάντα προς τη μητρική καταγωγή της οικογένειας.  Η μητέρα 

βρίσκεται στην αρχή της αιμομικτικής γενεαλογικής γραμμής. Το μητρικό αίμα κινεί τη δράση. Η 

Αντιγόνη ταυτίζεται με την μητέρα, της οποίας η μορφή καλεί την κόρη να  εκπληρώσει την 

επιθυμία της που ενσαρκώνεται στον Πολυνείκη. Την καλεί να αναγνωρίσει τον εαυτό της στο 

νόμο του τεκνοποιητικού αίματος και στους δεσμούς που απορρέουν  από τη γέννηση από την ίδια 

μήτρα. Παράγεται έτσι  στο κείμενο του Σοφοκλή μια συμβολική σύνθεση, στην οποία το σώμα, η 

γυναίκα και η μητέρα συνενώνονται σε ένα μοναδικό και τρομακτικό ταυτόχρονα μορφικό κόμβο 

(Cavarero, 2014: 316 - 321).  

 Ο σαρκικός τόπος της ανθρώπινης καταγωγής-όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται από το σώμα 

μιας γυναίκας-η σωματική υλικότητα της ύπαρξης που καταστρέφεται από το θάνατο,η συμβιωτική 

σχέση με τη μητέρα, η ασυμφιλίωτη αντίθεση και σύγκρουση ανάμεσα στην πόλη, που είναι 

φτιαγμένη από άντρες, και στο σώμα-πτώμα, που η πόλη το αποκλείει και το αποβάλλει, η 

δυνατότητα να ειπωθούν όλα αυτά μέσω μιας θεατρικής καθαρτικής έκφρασης και μίμησης 

(υπόκρισις) συνιστούν, μεταξύ άλλων, καίρια ζητήματα που κανείς  επιχειρεί να κατανοήσει, σε 

ένα βαθμό τουλάχιστον, κατά την επαφή του με τη συγκεκριμένη τραγωδία  (Cavarero, 2014: 316).  

Η Αντιγόνη διεκδικεί ως ενέργεια  ζωτικής σημασίας για την ψυχική της επιβίωση το πένθος, 

που στο κείμενο συμβολίζεται από τις νεκρώσιμες τελετουργίες, τις οποίες επιμένει να επιτελέσει 

ακόμη και με την  ποινή θανάτου. Μετά τον θάνατο των γονιών και  τον χαμό των αδελφών της, 

υπάρχει τρόπος να ανατραπεί το " ανεπανόρθωτο " του θανάτου; Μόνο το πένθος επιτρέπει αυτό το 

ξεπέρασμα του θανάτου.  Χωρίς τις αρμόζουσες τελετουργίες, εάν ο αδερφός της μείνει άταφος, η 

Αντιγόνη θα είναι καταδικασμένη να ζήσει μια ζωή "ζωντανής-νεκρής",  μία ισόβια  μελαγχολία 

όπου το χαμένο αντικείμενο στοιχειώνει αδυσώπητα τον ψυχισμό των επιζώντων. Η Αντιγόνη 

διακηρύσσει ότι ο μόνος τρόπος για να αποφύγει τη μελαγχολία είναι να της επιτραπεί να μπει σε 

διαδικασία πένθους (Ανδρεάδης, 2008). Πενθεί πολλαπλά: για τον  Πολυνείκη, για ολόκληρη την 

οικογένειά της, για τον εαυτό της. Πενθώντας η Αντιγόνη βγαίνει από τον αιμομικτικό κύκλο. 

Πληρώνει το πένθος της με θάνατο, άλλα καθώς κατεβαίνει στον ΄Αδη, ο κλειστός κύκλος του 

οίκου των Λαβδακιδών σπάει: ο ταφικός γάμος με τον Αίμονα σπάει τα δεσμά της αιμομιξίας.  

Το δίλημμα της Αντιγόνης είναι, λοιπόν, η σύγκρουση που κάθε ψυχισμός μπορεί να 

συναντήσει σε κάποια στιγμή της ζωής του ανάμεσα σε πένθος και μελαγχολία. Και η τραγική του 

διάσταση έγκειται στο γεγονός ότι, στην δική  της περίπτωση, το πένθος – προϋπόθεση ζωής – 

ισοδυναμεί με καταδίκη σε θάνατο, ενώ η μελαγχολία - αναπότρεπτο αποτέλεσμα μιας επιλογής 
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που θα της επέτρεπε να σώσει τη ζωή της - ισοδυναμεί με ψυχικό θάνατο. Η Αντιγόνη προτιμά να 

"πεθάνει  ζωντανή ", παρά να ζήσει πεθαμένη : η απόφαση θανάτου είναι για την ίδια απόφασης 

ζωής. Στον αντίποδα, ο Κρέοντας βεβηλώνει την τελετή του θρήνου, κηρύσσει το μίσος που διαιρεί 

και απαγορεύοντας την ταφή κατεδαφίζει τον  κάθετο άξονα που  περιλαμβάνει τον ΄Αδη, τη γη και 

τον ουρανό, καταργεί συνεπώς την αρμονική σχέση αυτού εδώ του  κόσμου με τον υποχθόνιο και 

τον ουράνιο.  Ταυτόχρονα, διαφοροποιώντας την μεταθανάτια μοίρα των δύο αδελφών, διαιρεί 

συμβολικά την πόλη  με τη  διχόνοια, και την καταστρέφει  και στο οριζόντιο επίπεδο.  Η 

Αντιγόνη, αντιθέτως, θάβοντας τον Πολυνείκη και  διεκδικώντας την πράξη της, δίνει περιεχόμενο 

στη  λέξη ¨συμφιλεῑν¨ (ενώνω με την αγάπη), μια έννοια πολύ πιο  πλατιά από την αδελφική αγάπη, 

καθώς υπερασπίζεται  την πολιτική και  συμπαντική ενότητα (Ανδρεάδης, 2008: 34) . 

Συμπέρασμα 

Ανακεφαλαιώνοντας, ο μύθος, τον οποίο μεταπλάθει θεατρικά η δημιουργική συνείδηση των 

συγγραφέων του αρχαίου δράματος, δίνει στο θεατή τη δυνατότητα να επιχειρήσει και να 

πραγματοποιήσει την υπέρβαση του ¨εδώ τώρα¨ της δικής του ύπαρξης προς το ¨αλλού άλλοτε¨ της 

μυθοποιημένης ιστορίας. Συμβολικό και φαντασιακό διαπλέκονται μέσα σ’αυτήν την ψευδαι-

σθητική υπερπραγματικότητα και με δεδομένη τη λειτουργία της θεατρικής σύμβασης και τη 

φαντασιακή σύλληψη του πραγματικού, που καθορίζει, κατά τον Αριστοτέλη, την επικοινωνία της 

σκηνής με την πλατεία, ο θεατής είναι δυνατό να  βρει τα ερείσματα εκείνα που θα του επιτρέψουν 

να κάνει τις αναγωγές και τους παραλληλισμούς με τη δική του αντικειμενικότητα, που θα του 

προσφέρουν τελικά την ¨κάθαρση¨ (Alford, 1992). 
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Περίληψη  

Η παρούσα εργασία επιδιώκει τη μελέτη της διεπιστημονικής προσέγγισης του διδακτικού 

αντικειμένου του δημοτικού σχολείου «Ερευνώ και Ανακαλύπτω». Αρχικά, ορίζεται η έννοια της 

«διεπιστημονικότητας» καθώς και ο τρόπος σύνδεσής της με την εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος 

της εργασίας (ερευνητικό) επιχειρείται η καταγραφή των σημείων αυτών των σχολικών εγχειριδίων 

που άπτονται της διεπιστημονικής προσέγγισης τόσο με ποσοτική όσο και με ποιοτική ανάλυση. 

Ολοκληρώνοντας, με τη χρήση του «Attitudes and Motivation Test Battery» επιζητήθηκε η άποψη 

των εμπλεκόμενων κατά τη μαθησιακή διαδικασία μελών που διδάσκονται και επεξεργάζονται τα 

προαναφερόμενα βιβλία, καταγράφοντας τις απόψεις τους σχετικά με τη διδασκαλία του 

αντικειμένου. 

 

Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονικότητα, «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» 

1. Εισαγωγή 

Το αντικείμενο «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» έχει ενταχθεί ως γνωστικό αντικείμενο στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών και άρχισε να διδάσκεται στο Δημοτικό μετά από την υλοποίηση 

του Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση των 

προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων». Το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) για το Δημοτικό (ΠΙ, 2002) στους ειδικούς σκοπούς του 

μαθήματος αναφέρει ότι: «επιδιώκεται η συστηματική εισαγωγή των μαθητών στις έννοιες και τον 

τρόπο προσέγγισης και μελέτης των Φ.Ε., όπως η κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου γύρω μας και 

η αποδεικτική αξία του πειραματισμού ως μέσου επαλήθευσης ή και απόρριψης των θεωριών».  Ένας 

τελευταίος στόχος, ίσως ο πιο σημαντικός, είναι η καλλιέργεια θετικών στάσεων για τη μάθηση 

των Φ.Ε., δηλαδή την οικοδόμηση επιθυμητών ταυτοτήτων όχι από λίγους μαθητές μιας τάξης 

αλλά από όλους. 

1.1. Ο όρος διεπιστημονικότητα 

Ο όρος «διεπιστημονικοτητα» (inter - disciplinarity) αναφέρεται σε μια θεωρητική αρχή 

οργάνωσης του Αναλυτικού Προγράμματος, σύμφωνα με την οποία, αν και διατηρούνται τα 

διακριτά μαθήματα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, ωστόσο καταβάλλεται 

προσπάθεια ώστε με διάφορους τρόπους, τεχνικές και προσεγγίσεις να γίνουν διασυνδέσεις και 

συσχετίσεις μεταξύ του περιεχομένου των διαφορετικών μαθημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί 

πληρέστερη και σφαιρικότερη μελέτη του περιεχομένου των μαθημάτων (Θεοφιλίδης, 2002, σ. 11). 

Η Unesco αναφέρεται σε τρεις συνώνυμες έννοιες της «διεπιστημονικότητας» βάσει των 

οποίων διαφαίνεται και η μεθοδολογική προσέγγιση. Στην πολυεπιστημονικότητα (pluri-, multi- και 

polydisciplinarity) η κάθε μία από τις επιστήμες τοποθετείται ανάλογα για ένα ορισμένο θέμα, 

χωρίς όμως να αλληλοσυσχετίζονται. Στη διεπιστημονικότητα (interdisciplinarity), η οποία 



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

592 

βασίζεται στη συστηματική προσέγγιση, απαιτείται η γνώση των εννοιών της μίας επιστήμης από 

την άλλη. Στη δια-επιστημονικότητα (transdisciplinarity), βασική προϋπόθεση αποτελεί η 

εννοιολογική ενοποίηση μεταξύ των επιστημών (Unesco, 1986). 

1.1.1. Η «διεπιστημονικότητα» στην εκπαίδευση 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα τείνουν να διατηρούν τη διακριτότητα των διδακτικών 

αντικειμένων, ωστόσο εισάγουν τη διεπιστημονική προσέγγιση μέσα από την αλληλοσυσχέτιση 

των περιεχομένων τους, ενσωματώνοντας στοιχεία και άλλων αντικειμένων σε αυτό που 

διδάσκεται κάθε φορά. Τα Προγράμματα Σπουδών που βασίζονται στη διεπιστημονικότητα 

στοχεύουν στην παροχή εκπαίδευσης που να εναρμονίζεται με τις συνθήκες μιας σύγχρονης εποχής 

που διαρκώς εξελίσσεται. Μέσα από την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων οι μαθητές αποκτούν 

γνώσεις και αντιλήψεις υπό το πρίσμα ενός ολοκληρωμένου και συγκροτημένου περιεχομένου 

(Ματσαγγούρας, 2002). Οι αλλαγές αυτές έθεσαν τη βάση της συζήτησης για την 

αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας. Μεταξύ των προτάσεων 

συστήθηκε και η προαναφερθείσα προσέγγιση κατανόησης της πραγματικότητας και της 

κατάκτησης της γνώσης. Ο τρόπος διδασκαλίας αυτόνομων και άσχετων μεταξύ τους διδακτικών 

αντικειμένων, πρακτική που εφαρμόζεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θεωρείται 

αναποτελεσματικός. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας αυτή καθιστά τη σχολική γνώση αποσπασματική, 

αφηρημένη, καθώς δεν εστιάζει στις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών (Katz & Chard, 1995). 

1.2. Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της εργασίας στην ποσοτική της διάσταση ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της δομής 

του στόχου στην εσωτερική παρακίνηση, στους στόχους επίτευξης, στο κλίμα παρακίνησης και 

στην απόδοση μαθητών Ε’ και ΣΤ' τάξης δημοτικού σχολείου, καθώς και  η ανάδειξη των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων οι οποίες παρουσιάζονται μέσα στα κείμενα των σχολικών 

εγχειριδίων του δημοτικού. 

Βασικό στόχο της έρευνας αποτέλεσαν οι αρχές με βάση τις οποίες η επιστημονική γνώση 

υπέστη αναπλαισίωση, ώστε να μετασχηματιστεί σε σχολική γνώση, καθώς και οι παιδαγωγικές 

σχέσεις που διαμορφώνουν τη θέση του μαθητή – δέκτη έναντι του δασκάλου – μεταδότη. 

Στην ποιοτική της διάσταση η  έρευνα αποσκοπεί στην διερεύνηση των στοιχείων 

διεπιστημονικότητας του διδακτικού αντικειμένου «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» που διδάσκεται στις 

δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

2. Η έρευνα 

2.1. Η ποιοτική προσέγγιση 

2.1.1. Η μέθοδος 

Η μέθοδος που αξιοποιήθηκε για την ανάδειξη των κοινωνικών αναπαραστάσεων οι οποίες 

παρουσιάζονται μέσα στα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού είναι μεικτή (ανάλυση 

περιεχομένου και ποσοτική). Με αυτήν την τεχνική «γίνεται εφικτό να αναζητηθούν τα κρυφά ή 

φανερά μηνύματα που εμπεριέχονται στον προφορικό ή γραπτό λόγο, να εξεταστεί το περιεχόμενο 

ενός εγχειριδίου και διερευνηθεί το βαθύτερο νόημα ενός κειμένου» (Cohen & Manion, 1994). 

Ο Berelson ορίζοντας τη μέθοδο «ανάλυσης περιεχομένου» γράφει ότι: «πρόκειται για μια 

ερευνητική τεχνική που επιδιώκει την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του 

δηλωμένου περιεχομένου της επικοινωνίας» (στο Μπονίδης, 2004). 

Ο Mayring (στο Μπονίδης, 2004) αναφέρει ότι στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου η 

προσέγγιση του κειμένου γίνεται με τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: Αρχικά μέσα από τη 

συγκεφαλαιωτική – αφαιρετική διαδικασία του υπάρχοντος υλικού όπου επιδιώκεται ο εντοπισμός 

των μηνυμάτων του κειμένου τα οποία μας ενδιαφέρουν. Άλλη προσέγγιση θεωρείται η εξηγητική 
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διαδικασία μέσα από την οποία επιδιώκεται η σωστή παρατήρηση συγκεκριμένων σημείων του υπό 

διερεύνηση κειμένου καθώς και η πληρέστερη επεξήγησή τους. Τέλος, η προσέγγιση της δομικής 

διαδικασίας όπου ο ερευνητής επικεντρώνεται σε ορισμένα μόνο βασικά στοιχεία του υπό εξέταση 

υλικού και επιχειρεί την εις βάθος αξιολόγησή τους. 

2.1.2. Ερευνητική υπόθεση 

Η ερευνητική υπόθεση που τέθηκε  για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας διατυπώνεται ως 

εξής: 

Τα νέα διδακτικά εγχειρίδια «Ερευνώ και ανακαλύπτω» του διδακτικού αντικειμένου των 

Φυσικών είναι διεπιστημονικά, καθώς εμπεριέχουν θεματικές ενότητες από επιμέρους 

επιστημονικά πεδία των Θετικών Επιστημών. 

2.1.3. Ερευνητικά αποτελέσματα 

Τα σχολικά εγχειρίδια «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των τομέων 

των θετικών επιστημών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο ΔΕΠΠΣ των Φυσικών 

Επιστημών τα αντίστοιχα θέματα καλύπτουν τις επιμέρους επιστήμες όπως τη Φυσική, τη Χημεία, 

τη Βιολογία και τη Γεωλογία, μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια της «Μελέτης Περιβάλλοντος» για 

τις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείο και μέσα από τα διδακτικά βιβλία «Ερευνώ και 

Ανακαλύπτω» για τις δύο τελευταίες. Στα τελευταία βιβλία υπάρχουν οι ενότητες που αμιγώς 

πραγματεύονται φαινόμενα μιας επιστήμης και οι ενότητες που αναλύουν φαινόμενα περισσότερων 

επιστημών. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η ανάλυση εκείνων των ενοτήτων που 

εμπεριέχουν υποενότητες διαφορετικών επιστημών. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ενότητες «Ενέργεια» (σελ. 20-51) και «Φως» 

(σελ. 138-159) του σχολικού βιβλίου της ΣΤ΄ δημοτικού, καθώς και η ενότητα «Ήχος» (σελ. 144-

161) του διδακτικού εγχειριδίου της Ε΄ τάξης. Οι προαναφερθείσες διδακτικές ενότητες, ενώ κατά 

κύριο λόγο πραγματεύονται θέματα του επιστημονικού αντικειμένου της Φυσικής εμπεριέχουν και 

υποενότητες  άλλων επιστημονικών κλάδων. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα «Ήχος» (Ε΄ τάξη) οι 

μαθητές στις τέσσερις πρώτες υποενότητες κατανοούν μέσα από τα πειράματα που προτείνονται 

από το βιβλίο τους τους τρόπους με τους οποίους παράγεται ο ήχος, διαδίδεται ο ήχος (με 

διαφορετικό τρόπο στα στερεά και στα υγρά σώματα), ανακλάται ο ήχος (οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να εξηγήσουν πλέον το φαινόμενο της επιστροφής της φωνής τους στους ίδιους, τη 

λεγόμενη «ηχώ») και τον τρόπο που απορροφάται ο ήχος με τη χρήση διαφόρων ηχομονωτικών 

υλικών. Το επόμενο μάθημα «Άνθρωπος και ήχος – Το αφτί μας», θα μπορούσε να ενταχθεί στον 

τομέα της Βιολογίας που μελετά τον ανθρώπινο οργανισμό (Ανθρωπολογία) (Οδηγός Σπουδών 

τμήματος Βιολογίας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2017-2018). Η 

συγκεκριμένη υποενότητα στοχεύει στην αναγνώριση των μερών του αφτιού ως όργανο του 

σώματος και στην κατανόηση των λειτουργιών της ακοής. Τα πειράματα που προτείνονται στο 

συγκεκριμένο μάθημα, δεν μπορούν να καλύψουν τους στόχους της ενότητας, οπότε στο σημείο 

αυτό επικουρικά λειτουργεί το βιβλίο του μαθητή (σελ. 86) όπου περιγράφεται η διαδικασία 

παραγωγής του ήχου με αντίστοιχο ανθρώπινο ομοίωμα και στις σελίδες 98-101 δίνεται 

σχεδιάγραμμα με αναλυτικές πληροφορίες για τα μέρη του αυτιού και τις λειτουργίες που το 

καθένα επιτελεί στην διαδικασία της ακοής. Επιπρόσθετα δίνεται και σχετικό σχεδιάγραμμα όπου 

οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές συχνότητες του ήχου και το γεγονός ότι ο άνθρωπος 

δεν ακούει τους ήχους σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων, αλλά ήχους  που βρίσκονται σε ένα 

ορισμένο φάσμα. 

Κατ’ αντιστοιχία και στην ενότητα «Φως» στο διδακτικό εγχειρίδιο της ΣΤ΄ δημοτικού (σελ. 

138-159) το μεγαλύτερο μέρος της άπτεται της φυσικής επιστήμης, αφού πραγματεύεται θέματα 

σχετικά με τη διάθλαση του φωτός. Οι μαθητές πειραματικά αντιλαμβάνονται ότι η συγκέντρωση ή 

η απομάκρυνση των ευθύγραμμων ακτινών του φωτός απαιτούν τη χρήση και του ανάλογου 

φακού, αναλύουν το λευκό φώς στα χρώματα της ίριδας, και μελετούν τον τρόπο λειτουργίας μιας 
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φωτογραφικής μηχανής με τη χρήση μιας απλής κατασκευής που τους βοηθά να καταλάβουν ότι ο 

σχηματισμός ειδώλων σχετίζεται άμεσα με την εισαγωγή φωτός στο «μαύρο κουτί». Οι δύο 

τελευταίες υποενότητες αναφέρονται σε θέματα ανατομίας του ματιού και τρόπου 

πραγματοποίησης της όρασης, θέματα που άπτονται της επιστήμης της Βιολογίας (Ανθρωπολογία) 

(Οδηγός Σπουδών τμήματος Βιολογίας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2017-

2018). Οι μαθητές μέσα από απλές δραστηριότητες παρατηρούν το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων 

και τη λειτουργία τους, τη συστολή και τη διαστολή της κόρης ανάλογα με την ποσότητα φωτός 

που υπάρχει στον χώρο γύρω τους, τη χρησιμότητα των δύο ματιών στον άνθρωπο καθώς και τη 

χρησιμότητα των φρυδιών ως μέσο προστασίας των ματιών. Και εδώ απαραίτητη θεωρείται η 

χρήση του βιβλίου του μαθητή της αντίστοιχης τάξης (σελ. 108-109), όπου σχηματικά 

παρουσιάζεται το μάτι ως ανθρώπινο όργανο, τα μέρη του και οι λειτουργίες τους. Επιπλέον, στο 

βιβλίο του μαθητή φαίνεται και ο τρόπος σχηματισμού ειδώλων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, 

γνώση που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής. Αντίθετα, η αντίστοιχη 

ενότητα «Φως» του διδακτικού εγχειριδίου της Ε΄ τάξης (σελ. 128-143) πραγματεύεται 

αποκλειστικά θέματα της Φυσικής. Έτσι οι μαθητές πειραματικά διδάσκονται την ευθύγραμμη 

διάδοση του φωτός, την ανάκλαση, την απορρόφηση και τη διάχυσή του, χρησιμοποιώντας απλά 

υλικά όπως λυχνίες, φακούς και κάτοπτρα. Ακόμη διακρίνουν τα σώματα σε διαφανή και αδιαφανή 

ανάλογα με το αν μπορεί το φως να περάσει μέσα από αυτά ή όχι. 

Ομοίως και η ενότητα «Ενέργεια» του τετραδίου εργασιών της ΣΤ΄ τάξης (σελ. 20-51), η 

οποία συγκεντρώνει ενότητες που σχετίζονται με πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. 

Στην ίδια υποενότητα κάποιες φορές εμπλέκονται περισσότερες από μια επιστήμες, όπως για 

παράδειγμα στην υποενότητα «Μορφές ενέργειας» (σελ. 20 και 24) όπου αναφέρεται η σχάση των 

πυρήνων, που οι διαδικασίες της αφορούν τόσο την πυρηνική φυσική όσο και τη χημεία. Στο 

διδακτικό εγχειρίδιο της Ε΄ τάξης στην υποενότητα «Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα» γίνεται 

αναφορά στη σχάση των πυρήνων, αντικείμενο της χημικής  επιστήμης και της πυρηνικής φυσικής. 

Στην υποενότητα «Πηγές ενέργειας» (σελ. 23-25) γίνεται αναφορά στους γαιάνθρακες, στη 

βιομάζα, στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που αποτελούν στοιχεία του υπεδάφους που μελετά η 

επιστήμη της Γεωλογίας. Ακολούθως, οι υποενότητες «Πετρέλαιο-Από το υπέδαφος στο σπίτι μας» 

(σελ. 26-27), «Ορυκτοί άνθρακες-Ένα πολύτιμο στερεό» (σελ. 35-36) και «Φυσικό αέριο-Ένα 

πολύτιμο αέριο» (σελ. 39-40) άπτονται του επιστημονικού αντικειμένου της Γεωλογίας 

(Κοιτασματολογία) (Οδηγός Σπουδών του τμήματος Γεωλογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, 2018-2019) αλλά και των επιστημών της Φυσικής και της Χημείας, αφού οι 

διεργασίες που απαιτήθηκαν για την μετατροπή τους στις μορφές που σήμερα γνωρίζουμε 

εξηγούνται με αυτές. Οι μαθητές μελετούν μέσα από σκίτσα τον σχηματισμό και την πορεία των 

τριών αυτών πηγών ενέργειας μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή. Άλλα και η υποενότητα 

«Επεξεργασία του αργού πετρελαίου» (σελ. 28-30) στην οποία αναφέρονται τα προϊόντα του 

πετρελαίου και οι χρήσεις τους αποτελεί αντικείμενο της χημικής επιστήμης. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές διδάσκονται πολύ απλά στοιχεία των διαδικασιών αυτών χωρίς 

να υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες, καθώς βαρύτητα δίνεται σε επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Από τη άλλη πλευρά, η αντίστοιχη ενότητα «Ενέργεια « του διδακτικού βιβλίου της Ε΄ τάξης (σελ. 

40-55), αναφέρεται σε θέματα Φυσικής, αν εξαιρεθεί η τελευταία υποενότητα «Τροφές και 

ενέργεια» (σελ. 51-56) όπου αναλύεται κυρίως ένα διατροφικό πρόγραμμα και πόση ενέργεια 

αποδίδει στον άνθρωπο. Στις υπόλοιπες υποενότητες οι μαθητές μέσα από εικόνες που 

παρουσιάζονται γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές ενέργειας που συναντάμε στο περιβάλλον, 

καθώς και πού αυτή υπάρχει αποθηκευμένη με σκοπό τη χρήση της από τον άνθρωπο. Στη 

συνέχεια με απλά πειράματα ασχολούνται με τη μετατροπή της ενέργειας από μία μορφή σε μία 

άλλη, αντιλαμβανόμενοι ότι για οποιαδήποτε αλλαγή απαιτείται η δαπάνη ενέργειας. Τέλος, οι 

μαθητές καταλαβαίνουν ότι ένα μέρος της ενέργειας χάνεται, αφού μετατρέπεται σε θερμότητα που 

δεν είναι εκμεταλλεύσιμη από τον άνθρωπο (υποβάθμιση της ενέργειας). 
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Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι στα σχολικά βιβλία «Ερευνώ και ανακαλύπτω» 

υπάρχουν και μεμονωμένες υποενότητες που μελετώνται ευρύτερα και από άλλες επιστήμες 

(Οικονομία, Περιβαλλοντολογία, Διατροφολογία και Ιατρική) που τα θέματά τους σχετίζονται 

όμως άμεσα με τις ενότητες που μελετώνται. 

2.2. Η ποσοτική προσέγγιση 

2.2.1. Το ερευνητικό εργαλείο 

Ως εργαλείο για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε μια παραλλαγή του Attitudes and Motivation 

Test Battery, ερωτηματολόγιο το οποίο αξιολογεί: 

α .Την ικανοποίηση των μαθητών από τη συμμετοχή τους στο μάθημα, 

β. Τον προσανατολισμό των μαθητών σε στόχους επίτευξης σε επίπεδο κατάστασης, 

γ. Την εσωτερική ή την εξωτερική παρακίνηση σε επίπεδο κατάστασης, 

Αναλύθηκαν σε βάθος οι τελικοί παράγοντες – άξονες των εργαλείων οι οποίοι αφορούν 

στα εξής: 

1. Ικανοποίηση από το μάθημα παρέμβασης 

2. Στόχοι επίτευξης μαθητών σε επίπεδο κατάστασης στο μάθημα  

α) προσωπική βελτίωση  

β) κοινωνική αποδοχή  

γ) ενίσχυση του εγώ  

δ) προφύλαξη του εγώ  

3. Εσωτερική παρακίνηση στο μάθημα σε επίπεδο κατάστασης  

α) εσωτερική παρακίνηση -αναγνωρίσιμη ρύθμιση,   

β) εξωτερική παρακίνηση και  

γ) έλλειψη παρακίνησης.  

Επίσης διενεργήθηκε αντίστοιχη ποιοτική ανάλυση η οποία περιορίστηκε στην  

κατηγοριοποίηση των μονάδων ανάλυσης ανάλογα με τον τύπο του κειμένου, χρησιμοποιώντας 

πλέγμα ανάλυσης που βασίζεται στις έννοιες της ταξινόμησης, της τυπικότητας και της 

περιχάραξης. 

Οι μονάδες ανάλυσης του γραπτού κειμένου χωρίστηκαν σε τρεις τύπους κειμένου, τις 

αναφορές, τα πειράματα και τις ιστορικές αφηγήσεις. Ως μονάδα ανάλυσης ορίστηκε κάθε 

κείμενο με διακριτό και πλήρες περιεχόμενο που διαπραγματεύεται ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Σημειώνεται ότι στις αναφορές εντάχθηκαν και τα κείμενα που ωθούν σε δραστηριότητες τους 

μαθητές ή λειτουργούν ως έναυσμα ενδιαφέροντος. Ακόμη κάποιες πειραματικές διαδικασίες που 

είναι ενταγμένες σε κείμενα αναφορών χαρακτηρίστηκαν ως πειράματα παρόλο που η δομή τους 

δεν είναι εμφανής, δηλαδή δεν αναφέρουν τις λέξεις «πείραμα», «παρατήρηση», «συμπέρασμα» 

κ.λπ. Ωστόσο αναφέρουν σαφώς τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο μαθητής καθώς και τα βήματα 

που πρέπει να κάνει για να παρατηρήσει εμπειρικά τα φυσικά φαινόμενα που εισάγουν οι 

αντίστοιχες αναφορές. 

2.2.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

 Υπάρχει ικανοποίηση στους μαθητές και στις μαθήτριες από τη συμμετοχή τους στο 

μάθημα; 

 Ποιο προσανατολισμό αναπτύσσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε στόχους επίτευξης σε 

επίπεδο κατάστασης; 

 Σε ποιο βαθμό αναπτύσσεται η εσωτερική ή η εξωτερική παρακίνηση σε επίπεδο 

κατάστασης; 
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 Ποια η ποιότητα του υλικού σε σχέση με το πλέγμα ανάλυσης που βασίζεται στις έννοιες 

της ταξινόμησης, της τυπικότητας και της περιχάραξης; 

2.2.3. Ερευνητικά αποτελέσματα 

Βρέθηκαν συνολικά 349 μονάδες ανάλυσης, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ως εξής: 

 
Σχήμα 1: Κατανομές ανά τύπο κειμένου 

 

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαπιστώνεται ότι: 

 Οι αναφορές είναι 214 σε σύνολο 349 μονάδων του κειμένου και καταλαμβάνουν ποσοστό 

61,4%. Αυτό θεωρείται φυσιολογικό διότι οι αναφορές περιγράφουν τις επιστημονικές 

έννοιες χρησιμοποιώντας ορισμούς ή ταξινομήσεις, εισάγουν, αναλύουν και εξηγούν τους 

επιστημονικούς ορισμούς. Επίσης χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν την πρακτικο-

βιωματική γνώση των μαθητών με την φυσικο-επιστημονική γνώση λειτουργώντας ως 

έναυσμα ενδιαφέροντος ή διατύπωση υποθέσεων, κάτι που συναντάται συχνά στο 

συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν διαπιστωθεί και σε 

ανάλογη έρευνα του Κουλαϊδή και των συνεργατών του (2002) για τα σχολικά εγχειρίδια 

των Φυσικών Επιστημών του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Ειδικότερα για το βιβλίο 

Φυσικής της ΣΤ' Δημοτικού του σχολικού έτους 1999-2000, βρέθηκε ότι το ποσοστό των 

αναφορών είναι 75,5%. 

 Τα πειράματα είναι 121 σε σύνολο 349 μονάδων του κειμένου με ποσοστό 35,1%. Η 

διακύμανση της συχνότητας είναι μεγάλη, από 6,2% στο κεφάλαιο 11 (1 πείραμα) μέχρι 

53,6% στο κεφάλαιο 5 (30 πειράματα). Διαπιστώνουμε ότι τα πειράματα αποτελούν ένα 

σημαντικό μέρος του γραπτού κειμένου. Αυτό συμβαδίζει με το ερευνητικά εξελισσόμενο 

μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο έχει γραφτεί το σχολικό εγχειρίδιο που εξετάζουμε. Το 

πείραμα κατέχει κεντρικό ρόλο στο μοντέλο αυτό. Η αναγωγή των φαινομένων σε 

προβλήματα που οι μαθητές αντιμετωπίζουν πειραματικά σε μια εξελισσόμενη διδακτική 

διαδικασία, τους βοηθά να ανακαλύψουν αυτόνομα το φυσικό περιβάλλον. 

 Επιπλέον, όπως οι ίδιοι οι συγγραφείς υποστηρίζουν, οι μαθητές μέσω των πειραμάτων 

εξοικειώνονται με την επιστημονική μεθοδολογία, η οποία απαιτεί συνέπεια και 

μεθοδικότητα: έναυσμα ενδιαφέροντος/ προβληματισμό, υπόθεση, πείραμα, παρατήρηση, 

επιβεβαίωση ή απόρριψη της υπόθεσης, συμπέρασμα, γενίκευση. Έτσι οι μαθητές μπαίνουν 

στη λογική της επιστημονικής αντιμετώπισης των τεχνολογικών εφαρμογών που 

επηρεάζουν τη ζωή τους. Στην έρευνα των Κουλαϊδή και των συνεργατών του (2002) για το 

σχολικό βιβλίο Φυσικής της ΣΤ' Δημοτικού του σχολικού έτους 1999-2000, τα πειράματα 

καταλαμβάνουν ποσοστό 17%. 

 Οι ιστορικές αφηγήσεις είναι 12 σε σύνολο 349 μονάδων ανάλυσης, με ποσοστό 3,5%. 

Διαπιστώνουμε ότι η παρουσία τους στο γραπτό κείμενο είναι ελάχιστη. Σε 5 κεφάλαια δεν 

υπάρχει καμία ιστορική αφήγηση. Οι περισσότερες (5) περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 12, 

όπου τα παιδιά μαθαίνουν σημαντικά γεγονότα για την ιστορία της κατάκτησης του 
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διαστήματος. Με τις ιστορικές αφηγήσεις αναδεικνύεται η ιστορική διάσταση και η 

ιστορική συνέχεια της Φυσικής Επιστήμης. Στο συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο αυτό 

γίνεται σε πολύ μικρό βαθμό, παρά το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών για τέτοιου είδους 

θέματα. 

2.2.4. Στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

Η δομική εγκυρότητα των ερωτηματολογίων εξετάστηκε με διερευνητική παραγοντική 

ανάλυση, η αξιοπιστία και η εσωτερική τους συνοχή με τον συντελεστή Cronbach alpha όπου έγινε 

σύγκριση του μεγέθους της συνδιακύμανσης μεταξύ των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Επίσης 

πραγματοποιήθηκε η εξέταση πιθανών διαφορών εντός και μεταξύ των ομάδων (τάξη και φύλο), 

μέσα από την εξέταση πιθανών διαφορών στο μέσο όρο των μετρήσεων με την ανάλυση 

διακύμανσης (ANOVA). 

Τα υποκείμενα κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους ως προς τους 

χαρακτηρισμούς αυτούς σε μια κλίμακα αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει πέντε αξιολογικές 

κατηγορίες τύπου Likert (1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3= δεν είμαι σίγουρος/η,  4= 

συμφωνώ,  5= συμφωνώ απόλυτα). 

Το δείγμα αποτέλεσαν 1129 παιδιά (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, 362 αγόρια και 767 κορίτσια), 

ηλικίας 11-12 ετών, από τις 13 περιφέρειας της χώρας. 

2.2.4.1. Αποτελέσματα ποσοτικής 

 
Πίνακας 1: Αποτελέσματα ελέγχου  κανονικότητας των επιμέρους παραγόντων 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

S

tatistic 

d

f 

S

ig. 

S

tatistic 

d

f 

S

ig. 

1.Ικανοποίηση των μαθητών από τη συμμετοχή στο 

μάθημα 
,

261 

1

129 

,

000 

,

839 

1

129 

,

000 
2.Στόχοι επίτευξης στο μάθημα  

        α) προσωπική βελτίωση 
,

303 

1

129 

,

000 

,

793 

1

129 

,

000 

β) κοινωνική αποδοχή ,

271 

1

129 

,

000 

,

833 

1

129 

,

000 

γ) ενίσχυση του εγώ ,

278 

1

129 

,

000 

,

803 

1

129 

,

000 

        δ) προφύλαξη του εγώ ,

312 

1

129 

,

000 

,

776 

1

129 

,

000 
3. Εσωτερική παρακίνηση στο μάθημα  

   α) Εσωτερική παρακίνηση 
,

364 

1

129 

,

000 

,

743 

1

129 

,

000 

β) Εξωτερική παρακίνηση ,

266 

1

129 

,

000 

,

858 

1

129 

,

000 

γ) Έλλειψη παρακίνησης ,

242 

1

129 

,

000 

,

857 

1

129 

,

000 

a. LillieforsSignificanceCorrection 

 

Αναλύοντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι όλοι οι επιμέρους 

παράγοντες και υποπαράγοντες του εργαλείου παρουσίασαν μια κανονική κατατομή ως προς τις 

απαντήσεις των υποκειμένων. Προχωρήσαμε, έτσι, σε επιμέρους αναλύσεις σε σχέση με τους 

τελικούς αυτούς παράγοντες οι οποίοι αφορούν στα εξής: 
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1. Ικανοποίηση από το μάθημα παρέμβασης 

2. Στόχοι επίτευξης μαθητών σε επίπεδο κατάστασης στο μάθημα  

α) προσωπική βελτίωση  

β) κοινωνική αποδοχή  

γ) ενίσχυση του εγώ  

δ) προφύλαξη του εγώ  

3. Εσωτερική παρακίνηση στο μάθημα σε επίπεδο κατάστασης  

α) εσωτερική παρακίνηση -αναγνωρίσιμη ρύθμιση,   

β) εξωτερική παρακίνηση και  

γ) έλλειψη παρακίνησης.  

3. Συμπεράσματα 

Ως συμπέρασμα θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τις μαρτυρίες των παιδιών και των 

δασκάλων τους οι οποίοι διδάσκονται και διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα: 

 Το βιβλίο δεν συμβάλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών στο βαθμό που θα 

μπορούσε να το επιτύχει. 

 Παρά τις εξαγγελίες των συγγραφέων το περιεχόμενο του βιβλίου είναι αφηγηματικό και οι 

ερωτήσεις στο τέλος των κεφαλαίων κειμενοκεντρικές. 

 Απουσιάζουν τα απαραίτητα στοιχεία βιωματικότητας τα οποία θα έκαναν την ύλη να 

αγγίζει τα καθημερινά ενδιαφέροντα των νέων. 

 Δεν αξιοποιείται ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του μαθήματος. 

 Όσον αφορά στις θετικές επιστήμες δε γίνονται αναφορές π.χ. στην Ιατρική, τη Βιολογία 

και τη Μετεωρολογία. 

 Δεν γίνεται σχεδόν καμία μνεία για τη μεθοδολογία της διδακτικής της ιστορίας της 

επιστήμης και τεχνολογίας. 

 Οι πηγές – εποπτικό υλικό τα οποία εμπεριέχονται στο βιβλίο (εικόνες, σχέδια, 

φωτογραφίες κειμένων κ.ά.) δεν βοηθούν σχεδόν σε τίποτα – ή βρίσκονται σε αναντιστοιχία 

με το κείμενο. 

 Όλα τα ιστορικά φαινόμενα που περιγράφονται στο βιβλίο φαίνονται τελείως αποκομμένα 

από τα αντίστοιχα δρώμενα της εποχής. 

 Εμφανίζεται δυσαναλογία στην κατανομή της ύλης.  

 Πουθενά δεν αναφέρεται τί είναι Επιστήμη και τί τεχνολογία, ούτε τα όριά τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν σαφώς ότι στο γραπτό κείμενο υπερισχύουν οι 

αναφορές, επικρατεί η ασθενής ταξινόμηση, η μέτρια τυπικότητα, η ισχυρή περιχάραξη και το 

δημόσιο πεδίο πρακτικής. Στην εικονογράφηση υπερισχύουν οι ρεαλιστικές εικόνες, οι 

αφηγηματικές και οι αναλυτικές εικόνες χωρίς μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Ακόμα επικρατεί η 

χαλαρή περιχάραξη ως προς τις παιδαγωγικές σχέσεις που επιβάλλει η εικονογράφηση. 

Από την ανάλυση προκύπτει πως η φυσικο – επιστημονική γνώση συνδέεται σαφώς με την 

πρακτικο – βιωματική γνώση και ότι το μη εξειδικευμένο επιστημονικά περιεχόμενο συνδυάζεται 

με έναν μέτρια επεξεργασμένο γλωσσικό κώδικα. Ο παιδαγωγικός έλεγχος που ασκεί το γραπτό 

κείμενο είναι αυστηρός, παράλληλα όμως σε ένα σημαντικό μέρος του κειμένου προωθείται η 

ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Ο κώδικας εικονογράφησης συνδέει τις Φυσικές Επιστήμες 

με τον κόσμο που αντιλαμβάνεται η οπτική αντίληψη των μαθητών και απεικονίζει εξελισσόμενα 

γεγονότα αλλά και στοιχεία της φυσικής. Ο παιδαγωγικός έλεγχος που ασκεί η εικονογράφηση δεν 

είναι φανερός και δίνονται περιθώρια συμμετοχής στον μαθητή. 

Οι ενότητες περιέχουν πλήθος αναφορών από διάφορες επιστήμες (Φυσική, Χημεία, 

Βιολογία, Γεωλογία-σε μικρότερο ποσοστό)Οι επιστήμες που εμπλέκονται στις ενότητες δεν είναι 

πάντοτε διακριτές. Όλες οι διεργασίες που συντελούνται για να ερμηνευτούν τα χημικά-φυσικά 
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φαινόμενα που παρουσιάζονται στο Τετράδιο Εργασιών, δεν επεξηγούνται ούτε προσεγγίζονται 

πειραματικά πολλές φορές, οπότε είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού να δώσει τις αντίστοιχες 

ερμηνείες, αφού η πειραματική αντιμετώπιση με τη χρήση απλών υλικών δεν είναι πάντοτε εφικτή. 
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Περίληψη 

Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στη χώρα μας 

είναι το αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας που προκαλεί για το μέλλον. Αυτό δεν αφήνει 

ανεπηρέαστη τη συμπεριφορά γονέων και εκπαιδευτικών, διαμορφώνοντας έτσι ένα αρνητικό 

περιβάλλον για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών αποτελεί τη δικλείδα ασφαλείας 

ενάντια σε κάθε ψυχική ασθένεια. Συνίσταται στην εύρεση τόσο εναλλακτικών λύσεων όσο και του 

πραγματικού νοήματος της ζωής, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις. 

Πρόκειται ουσιαστικά για μία δυναμική και θετική αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Για την 

υιοθέτηση της παραπάνω συμπεριφοράς των μαθητών ως τρόπου ζωής, προτείνεται  η διδασκαλία 

της οικονομικής ψυχολογίας ως μάθημα επιλογής στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό να ενημερώσει, επηρεάσει και να αναπτύξει τη ψυχική 

ανθεκτικότητα και τη θετική τους σκέψη. Η παρούσα διδακτική πρόταση αναφέρεται σε έναν 

σύγχρονο και πολλά υποσχόμενο διεπιστημονικό κλάδο μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ο 

οποίος προέκυψε από τη συνεργασία κυρίως των οικονομικών επιστημών με την ψυχολογία, την 

εξελικτική βιολογία και τη νευρολογία. Ως εκ τούτου το μάθημα αυτό, θα αποτελέσει νέο γνωστικό 

αντικείμενο για ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών όπως: οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, 

ψυχολόγους και βιολόγους. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάδειξη της σπουδαιότητας  λήψης  αποφάσεων και 

επίλυσης προβλημάτων από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο, όχι μόνο της 

καταναλωτικής τους συμπεριφοράς, αλλά και γενικότερα όλων των καταστάσεων που πρόκειται να 

διαχειριστούν υπό διάφορους περιορισμούς στο μέλλον. 

Λέξεις κλειδιά: οικονομική ψυχολογία,διεπιστημονικότητα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Για πρώτη φορά η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης,  

αντιμετωπίζοντας ίσως την πιο μεγάλη οικονομική κρίση της μεταπολεμικής περιόδου. Διανύουμε 

έτσι μια πολύ δύσκολη περίοδο όπου ο πληθωρισμός έχει εξελίχθηκε σε μείζον οικονομικό 

πρόβλημα και  η  ανεργία απειλεί σοβαρά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ οι ρυθμοί 

ανάπτυξης όλων των χωρών της Ε.Ε. έχουν μειωθεί αρκετά. Η οικονομική κρίση άγγιξε την καρδιά 

της Ευρώπης και όλοι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί έχουν κλονιστεί.  

Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η οικονομία δεν αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της κοινωνίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική, με την ανθρώπινη φύση 

αλλά και με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η οικονομική 

κρίση να ξεπερνά τους διαθέσιμους πόρους και δύσκολα να μπορεί να επιτευχθεί μια ικανοποιητική 

λύση τόσο από την πλευρά του κράτους όσο και από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 

(Κουφάρης, 2010).  

Εξάλλου,  η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει την εκ περιτροπής εργασία ή αλλίως 

ημιαπασχόληση, την ανεργία, τη φτώχεια (σχετική και απόλυτη) που με τη σειρά της οδηγεί τα 



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

601 

άτομα στον κοινωνικό αποκλεισμό και αποτελεί πηγή για διάφορες ψυχικές ασθένειες, ενώ λόγω 

της αβεβαιότητας για το μέλλον η πλειοψηφία των Ελλήνων(μικρών και μεγάλων)βιώνουν έντονο 

ψυχικό πόνο και απόγνωση. Έτσι, κλονίζεται η ψυχική υγεία των ατόμων και δεν είναι ικανά να 

προχωρήσουν στη ζωή τους,  παρά μόνο εάν λάβουν βοήθεια από κάποιον ειδικό(Γιωτάκος, 2008). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Οικονομική κρίση και παιδί 

Η οικονομική κρίση που βιώνεται στην Ελλάδα έχει επιφέρει επώδυνες επιπτώσεις και 

αλλαγές και έχει επηρεαστεί ποικιλοτρόπως τη ζωή όλων μας. Έχει αποτυπωθεί σαν κρίση των 

κοινωνικών θεσμών και αξιών. Έχει επηρεάσει το κοινωνικό, οικονομικό και ψυχικό επίπεδο των 

ατόμων. Κατά συνέπεια, έχει πληγεί και ο πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης, η οικογένεια. 

Και φυσικά, μαζί με την οικογένεια έχει πληγεί και το πιο ζωτικό και ευαίσθητο κομμάτι της, το 

παιδί. Τα παιδιά με τη σειρά τους, εισπράττουν το ψυχολογικό κλίμα, που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί 

στη χώρα μας, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονο φόβο, θυμό, έλλειψη ελπίδας και απαξίωση της 

κοινωνική δικαιοσύνης (Πρεκατέ, 2014). 

Καθώς τα παιδιά βιώνουν την κρίση σε μια τόσο τρυφερή ηλικία που διαμορφώνεται η 

κοσμοθεωρία τους και η αντίληψή τους για τη ζωή είναι σημαντικό να αναπτύξουν υγιείς τρόπους 

να την ερμηνεύσουν και να ανταποκριθούν σε αυτήν. Όσο μικρότερα είναι τα παιδιά τόσο πιο 

ευάλωτα είναι στη διαχείριση αποσταθεροποιητικών καταστάσεων. Η αύξηση των εκδηλώσεων 

άγχους και φόβου είναι από τις πρώτες εμφανείς συνέπειες. Τα παιδιά νιώθουν ενοχή και 

αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν (Garbarino, 2008) 

Όλα αυτά συμβάλλουν σε σημαντική αύξηση των ψυχιατρικών νοσημάτων τα οποία είναι 

επαρκώς μελετημένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα κατά την έρευνα παρόμοιων οικονομικών 

κρίσεων διαχρονικά (Αναγνωστόπουλος, Σουμάκη,2013).  

Οι αλλαγές που προκύπτουν στη ζωή των παιδιών είναι ραγδαίες. Σίγουρα η οικονομική 

ευημερία είναι σημαντικός παράγοντας για την προσωπική ανάπτυξη ενός παιδιού, όμως το πιο 

σημαντικό είναι να νιώθει ασφάλεια και σιγουριά και ότι η ζωή του μπορεί να συνεχιστεί ομαλά 

παρά την κρίση (Πρεκατέ, 2014). 

Πρέπει, λοιπόν να τους παρέχεται σε καθημερινή βάση ένα οριοθετημένο και ασφαλές 

πλαίσιο σε οικογενειακό και σχολικό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστούν αφενός μεν 

τον εαυτό τους και αφετέρου τη χώρα τους. 

2.2. Η οικονομική ψυχολογία 

Η οικονομική ψυχολογία ασχολείται με τη μελέτη της οικονομικής συμπεριφοράς, δηλαδή 

προσπαθεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά των οικονομικών υποκειμένων και τη λήψη οικονομικών 

αποφάσεων. Μας βοηθάει λοιπόν να κατανοήσουμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις 

καθημερινές επιλογές μας σε σχέση με την εργασία μας, τα χρήματά μας, την προσωπική και 

οικογενειακή μας ζωή, ακόμη και την εκλογική μας συμπεριφορά. Συγκεκριμένα μας διευκολύνει  

να απαντήσουμε στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Πότε και γιατί κάνουμε συστηματικά λάθη και πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε;  

2. Τι ρόλο παίζουν τα συναισθήματα στον τρόπο που επιλέγουμε;  

3. Πώς διαμορφώνονται οι επιλογές μας σε σχέση με τις πεποιθήσεις μας, τις προτιμήσεις 

αλλά και την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους; 

3. Σκοπός της διδακτικής πρότασης 

Σκοπός της πρότασής μας είναι η δίωρη διδασκαλία της οικονομικής ψυχολογίας ως μάθημα 

επιλογής, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου να κατανοήσουν και να 

δεχτούν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε οικογενειακό,  κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο - 
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λόγω της υπάρχουσας οικονομικής ύφεσης – καθώς και να τους ενδυναμώσει μέσω της 

διδασκαλίας στρατηγικών και δεξιοτήτων διαχείρισης των αλλαγών αυτών. 

3.1. Στόχοι της διδακτικής πρότασης 

Επιμέρους στόχοι της διδακτικής πρότασης ήταν:  

1. Να ξεκαθαρίσουν οι μαθητές ποια καθημερινά προβλήματα τους προκαλούν δυσφορία 

2. Να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους. 

3. Να νιώσουν ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν να τα διαχειριστούν. 

4. Να διδαχθούν μια συστηματική μέθοδο επίλυσης προβλημάτων, προκειμένου να 

αντιμετωπίζουν και να επιλύουν πιθανά προβλήματα στο μέλλον π.χ. (Swot  Analysis)  

3.2. Σημασία/ Χρησιμότητα της διδακτικής πρότασης 

Σήμερα που οι μαθητές βιώνουν την οικονομική κρίση σε μια τόσο τρυφερή ηλικία, καθώς 

διαμορφώνουν τη δική τους κοσμοθεωρία και αντίληψη  για τη ζωή, η διδασκαλία της οικονομικής 

ψυχολογίας θα τους βοηθήσει  να αναπτύξουν υγιείς τρόπους  αντιμετώπισης της κρίσης  

αποκτώντας ψυχική ανθεκτικότητα και θετική σκέψη. 

3.3. Μεθοδολογία της διδακτικής πρότασης 

Αρχικά μελετήσαμε το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου 

για το σχολικό έτος 2018-2019. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε κάποιες  ιδιαιτερότητες των μαθητών. 
 

 Πίνακας 1: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων  

 

Μαθήματα επιλογής Γ 

 

Ώρες 

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 

Ελεύθερο Σχέδιο 2 

Γραμμικό Σχέδιο 2 

Ιστορία της Τέχνης 2 

ΑΟΔΕ 2 

 

3.4. Ιδιαιτερότητες των μαθητών της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου. 

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και 

κοινωνικές δυσκολίες. Συχνά παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, 

γονεϊκής παραμέλησης, εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν χαμηλή σχολική 

επίδοση που συνδέεται με εξωγενείς παράγοντες όπως πχ, γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 

Ενώ, κάποιοι άλλοι μαθητές  έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα 

ανεπτυγμένα σε τέτοιο βαθμό που υπερβαίνουν κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους 

ομάδα. 

3.5. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις της ερευνήτριας ως μέσο ενδυνάμωσης των μαθητών της Γ΄ 

τάξης Γενικού Λυκείου. 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη μας το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2018-2019 των μαθημάτων 

Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθώς και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, τέθηκε από την ερευνήτρια 
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ως παιδαγωγικός στόχος, η δίωρη διδασκαλία της οικονομικής ψυχολογίας ως μάθημα επιλογής για 

την απόκτηση επιπλέον  κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και τη βέλτιστη αλληλεπίδρασή τους 

σε οικονομικό και  κοινωνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές θα αποκτήσουν Ορθολογική 

οικονομική συμπεριφορά, προκειμένου να παίρνουν  αποφάσεις στο μέλλον, οι οποίες θα 

μεγιστοποιούν την ικανοποίησή τους με βάση τους δεδομένους πόρους που διαθέτουν και θα 

προετοιμαστούν για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία . 

3.6. Η διδασκαλία του μαθήματος σχεδιάστηκε με βάση τις παρακάτω παραμέτρους: 

Έτσι, η διδασκαλία του μαθήματος σχεδιάστηκε με βάση την ποσότητα και ποιότητα της 

διδακτέας ύλης, το βαθμό δυσκολίας κατανόησης της διδακτέας ύλης, τα πιθανά εμπόδια στην 

προσβασιμότητα της μάθησης λόγω διαγνωσμένων δυσκολιών μάθησης π.χ. δυσλεξίας, διάσπασης 

προσοχής, τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό την 

τεχνολογική υποστήριξη του μαθητή. 

3.7. Η διδασκαλία της οικονομικής ψυχολογιας θα περιλαμβάνει:  

Η διδασκαλία της οικονομικής ψυχολογιας θα περιλαμβάνει επιπλέον:  

1. Δραστηριότητες οι οποίες θα καλύπτουν με πληρότητα το μάθημα και θα ταιριάζουν με πολλά 

και διαφορετικά επίπεδα μάθησης. 

2. Θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, εικαστικές δραστηριότητες. 

3. Προσομοιώσεις ώστε τα παιδιά να διευκολύνονται να παρακολουθήσουν σύμφωνα με το 

γνωστικό τους επίπεδο. 

4. Δραστηριότητες που θα λειτουργούν παρωθητικά για τη μάθηση π.χ. Ταινίες, παρουσιάσεις, 

ντοκυμαντέρ. 

5. Επίλυση προβλημάτων. 

6. Αφήγηση ιστοριών που θα προέρχονται από βιβλία ή θα είναι προϊόν του εκπαιδευτικού. 

7. Τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

8. Στρατηγικές για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας  των μαθητών. 

9. Εικόνες, εννοιολογικούς  χάρτες, σχεδιαγράμματα σχετικά με το περιεχόμενο κ.α. Ωστόσο, η 

διδασκαλία του μαθήματος δε θα πρέπει να είναι άκαμπτη αλλά να προσαρμόζεται στις ανάγκες 

των μαθητών. 

4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία της οικονομικής ψυχολογίας 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύπλευρος γιατί είναι σκόπιμο να ενσωματώνει ένα 

πλήθος, εμπειριών, γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας. 

Ο εκπαιδευτικός αναμένεται να βοηθήσει κάθε μαθητή ξεχωριστά(εξατομικευμένη 

διδασκαλία), να βελτιώσει τις γνώσεις του, τη συμπεριφορά του και να αναπτύξει την ψυχική του 

ανθεκτικότητα. (DeLuciaWaack, Kalodner et al. 2004). 

Είναι αυτός που λειτουργεί ως διευκολυντής, καθοδηγητής, μεσολαβητής και είναι υπεύθυνος 

για την πορεία του μαθήματος της οικονομικής ψυχολογίας, αφού ένα σημαντικό μέρος της 

επιτυχίας του διδακτικού αντικειμένου καθορίζεται από αυτόν.(DeLucia-Waack, Kalodner et al. 

2004). 

4.1. Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού 

Σύμφωνα με την (Brown, 2004) για να είναι ο εκπαιδευτικός αποτελεσματικός χρειάζεται να 

έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως: Να εμπνέει εμπιστοσύνη στους μαθητές του, να έχει 

αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του και τις ικανότητές του. Να έχει το θάρρος να εκφράζει ελεύθερα 

και τεκμηριωμένα τη γνώμη του, να είναι πρόθυμος να παραδεχτεί τυχόν λάθει ή παραλήψεις 
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του.Να διαθέτει ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού της διδασκαλίας του. Να είναι 

ευέλικτος και ανεκτικός στην αμφισβήτηση διαθέτοντας αυτογνωσία και αίσθηση του χιούμορ. 

4.2. Δεξιότητες του εκπαιδευτικού 

Σύμφωνα με την (Brown, 2009) ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει γνώσεις, οι οποίες 

αναφέρονται κυρίως στο γνωστικό του αντικείμενο. Να είναι συμπαραστάτης και να δείχνει 

πραγματικό ενδιαφέρον για τους μαθητές του.Να αφήνει χώρο στους μαθητές και να μην κρίνει 

αρνητικά τις προσπάθειές τους, ακόμη κι αν αυτοί δεν τα καταφέρνουν. Να εστιάζει στα θετικά 

στοιχεία των μαθητών του και να επιβραβεύει την προσπάθεια τους όσο μικρή και αν είναι αυτή. 

5. Συμπεράσματα 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία εμπέδωσης της γνώσης μέσα στη τάξη, καθώς θα λύνουν 

οικονομικά προβλήματα της καθημερινότητάς τους (βιωματική μάθηση), Οι μαθητές θα εκτιμούν 

άμεσα τα αποτελέσματα της εργασίας τους με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

π.χ. ηλεκτρονικά τεστ, κουίζ, ηλεκτρονικό σταυρόλεξο  κτλ. Με την επίλυση προβλημάτων οι 

μαθητές θα βοηθούνται στην εξεύρεση λύσεων σε ζητήματα που τους απασχολούν γιατί είτε δεν 

διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες επίλυσης ή δεν μπορούν να τις εφαρμόσουν λόγω τω 

δυσλειτουργικών τους πεποιθήσεων. 

 Ακόμα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν παιχνίδια που είναι γνωστά ή κάποια κατάλληλα 

προσαρμοσμένα στους στόχους του μαθήματος της οικονομικής ψυχολογίας (Βασιλόπουλος, 

Κουτσοπούλου, Ρέγκλη,2011), αφου το παιχνίδι εισάγει τρόπους συνεργατικής δουλειάς, 

διοχετεύει με θετική ενέργεια τους μαθητές και βοηθά τον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει τη διάθεση 

και τα ενδιαφέροντά τους (Wooland, 1993). 

Η τεχνική του θεάτρου θα αποτελέσει μέσο, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να 

εκφραστούν, να επιχειρηματολογήσουν, να πείσουν ή ακόμη και να συμβιβαστούν. Το παίξιμο 

ρόλων χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση πολλών στόχων, όπως για την αποκάλυψη των 

αυτόματων σκέψεων ή για την τροποποίηση των ενδιάμεσων και πυρηνικών πεποιθήσεων. Είναι 

επίσης χρήσιμο για την εκμάθηση  κοινωνικών δεξιοτήτων ( J.S.Beck, 1995). 

Με την αφήγηση ιστοριών  που προέρχονται από βιβλία ή είναι προϊόν του εκπαιδευτικού. 

Επίσης μπορούν και τα παιδιά να φτιάξουν δικές τους ιστορίες. Εξάλλου, η χρήση της φαντασίας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με άλλες δραστηριότητες. Τα παιδιά ξεπερνούν τυχόν 

περιορισμούς και μπορούν να ανακαλύψουν τις ικανότητες που διαθέτουν. Επίσης, μπορεί να 

διαχειριστούν ευκολότερα καταστάσεις που τα απασχολούν (Furr, 2000). 

Με παρουσιάσεις, ταινιών, ντοκυμαντέρ κ.ά., θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον τους καθώς 

θεωρούνται αποτελεσματικά εργαλεία μάθησης γιατί προωθούν την ενεργητική μάθηση και 

ενισχύουν τη διδασκαλία του μαθήματος (Brown, 2004), (Brown, 2005),  . 

Η χρήση της μουσικής είναι μια επιπλέον δραστηριότητα που μπορεί να εκφραστεί μαζί με το 

τραγούδι, τη ζωγραφική και άλλες δραστηριότητες. Είναι βοηθητική όταν χρησιμοποιείται για την 

έναρξη ή τη λήξη της διδασκαλίας(στάδιο χαλάρωσης) καθώς και για υπενθύμιση κανόνων ή 

δεξιοτήτων που έχουν ήδη κατακτηθεί από τους μαθητές(DeLucia-Waack, 2000),  (DeLucia-

Waack, 2006). 

Με τις εικαστικές δραστηριότητες τα παιδιά θα εκφράζουν άφοβα και ελεύθερα τα 

συναισθήματά τους.Ετσι, θα ενισχυθεί η αυτοέκφραση, η συνεργασία και η σύμπραξη προάγοντας 

την αυτογνωσία και την ευαισθητοποίηση των μαθητών (Wooland, 1993) . 

Τέλος, ο ρόλος του εκπαιδευτικού/συντονιστή είναι σπουδαίος. Είναι αυτός που λειτουργεί 

ως διευκολυντής, καθοδηγητής, μεσολαβητής και είναι υπεύθυνος για την πορεία της διδασκαλίας 

του μαθήματος (DeLucia-Waack, Kalodner et al. 2004). 
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Περίληψη 

Με αφορμή τη θεματική ενότητα «Στερεοτυπικές αντιλήψεις» του μαθήματος της 

Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ Γενικού Λυκείου, παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας που 

αξιοποιεί στη σχολική τάξη τη μέθοδο του Αλέξη Κόκκου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της 
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Αισθητικής Εμπειρίας», η οποία αναπτύχθηκε στους κόλπους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στο 

πλαίσιο της ανάδειξης της δυνατότητας εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταρτίστηκε και εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, η 

οποία συνδυάζει το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με ποικίλες μορφές τέχνης. Ειδικότερα, 

στόχος της είναι να καλλιεργήσει τον κριτικό στοχασμό και να διευκολύνει τη μετασχηματιστική 

διεργασία των μαθητών/-τριών σχετικά με τις δυσλειτουργικές απόψεις τους για τη θέση της 

γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. 

Λέξεις κλειδιά: Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας, κριτικός στοχασμός, 

μετασχηματιστική διεργασία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

1.1. Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει ένα παράδειγμα εφαρμογής της 

μεθόδου του Αλέξη Κόκκου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αρχικά, παρατίθεται συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου, 

το οποίο εδράζεται στους κόλπους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έπειτα, καταγράφονται τα έξι 

στάδια που διανύθηκαν προκειμένου οι μαθητές/-τριες να οδηγηθούν στον μετασχηματισμό μιας 

δυσλειτουργικής νοητικής τους συνήθειας: η διερεύνηση της ανάγκης για κριτικό στοχασμό, η 

καταγραφή των απόψεων των μαθητών/ -τριών, ο προσδιορισμός των υπό εξέταση απόψεων, η 

επιλογή των έργων τέχνης, ο κριτικός στοχασμός μέσω της αισθητικής εμπειρίας και η 

επαναξιολόγηση των παραδοχών. Ακολουθεί η αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου, ενώ η 

εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που αφορούν στη συμβολή της. 

1.2. Θεωρητικό υπόβαθρο 

Βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης υπόστασης είναι η εσωτερική ανάγκη ερμηνείας των 

εμπειριών που κάθε άνθρωπος βιώνει. Η αδυναμία κατανόησης του νοήματος αυτών των εμπειριών 

συχνά καταλήγει στην υιοθέτηση συντηρητικών απόψεων ή απόψεων που επιβάλλουν θεσμοί και 

άτομα με εξουσία, ενώ κάποιες φορές μπορεί να οδηγήσει και στην εμφάνιση συγκεκριμένων 

ψυχολογικών μηχανισμών, όπως η προβολή (Mezirow, 2007). 

Στόχος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, λοιπόν, είναι «να βοηθηθούν οι εκπαιδευόμενοι να 

στοχαστούν κριτικά, να επαληθεύσουν κατάλληλα και να δράσουν αποτελεσματικά επάνω στις 

δικές τους (αλλά και των άλλων) πεποιθήσεις, ερμηνείες, αξίες, συναισθήματα και τρόπους 

σκέψης» (Mezirow, 2007, σελ. 64). Επιδιώκεται, έτσι, ο μετασχηματισμός των νοητικών συνηθειών 

και των απόψεων των ενηλίκων εκπαιδευομένων, καθώς, αφού επεξεργαστούν τα ήδη υπάρχοντα 

πλαίσια αναφοράς, θα οδηγηθούν στην εκμάθηση νέων (Mezirow, 2007). 

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω είναι αναγκαίο να δοθούν οι σχετικοί ορισμοί. Έτσι, 

το πλαίσιο αναφοράς είναι η δομή των παραδοχών και των προσδοκιών διαμέσου των οποίων ένας 

άνθρωπος ερμηνεύει τις εμπειρίες του και αποτελείται από νοητικές συνήθειες και απόψεις. Οι 

γενικές παραδοχές ενός ατόμου (τόσο οι συντηρητικές όσο και οι προοδευτικές), οι οποίες 

νοηματοδοτούν την εμπειρία του, αποτελούν τις νοητικές του συνήθειες και εκφράζονται ως 

απόψεις. Όταν, λοιπόν, το άτομο στοχαστεί κριτικά πάνω στις δυσλειτουργικές νοητικές του 

συνήθειες ενδέχεται να τις μετασχηματίσει και να υιοθετήσει, παράλληλα, νέες παραδοχές 

(Mezirow, 2007), διεργασία σημαντική, αφού «η αυτοδύναμη σκέψη μπορεί να κατανοηθεί ως η 

ικανότητα που αποκτάται μέσα από τη μετασχηματίζουσα μάθηση» (Mezirow, 2007, σελ. 66).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, τη σαγηνευτική 

επίδραση της τέχνης στις αισθήσεις (Κόκκος, 2011· Perkins, 1994), ο Αλέξης Κόκκος (2011) 

διαμόρφωσε τη μέθοδο «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της αισθητικής εμπειρίας», 

αξιοποιώντας έργα υψηλής αισθητικής αξίας για την καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού των 
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ενηλίκων εκπαιδευομένων. Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου, ο εκπαιδευτής/-τρια υιοθετεί τον ρόλο 

του διευκολυντή και του συνεργατικού μανθάνοντος ενώ, ιδανικά, αναμένεται να δράσει ως 

πολιτισμικός ακτιβιστής εφαρμόζοντας, σε όλα τα στάδια της μαθησιακής διεργασίας, τις αρχές του 

στοχαστικού διαλόγου  (Κόκκος, 2011· Mezirow, 1991, 2007).  

Παρόλο που, οι περισσότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων τάσσονται υπέρ της άποψης ότι οι 

ενήλικοι μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο από τα παιδιά (Jarvis, 2007) και ο ίδιος ο Mezirow 

(1991) θεωρεί τον κριτικό στοχασμό χαρακτηριστικό γνώρισμα των ενηλίκων, έχει διατυπωθεί η 

άποψη ότι μπορεί να επιτευχθεί η καλλιέργειά του και στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, εφόσον 

αυτό ευνοεί την αφηρημένη σκέψη (Κόκκος, 2017α, 2017β). Άλλωστε, η άποψη ότι η 

μετασχηματίζουσα μάθηση δεν αφορά μόνο τους ενηλίκους, έχει διατυπωθεί και από τον 

αναπτυξιακό ψυχολόγο Kegan (2007). Ειδικότερα, με αφορμή θεματικές ενότητες που 

περιλαμβάνονται στην ύλη του διδασκόμενου αντικειμένου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

ενισχύσουν τη διάθεση για μάθηση εμπλέκοντας τους μαθητές τους σε μια διεργασία κριτικού 

στοχασμού, λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη την αντιληπτική τους ικανότητα και τα ενδιαφέροντά 

τους (Κόκκος, 2017β).  

Στον σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο της πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης και 

των ραγδαίων εξελίξεων σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο, που στόχο έχει να συγκροτήσει 

μια κοινωνία της γνώσης, αντιμετωπίζοντας την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996), το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν προετοιμάζει κατάλληλα τα 

παιδιά, ώστε να γίνουν κριτικά σκεπτόμενοι, αυτοδύναμοι, ενήλικες μέσω της χειραφετητικής- 

μετασχηματίζουσας μάθησης (Κόκκος, 2017α, 2017β).  

Σε μια προσπάθεια, λοιπόν, διάχυσης των αποτελεσμάτων εφαρμογής της συγκεκριμένης 

μεθόδου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καταρτίστηκε και εφαρμόστηκε το ακόλουθο διδακτικό 

σενάριο, το οποίο συνδυάζει το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με τις τέχνες της ζωγραφικής, 

της γλυπτικής, της ποίησης και του κινηματογράφου. 

2. Κατάρτιση διδακτικού σεναρίου βάσει της μεθόδου του Αλέξη Κόκκου 

2.1. Αποπροσανατολιστικό δίλημμα 

Εφαλτήριο για τη μετασχηματιστική διεργασία αποτελεί η ύπαρξη ενός 

αποπροσανατολιστικού διλήμματος, μιας «ενοχλητικής και άβολης» άποψης, που εντοπίζει ο/η 

εκπαιδευτικός (Κόκκος, 2011, 2017α∙ Mezirow, 2007). Αφού εξακριβώσει ότι και οι μαθητές/-τριές 

του αντιλαμβάνονται το ίδιο, ακολουθεί σχετική συζήτηση με στόχο να λάβει τη συγκατάθεσή τους 

για τη συμμετοχή τους  σε μια διεργασία κριτικού στοχασμού για το υπό εξέταση θέμα, με την 

αξιοποίηση έργων τέχνης (Κόκκος, 2011, 2017α).  

2.2. Στάδια υλοποίησης διδακτικού σεναρίου 

Πρώτο στάδιο: διερευνώντας την ανάγκη κριτικού στοχασμού (1 διδακτική ώρα) 

Ένα τέτοιο αποπροσανατολιστικό δίλημμα αναδύθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ Γενικού Λυκείου, στην ενότητα «Στερεοτυπικές αντιλήψεις» στο 

Γενικό Λύκειο Χ. (δεν προσδιορίζεται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων). Οι απόψεις 

που διατυπώθηκαν στην τάξη για τον ρόλο της σύγχρονης ελληνίδας γυναίκας πυροδότησε μια 

έντονη συζήτηση που έμοιαζε να καταλήγει σε αδιέξοδο. Έτσι, μετά από σχετική συζήτηση η 

ομάδα αποφάσισε (Κόκκος, 2011), να επανεξεταστεί το θέμα υπό το πρίσμα της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της Αισθητικής και καταρτίστηκε σχετικό διδακτικό σενάριο 

διάρκειας 5 ωρών (το συνεχόμενο τρίωρο με το τμήμα κάθε Πέμπτη ευνόησε τη διαδικασία). 

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ορίζονται οι στόχοι, που περιορίζονται στο πεδίο των στάσεων, 

καθώς η καλλιέργεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων δεν αποτελεί ζητούμενο στην παρούσα 
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περίσταση. Έτσι, οι στόχοι διαμορφώνονται ως εξής (Northwest Center for Public Health Practice, 

2012): 

Οι μαθητές/-τριες αναμένεται να: 

 αμφισβητήσουν παραδοσιακές δυσλειτουργικές νοητικές συνήθειες για τον ρόλο της 

γυναίκας στην κοινωνία 

 υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στο γυναικείο φύλο. 

Δεύτερο στάδιο: οι μαθητές/-τριες διατυπώνουν τις απόψεις τους (1 διδακτική ώρα) 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων και απάντησαν γραπτά, 

αρχικά ατομικά, στην ερώτηση που ήταν γραμμένη στον πίνακα: «Ποιος είναι ο ρόλος της ιδανικής 

γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία;». Έπειτα, οι μαθητές/-τριες μοιράστηκαν τις απαντήσεις με την 

ομάδα τους, ιεράρχησαν τις απόψεις που ήθελαν να συζητηθούν και ένας/μια από κάθε ομάδα τις 

παρουσίασε στην ολομέλεια. Οι τελικές απαντήσεις καταγράφηκαν στον πίνακα και στη συνέχεια 

ομαδοποιήθηκαν. Έτσι, αφενός επιτυγχάνεται η συγκέντρωση του αναγκαίου υλικού για τη 

συνέχιση της διεργασίας και, αφετέρου δίνεται η δυνατότητα για τη μετέπειτα σύγκριση των 

αρχικών απόψεων με αυτές που θα αναδυθούν μέσα από τη μετασχηματιστική διεργασία (Κόκκος, 

2011).  

Η αντίληψή των μαθητών/-τριών ως προς τον ρόλο και τον προορισμό της «ιδανικής» 

γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία αποτελεί τη δυσλειτουργική νοητική συνήθεια που επιδιώχθηκε 

να μετασχηματίσουν και η οποία εκφράστηκε συνοπτικά μέσω των απόψεων που ακολουθούν. 

Έτσι, η ιδανική γυναίκα: 

 είναι προορισμένη να παντρευτεί και να κάνει παιδιά 

 είναι καλή μητέρα και σύζυγος και για να το καταφέρει πρέπει να παραμένει σπίτι 

 είναι καλή μητέρα, σύζυγος και εργαζόμενη  

 είναι καλή νοικοκυρά  

 είναι πάντα περιποιημένη και όμορφη 

 είναι σεμνή και υπάκουη  

 ικανοποιεί τις ανάγκες του συζύγου της  

 μιλάει μόνο όταν πρέπει και δε φέρνει αντιρρήσεις στον σύζυγό της 

 οι κοινωνικές συναναστροφές της περιορίζονται στο πλαίσιο που εγκρίνει ο σύζυγός της 

 καταλαβαίνει ότι ο άντρας έχει πιο πολλά δικαιώματα από εκείνη στην κοινωνική ζωή 

Τρίτο στάδιο: προσδιορισμός των υπό εξέταση απόψεων (1 διδακτική ώρα) 

Στο τρίτο στάδιο η καθηγήτρια συζητά/διαπραγματεύεται με τους μαθητές/-τριες, ώστε, με 

γνώμονα τις απαντήσεις τους, να προσδιοριστούν τα υποθέματα και τα κριτικά ερωτήματα που 

σχετίζονται με αυτές (Κόκκος, 2011).  Τα υποθέματα που προέκυψαν είναι τα εξής: 

 ο ρόλος της γυναίκας στην οικογένεια 

 ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό περιβάλλον 

 Τα αντίστοιχα κριτικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 

 Τι σημαίνει «είμαι γυναίκα»; 

 Σε ποιο βαθμό είναι ισότιμη η σχέση γυναίκας- άντρα στη σύγχρονη κοινωνία; 

Τα παραπάνω προέκυψαν από την άποψη που η ολομέλεια έκρινε ως εκείνη που επιθυμούσε 

τελικά να εξετάσει και η οποία διαμορφώθηκε ως εξής «η γυναίκα είναι προορισμένη να γίνει 

σωστή σύζυγος και καλή μητέρα». 
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Τέταρτο στάδιο: επιλέγοντας έργα τέχνης 

Στη συνέχεια, η επιλογή των έργων τέχνης έγινε από την καθηγήτρια, καθώς οι μαθητές/-

τριες θεωρήθηκε ότι αδυνατούσαν να επιλέξουν έργα υψηλής αισθητικής αξίας, όπως προβλέπεται 

από τη συγκεκριμένη μέθοδο. Τα έργα αυτά ανταποκρίνονται στο επίπεδο και την αντιληπτική 

ικανότητα των συγκεκριμένων μαθητών (Κόκκος, 2011). Τα έργα, που δόθηκαν χωρίς τους τίτλους 

και τα ονόματα των καλλιτεχνών, είναι τα εξής: 
 

Πίνακας 1. Εξαντλημένη δύναμη 

 

Πρωτότυπος τίτλος                                     Erschöpfte Kraft 
                                                             Die tote Mutter 
 

Ζωγράφος Ferdinand Georg Waldmüller 

Χαρακτηριστικά Λάδι σε καμβά 

Έτος 

 

1854 

Πηγή https://digital.belvedere.at/objects/2454/erschopfte-kraft?ctx=18c05858-

c18c-4c63-9ed5-0b1ac7c25262&idx=26  

Μουσείο/Γκαλερί                                            Belvedere, Βιέννη 

 

 
 

Πίνακας 2. Ο Rudolf von Arthaber και τα παιδιά του Rudolf, Emilie και Gustav 

 

Πρωτότυπος τίτλος Rudolf von Arthaber und seine kinder Rudolf, Emilie und Gustav 

 

Ζωγράφος                                    Friedrich von Amerling  

Χαρακτηριστικά Λάδι σε καμβά 

Έτος 

 

1837 

Πηγή https://digital.belvedere.at/objects/8045/rudolf-von-arthaber-und-seine-

https://digital.belvedere.at/objects/2454/erschopfte-kraft?ctx=18c05858-c18c-4c63-9ed5-0b1ac7c25262&idx=26
https://digital.belvedere.at/objects/2454/erschopfte-kraft?ctx=18c05858-c18c-4c63-9ed5-0b1ac7c25262&idx=26
https://digital.belvedere.at/people/35/friedrich-von-amerling
https://digital.belvedere.at/objects/8045/rudolf-von-arthaber-und-seine-kinder-rudolf-emilie-und-gust?ctx=4e966b68-c269-4193-b1cd-7f7d169fa5e0&idx=10
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 kinder-rudolf-emilie-und-gust?ctx=4e966b68-c269-4193-b1cd-

7f7d169fa5e0&idx=10  

Μουσείο/Γκαλερί Belvedere, Βιέννη 

 

 

 
Πίνακας 3. Οικογένεια 

 

Πρωτότυπος τίτλος                                  Family Group 

      Ζωγράφος                                  Henry Moore 

   Χαρακτηριστικά                                   Μπρούντζος 

Έτος                                       1949 

Πηγή https://www.tate.org.uk/art/artworks/moore-family-group-n06004  

Μουσείο/Γκαλερί                                 Tate, Αγγλία 

 

 
 

 

Πίνακας 4. Απόσπασμα από την Καντάτα 

 

Τίτλος πρωτοτύπου                                   Απόσπασμα από την Καντάτα 

Ποιητής                                             Τάσος Λειβαδίτης 

https://digital.belvedere.at/objects/8045/rudolf-von-arthaber-und-seine-kinder-rudolf-emilie-und-gust?ctx=4e966b68-c269-4193-b1cd-7f7d169fa5e0&idx=10
https://digital.belvedere.at/objects/8045/rudolf-von-arthaber-und-seine-kinder-rudolf-emilie-und-gust?ctx=4e966b68-c269-4193-b1cd-7f7d169fa5e0&idx=10
https://www.tate.org.uk/art/artworks/moore-family-group-n06004
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Έκδοση                           Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε., 2014, σελ.58-59 
“…Φτωχές γυναίκες, 

μοδίστρες, δακτυλογράφοι, ασπρορουχούδες, 

τίμιες ή σπιτωμένες, ακόμα κι άλλες 

εκείνες του σκοινιού και του παλουκιού, 

γυναίκες του ανέμου, της βροχής, του κουρνιαχτού, 

νιώσαμε το φόβο που κρύβεται καμιά φορά 

πίσω από την αγνότητα, 

την κούραση πίσω από την καλοσύνη ή την αδιαφορία 

πίσω απ’ την υπακοή. 

Μα πιο πολύ νιώσαμε την αδυναμία που 

κρύβεται πίσω απ’ την κακία. 

Συχνά μας άφησαν εκείνοι που αγαπούσαμε 

πολλές, πάνω στη τρέλα τους, τους ρίξανε βιτριόλι, 

οι πιο πολλές βέβαια κλάψαμε, χτυπηθήκαμε, 

μα φροντίσαμε σύντομα να βρούμε έναν άλλον, 

γιατί τα χρόνια περνάνε… 

Αν μας έβλεπε κανείς το βράδυ, όταν μένουμε μονάχες 

και βγάζουμε τις φουρκέτες, τις ζαρτιέρες, και κρεμάμε 

στην κρεμάστρα το πανωφόρι κι αυτήν τη βαμμένη μάσκα 

που μας φόρεσαν, εδώ και αιώνες τώρα, οι άντρες 

για να τους αρέσουμε – 

αν μας έβλεπαν, θα τρόμαζαν μπροστά σε τούτο 

το γυμνό, κουρασμένο πρόσωπο. 

Αχ, γυναίκες έρημες, 

κανείς δεν έμαθε ποτέ πόση αγωνία κρύβεται πίσω απ’ 

τη λαγνεία, ή την υστεροβουλία μας. 

Και πάντα γυρεύαμε το καλύτερο…. 

Συχνά καταφύγαμε και στις χαρτορίχτρες, 

τρέχουμε στα μέντιουμ να μάθουμε- τι να μάθουμε; 

Διαβάζουμε καθημερινά το ωροσκόπιο στις εφημερίδες, 

πηγαίνουμε σε διάφορους ύποπτους αστρολόγους… 

λοιπόν πού πάμε; Από πού ερχόμαστε; Τι ψάχνουμε 

παλεύοντας αιώνια με τα έξω και τα μέσα μας στοιχεία;  

Ερχόμαστε απ’ το φόβο και το φόνο, απ’ το αίμα και 

την επανάληψη. Ερχόμαστε απ’ την παλαιολιθική αρπαγή- 

κι αρχίζουμε την ανθρώπινη φιλία. 

Τέλος, ύστερα από πολλά, παντρευόμαστε, 

κάνουμε κάμποσες εκτρώσεις, αρκετά παιδιά, 

ύστερα έρχεται η κλιμακτήριος, οι μικρονευρασθένειες, 

κι ύστερα τίποτα. Όλα καταλαγιάζουν μέσα μας. 

Κι επιθυμίες κι αναμνήσεις- αχ περνάει 

γρήγορα η ζωή, ούτε το καταλαβαίνεις. 

Τα παιδιά ζούνε σ’ ένα δικό τους κόσμο, δε μας ξέρουν 

παρά μονάχα σα μητέρες, δεν μπόρεσαν να μας δουν 

ποτέ λίγο κι εμάς σαν ανθρώπους- 

με τις μικρότητες ή τις παραφορές τους. 

Έτσι ζήσαμε. Αγνοημένες και μονάχες μέσα 

στο εσωτερικό μας πάθος, 

αγνοημένες κι έρημες μέσα στην ιερότητα 

της μητρότητάς μας…” 

 

Πίνακας 5. Ο Αστακός 

 

Πρωτότυπος τίτλος The Lobster 

Σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος 

Διάρκεια 1:53:45 

Έτος παραγωγής 2015 

Χώρα παραγωγής Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Γαλλία, Βρετανία 

Πηγές www.youtube.com  

Επιλογή αποσπασμάτων 01:50-05:07 

                                       07:51-10:00 

                                  01:06:14-01:09:20 

http://www.youtube.com/
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Πίνακας 6. Αντιστοίχιση έργων τέχνης με τα κριτικά ερωτήματα 

 

 Έργα τέχνης Κριτικά Ερωτήματα  

  Α. Β. 

1

1. 

Erschöpfte Kraft 
Die tote Mutter 

√ √ 

2

2. 

Rudolf von Arthaber und seine kinder 

Rudolf, Emilie und Gustav  

√ √ 

3

3. 

Family Group √ √ 

4

4. 

Απόσπασμα από την Καντάτα  √ √ 

5

5. 

 

The Lobster  

 √ 

 

Πέμπτο στάδιο: στοχαζόμενοι κριτικά μέσω της αισθητικής εμπειρίας (2 διδακτικές ώρες) 

Σε αυτό το στάδιο στόχος είναι η κριτική επεξεργασία της άποψης που αποφασίστηκε να 

εξεταστεί μέσα από τη συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης, η οποία πραγματοποιείται, για 

κάθε πίνακα και γλυπτό, με το μοντέλο του Perkins (Perkins, 1994∙ Κόκκος, 2011) και αποτελείται 

από τις εξής φάσεις: χρόνος για παρατήρηση, παρατήρηση ανοιχτή και περιπετειώδης, παρατήρηση 

ξεκάθαρη και αναλυτική, ολιστική και οργανωμένη προσέγγιση της παρατήρησης.  

Στην πρώτη φάση, οι μαθητές/τριες παρατήρησαν το πρώτο έργο για μερικά λεπτά χωρίς 

σχολιασμό. Έπειτα, εκφράστηκαν οι πρώτες παρατηρήσεις: «μια γυναίκα είναι στο πάτωμα», «το 

μωρό κοιμάται», «το μωρό είναι καλοταϊσμένο και περιποιημένο» κλπ. Ακολούθησε η διατύπωση 

αρχικών ερωτημάτων: «Γιατί  είναι στο πάτωμα;», «είναι νεκρή;», «Πού είναι ο άντρας της;» 

Σταδιακά, οδηγήθηκαν στο κεντρικό ερώτημα: «Γιατί η γυναίκα έμεινε μόνο αυτή ξύπνια για να 

φροντίσει το παιδί;». 

Στη δεύτερη φάση, οι μαθητές/-τριες περιέγραψαν την ιστορία που περιέχεται στον πίνακα: 

«Η μητέρα όλη μέρα έκανε δουλειές, έτσι εξαντλήθηκε και αποκοιμήθηκε στο πάτωμα». Ύστερα, 

εκφράστηκαν συναισθήματα που προκύπτουν από το έργο: «το μωρό φαίνεται ευτυχισμένο και 

ήρεμο», «η γυναίκα δημιουργεί μια αίσθηση εγκατάλειψης». Στη συνέχεια, εξέτασαν 

προσεκτικότερα τον πίνακα και αναζήτησαν χαρακτηριστικά του που τους κάνουν εντύπωση: «το 

μωρό είναι στο φως, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της μητέρας στο σκοτάδι», «μα, αν έκανε δουλειές 

όλη μέρα, γιατί υπάρχει τόση ακαταστασία;», «το μωρό είναι σε κούνια ή του έχει παραχωρήσει τη 

θέση της στο κρεβάτι;». 

Στην τρίτη φάση, επιχειρήθηκε, αρχικά, η ερμηνεία του έργου και η απάντηση των 

ερωτημάτων και των προβληματισμών που τέθηκαν: «το μωρό είναι στο φως, το επίκεντρο του 

πίνακα, γιατί αποτελεί και το επίκεντρο της ζωής της γυναίκας», «το μωρό είναι στο φως, γιατί 

αυτό βλέπει και ενδιαφέρει την κοινωνία, είναι το αποτέλεσμα του προορισμού της γυναίκας», «η 

γυναίκα βρίσκεται πιο χαμηλά από το μωρό, στο σκοτάδι, γιατί είναι λιγότερο σημαντική», «είναι 

βράδυ, ο άντρας είναι στο καφενείο και έμεινε μόνη της», «μα, έχει επιλέξει να ζει έτσι;». 

Επανερχόμενοι, έπειτα, στα κριτικά ερωτήματα: «τι σημαίνει είμαι γυναίκα;» και «σε ποιο βαθμό 

είναι ισότιμη η σχέση μεταξύ άντρα - γυναίκας;» επιχείρησαν να τα απαντήσουν. Με βάση τον 

πίνακα, κατέληξαν ότι η γυναίκα είναι πρωτίστως μητέρα, αφιερωμένη μέχρι τελευταίας πνοής στο 

μεγάλωμα των παιδιών της, μοναδική υπεύθυνη για την ανατροφή τους, επιλογή κοινωνικά 

επιβεβλημένη, στην οποία υπακούει αδιαμαρτύρητα. Τέλος, αναζητήθηκε η ισορροπία μέσα από τα 

τεχνικά στοιχεία του έργου: το μωρό, τοποθετήθηκε στη δεξιά πλευρά και όχι στο κέντρο, αλλά η 
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επιλογή να φωτίζεται και, παράλληλα, να αποτελεί πηγή φωτός/ζωής, το καθιστά τον 

αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή έναντι της εξαντλημένης δύναμης της γυναίκας, όπως υποδηλώνει 

και ο τίτλος. Ο ζωγράφος στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμά του, αυτό που ενδιαφέρει την κοινωνία 

είναι η συνέχισή της με κάθε κόστος, κόστος που πληρώνει μόνο ένας, η μητέρα, εξου και ο 

υπότιτλος «Η νεκρή μητέρα». Πρέπει, όμως, όντως να είναι έτσι τα πράγματα; 

Στην τέταρτη φάση, πραγματοποιείται ανασκόπηση της διεργασίας.  Ναι, η γυναίκα, να κάνει 

παιδιά, αλλά να μην τα μεγαλώνει μόνη της. Ο πατέρας που λείπει από τον πίνακα, λείπει και από 

τη ζωή του παιδιού.  

Ακολουθεί, λοιπόν, ο δεύτερος πίνακας ο οποίος προσεγγίζεται με την ίδια διαδικασία (για 

λόγους οικονομίας δεν επαναλαμβάνεται εδώ η διαδικασία για κάθε έργο). Αξίζει να σημειωθεί, ότι 

επειδή οι μαθητές/-τριες κατανόησαν τον τρόπο δουλειάς και, λόγω εξοικείωσης με την εικόνα, 

χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο στα επόμενα έργα, ενώ παρέλειπαν κάποια από τα στάδια (Κόκκος, 

2011). Ο δεύτερος πίνακας, φέρνει επιτέλους τον πατέρα στο προσκήνιο. Έντονα, χαρούμενα 

χρώματα, υγιή, καλοντυμένα παιδιά απολαμβάνουν την αγκαλιά του πατέρα. Εκείνος, όμως; 

Μάλλον αδιάφορα, ή και ελαφρώς ενοχλημένος, μοιάζει να υπομένει παρά να απολαμβάνει τη 

συντροφιά των παιδιών του. Και η μητέρα; Όλοι τη φαντάζονται κάπου στην κουζίνα να ετοιμάζει 

το κυριακάτικο γεύμα. Η παρουσία της είναι φανερή μέσα από το περιποιημένο σπίτι, τον 

περιποιημένο σύζυγο και τα παιδιά. Η αφανής ηρωίδα ενός καλοφτιαγμένου σπιτικού. Για άλλη μια 

φορά, σύζυγος, μητέρα, νοικοκυρά, τίποτε άλλο. 

Ο καθένας μόνος του στον ρόλο του λοιπόν; Ο Henry Moore έχει άλλη άποψη. Βγάζει το 

ζευγάρι έξω από το σπίτι, σε ένα παγκάκι, μπροστά στα μάτια της κοινωνίας. Κρατούν αυτή τη 

φορά και οι δύο το παιδί που βρίσκεται ακριβώς στη μέση. Μητέρα και πατέρας δείχνουν 

προβληματισμένοι. Η γυναίκα το κρατάει και με τα δύο χέρια, ο άντρας με το ένα κρατάει το μωρό, 

ενώ το άλλο το έχει εναποθέσει στοργικά στον ώμο της. Δεν είναι μόνη της, έχει τη συνδρομή του, 

μοιράζονται τις αγωνίες και τις δυσκολίες της ζωής. Μήπως μοιράζονται και τις δουλειές;  

Μα γιατί να τις μοιραστούν; Μπορεί να της αρέσει να κάνει δουλειές, είπε κάποιος μαθητής. 

Το απόσπασμα από την Καντάτα του Λειβαδίτη, δείχνει το αντίθετο. Γυναίκες κάθε λογής, 

υπηρετούν πιστά τον ρόλο της συζύγου και μητέρας που τους όρισε η κοινωνία, η οποία θεωρεί 

δεδομένη και αναντίρρητη την αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών ως απόδειξη της αγάπης τους. «Γιατί 

γυναίκα και όχι άνθρωπος;» είχε αναφωνήσει μια μαθήτρια κατά τη διατύπωση των κριτικών 

ερωτημάτων στο τρίτο στάδιο. Μα γιατί δεν τη βλέπουν ως άνθρωπο, είναι η απάντηση του 

Λειβαδίτη, που ήρθε να προστεθεί στον μέχρι τώρα προβληματισμό.  

Καθώς όχι μόνο τα αγόρια αλλά και μερικά από τα κορίτσια, εξέφρασαν την άποψη ότι η 

γυναίκα πρέπει να κάνει παιδιά και να παντρευτεί, ιδανικό έργο για προβληματισμό σε αυτό το 

θέμα θεωρήθηκε «Ο Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου. Απαλλαγμένοι από τη διάκριση του φύλου, 

σε μια φουτουριστική κοινωνία, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες επιτρέπεται να παραμένουν στο 

κοινωνικό σύνολο μόνο αν είναι ζευγάρια. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνουν μόνοι, έχουν 45 

ημέρες περιθώριο για να βρουν το ταίρι τους, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ξενοδοχείο. Αν δεν το 

βρουν θα μετατραπούν στο ζώο που έχουν προεπιλέξει, αναζητώντας αλλιώς την αγάπη που δε 

βρήκαν.  Στα συγκεκριμένα αποσπάσματα, οι δραπέτες του ξενοδοχείου, οι απόκληροι, υποδύονται 

τα ζευγάρια στο πλαίσιο του κοινωνικού κομφορμισμού. Οι ρόλοι και των δύο φύλων είναι 

κοινωνικά προκαθορισμένοι και εξαρτάται από εμάς τους ίδιους αν θα εναρμονιστούμε ή αν θα 

προσπαθήσουμε να τους αλλάξουμε.  

Έκτο στάδιο: επαναξιολογώντας τις παραδοχές μας (1 διδακτική ώρα) 

Στο τελευταίο στάδιο οι μαθητές/-τριες απάντησαν ξανά στο αρχικό ερώτημα «Ποιος είναι ο 

ρόλος της ιδανικής γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία;», προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν 

μετασχηματισμοί. Έτσι, οι αρχικές απαντήσεις εμπλουτίστηκαν με απόψεις όπως: 
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 «η γυναίκα δεν πρέπει να υπακούει στο πρότυπο που έχει θέσει η κοινωνία για την ιδανική 

γυναίκα, αλλά να ακολουθεί όποιο τρόπο ζωής θέλει, όπως κάθε άνθρωπος άλλωστε»,  

 «η γυναίκα δεν πρέπει να αλλοιώνει τον χαρακτήρα της ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

άντρα»,  

 «να μη φοβάται να πει τη γνώμη της και να υπερασπιστεί τον εαυτό της»,  

 «να σέβεται πρώτα τον εαυτό της και ύστερα τους άλλους», 

 «ο ρόλος της ιδανικής γυναίκας είναι να γίνεται παράδειγμα για τις άλλες γυναίκες που 

νιώθουν πνιγμένες από τα στερεότυπα, δηλαδή, μια σωστή γυναίκα θα διαδώσει την ιδέα 

πως ο δυναμισμός και η αγάπη για τον εαυτό μας είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε», 

 «εάν εργάζεται και εκείνη και ο άντρας τότε ο άντρας να βοηθάει ισότιμα στην ανατροφή 

των παιδιών και να τον εκπαιδεύει να βάζει και κανένα πλυντήριο!»,  

 «αν και υπάρχουν σωματικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, αυτό που μετράει 

περισσότερο είναι η διάθεση για συνεργασία, ο σεβασμός και η προσπάθεια» 

 «άλλαξα προς το καλύτερο την άποψη που είχα για το πώς πρέπει να λειτουργεί ένα 

ζευγάρι». 

2.3 Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου- Συζήτηση 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάστηκε μια απόπειρα εφαρμογής στη σχολική τάξη της 

μεθόδου του Αλέξη Κόκκου, η οποία έχει καλλιεργηθεί στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

καθώς αυτοί θεωρείται ότι διαθέτουν τα απαραίτητα νοητικά εφόδια για να ανταποκριθούν σε μια 

τέτοια διεργασία (Κόκκος, 2011). Όπως προαναφέρθηκε, ωστόσο, μπορεί να εφαρμοστεί, υπό 

προϋποθέσεις, και στην τυπική εκπαίδευση.  

Είναι αυτονόητο, βέβαια, ότι μια διδασκαλία μικρής διάρκειας δεν επαρκεί για να επέλθει ο 

μετασχηματισμός δυσλειτουργικών απόψεων, πόσο μάλλον δυσλειτουργικών νοητικών συνηθειών. 

Αποτέλεσε, όμως, ένα εξαιρετικό έναυσμα για περεταίρω κριτικό στοχασμό και επαναπλαισίωση 

τόσο για τα παιδιά όσο και για την καθηγήτρια, καθώς διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες σκέψεις για 

τα υπό εξέταση έργα και όχι μόνο. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Kidd  (1973, όπ. αναφ. στο Rogers, 

1999), η πιο σημαντική ιδιότητα του διδάσκοντος είναι να είναι και ο ίδιος/ η ίδια διδασκόμενος/-η, 

διαφορετικά δεν έχει θέση μαζί με εκείνους που συνεχίζουν να μαθαίνουν. 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι στο έκτο στάδιο παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές/-τριες 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους σε παράγραφο, ενώ στο πρώτο απαντούσαν μονολεκτικά και με 

δυσκολία. Ενεπλάκησαν, επομένως, ενεργά στη διαδικασία και προβληματίστηκαν άλλοι λιγότερο 

και άλλοι περισσότερο επιτυχημένα. Επιπλέον, ενώ πριν από την εφαρμογή της μεθόδου, είχαν 

διατυπωθεί διαφωνίες για το θέμα σε έντονο ύφος, η συντριπτική πλειοψηφία σεβάστηκε τη 

διεργασία  και συμμετείχε χωρίς να σχολιάζει. 

Παρόλα αυτά, υπήρξε δυσκολία στην αποβολή της σχολικής λογικής και η επιβεβαίωση από 

την καθηγήτρια συνέχισε να αποτελεί ζητούμενο κάποιων, παρόλο που είχε γίνει σαφές ότι δεν 

υπάρχουν λάθος απαντήσεις και στόχος είναι να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος  (Κόκκος, 2011∙ 

Mezirow, 1991). Η νοητική συνήθεια των μαθητών/-τριών που αφορά στη σχέση καθηγητή/-τριας 

και μαθητή/-τριας ίσως εμπόδισε την  ομαλότερη εξέλιξη της διεργασία, γεγονός που σχετίζεται με 

την έλλειψη τριβής των μαθητών/-τριών με τη συγκεκριμένη μέθοδο. 

Τέλος, σημαντικό είναι ότι για την εφαρμογή της μεθόδου δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές 

γνώσεις, αλλά δίνεται έμφαση στο να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες από τους διευκολυντές-

εμψυχωτές να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα από το κάθε έργο (Κόκκος, 2011∙ Perkins, 

1994). «Αν οι περισσότερες επιστήμες δημιουργούν χάσματα, η τέχνη χτίζει γέφυρες», αναφέρει ο 

Perkins (1994, σελ. 105), άποψη που συνοψίζει τον πυρήνα της συγκεκριμένης μεθόδου. 
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3. Συμπεράσματα 

Αν και, όπως μαρτυρούν τα Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2017), η αξιοποίηση της προαναφερθείσας μεθόδου στη σχολική τάξη 

επιδιώκεται από κάποιους εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων και γνωστικών αντικειμένων, 

εντούτοις, απουσιάζει η συστηματική εφαρμογή της στον ελλαδικό χώρο (Κόκκος, 2017α). 

Ταυτόχρονα, ενώ στις οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας (έγγραφο υπ. 

αρ. 142758/Δ2/04-09-2018/ΥΠΠΕΘ) επισημαίνεται ότι το μάθημα αυτό έχει περισσότερο 

κοινωνιοκεντρικό χαρακτήρα και επιδιώκει τη χειραφέτηση μέσω της ανάπτυξης του κριτικού 

στοχασμού, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ελλιπής (Κόκκος, 

2017α). 

Η παρούσα εισήγηση, λοιπόν, αποσκοπεί στην περαιτέρω διάχυση στην επιστημονική 

κοινότητα παρόμοιων εφαρμογών, καθώς, προς το παρόν, η σχετική ελληνική βιβλιογραφία είναι 

περιορισμένη (Κόκκος, 2017α), με απώτερο στόχο την ανάδειξη της μεθόδου σε βασικό εργαλείο 

του σύγχρονου εκπαιδευτικού. 
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Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο επιχειρεί μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό και πλούσιο σε 

αναπαραστάσεις και ευκαιρίες μάθησης περιβάλλον, να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν γνώσεις για τη λειτουργία του ανθρώπινου μυϊκού συστήματος κατά τη εκτέλεση 

ασκήσεων που αναπτύσσουν τη δύναμη. Δύναται να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

του γυμνασίου και του λυκείου, στη Βιολογία και στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας. Για την 

υλοποίησή του χρησιμοποιήθηκε η μαθητοκεντρική και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας. 

Περιλαμβάνει σχεδιασμένες δραστηριότητες, οργανωμένες σε φύλλα εργασίας που στηρίζονται στη 

χρήση εξειδικευμένων λογισμικών και ψηφιακών εργαλείων και συμβάλλουν στην εμπέδωση και 

την διαμορφωτική αξιολόγηση καθόλη τη διάρκεια του σεναρίου. Η σημαντικότητα του διδακτικού 

σεναρίου έγκειται στο γεγονός ότι ο τρόπος  προσέγγισης της δύναμης και του ανθρώπινου μυϊκού 

συστήματος, με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς η μαθησιακή 

διαδικασία βασισμένη στις αρχές του εποικοδομητισμού δύνανται να υλοποιήσουν τους στόχους 

που τέθηκαν και εντέλει να καταστήσουν τη διδασκαλία αποτελεσματική. 

 

Λέξεις κλειδιά: άσκηση, δύναμη, μυϊκό σύστημα, φυσική κατάσταση, αθλητισμός 

1. Εισαγωγή 

Το θέμα της δύναμης και του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου μυϊκού συστήματος 

παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους μαθητές όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης διότι, αφενός συνδέεται με τη εμφάνισή τους, αφετέρου δε συνδέεται με την υγεία και 
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την ποιότητα ζωής. Η δύναμη είναι η ικανότητα του νευρομυϊκού συστήματος, μέσα από νευρικές 

και μεταβολικές διαδικασίες, να υπερνικά με μυϊκές συστολές, αντιστάσεις, να αντενεργεί σε αυτές 

αλλά και να τις συγκρατεί (Grosserand Starischka1998). Αποτελεί βασικό συστατικό της καλής 

φυσικής κατάστασης, η οποία είναι ένας ισχυρός δείκτης υγείας και μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως 

ένας δείκτης των διαφόρων λειτουργιών και δομών που σχετίζονται με την απόδοση στη σωματική 

άσκηση (Ortega et al., 2005; Ruiz et al., 2006). Συγκεκριμένα είναι ένα «κράμα» των εξής 

ιδιοτήτων: δύναμη, ταχύτητα, αντοχή, ευκαμψία και σωματική σύσταση και συνδέεται με τη 

σωματική και ψυχική υγεία των εφήβων. Πιο συγκεκριμένα: α) έχει πολλά οφέλη, στα οποία 

περιλαμβάνεται η αύξηση της δύναμης, ο έλεγχος του σωματικού βάρους και γενικότερα η 

βελτίωση της εικόνας του σώματος και β) συνδέεται επίσης θετικά στους εφήβους με υψηλότερα 

επίπεδα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης και χαμηλότερα επίπεδα άγχους και στρες 

(Theodorakis et al., 2002). 

Ο σχεδιασμός του παρόντος διδακτικού σεναρίου στηρίζεται στη θεωρία του 

εποικοδομητισμού, σύμφωνα με την οποία η νέα γνώση οικοδομείται με βάση τις προϋπάρχουσες 

νοητικές δομές. Όπως διαπιστώνεται από έρευνες, οι μαθητές έρχονται στο σχολείο έχοντας 

διαμορφώσει κάποιες ιδέες - αντιλήψεις μέσω της εμπειρίας τους και της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τον κόσμο, οι οποίες όμως συχνά  

διαφοροποιούνται από την ισχύουσα επιστημονική γνώση (Driver et. al., 1998). Έτσι στο ξεκίνημα 

της διδασκαλίας τίθεται μια ερώτηση σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση τους σχετικά με τη 

φυσική κατάσταση, η οποία επιχειρεί να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Στη συνέχεια, 

οι μαθητές εκφράζουν τις ιδέες τους μέσω διαλόγου σε συζήτηση στις ομάδες. Στην πορεία της 

διαδικασίας, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, θεωρητικής προσέγγισης και φύλλων εργασιών 

ανακαλύπτουν την επιστημονική γνώση μέσω της ατομικής προσέγγισης αυτής. Ο εκπαιδευτικός 

έχει καθοδηγητικό ρόλο, χωρίς να επεμβαίνει στην όλη δραστηριότητα. Οι μαθητές εργάζονται 

ομαδικά αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Σκοπός είναι να αντικαταστήσουν τις προϋπάρχουσες 

απόψεις και γνώσεις τους με νέα επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα. Ως εννοιολογική αλλαγή 

θεωρείται η τροποποίηση των υπαρχουσών δομών των μαθητών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

καθίστανται περισσότερο συμβατές με το επιστημονικό πρότυπο (Ψύλλος, Κουμαράς & 

Καριώτογλου, 1993). Οι μαθητές μπορούν να προβούν σε εφαρμογή των όσων έμαθαν 

αξιολογώντας τη φυσική τους κατάσταση. Επιπλέον, μπορούν να αναστοχαστούν τη σπουδαιότητα 

των νέων τους γνώσεων και την αλλαγή στις καθημερινές τους συνήθειες, δηλαδή να περάσουν στο 

στάδιο της μεταγνώσης (Τσαούση, 2018). 

Το παρόν διδακτικό σενάριο, προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία 

μάθησης της συμμετοχής μυϊκών ομάδων κατά τη εκτέλεση ασκήσεων που αναπτύσσουν τη 

δύναμη και συμβάλουν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Πρόκειται για ένα σενάριο το 

οποίο επιχειρεί μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό και πλούσιο σε αναπαραστάσεις και ευκαιρίες 

μάθησης περιβάλλον, να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη δυναμική σχέση 

της βελτίωσης της δύναμης και άρα της φυσικής κατάστασης με την ανθρώπινη απόδοση και υγεία. 

Οι στόχοι του εναρμονίζονται με τους εκπαιδευτικούς στόχους της αντίστοιχης διδακτικής 

ενότητας, όπως αυτοί αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου. 

Ειδικότερα το διδακτικό σενάριο και η χρήση του λογισμικού αποσκοπεί ώστε οι μαθητές/ριες: 

 Να γνωρίσουν τη δομή και τη λειτουργία των μυών 

 Να κατανοήσουν τη λειτουργία των μυών κατά την εκτέλεση ασκήσεων μυϊκής 

ενδυνάμωσης 

 Να αναγνωρίζουν τους μύες που συμμετέχουν σε ασκήσεις ενδυνάμωσης 

 Να γνωρίζουν τα οφέλη ανάπτυξης της δύναμης για την υγεία τους 

 Να γνωρίζουν τους τρόπους βελτίωσης της δύναμης και άρα φυσικής τους κατάστασης 

 Να μπορούν να δημιουργούν μόνοι τους δικά τους προγράμματα για την εξάσκηση της 

δύναμης και να συνεργάζονται 
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 Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους στο πλαίσιο της 

υλοποίησης δραστηριοτήτων 

 Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα άσκησης και υγείας 

 Να αναπτύξουν αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης 

 Να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα 

(παρατήρηση, περιγραφή, σύγκριση, ταξινόμηση, διατύπωση υποθέσεων, εξαγωγή 

συμπερασμάτων) 

 Να εξασκηθούν στη χρήση νέων τεχνολογιών και να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα 

τους στην απόκτηση και κατανόηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 

2. Κυρίως μέρος 

2.1.  Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στηρίζεται στην χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών 

και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό μαθησιακό εργαλείο, στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής με σκοπό τη βελτίωση της κατανόησης και αύξησης του ενθουσιασμού των 

μαθητών. Το σενάριο συνοδεύεται από φύλλα εργασίας σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Ο 

μαθητής απαντά με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις, συζητά με την ομάδα του, 

προστρέχει στο λογισμικό, παρατηρεί, ελέγχει την ορθότητα της γνώσης του, προβληματίζεται, 

συνδυάζει, συμπεραίνει και οδηγείται στη σωστή απάντηση. Σε κάθε περίπτωση η πληροφόρηση 

που λαμβάνει ο μαθητής με την βοήθεια σχετικών εποπτικών μέσων τον οδηγεί στην αυτενέργεια.  

Ειδικότερα οι δραστηριότητες σχεδιάσθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγήσουν το μαθητή 

στην κατάκτηση και αφομοίωση της νέας γνώσης, είτε μέσω της ενεργοποίησης των 

προϋπαρχόντων γνώσεων του, είτε με την αναδόμησή τους μέσω της γνωστικής σύγκρουσης που 

θα προκύψει. Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες, η οποία 

συνιστά καθαρά μαθητοκεντρική μορφή διδασκαλίας, η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη 

συλλογική δράση των μαθητών. Βασικό συστατικό στοιχείο αποτελεί η ενεργός συμμετοχή όλων 

των μελών των ομάδων στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης. Η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία αποτελεί βασικό σχήμα πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν και να 

λειτουργήσουν οι περισσότερες από τις ενεργητικές- συμμετοχικές τεχνικές. Η ανταλλαγή απόψεων 

σε μια μικρή ομάδα ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και τη συνοχή της ομάδας, ευνοεί τη 

διαπροσωπική μάθηση, διευκολύνει την ανάληψη ευθυνών και συνεισφέρει στην καλλιέργεια 

ικανοτήτων ανοικτής επικοινωνίας και συνεργασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο αποκτά καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό, συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. 

Ενεργεί όχι ως απλός φορέας γνώσεων, αλλά περισσότερο ως συντονιστής ενεργητικών και 

συμμετοχικών μαθησιακών ενεργειών. 

2.2. Φύλλα εργασίας 

Τα τρία φύλλα εργασίας ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν τεθεί. 

Το 1ο φύλλο εργασίας: Δομή και λειτουργία του ανθρώπινου μυϊκού συστήματος. Περιλαμβάνει 

τρεις δραστηριότητες και υλοποιεί τους τρεις πρώτους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί αλλά 

και τους ψυχοκοινωνικούς, τους συναισθηματικούς και τους τεχνολογικούς. Ταυτόχρονα 

αποσαφηνίζει προϋπάρχουσες παρανοήσεις των μαθητών σχετικές με το θέμα της δομής και της 

λειτουργίας του ανθρώπινου μυϊκού συστήματος. Η πρώτη δραστηριότητα διερευνά τις 

προϋπάρχουσες απόψεις και τις γνώσεις των μαθητών για τη δομή και λειτουργία του ανθρώπινου 

μυϊκού συστήματος. μέσω ενός διαγνωστικού ερωτηματολογίου, το οποίο εστιάζει σε ερωτήσεις 

που σχετίζονται με τo συγκεκριμένο θέμα και αποτελεί αφετερία για συζήτηση. Η δεύτερη 

δραστηριότητα επιχειρεί να οδηγήσει τους μαθητές σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό βιολογίας  γυμνασίου απο το φωτόδεντρο  ΕΙΔΗ ΜΥΩΝ ΤΟΥ 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, συγκρίνοντας τις πληροφορίες που παρέχονται απ’ αυτό με  τις 

αντίστοιχες του διαδραστικού βιβλίου Φυσικής Αγωγής του εκπαιδευτικού της Β γυμνασίου. Με 

αυτό τον τρόπο ο μαθητής «μαθαίνει πώς να μαθαίνει». Η τρίτη δραστηριότητα, αποτελεί μια 

άσκηση αξιολόγησης των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές σχετικά με το μυϊκό σύστημα του 

ανθρώπου. Περιλαμβάνει δέκα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και αξιοποιεί το λογισμικό 

βιολογίας από το Φωτόδεντρο ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ. 

Το 2ο φύλλο εργασίας: Κατανόηση της λειτουργίας των μυών κατά την εκτέλεση ασκήσεων 

μυϊκής ενδυνάμωσης. Με το δεύτερο φύλλο εργασίας οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες 

αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης της δύναμης, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 

φυσικής κατάστασης. Περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες και υλοποιεί κυρίως τους επτά πρώτους 

διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Ταυτόχρονα οδηγεί τους μαθητές στην απόκτηση 

θεμελιωδών γνώσεων για τη δια βίου άσκηση. Η πρώτη δραστηριότητα προτείνει την κυκλική 

εκτέλεση ασκήσεων ενδυνάμωσης, που  αφορούν σε βασικές μυϊκές ομάδες. Η δεύτερη 

δραστηριότητα περιλαμβάνει συζήτηση και καταγραφή των μυών που συμμετέχουν αγωνιστικά και 

ανταγωνιστικά στην εκτέλεση ασκήσεων ενδυνάμωσης αξιοποιώντας την κάρτα 8.1: Απεικόνιση 

και λειτουργία του ανθρώπινου μυϊκού συστήματος που υπάρχει στο Βιβλίο Φυσικής Αγωγής 

Εκπαιδευτικού Β Γυμνασίου από το Φωτόδεντρο. 

Το 3ο φύλλο εργασίας: Αναγνωρίζω τους μύες που συμμετέχουν  στην εκτέλεση ασκήσεων 

μυϊκής ενδυνάμωσης. Το τρίτο φύλλο εργασίας συμβάλει στην αναγνώριση των μυών που 

συμμετέχουν στην εκτέλεση ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης, αξιοποιώντας το λογισμικό Κότινος 

που υπάρχει στο Φωτόδεντρο.  Περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες και υλοποιεί συνολικά τους 

διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Ταυτόχρονα οδηγεί στην αξιολόγηση γνώσεων που 

απέκτησαν οι μαθητές από την εφαρμογή του σεναρίου. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την 

εύρεση της αντιστοιχίας μεταξύ των δύο στηλών ενός πίνακα, του οποίου η μία στήλη 

περιλαμβάνει ένα εικονογραφημένο ασκησιολόγιο μυϊκής ενδυμάμωσης και η δεύτερη στήλη μύες 

και μυϊκές ομάδες του ανθρώπινου σώματος. Οι μαθητές επισκέπτονται τον σύνδεσμο του 

λογισμικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΚΟΤΙΝΟΣ  που υπάρχει στο Φωτόδεντρο της 

Φυσικής Αγωγής,  επιλέγουν Συμβουλές για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και 

συμπληρώνουν τον συγκεκριμένο πίνακα.  Η δεύτερη δραστηριότητα είναι ένα σταυρόλεξο το 

οποίο δημιουργήθηκε στο περιβάλλον Crossword labs με τη βοήθεια του οποίου αξιολογούνται με 

ευχάριστο τρόπο οι γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές το συγκεκριμένο σενάριο. 

3. Συμπεράσματα 

Αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας πάνω σε θέματα που άπτονται της καθημερινής ζωής των μαθητών, 

ενώ ταυτόχρονα προάγεται ο ψηφιακός εγγραμματισμός. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην διδακτική των 

κεφαλαίων  του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του γυμνασίου, α) Μέθοδοι βελτίωσης των 

φυσικών ικανοτήτων των μαθητών και β) Η αξία της Δια βίου Άσκησης, μεγιστοποιεί την κατάκτηση 

διδακτικών στόχων μέσω της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στην κατανόηση της λειτουργίας 

των μυών κατά την εκτέλεση ασκήσεων ενδυνάμωσης. Επίσης οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων 

ανάπτυξης της δύναμης και άρα στην ανακάλυψη τρόπων βελτίωσης της φυσικής τους κατάστασης. 

Τέλος, η χρήση των Τ.Π.Ε. στην διδακτική της Φυσικής Αγωγής βελτιώνει την κοινωνικοποίηση 

των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου, καθώς 

προγραμματισμένες διαδικασίες φέρνουν τους μαθητές σε άμεση επαφή με το γνωστικό 

αντικείμενο και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή τους. 
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Παράρτημα 

 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο πραγματεύεται την εκμάθηση της συμμετοχής μυϊκών 

ομάδων σε ασκήσεις ενδυνάμωσης αξιοποιώντας το εκπαιδευτικού λογισμικού Φωτόδεντρο. 

 

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

Η προβλεπόμενη διάρκεια του σεναρίου είναι τρεις διδακτικές ώρες που απαιτούνται για τη 

συμπλήρωση των τριών φύλλων εργασίας. 

 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 

Δύναται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων της Φυσικής Αγωγής και της 

Βιολογίας και προσφέρεται για σχεδιασμό και εφαρμογή διαθεματικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία μάθησης της 

συμμετοχής μυϊκών ομάδων κατά τη εκτέλεση ασκήσεων που αναπτύσσουν τη δύναμη και 

συμβάλουν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Πρόκειται για ένα σενάριο το οποίο επιχειρεί 

μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό και πλούσιο σε αναπαραστάσεις και ευκαιρίες μάθησης 

περιβάλλον, να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη δυναμική σχέση της 

βελτίωσης της δύναμης και άρα της φυσικής κατάστασης με την ανθρώπινη απόδοση και υγεία. Οι 

τάξεις στις οποίες απευθύνεται είναι και οι τρεις τάξεις του γυμνασίου (Α,Β και Γ) και οι 

αντίστοιχες του λυκείου με τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές.  

Το παρόν διδακτικό σενάριο είναι συμβατό και συνακόλουθο με το ισχύον Πρόγραμμα 

Σπουδών της Φυσικής Αγωγής και της Βιολογίας του Γυμνασίου. Συγκεκριμένα στο αναλυτικό 

πρόγραμμα, προβλέπεται η διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων: 
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α) Μέθοδοι βελτίωσης των φυσικών ικανοτήτων των μαθητών: Φυσική Αγωγή Α, Β, Γ 

γυμνασίου, Κεφ.4, σελ.110-115. Η διδασκαλία με τη βοήθεια του λογισμικού είναι συμβατή με το 

αναλυτικό πρόγραμμα.  

β) Η αξία της δια βίου άσκησης: Φυσική Αγωγή Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Κεφ.3, σελ.73-81.   

γ) Μεταβολισμός: Εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή Β΄και Γ΄ Γυμνασίου, Κεφ.3.1 Άνθρωπος 

και Ενέργεια. 

Επίσης θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Φυσικής Αγωγής και της Ερευνητικής Εργασίας στις Α και Β τάξεις του Λυκείου. 

 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου  

Οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου εναρμονίζονται με τους εκπαιδευτικούς στόχους της 

αντίστοιχης διδακτικής ενότητας, όπως αυτοί αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής 

Αγωγής του Γυμνασίου.  

 Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στηρίζεται στην χρήση των Τ.Π.Ε., τα οποία αποτελούν 

ένα σημαντικό μαθησιακό εργαλείο, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με σκοπό τη βελτίωση της 

κατανόησης και αύξησης του ενθουσιασμού των μαθητών.  

Το σενάριο συνοδεύεται από φύλλα εργασίας σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Ο 

μαθητής απαντά με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις, συζητά με την ομάδα του, 

προστρέχει στο λογισμικό, παρατηρεί, ελέγχει την ορθότητα της γνώσης του, προβληματίζεται, 

συνδυάζει, συμπεραίνει και οδηγείται στη σωστή απάντηση. Σε κάθε περίπτωση η πληροφόρηση 

που λαμβάνει ο μαθητής με την βοήθεια εποπτικών μέσων τον οδηγεί στην αυτενέργεια.  

Ειδικότερα οι δραστηριότητες σχεδιάσθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγήσουν το μαθητή 

στην κατάκτηση και αφομοίωση της νέας γνώσης, είτε μέσω της ενεργοποίησης των 

προϋπαρχόντων γνώσεων του, είτε μέσω της αναδόμησής αυτών μέσω της γνωστικής σύγκρουσης 

που αναμένεται ότι θα προκύψει.  

Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες, η οποία είναι 

καθαρά μαθητοκεντρική μορφή διδασκαλίας και πραγματοποιείται μέσα σε πλαίσια συλλογικής 

δράσης των μαθητών. Βασικό συστατικό στοιχείο αποτελεί η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών 

των ομάδων στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές έχουν 

σχηματίσει ομάδες των δύο ατόμων. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί βασικό σχήμα 

πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν οι περισσότερες από τις 

ενεργητικές- συμμετοχικές τεχνικές. Η ανταλλαγή απόψεων σε μια μικρή ομάδα ενισχύει την 

αμοιβαία κατανόηση και τη συνοχή της ομάδας, ευνοεί τη διαπροσωπική μάθηση, διευκολύνει την 

ανάληψη ευθυνών και συνεισφέρει στην καλλιέργεια ικανοτήτων ανοικτής επικοινωνίας και 

συνεργασίας.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά καθοδηγητικό, 

διαμεσολαβητικό, συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Ενεργεί όχι ως απλός φορέας 

γνώσεων, αλλά περισσότερο ως συντονιστής ενεργητικών και συμμετοχικών μαθησιακών 

ενεργειών. Τα τρία φύλλα εργασίας ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν τεθεί.  

Το 1ο  φύλλο εργασίας: Δομή και λειτουργία του ανθρώπινου μυϊκού συστήματος. 

Περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες και υλοποιεί τους τρεις πρώτους διδακτικούς στόχους που 

έχουν τεθεί αλλά και τους ψυχοκοινωνικούς, τους συναισθηματικούς και τους τεχνολογικούς. 

Ταυτόχρονα αποσαφηνίζει προϋπάρχουσες παρανοήσεις των μαθητών σχετικές με το θέμα της 

δομής και της λειτουργίας του ανθρώπινου μυϊκού συστήματος.  

Το 2ο φύλλο εργασίας: Κατανόηση της λειτουργίας των μυών κατά την εκτέλεση ασκήσεων 

μυϊκής ενδυνάμωσης. Με το δεύτερο φύλλο εργασίας οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες 

αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης της δύναμης, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 

φυσικής κατάστασης. Περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες και υλοποιεί κυρίως τους επτά πρώτους 
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διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Ταυτόχρονα οδηγεί τους μαθητές στην απόκτηση 

θεμελιωδών γνώσεων για τη δια βίου άσκηση.  

Το 3ο φύλλο εργασίας: Αναγνωρίζω τους μύες που συμμετέχουν στην εκτέλεση ασκήσεων 

μυϊκής ενδυνάμωσης. Το τρίτο φύλλο εργασίας συμβάλει στην αναγνώριση των μυών που 

συμμετέχουν στην εκτέλεση ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης, αξιοποιώντας το λογισμικό Κότινος 

που υπάρχει στο Φωτόδεντρο. Περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες και υλοποιεί συνολικά τους 

διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Ταυτόχρονα οδηγεί τους μαθητές στην αξιολόγηση γνώσεων 

που απέκτησαν από την εφαρμογή του σεναρίου.  

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση 

Δύναμη είναι η ικανότητα του νευρομυϊκού συστήματος, μέσα από νευρικές και μεταβολικές 

διαδικασίες, να υπερνικά με μυϊκές συστολές, αντιστάσεις, να αντενεργεί σε αυτές αλλά και να τις 

συγκρατεί (Grosserand Starischka1998). Αποτελεί βασικό συστατικό της καλής φυσικής 

κατάστασης. Η φυσική κατάσταση είναι ένας ισχυρός δείκτης υγείας και μπορεί επίσης να θεωρηθεί 

ως ένας δείκτης των διαφόρων λειτουργιών και δομών που σχετίζονται με την απόδοση στη 

σωματική άσκηση (Ortega et al., 2005; Ruiz et al., 2006). Συγκεκριμένα είναι ένα «κράμα» των 

εξής ιδιοτήτων: δύναμη, ταχύτητα, αντοχή, ευκαμψία και σωματική σύσταση. Το θέμα της φυσικής 

κατάστασης παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους μαθητές όλων των τάξεων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γιατί συνδέεται με τη σωματική και ψυχική υγεία των εφήβων. Πιο 

συγκεκριμένα: α) έχει πολλά οφέλη, στα οποία περιλαμβάνεται η αύξηση της δύναμης, ο έλεγχος 

του σωματικού βάρους και γενικότερα η βελτίωση της εικόνας του σώματος και β) συνδέεται 

επίσης θετικά στους εφήβους με υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης και 

χαμηλότερα επίπεδα άγχους και στρες (Theodorakis et al., 2002).  

Χρήση Η.Υ., ΤΠΕ, καθώς και άλλων μέσων για το διδακτικό σενάριο 

Η υλοποίηση του προϋποθέτει τη χρήση των παρακάτω εκπαιδευτικών εργαλείων των Τ.Π.Ε: 

α) Λογισμικό βιολογίας γυμνασίου απο το Φωτόδεντρο (ΕΙΔΗ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ): Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως 

εποπτικό υλικό και ως έναυσμα για την ανάπτυξη συζήτησης με τους μαθητές. Παρουσίαση των 

διαφορετικών μυών του ανθρώπινου σώματος (σκελετικοί μύες, λείοι μύες, καρδιακός μυς) και των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών τους με την αξιοποίηση κινούμενων γραφικών, σύντομων κειμένων 

και ήχου. περιλαμβάνει εικόνες μικροσκοπίου των μυών του στομάχου, της καρδιάς και των άνω 

άκρων και άσκηση αξιολόγησης σχετικών γνώσεων. ΕΙΔΗ ΜΥΩΝ ΤΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ, β) Λογισμικό Βιολογίας Λυκείου από το Φωτόδεντρο-μυϊκό συστημα: ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ: Άσκηση αξιολόγησης γνώσεων σχετικών με το μυϊκό σύστημα του 

ανθρώπου. Περιλαμβάνει δέκα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής που αφορούν στα είδη του μυϊκού 

ιστού, στη λειτουργία της γραμμωτής μυϊκής ίνας, στα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις 

ερυθρές και λευκές σκελετικές μυϊκές ίνες, στη δομή της νευρομυϊκής σύναψης, στις έννοιες της 

ισομετρικής και ισοτονικής μυϊκής συστολής, του μυϊκού τόνου και του μυϊκού κάματου. 

ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, γ) Εκπαιδευτικό λογισμικό ΚΟΤΙΝΟΣ από το 

φωτόδεντρο: Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να πειραματίζεται ελεύθερα, να 

κάνει υποθέσεις ή/και προβλέψεις, να επιλέγει και να δοκιμάζει τις επιλογές του, να δημιουργεί 

εναλλακτικά προγράμματα άσκησης, να αναζητά συμπληρωματικές πληροφορίες όταν τις 

χρειάζεται, να ανατροφοδοτείται, να αξιολογεί την πρόοδό του. Η εφαρμογή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο ή/και συμπληρωματικό διδακτικό-μαθησιακό εργαλείο καθώς και ως 

βιβλιοθήκη πλούσιου εποπτικού υλικού ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΟΤΙΝΟΣ, δ) GOOGLE FORMS: Η 

εφαρμογή Google Forms του Google Drive για τη δημιουργία και την συμπλήρωση διαγνωστικού 

ερωτηματολογίου από τους μαθητές ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ε) Το διαδραστικό 

σχολικό βιβλίο Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 

ζ) Το διαδραστικό σχολικό βιβλίο Φυσικής Αγωγής του Εκπαιδευτικού Γυμνασίου σελ. 135  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2710?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2710?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6660?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/312?locale=el
https://docs.google.com/forms/d/1Ev8pfA3gJ61FyMKbKCi1MUMJKM1Nv4fnEt77pQYvNUg/viewform?edit_requested=true
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A106/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/21-0042-02_Fysiki-Agogi_A-B-G_Gymnasiou_Vivlio-Mathiti.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/fys_agogi_b/kath/p_1_168.pdf


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

623 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και η) CROSSWORD LABS: Η 

εφαρμογή Crossword labs επιτρέπει τη δημιουργία σταυρόλεξου αξιολόγησης των γνώσεων των 

μαθητών ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΠΟΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΓΥΜΝΑΖΕΙΣ. 

Υποκείμενη θεωρία μάθησης 

Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου - που αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή 

στη διαδικασία κατανόησης της δυναμικής σχέσης της άσκησης, της φυσικής κατάστασης με την 

υγεία - στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομητισμού, σύμφωνα με την οποία η νέα γνώση 

οικοδομείται με βάση τις προϋπάρχουσες νοητικές δομές.  

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτουμένη υλικοτεχνική υποδομή 

Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα εντός του σχολικού εργαστήριου πληροφορικής για την 

υλοποίηση του πρώτου και τρίτου φύλλου εργασίας και απαιτείται ο χωρισμός των μαθητών σε 

ομάδες των δύο ή τριών ατόμων ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ωστόσο, για την ολοκλήρωση του 

δεύτερου φύλλου εργασίας οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων στο 

γυμναστήριο του σχολείου χρησιμοποιώντας ένα tablet  ανά ομάδα . 

Αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συνηθισμένα και αξιόπιστα ελεύθερα 

λογισμικά όπως π.χ. το GOOGLE FORMS, το Crossword Labs ή το Crossword Maker προκειμένου 

να δημιουργήσει τεστ αξιολόγησης.  

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες 

Μετά την ολοκλήρωση του παρόντος σεναρίου οι μαθητές θα είναι προετοιμασμένοι για να 

εργαστούν σε επόμενα σενάρια τα οποία θα προσβλέπουν στην επέκταση των γνώσεων των 

μαθητών για τον τρόπο συμμετοχής και  λειτουργίας των μυών και στα άλλα συστατικά στοιχεία 

της φυσικής κατάστασης, όπως η αντοχή, η ευλυγισία, η ταχύτητα και η σύσταση σώματος. Επίσης, 

δημιουργείται το υπόβαθρο για τη συμμετοχή των μαθητών σε νέα σχέδια εργασίας, τα οποία θα 

δευρύνουν τις γνώσεις των μαθητών για τη συνεισφορά και των άλλων σημαντικών συστημάτων 

(κυκλοφορικού, αναπνευστικού) του ανθρώπινου οργανισμού στην άσκηση και την ανθρώπινη 

απόδοση. 

Φύλλα Εργασίας 

Τα φύλλα εργασίας που δίνονται στους μαθητές παρουσιάζονται παρακάτω. 
 

Πίνακας 1: Φύλλο εργασίας 1. Δομή και λειτουργία του ανθρώπινου μυϊκού συστήματος  

 

Δραστηριότητες 1η δραστηριότητα 2η δραστηριότητα 3η δραστηριότητα 

Περιγραφή Επισκεφθείτε στον 

παρακάτω σύνδεσμο, 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

και απαντήστε στις 

ερωτήσεις. 

Ποιες ερωτήσεις σας 

δυσκόλεψαν και γιατί. 

Επισκεφθείτε το  

λογισμικό βιολογίας  

γυμνασίου απο το 

Φωτόδεντρο 

  ΕΙΔΗ ΜΥΩΝ ΤΟΥΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 

Αφού το 

παρακολουθήσετε 

συγκρίνετε τις 

Στη συνέχεια 

απαντήστε στο κουίζ 

που βρίσκεται στον 

παρακάτω σύνδεσμο 

ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση που 

απαντήσετε λάθος 

μπορείτε να δείτε την 

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/fys_agogi_b/kath/p_1_168.pdf
https://crosswordlabs.com/view/2019-03-11-8
https://docs.google.com/forms/d/1Ev8pfA3gJ61FyMKbKCi1MUMJKM1Nv4fnEt77pQYvNUg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Ev8pfA3gJ61FyMKbKCi1MUMJKM1Nv4fnEt77pQYvNUg/viewform?edit_requested=true
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2710?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2710?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2710?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6660?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6660?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6660?locale=el
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πληροφορίες με αυτές 

τις αντίστοιχες του 

διαδραστικού βιβλίου 

Φυσικής Αγωγής του 

εκπαιδευτικού της Β 

γυμνασίου σελ.135  

 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ 

ΒΙΒΛΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Β 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ορθή απάντηση στο 

τέλος του κουίζ και να 

το επαναλάβετε 

 

 Πίνακας 2: Φύλλο εργασίας 2. Κατανόηση της λειτουργίας των μυών κατά την εκτέλεση ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης 

 

Δραστηριότητες 1η δραστηριότητα 2η δραστηριότητα  

Περιγραφή Χωριστείτε σε ομάδες 

των τεσσάρων ατόμων 

και εκτέλεστε κυκλικά 

σε πέντε σταθμούς τις 

εικονιζόμενες ασκήσεις 

κάνοντας 12 

επαναλήψεις σε κάθε  

σταθμό. Η κάθε ομάδα 

περνάει 4 φορές από 

κάθε σταθμό. 

Συζητήστε ποιοι μύες 

αισθανθήκατε ότι 

συμμετείχαν στις 

ασκήσεις που 

εκελέσατε. 

Συζητήστε και τους 

μύες που συμμετείχαν 

αγωνιστικά και 

ανταγωνιστικά στην 

εκτέλεση ασκήσεων 

ενδυνάμωσης 

αξιοποιώντας την 

κάρτα 8.1: Απεικόνιση 

και λειτουργία του 

ανθρώπινου μυϊκού 

συστήματος 

 

 

 

Πίνακας 3: Φύλλο εργασίας 3. Αναγνωρίζω τους μύες που συμμετέχουν  στην εκτέλεση ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης 

 

Δραστηριότητες 1η δραστηριότητα 2η δραστηριότητα  

Περιγραφή Επισκεφθείτε τον 

σύνδεσμο  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΚΟΤΙΝΟΣ 

και επιλέξετε το 

κουμπί Συμβουλές για 

τη βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης 

και στη συνέχεια 

συμπληρώστε 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ- ΜΥΕΣ 

ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

Προσπαθήστε να 

λύσετε το ηλεκτρονικό 

σταυρόλεξο 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: 

ΠΟΙΟΥΣ ΜΥΕΣ 

ΓΥΜΝΑΖΕΙΣ 

 

 

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/fys_agogi_b/kath/p_1_168.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/fys_agogi_b/kath/p_1_168.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/fys_agogi_b/kath/p_1_168.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/fys_agogi_b/kath/p_1_168.pdf
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/312?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/312?locale=el
https://crosswordlabs.com/view/2019-03-11-8
https://crosswordlabs.com/view/2019-03-11-8
https://crosswordlabs.com/view/2019-03-11-8
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Ψαρομήλιγκος Νικόλαος 

nipsarom@sch.gr 

Δρ. Φιλοσοφίας 

 

Περίληψη 

Σκοπός της εισήγησης είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα διδασκαλίας της ηθικής στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξαιτίας του αυξανόμενου βαρύνοντα λόγου της ηθικής στη λήψη 
σημαντικών ερευνητικών αποφάσεων. Στην εισήγηση γίνεται επιλεκτική παρουσίαση διλημμάτων 
που προέρχονται από διαφορετικά πεδία της επιστημονικής έρευνας (π.χ. βιοηθική, ιατρική ηθική, 
κβαντική φυσική, ηθική των επιχειρήσεων, περιβαλλοντική ηθική κλπ) και μπορούν να 
αξιοποιηθούν ως παραδείγματα είτε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είτε ως μελέτες 
περιπτώσεων στο πλαίσιο μαθητικών εργασιών (ατομικών ή ομαδικών). Επειδή η ενασχόληση 
εντός του διδακτικού χρόνου με ηθικά διλήμματα πιθανόν να υπερβαίνει τον διαθέσιμο χρόνο, 
κρίνεται επιβεβλημένη η αξιοποίηση του θεσμού των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια πρόταση ενός τέτοιου προγράμματος για την πληρέστερη και πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση των ηθικών διλημμάτων. Σε κάθε περίπτωση ο στόχος αυτών των 
δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης που θα διαμορφώσει στους μαθητές-
μελλοντικούς φοιτητές μια πιο ανθρωπιστική και λιγότερο τεχνοκρατική θεώρηση της 
επιστημονικής έρευνας. 

 
Λέξεις κλειδιά: φιλοσοφία, ηθική, διδακτική, δίλημμα, επιστήμη 

1. Εισαγωγή 

Το μάθημα της φιλοσοφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκεται 2 διδακτικές ώρες την 
εβδομάδα στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Αν και προβλέπεται η διδασκαλία του σχολικού 
εγχειριδίου «Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων» στην Γ΄ Γυμνασίου, εντούτοις αυτό είτε δεν 
διδάσκεται, λόγω περιορισμένου διδακτικού χρόνου, είτε διδάσκεται ελλιπώς, με αποτέλεσμα η 
διδασκαλία φιλοσοφίας, ως αυτόνομου διδακτικού αντικειμένου, να περιορίζεται σε ένα σχολικό 
έτος. Την ίδια στιγμή το μάθημα αυτό καλείται να βοηθήσει τους μαθητές να διαχειριστούν 
ουσιαστικά ζητήματα της καθημερινότητάς τους, από υπαρξιακά ερωτήματα (μεταφυσική), μέχρι 
ηθικά διλήμματα (ηθική) και θέματα σχέσης του ατόμου με την κοινότητα στην οποία ζει (πολιτική 
φιλοσοφία), για να περιοριστούμε σε ορισμένους μόνο από τους κλάδους της φιλοσοφίας.  

Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να καταθέσει μια διδακτική πρόταση για την 
διδασκαλία ενός από τους κλάδους αυτούς, αυτόν της ηθικής, και μάλιστα με έμφαση στη 
συσχέτιση της ηθικής με την επιστημονική έρευνα. Ο λόγος της, φαινομενικά περιοριστικής, 
επιλογής σχετίζεται με το γεγονός ότι οι μαθητές της Β΄ Λυκείου πιθανότατα έχουν καταλήξει στις 
μορφωτικές και ακαδημαϊκές επιλογές τους και, άρα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να έρθουν 
αντιμέτωποι με ηθικά ζητήματα που εγείρονται στον ακαδημαϊκό χώρο των ενδιαφερόντων τους. 
Εδώ, βέβαια, μπορεί εύκολα να ανακύψει μια αντίρρηση: μήπως θα πρέπει να περιμένουμε ο νυν 
μαθητής να γίνει φοιτητής, ώστε να έχει την απαραίτητη γνώση και εξοικείωση με την επιστήμη, 
πριν τον φέρουμε αντιμέτωπο με ηθικά ζητήματα εντός της επιστήμης που σπουδάζει; Δυστυχώς, 
παρατηρείται ακόμη το φαινόμενο της απαξίωσης, όχι τόσο σε θεωρητικό, αλλά σε πρακτικό 
επίπεδο, ηθικών ζητημάτων στον χώρο της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, όπως 
αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μόλις το 2018 θεσπίστηκε στη χώρα μας νομοθετικό πλαίσιο 
για τη σύσταση επιτροπών ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της 
χώρας. Συνεπώς, κρίνεται ότι είναι προτιμότερο οι μελλοντικοί ερευνητές να έρθουν σε μια πρώτη 
επαφή με ηθικά ζητήματα στον χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας στο στάδιο της εγκύκλιας 
μόρφωσής τους, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώσουν πιο ολοκληρωμένες αντιλήψεις στις 
πανεπιστημιακές τους σπουδές. 
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2. Κύριες θέσεις των ηθικών θεωριών 

Προκειμένου, όμως, η προσέγγιση των ηθικών διλημμάτων να γίνει με ουσιαστικό τρόπο, οι 
μαθητές θα πρέπει πρώτα να έχουν μια στοιχειώδη γνώση των θέσεων που πρεσβεύουν οι 
κυριότερες ηθικές θεωρίες. Οι βασικές ηθικές θεωρίες που παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο 
και καταλαμβάνουν βέβαια κυρίαρχη θέση στη σύγχρονη φιλοσοφική συζήτηση, χωρίς βέβαια 
αυτό να σημαίνει ότι δεν υφίστανται άλλα πεδία αναζητήσεων στον χώρο της ηθικής, είναι ο 
ωφελιμισμός, η δεοντοκρατία και η αρεταϊκή ηθική (η τελευταία μέσω της παρουσίασης της 
αριστοτελικής ηθικής). Για λόγους περισσότερο απλουστευμένης παρουσίασης, καλό θα είναι οι 
μαθητές να έρθουν αντιμέτωποι με ηθικά διλήμματα εστιασμένα στο δίπολο 
ωφελιμισμού/δεοντοκρατίας. Η εστίαση αυτή επιλέγεται για δύο λόγους: ο ένας έχει να κάνει με το 
ότι οι δύο αυτές θεωρίες κατέχουν κεντρική θέση σήμερα στην ηθική και ο δεύτερος με το γεγονός 
ότι οι δύο αυτές θεωρίες είναι εύκολο να παρουσιαστούν ως αντιτιθέμενες η μία στην άλλη, και 
άρα καθίστανται ιδανικές για μια πρώτη προσέγγιση των μαθητών με ηθικά διλήμματα. Επειδή δεν 
είναι της παρούσης μια εκτενής παρουσίαση των θεωριών αυτών, εδώ θα επικεντρώσουμε την 
προσοχή μας στις βασικές παραδοχές της κάθε θεωρίας. 

Ο ωφελιμισμός εστιάζει στην προαγωγή της ευτυχίας των ανθρώπων (Rachels, Rachels, 
2012). Επειδή, όμως, ο όρος «ευτυχία» μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις ως προς τι είναι ηθικά 
αποδεκτό, ίσως είναι προτιμότερη η χρήση του όρου «ωφέλεια». Με τον τρόπο αυτό θα 
μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι μια πράξη είναι ηθικά ορθή, όταν επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη 
δυνατή ωφέλεια για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η 
διαφοροποίηση του όρου «ωφελιμισμός» από την καθημερινή σημασία της λέξης, η οποία τονίζει 
το ατομικό όφελος που μπορεί να έχει κάποιος από τις επιλογές των πράξεών του. Κύρια αδυναμία 
του ωφελιμισμού αποτελεί το γεγονός της αδυναμίας να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την εξέλιξη 
των πραγμάτων, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιά πράξη μας θα προκαλέσει μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ωφέλεια ή να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που θα επηρεαστούν θετικά ή 
αρνητικά από τις επιλογές μας. Δεύτερη, ουσιώδης αδυναμία του ωφελιμισμού, είναι η πιθανότητα 
να οδηγήσει σε παραβίαση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
ωφέλεια της πλειοψηφίας των ανθρώπων. 

Η δεοντοκρατία, από την άλλη, υποστηρίζει ότι το κριτήριο της ορθότητας μιας πράξης 
έγκειται στη συμφωνία της με ηθικούς κανόνες που ορίζουν το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να 
πράττουμε (Rachels, Rachels, 2012). Οι κανόνες αυτοί δεν έχουν τεθεί αυθαίρετα από κάποιον ή 
κάποιους ανθρώπους, αλλά αποτελούν κανόνες που κάθε ορθολογικός άνθρωπος θα θεωρούσε 
λογικό να καθοδηγούν τις πράξεις του. Αυτή ακριβώς η ορθολογικότητα, η οποία απαγορεύει 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον κανόνα, αποτελεί και το κύριο πρόβλημα της δεοντοκρατίας, 
καθώς αποκλείει συναισθήματα, όπως η συμπάθεια και η συμπόνια, τα οποία πολλές φορές 
θεωρούμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις ηθικές μας αποφάσεις. 

3. Παραδείγματα εντοπισμού ηθικών διλημμάτων στην επιστημονική έρευνα 

Τα τελευταία χρόνια, η κοινή γνώμη ενημερώνεται συχνά για νέα επιστημονικά επιτεύγματα 
που εγείρουν αμφιβολίες για τη σκοπιμότητά τους ή την έκταση εφαρμογής τους με πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιστήμη της βιολογίας. Για το λόγο αυτό και τονίζεται η ανάγκη 
διερεύνησης ηθικών ζητημάτων που μπορεί να εγείρονται στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας 
(Δραγώνα-Μονάχου, 2015). Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν περιπτώσεις ηθικών διλημμάτων που 
μπορεί να ανακύψουν στο πλαίσιο της επιστημονικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 

 Βιοηθική – ιατρική ηθική 

Ο χώρος των επιστημών υγείας αποτελεί πλούσια πηγή άντλησης ηθικών διλημμάτων στην 
επιστημονική έρευνα και μάλιστα σε πολλά σχετικά ζητήματα ενδέχεται να είναι εξοικειωμένοι και 
οι μαθητές μας. Οι περιπτώσεις της ευθανασίας και των γενετικών παρεμβάσεων ή κλωνοποίησης 
είναι ίσως οι πιο συνηθισμένες. Άλλα θέματα μπορούν να είναι η ιατρικώς υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή σε περιπτώσεις ζευγαριών που βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία (π.χ. άνω των 50-
60 ετών), η έρευνα στα βλαστοκύτταρα, η χρήση για ερευνητικούς λόγους των περίσσιων 
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γονιμοποιημένων ωαρίων που προορίζονταν για εξωσωματική κύηση κ.α. Ωστόσο, μπορούν να 
δοθούν στους μαθητές και πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως η περίπτωση των σιαμαίων 
διδύμων Τζόντι και Μέρι, όπου η χειρουργική επέμβαση για τον διαχωρισμό τους θα στοίχιζε την 
ζωή της Μέρι, διαφορετικά θα πέθαιναν και οι δύο. Άλλες περιπτώσεις είναι αυτή της 12χρονης 
Τρέισι Λάτιμερ που έπασχε από εγκεφαλική παράλυση και δολοφονήθηκε από τον πατέρα της για 
να μην συνεχίσει να βασανίζεται, καθώς και αυτή της «μικρής Τερίσα», ενός βρέφους με 
ανεγκεφαλία οι γονείς του οποίου πρότειναν, πριν εκφυλιστούν τα όργανά του, να δοθούν ως 
μοσχεύματα για τη σωτηρία άλλων βρεφών, αφού η «μικρή Τερίσα» ήταν καταδικασμένη σε 
θάνατο ούτως ή άλλως (Rachels, Rachels, 2012). 

 Ηθική των επιχειρήσεων 

Ηθικά διλήμματα μπορούν να αντληθούν και από τον χώρο της οικονομίας. Παραδείγματα 
μπορούν να αποτελέσουν η πολύ γνωστή περίπτωση του φαρμάκου Daraprim η τιμή του οποίου 
εκτοξεύτηκε από τα 13,5$ στα 750$ μετά την εξαγορά του από την εταιρεία Turing 
Pharmaceuticals ή ανάλογες γνωστές περιπτώσεις υπερτιμολόγησης φαρμάκων προκειμένου να 
αυξηθούν τα κέρδη των φαρμακευτικών εταιρειών (Pollack, 2015). Όσο προφανής κι αν είναι η 
κατακραυγή για τέτοιες περιπτώσεις, διατυπώνεται ο αντίλογος ότι το κόστος της φαρμακευτικής 
έρευνας είναι τόσο μεγάλο που η τιμολόγηση των φαρμάκων σε υψηλές τιμές είναι ίσως 
μονόδρομος. 

Κι αν οι περιπτώσεις αυτές μπορούν να συνδεθούν με την βιοηθική/ιατρική ηθική, που 
αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν και ζητήματα που άπτονται αμιγώς του χώρου της οικονομίας. 
Παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει η καταφυγή επιχειρήσεων σε φορολογικούς παραδείσους, 
προκειμένου να καταβάλλουν λιγότερους φόρους από αυτούς που τους αναλογούν. Βέβαια, 
κάποιος μπορεί να αντιτείνει ότι αυτή δεν είναι περίπτωση ηθικού διλήμματος, αλλά απλά 
παράνομης ενέργειας, όμως ένας υποστηρικτής τους θα ισχυριστεί ότι με αυτές τις πρακτικές 
αυξάνεται η κερδοφορία των επιχειρήσεων, που συνεπάγεται ότι εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 
νέων επιστημονικών ερευνών, αυξάνονται οι απολαβές των εργαζομένων, δημιουργούνται θέσεις 
εργασίας, καταπολεμείται η ανεργία, εν τέλει βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο συνολικά της 
κοινωνίας. 

Διαφορετικής προσέγγισης ηθικά διλήμματα μπορούν να ανακύψουν από περιπτώσεις, όπως 
αυτή της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen (Hotten, 2015). Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία 
Volkswagen παραδέχθηκε ότι τουλάχιστον 11 εκατομμύρια αυτοκίνητα είχαν εγκατεστημένο 
λογισμικό που τους επέτρεπε να αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των δοκιμών εκπομπής ρύπων. 
Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο για να συμβεί έχει προηγηθεί εργαστηριακή έρευνα που 
αποσκοπούσε στη δημιουργία αυτού του λογισμικού. Τα ηθικά, πέρα από τα νομικά, ερωτήματα 
που εγείρονται εδώ είναι προφανή με βασικότερο αυτό της εκ των προτέρων γνώσης ότι η έρευνα 
αποσκοπεί στην παραγωγή ενός παράνομου ή τουλάχιστον ηθικά απαράδεκτου προϊόντος, που 
όμως, μπορεί να συνεισφέρει στην κερδοφορία της επιχείρησης. 

 Κβαντική φυσική 

Ίσως ακουστεί περίεργο ότι η κβαντική φυσική μπορεί να σχετίζεται με ηθικά διλήμματα. 
Ωστόσο κάτι τέτοιο πράγματι συμβαίνει με πιο χαρακτηριστική περίπτωση ορισμένα από τα 
πειράματα στο CERN. Προφανώς, η έρευνα στη σωματιδιακή φυσική μπορεί να προσφέρει 
σημαντικά επιτεύγματα που είναι δυνατόν να επηρεάσουν ακόμα και την καθημερινή μας ζωή, 
ωστόσο κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει πιο επείγοντα προβλήματα. 
Η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη, το πρόβλημα υποσιτισμού σε πολλές χώρες 
του Τρίτου Κόσμου, η αδυναμία πρόσβασης σε καθαρό νερό εκατομμυρίων ανθρώπων στον 
πλανήτη, ο θάνατος χιλιάδων ανθρώπων από ασθένειες που μπορούν να θεραπευτούν είναι μόνο 
ορισμένα από τα κορυφαία προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα, πολύ πιο 
σημαντικά, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, από τα ερωτήματα που ερευνώνται στο CERN. 
Μήπως θα ήταν ηθικά ορθότερο οι οικονομικοί πόροι και το ανθρώπινο επιστημονικό κεφάλαιο 
που εργάζεται εκεί να απασχολούνταν στην επίλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων; Μήπως, 
δηλαδή, θα πρέπει να προβληματιστούμε σχετικά με τις προτεραιότητες που ως κοινωνία 
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αποδεχόμαστε να μας προβάλλουν οι επιστήμονες; Το τελευταίο αυτό ερώτημα αποτελεί βέβαια 
και μια από τις πολλές διαστάσεις της σχέσης μεταξύ ηθικής και επιστημονικής έρευνας. 

 Περιβαλλοντική ηθική 

Τις τελευταίες δεκαετίες η δημοσίευση ολοένα και περισσότερων ερευνών που 
επικεντρώνουν στην περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει 
προκαλέσει συζητήσεις για την ευθύνη του ανθρώπου έναντι του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτό 
το πλαίσιο έχουν αναπτυχθεί διάφορες αντιλήψεις, όπως η ιδέα της απόδοσης δικαιωμάτων στα 
ζώα ή η ευθύνη των ανθρώπων που ζουν σήμερα έναντι των ανθρώπων που δεν έχουν γεννηθεί 
ακόμη. Προφανώς, παρόμοιοι προβληματισμοί αποτελούν τη βάση σοβαρών ηθικών διλημμάτων. 
Για παράδειγμα, αν ο υπερπληθυσμός οδηγεί στην εξάντληση των φυσικών πόρων, μήπως θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα περιορισμού των γεννήσεων, κατά το πρότυπο της Κίνας που έχει λάβει 
τέτοια μέτρα από τη δεκαετία του 1970; Και μήπως αυτά τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στις 
χώρες που παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση του πληθυσμού, δηλαδή στις αναπτυσσόμενες χώρες του 
Τρίτου Κόσμου; Από την άλλη μεριά, κάποιος μπορεί να αντιτείνει ότι η εξάντληση των φυσικών 
πόρων του πλανήτη δεν οφείλεται στον υπερπληθυσμό, αλλά στην πολυτελή διαβίωση των 
κατοίκων των αναπτυγμένων χωρών του πλανήτη. Άρα, μήπως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον 
περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλούν οι αναπτυγμένες χώρες με τον 
περιβαλλοντικά κοστοβόρο τρόπο ζωής των κατοίκων τους; Ο προβληματισμός αυτός βρίσκεται 
στη βάση πολλών επιστημονικών ερευνών και μελετών που αποσκοπούν στην μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κάθε ενός από εμάς στον πλανήτη, όπως σε έρευνες σχετικά 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησης στα κάθε είδους οχήματα 
κλπ. 

Η σχέση του ανθρώπου με την πανίδα του πλανήτη αποτελεί μια άλλη περίπτωση που εγείρει 
σειρά ηθικών ζητημάτων. Παραδείγματος χάριν, κατά πόσο ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να 
μεταχειρίζεται ζώα ως πειραματόζωα στις διάφορες έρευνές του, π.χ. κλινικές δοκιμές φαρμάκων; 
Ειδικά από τη στιγμή που ορισμένα ζωικά είδη φαίνεται να έχουν αναπτυγμένη νοημοσύνη (Reiss, 
Marino, 2001). Από την άλλη, η έρευνα αυτή είναι αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των ανθρώπων κατά τη χρήση φαρμάκων. Ακόμα παραπέρα, κατά 
πόσο έχει ο άνθρωπος το δικαίωμα με τις δραστηριότητές του να επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον 
που αποτελεί το «σπίτι» αυτών των πλασμάτων; Ο άνθρωπος, ενδεχομένως, μέσω της τεχνολογίας 
και της επιστημονικής έρευνας, μπορεί να διαβιεί σε τεχνητά περιβάλλοντα (κατοικίες, πόλεις κλπ) 
και εκεί να προστατεύεται, τρόπον τινά, από τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον οι 
δραστηριότητές του, όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και με τα ζώα, τα οποία είναι εκτεθειμένα σε 
ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, εξαιτίας της δράσης του ανθρώπου. Αυτό δεν πρέπει να 
θεωρείται ηθικά επιλήψιμο; Και αν ναι, ποιες είναι οι ενδεδειγμένες ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβεί ο άνθρωπος, έστω και καθυστερημένα; 

 Ηθική της τεχνολογίας της πληροφορικής 

Και στον χώρο της επιστήμης της πληροφορικής ανακύπτουν σοβαρά ηθικά ζητήματα που 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ηθικών διλημμάτων. Μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς 
μας διέπεται από την χρήση της πληροφορικής, η οποία την ίδια στιγμή αναπτύσσεται ραγδαία 
μέσα από την επιστημονική έρευνα που διεξάγεται σε αυτόν τον χώρο. Ένα ερώτημα που 
προκύπτει εδώ είναι η υποχρέωσή μας να παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις, προκειμένου να 
διεκπεραιώνουμε εργασίες της καθημερινότητας. Τι γίνεται με την περίπτωση ηλικιωμένων 
ανθρώπων που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία; Ή με την περίπτωση 
ανθρώπων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν την τεχνολογία αυτή 
(αγορά Η/Υ, σύνδεση σε διαδίκτυο κ.α.); Είναι ηθικά ορθό οι άνθρωποι αυτοί να δυσκολεύονται 
στις καθημερινές συναλλαγές τους, λόγω της αδυναμίας τους να παρακολουθήσουν τις 
τεχνολογικές εξελίξεις; Από την άλλη, ενδεχομένως δεν είναι εφικτό να αρνηθούμε την εξέλιξη 
αυτή, εξαιτίας των παραπάνω προβλημάτων. Μια ενδεχόμενη λύση είναι μέρος της έρευνας στον 
χώρο της επιστήμης της πληροφορικής να κατευθύνεται προς την μείωση του κόστους πρόσβασης 
σε αυτή την τεχνολογία καθώς και στην απλοποίηση της καθημερινής χρήσης της. 
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Τα παραπάνω αποτελούν γενικότερα ηθικά διλήμματα σε σχέση με την πληροφορική. 
Υπάρχουν, όμως, και πιο συγκεκριμένα διλήμματα, όπως το πολύ γνωστό παράδειγμα των 
αυτοκινήτων χωρίς οδηγό της Google τα οποία κινούνται μέσω της χρήσης κατάλληλου 
λογισμικού. Σε περίπτωση, όμως, ατυχήματος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο δημιουργός του 
λογισμικού; Αν όχι, είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπεύθυνο το αυτοκίνητο; Αν η απάντηση είναι και 
πάλι αρνητική, που προφανώς είναι, τότε τίθεται το ερώτημα ποιος είναι υπεύθυνος για το ατύχημα. 
Η περίπτωση αυτή φέρνει στην επιφάνεια το πρόβλημα ότι στον σχεδιασμό των λογισμικών θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ένα πλήθος άπειρων παραμέτρων, ώστε να είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί οποιαδήποτε αστοχία, κάτι το οποίο είναι φυσικά αδύνατον να γίνει. Άρα, γνωρίζοντας 
ότι θα υπάρξουν αστοχίες, ποιος πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος, όταν συμβούν; 

 Γεωπονία 

Στην επιστήμη της Γεωπονίας και γενικότερα στην γεωργία και την κτηνοτροφία η 
επιστημονική εξέλιξη έχει οδηγήσει στην δυνατότητα παρέμβασης στο γενετικό υλικό τροφίμων με 
στόχο την αύξηση της παραγωγής, της ανθεκτικότητας και του χρόνου συντήρησής τους. Πρόκειται 
για τα περίφημα «μεταλλαγμένα τρόφιμα», αν και ο ορθότερος όρος είναι Γενετικά 
Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ). 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης και διάδοσης των ΓΤΟ είναι πολλά και σοβαρά. Κατ’ αρχάς η 
αύξηση της παραγωγής τροφίμων, αύξηση που μπορεί να καλύψει τις παγκόσμιες διατροφικές 
ανάγκες. Δεύτερον, η εξασφάλιση, εκτός από άφθονης, και φθηνής τροφής προσιτής σε όλους και 
όχι μόνο στον αναπτυγμένο κόσμο. Τρίτον, η ανθεκτικότητα των ΓΤΟ στις κάθε είδους ασθένειες 
περιορίζει σημαντικά τη χρήση ζιζανιοκτόνων και λοιπών φαρμάκων στην γεωργική παραγωγή. 
Φυσικά δεν λείπουν και οι πολύ σοβαρές ενστάσεις στην αξιοποίησή τους. Η αυξημένη πιθανότητα 
μολύνσεων των συμβατικών φυτών από τους ΓΤΟ, η εξάρτηση των γεωργών, και συνακόλουθα 
των καταναλωτών, από τις εταιρείες παραγωγής των σπόρων των ΓΤΟ, οι πιθανές επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία από την κατανάλωση ΓΤΟ είναι μερικές μόνο από αυτές. Το γεγονός ότι κατά 
καιρούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπάρξει σοβαρές διχογνωμίες αποδεικνύει ότι η 
έρευνα σχετικά με τους ΓΤΟ και τη χρήση τους αποτελεί ένα κρίσιμο, ηθικής τάξης, δίλημμα. 

4. Ενδεικτικό σχέδιο Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΣΔ) σχετικά με ηθικά 
διλήμματα 

Είναι προφανές ότι όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω δύσκολα μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης στην σχολική τάξη στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος. 
Για το λόγο αυτό, ενδείκνυται, στον βαθμό που διαπιστώσει ο διδάσκων ότι οι μαθητές 
ενδιαφέρονται για παρόμοια ηθικά διλήμματα, να προχωρήσει στον σχεδιασμό ενός σχετικού ΠΣΔ. 

Η δομή ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να συνίσταται στην επιλογή τεσσάρων έως πέντε 
ευρύτερων θεματικών (π.χ. βιοηθική, περιβάλλον, οικονομία κλπ) οι οποίες θα καλύπτουν ένα 
εύρος περίπου τεσσάρων συναντήσεων σε κάθε μία θεματική. Σε κάθε συνάντηση θα εξετάζεται 
μια συγκεκριμένη περίπτωση ηθικού διλήμματος ή κάποιο ευρύτερο θέμα που έχει διχάσει την 
κοινωνία ή και τους ειδικούς (π.χ. ευθανασία, θανατική ποινή κλπ) μέσα από παρουσιάσεις 
μελετών περίπτωσης από τους μαθητές, ενώ στην τελευταία συνάντηση καλό θα είναι να διεξάγεται 
ένας αγώνας επιχειρηματολογίας σχετικά με το υπό εξέταση θέμα. Στον αγώνα επιχειρηματολογίας 
οι μαθητές θα χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Η πρώτη θα αναλαμβάνει να εκθέσει επιχειρήματα υπέρ 
της μιας θέσης του διλήμματος, η δεύτερη τα επιχειρήματα υπέρ της άλλης θέσης του διλήμματος, 
ενώ η τρίτη ομάδα θα αποφανθεί στο τέλος ποια από τις δύο προηγούμενες είχε τα πιο πειστικά 
επιχειρήματα. Εννοείται ότι αυτοί οι αγώνες επιχειρηματολογίας θα αποσκοπούν στο να 
συγκροτούν οι μαθητές όσο το δυνατόν πιο πειστικά επιχειρήματα και όχι στην κατίσχυση, με κάθε 
τρόπο, της μιας ή της άλλης άποψης στο δίλημμα που θα έχει τεθεί. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται 
να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: κάθε ομάδα να έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τα 
επιχειρήματά της σε 3 διαδοχικές φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα τα παρουσιάζει, στη δεύτερη φάση 
θα αντικρούει τα επιχειρήματα της αντίπαλης ομάδας και στην τρίτη φάση θα ανασυγκροτεί τα 
αρχικά της επιχειρήματα με τρόπο τέτοιο, ώστε να γίνονται όσο το δυνατόν πιο απρόσβλητα στην 
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κριτική της αντίπαλης ομάδας. Τέλος, η ομάδα ελέγχου θα τεκμηριώνει για ποιους λόγους έκρινε 
ότι η μια ομάδα είχε καλύτερα επιχειρήματα από την άλλη. 

Σε ένα τέτοιο ΠΣΔ, είναι δυνατόν να ικανοποιείται ποικιλία στόχων, πρωτίστως 
ψυχοκινητικών, καθώς οι μαθητές συνεργάζονται στο πλαίσιο των ομάδων για τους αγώνες 
επιχειρηματολογίας, αναλαμβάνουν ρόλους, παρουσιάζονται σε κοινό και επιχειρηματολογούν 
ενώπιον κοινού κλπ. Φυσικά ικανοποιούνται και γνωστικοί στόχοι, αφού οι μαθητές 
ενημερώνονται και μαθαίνουν για ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν από την πρόοδο της 
επιστήμης, καθώς και για τη δομή ενός πειστικού επιχειρήματος, αλλά και συναισθηματικοί στόχοι, 
εξαιτίας του βιωματικού χαρακτήρα της διαδικασίας με τη συμμετοχή, την εργασία και την 
παρουσίαση ατομικών ή ομαδικών εργασιών στο πλαίσιο της ομάδας. 

5. Επίλογος 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης ήταν να παρουσιάσει περιπτώσεις ηθικών διλημμάτων που 
σχετίζονται με την επιστήμη με στόχο να αποτελέσει μια πρώτη επαφή των μαθητών με την ιδέα 
ότι η επιστημονική πρόοδος και έρευνα πρέπει να διέπεται από ηθικές αρχές και αξίες. Αυτή η 
πρώτη τους επαφή είναι δυνατόν να αποτελέσει σημαντικό εφόδιο στις κατοπινές ακαδημαϊκές 
σπουδές τους. Πέρα, όμως, από αυτό, μέσα από το παράδειγμα των ηθικών διλημμάτων 
αναδεικνύεται η καθοριστική συμβολή που μπορεί να έχει η διδασκαλία της ηθικής, αλλά και της 
φιλοσοφίας γενικότερα, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή. Το γεγονός αυτό 
αποδεικνύει ότι η φιλοσοφία θα πρέπει να αποκτήσει μια κεντρικότερη θέση στο αναλυτικό 
πρόγραμμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος όχι μόνο σαν αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο. Τα 
παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εισήγηση ανέδειξαν τη δυνατότητα η 
φιλοσοφική σκέψη να διαπερνά τα αναλυτικά προγράμματα του συνόλου των ανθρωπιστικών, και 
όχι μόνο, μαθημάτων. Προεκτείνοντας αυτή τη σκέψη, προτείνεται η εισαγωγή ανάλογων 
μαθημάτων στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών των λεγόμενων καθηγητικών σχολών και των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι, μελλοντικά, δυνατό να τίθενται παρόμοια 
διλήμματα και στο μάθημα της Γλώσσας, για παράδειγμα, ή ακόμη και στο μάθημα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου (ή και νωρίτερα, λαμβάνοντας 
υπόψη το στάδιο νοητικής ανάπτυξης των παιδιών και προσαρμόζοντας ανάλογα τις απαιτήσεις), 
επιτυγχάνοντας τη διέγερση και τη σταδιακή ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών μας. 
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Περίληψη  

Τα  υποκειμενικά μέτρα μιας επιτυχημένης καριέρας γενικά καθοδηγούνται από την ανάγκη 

για εργασία με νόημα που ταιριάζει στα προσωπικά κίνητρα, τα ενδιαφέροντα σταδιοδρομίας, τις 

ικανότητες, τα κίνητρά τους και τις αξίες τους (εσωτερική καριέρα άγκυρες). Αντικείμενο της 

παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση  της αγκύρωσης σταδιοδρομίας του Schein δείγματος 

μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Συμπεραίνεται ότι 

οι μαθητές καθοδηγούνται στην επιλογή επαγγέλματος από διαφορετικές προσωπικές άγκυρες 

καριέρας τους. Οι μαθητές συμφωνούν ότι λειτουργούν ως πολύτιμοι προσωπικοί πόροι (μετα-

ικανότητες) στην κατανόηση της καριέρας τους.  Ωστόσο απαιτούνται διαχρονικές και μεγαλύτερης 

εμβέλειας έρευνες προκειμένου να διερευνάται, μεταξύ των άλλων,  η σταθερότητα και τη 

μετατόπιση των αγκυρώσεων καριέρας τους. Επιβεβαιώνεται και με τη παρούσα μελέτη ότι το 

πλαίσιο αγκυροβόλησης σταδιοδρομίας εξακολουθεί να προσθέτει αξία στην πρακτική του 

συμβούλου σταδιοδρομίας και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Άγκυρες καριέρας, επιλογή επαγγέλματος, επαγγελματικός 

προσανατολισμός, μαθητές  

1. Εισαγωγή 

Σήμερα, η αγορά εργασίας είναι βαθιά επηρεασμένη από ένα εξαιρετικά δυναμικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο η τεχνολογία, οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και οι κοινωνικές 

/ πολιτισμικές αξίες συνεχίζουν να εξελίσσονται με έναν ταχύ ρυθμό. Το βασικό πρόβλημα είναι η 

σύζευξη με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργαζομένων, της  δυναμικής της εσωτερικής 

καριέρας (δηλαδή, της αυτο-εικόνας που δημιουργούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου) προκειμένου να ξεπεραστεί η κατάσταση των 

αρνητικών επιπτώσεων των περιβαλλοντικών αλλαγών (Schein, 1978, 1990). Από την άλλη το 

μοντέλο της σύγχρονης σταδιοδρομίας αναγνωρίζει το απρόβλεπτο, αβέβαιο και ευαίσθητο πλαίσιο 

της αγοράς εργασίας, στο οποίο αναπτύσσονται οι σταδιοδρομίες των ατόμων (Savickas, 2011). Τα 

άτομα αξιοποιούν τους προσωπικούς πόρους και τις ικανότητές τους (δηλ. δυνάμεις, εγγενή 

κίνητρα, αξίες, φιλοδοξίες και ικανότητες) προκειμένου να είναι πιο ανθεκτικά και αρμονικά 

προσαρμόσιμα σε ένα αβέβαιο πλαίσιο απασχόλησης. Επιπλέον, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι τα 

άτομα θα πρέπει όλο και περισσότερο να βασίζονται σε εσωτερικούς προσδιορισμούς και 

επιτεύγματα στην κατασκευή της σταδιοδρομίας τους (Savickas, 2011, Schreuder & Coetzee, 

2011). Η εξερεύνηση της δυναμικής της εσωτερικής σταδιοδρομίας του Schein (1978; 1984; 1990; 
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1996; 2006) μέσω της ιδέας της αγκυροβόλησης της καριέρας του ατόμου, παρουσιάζει 

ενδιαφέρουσες συνέπειες για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και την καθοδήγηση στο μοντέλο 

της σύγχρονης σταδιοδρομίας. Τα υποκειμενικά μέτρα επιτυχίας στην καριέρα γενικά, οδηγούνται 

από την ανάγκη για σημαντική εργασία που ταιριάζει με τα προσωπικά τους κίνητρα, τα 

ενδιαφέροντα σταδιοδρομίας, τις ικανότητες, τα κίνητρά και τις αξίες (εσωτερικές άγκυρες 

σταδιοδρομίας). Οι άγκυρες σταδιοδρομίας λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις (μετα-ικανότητες) 

που καθοδηγούν τις αποφάσεις και τις προτιμήσεις σταδιοδρομίας των ατόμων για περιβάλλον 

εργασίας και είδη εργασίας (Schein, 1990). Η επίτευξη μιας αρμονικής προσαρμογής μεταξύ των 

εσωτερικών αναγκών σταδιοδρομίας και των χαρακτηριστικών του εξωτερικού επαγγελματικού 

περιβάλλοντος, έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένα επίπεδα ευημερίας, καριέρας και ικανοποίησης 

σταδιοδρομίας και ζωής. Η θεωρία των αγκύρων καριέρας του Schein παραμένει μια σημαντική 

θεωρία σταδιοδρομίας. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην επαγγελματική συμβουλευτική. Παρέχει 

πληροφορίες στα άτομα, μετά την αυτοαξιολόγηση τους, διευκολύνοντας τις αποφάσεις 

σταδιοδρομίας τους. Διαχρονικές έρευνες έχουν δείξει ότι μια καλύτερη προσαρμογή των 

εργασιακών περιβαλλόντων των ατόμων με τα ταλέντα, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, που 

περιγράφονται από τις άγκυρες σταδιοδρομίας τους, μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 

εργασιακή ικανοποίηση και εργασιακά επιτεύγματα. Η θεωρία των αγκυρών σταδιοδρομίας 

προβλήθηκε στη δεκαετία του '70 από τον Edgar Schein, από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 

Μασαχουσέτης (MIT) (Schein, 1975, 1978, 1985, 1987, 1990, 1992, 1996). Καθώς τα άτομα 

προχωρούν μέσω της σταδιοδρομίας τους, αναπτύσσονται σταδιακά. Αυτό ο Schein αποκαλεί μια 

αυτο-ιδέα της καριέρας, προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ  του ατόμου και του χώρου εργασίας. 

Αυτή η ψυχολογική διαδικασία βασίζεται στους προσανατολισμούς σταδιοδρομίας ή τις άγκυρες 

σταδιοδρομίας. που διαμορφώνονται γύρω από τρεις πόλους. Την αυτοαντίληψη των ταλέντων και 

ικανοτήτων, την αυτοαντίληψη των κίνητρων και των αναγκών και βασικών αξιών και δεξιοτήτων. 

Η αντίληψη για τον εαυτό μας σε αυτές τις περιοχές προέρχεται κυρίως από τις εμπειρίες 

εκπαιδευτικές και εργασιακές - από επιτυχίες και αποτυχίες, από αυτο-κριτική και από 

ανατροφοδότηση. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει το άτομο από αυτές τις εμπειρίες 

καθοδηγούν, αλλά και περιορίζουν την μελλοντική ανάπτυξη ή και επαναπροσανατολισμό της 

σταδιοδρομίας του. Ο Schein αντιμετωπίζει αυτές τις άγκυρες σταδιοδρομίας ως μία συνολική 

αντιπροσώπευση του ατόμου, η οποία λαμβάνει υπόψη της την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

παραγόντων που αναγνωρίστηκαν παραπάνω (Torrington & Hall, 2008). Το 1985, ο Schein 

δημοσίευσε τους προσανατολισμούς καριέρας, η οποία περιλαμβάνει οκτώ άγκυρες : την τεχνική 

και λειτουργική ικανότητα, την διοικητική ικανότητα, την επιχειρηματική δημιουργικότητα, οι 

οποίες εκφράζουν τα ταλέντα και τις ικανότητες του ατόμου. Η αυτονομία / ανεξαρτησία, η 

ασφάλεια / σταθερότητα και ο τρόπος ζωής, οι οποίες εκφράζουν  τα κίνητρα και τις ανάγκες.  Η  

εξυπηρέτηση / αφοσίωση και οι καθαρές προκλήσεις οι οποίες εκφράζουν την συμπεριφορά και τις 

αξίες. Αναλυτικότερα οι οκτώ «άγκυρες» του Schein είναι : 

  Τεχνική / λειτουργική ικανότητα (Technical functional competence) : η σταδιοδρομία 

οργανώνεται γύρω από μία ομάδα λειτουργικών δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε διάφορες επιχειρήσεις. Τα άτομα που θεωρούν ότι κατέχουν τη 

συγκεκριμένη άγκυρα ενδιαφέρονται για το τεχνικό περιεχόμενο της εργασίας τους και τις 

ικανότητες που σχετίζονται με αυτήν. Συνήθως δεν προτιμούν διοικητικές θέσεις, αλλά 

αρέσκονται στην άσκηση των τεχνικών τους δεξιοτήτων. Κυριαρχούνται κυρίως από 

ευκαιρίες να εφαρμόσουν δεξιότητες σε έναν τεχνικό ή λειτουργικό τομέα και τις 

αναπτύσσουν. 

  Γενική Διοικητική Ικανότητα (General managerial competence) :  η σταδιοδρομία χτίζεται 

πάνω στην ανοδική πορεία προς τις υψηλές διοικητικές θέσεις. Τα άτομα που θεωρούν ότι 

κατέχουν την συγκεκριμένη άγκυρα στοχεύουν στην ανάληψη διοικητικών θέσεων και 

ειδικότερα στην ανώτατη διοίκηση των επιχειρήσεων. Αυτοί οι άνθρωποι διαθέτουν τρεις 

βασικές ικανότητες : Η πρώτη είναι η αναλυτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων με 
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ελλιπείς πληροφορίες, σε συνθήκες αβεβαιότητας. Η δεύτερη είναι η διαπροσωπική 

ικανότητα να επηρεάζουν και να ελέγχουν, και η τρίτη είναι η συναισθηματική αντοχή, 

δηλαδή η διαχείριση κρίσεων με απόλυτη ψυχραιμία. Κυριαρχούνται από ικανότητες της 

γενικής διοίκησης, όπως συναισθηματική, αναλυτική και διαπροσωπική ικανότητα, 

ικανότητα να δημιουργούν και να διαχειρίζονται μια ομάδα. 

 Ασφάλεια και Σταθερότητα (Security/Stability): το βασικό σημείο της σταδιοδρομίας είναι 

να παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια για το άτομο και την οικογένειά του. Τα άτομα που 

θεωρούν ότι κατέχουν την συγκεκριμένη άγκυρα είναι προετοιμασμένα να κάνουν ό,τι τους 

ζητήσει η επιχείρηση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της εργασίας τους και 

τα οφέλη που συνεπάγονται από αυτήν. Οι περισσότεροι από αυτούς μένουν σε μία 

επιχείρηση για όλη την διάρκεια της ζωή τους και περιμένουν ότι θα ανταμειφθούν από 

αυτήν. Συνήθως έχουν μία αίσθηση αποτυχίας επειδή δεν επιδίωξαν μία επιτυχημένη 

σταδιοδρομία. Αυτή η ομάδα ανθρώπων φαίνεται να ισορροπεί καλύτερα την σταδιοδρομία 

με την οικογενειακή ζωή. Κυριαρχούνται από το συναίσθημα της ασφάλειας και της 

σταθερότητας της εργασιακής θέσης. 

  Επιχειρηματική δημιουργικότητα (Entrepreneurial creativity) : ο σκοπός της σταδιοδρομίας 

είναι να δημιουργήσουν νέα πράγματα, προϊόντα, επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Τα άτομα που 

θεωρούν ότι κατέχουν τη συγκεκριμένη άγκυρα αισθάνονται την ανάγκη να δημιουργήσουν 

κάτι καινούργιο. Καθοδηγούνται από την διάθεσή τους να επεκτείνουν τον εαυτό τους και 

έχουν το «δαιμόνιο» της επιχειρηματικότητας. Κυριαρχούνται από ευκαιρίες 

δημιουργικότητας και έκφρασης της επιχειρηματικότητας. 

  Αυτονομία και Ανεξαρτησία (Autonomy/Independence ): η σταδιοδρομία οργανώνεται 

γύρω από την έρευνα για ένα επάγγελμα το οποίο επιτρέπει στο άτομο να προσδιορίσει τις 

ώρες εργασίας και τον τρόπο ζωής του. Τα άτομα που θεωρούν ότι κατέχουν την 

συγκεκριμένη άγκυρα υποκινούνται από την επιθυμία τους να είναι ελεύθερα από κάθε 

επιχειρησιακό περιορισμό. Αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την επιχειρησιακή ζωή ως 

περιοριστικό παράγοντα της προσωπικής τους ζωής και προτιμούν να θέτουν τους δικούς 

τους ρυθμούς καθώς και στυλ εργασίας. Εργάζονται συνήθως μόνοι ή σε μικρές εταιρίες. 

Κυριαρχούνται κυρίως από τις ευκαιρίες να εργάζονται  με τον δικό τους τρόπο. 

  Υπηρεσία / Αφοσίωση (Service/Dedication) : Τα άτομα που θεωρούν ότι κατέχουν την 

συγκεκριμένη άγκυρα κυριαρχούνται από δεξιότητες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και 

δέσμευσης στην εργασία. Ο σκοπός της σταδιοδρομίας τους είναι η εσωτερική ανάγκη να 

βοηθούν τους άλλους. Δευσμεύονται να λειτουργούν υπερασπιζόμενοι συγκεκριμένη 

ιδεολογία, όπως π.χ. οικολόγοι κ.τ.λ.. Είναι δηλαδή άτομα που αισθάνονται ως καθήκον την 

ανάγκη να εργάζονται για μια ιδέα που είναι σύμφωνη με τις αρχές τους.  Καθοδηγούνται 

από την διάθεσή  να αντιμετωπίζουν την σταδιοδρομία τους ως μέσον εκπλήρωσης των 

προσωπικών τους βασικών αξιών.Αυτοί οι άνθρωποι είναι διατεθημένοι να εγκαταλήψουν 

μία επιχείρηση - απασχόληση, στην περίπτωση που δεν τους επιτρέπει να υλοποιούν τις 

εργασίες τους με βάση τα προσωπικά τους πιστεύω.   

 Καθαρές προκλήσεις (Pure Challenge): Τα άτομα που θεωρούν ότι κατέχουν την 

συγκεκριμένη άγκυρα κυριαρχούνται από δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και 

διαχείρισης δύσκολων περιπτώσεων. Αισθάνονται την ανάγκη να είναι ικανοί να ξεπερνούν 

πάντοτε τα εμπόδια σε δύκολες καταστάσεις. Το τι κάνουν είναι λιγότερο σημαντικό γι 

αυτούς. Η επιτυχία και η νίκη στις προκλήσεις στην εργασία είναι ο στόχος. Έχουν την 

ανάγκη να καθορίζουν τις πράξεις τους σε νίκες και απώλειες – αποτυχίες και νιώθουν 

ικανοποίηση μόνο στην περίπτωση νίκης τους .  

  Τρόπος ζωής (Lifestyle): Το σύνολο των ατόμων που θεωρούν ότι κατέχουν τη 

συγκεκριμένη άγκυρα κυριαρχούνται από δεξιότητες ισορροπίας μεταξύ της προσωπικής 

και της επαγγελματικής ζωής .Τα άτομα αυτά νιώθουν ότι η επαγγελματική ζωή και η 

καριέρα, πρέπει να  έρχονται σε ισορροπία με όλες τις πτυχές της ζωής και να 
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ολοκληρώνονται με αυτές (π.χ.δημιουργία οικογένειας και προσωπικές ανάγκες). Κάνουν 

τις απαραίτητες θυσίες στην επαγγελματική τους ζωή, έτσι ώστε να καταφέρουν όλες οι 

πτυχές της ζωής τους να βρίσκονται σε ισορροπία και αρμονία. 

 

 
 

Σχήμα 1: Μοντέλο Schein (2006). 

 

Όταν ένας συγκεκριμένος συνδυασμός αυτών των ομάδων προσωπικών αξιών διατηρείται 

από τον εργαζόμενο και προσφέρεται από την επιχείρηση, τότε λέμε ότι αυτό το άτομο έχει 

«αγκυροβολήσει» σε αυτήν την δουλειά και αντίστοιχα σε αυτή την επιχείρηση (Schein, 1996). Το 

μοντέλο σταδιοδρομίας Career Orientation Inventory (COI) που πρότεινε ο Edgar Schein είναι ένα 

από τα πλέον αναφερόμενα βιβλιογραφικά και συζητήσιμα μοντέλα, που αποσκοπεί στην 

αναγνώριση των μονοπατιών και προσανατολισμών καριέρας των ατόμων (Rodrigues et. al., 2013), 

παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται η προτεινόμενη δομή του Schein των 

αμοιβαία ασυμβίβαστων ζευγών, που χαρακτηρίζεται από διχοτομικές σχέσεις. 
 

 
 

Σχήμα 2: Μοντέλο Schein – ασυμβίβαστες άγκυρες καριέρας (2006). 

 

Αρκετοί ερευνητές έχουν δημιουργήσει αναθεωρήσεις του μοντέλου για να το καταστήσουν 

πιο χρήσιμο, όπως οι Bristow (2004), Chapman (2009). 

 Η άγκυρα σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου μπορεί να θεωρηθεί ως εγγενές κίνητρο, ώστε 

όταν ένας εργαζόμενος εργάζεται μακριά από τις περιοχές που σχετίζονται με τις ικανότητες, τις 
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αξίες, τα κίνητρά του και τις ανάγκες του, τα συναισθήματα των ενδογενών κινήτρων θα μειωθούν 

(Schein & Van Maanen, 2013). Για τους Torrington & Hall (2008), ένας προβληματικός 

παράγοντας στις άγκυρες σταδιοδρομίας είναι η ορθότητα της αντίληψης του ατόμου για τον εαυτό 

του και η περίπτωση των εργαζομένων που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους (mid-

career) και αισθάνονται ότι αλλάζουν οι συμπεριφορές και οι αξίες τους. Οι άγκυρες σταδιοδρομίας 

είναι εκείνα τα στοιχεία του ανθρώπου που εγκαταλείπονται δύσκολα. Προκειμένου να γνωρίζει 

κανείς εάν κάνει τις σωστές επιλογές σταδιοδρομίας, θα πρέπει να αναγνωρίζει και να κατανοεί τις 

άγκυρές του, καθώς επίσης θα πρέπει να έχει κατά νου ότι θα συνεχίσει να χρειάζεται αυτά τα 

στοιχεία της προσωπικότητάς του ακόμη και όταν κάνει μία αλλαγή στην σταδιοδρομία του 

(Torrington & Hall, 2008).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Ερευνητικός στόχος ήταν να διερευνήσουμε τους άξονες καριέρας τυχαίου δείγματος 

ευκολίας μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών 

Λυκείων Ηρακλείου. Να παρατηρήσουμε και να αναδείξουμε πιθανές διαφορές ή/και ομοιότητες 

ανάμεσα στα δυο φύλα, τον τύπο και την περιοχή σχολείου. Τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν τα 

σχολικά έτη 2017-2019, στο πλαίσιο ατομικών συμβουλευτικών επαγγελματικού προσανατολισμού 

στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (Κ.Ε.Σ.Υ.Π.) και Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Η ερευνητική περιοχή (πληθυσμός-στόχος) ήταν η 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων 

χρησιμοποιήθηκε το αυτόδιαγνωστικό ερωτηματολόγιο καριέρας του Schein (2006), Career 

Orientation Inventory (COI). Αποτελείται από 40 μεταβλητές – ερωτήσεις εξαβάθμιας κλίμακας  

Likert (από διαφωνώ απόλυτα έως συμφωνώ απόλυτα). Οι άγκυρες καριέρας εκτιμούν 

διαφορετικές παραμέτρους, ταλέντα – ικανότητες, κίνητρα - ανάγκες  και συμπεριφορές - αξίες. Η 

συνολική αξιοπιστία της κλίμακας ήταν a = 0,81. Η κατανομή των χαρακτηριστικών του δείγματος 

των συμμετεχόντων μαθητών κατά φύλο, περιοχή και τύπο σχολείου παρουσιάζονται στον πίνακα 

1. 
 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

Γυμνάσιο ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ.

Πόλη 20 65 18 103

Περιφέρεια 14 36 8 58

34 101 26 161

Πόλη 38 61 19 118

Περιφέρεια 7 22 5 34

45 83 24 152

Πόλη 58 126 37 221

Περιφέρεια 21 58 13 92

79 184 50 313

Κορίτσι ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ

Σύνολο

Σύνολο

Σύνολο

ΦΥΛΟ

Αγόρι ΠΕΡΙΟΧΗ

ΦΥΛΟ / ΠΕΡΙΟΧΗ

Σύνολο

 
 

 

Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι από τους 313 μαθητές του δείγματος 161 ήταν αγόρια και 

152 κορίτσια . 103 αγόρια φοιτούσαν στην πόλη και 118 κορίτσια αντίστοιχα. 58 μαθητές 

φοιτούσαν στην Περιφέρεια ενώ οι αντίστοιχες μαθήτριες ήταν 34. Η πλειοψηφία των μαθητών –

τριών φοιτούσαν σε γενικό λυκείο στην πόλη (126 άτομα). Τα άτομα που φοιτούσαν στην 
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Περιφέρεια κατά τύπους σχολείων ήταν 21 σε γυμνάσια, 58 σε γενικά λύκεια και 13 σε 

επαγγελματικά λύκεια.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας προσεγγίζεται περιγραφικά και ερμηνευτικά. Σύμφωνα με 

την περιγραφική προσέγγιση στον πίνακας 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις 

και οι επιμέρους συντελεστές αξιοπιστίας (a cronbach) και ο συνολικός συνελεστής αξιοπιστίας της 

κλίμακας.  
 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και Cronbach's a (n=313) 

 

Άγκυρες 

καριέρας Μ.Ο. Τ.Α. a

TF 19,28 4,39 0,77

GM 16,49 4,22 0,79

AU 18,56 4,67 0,8

SE 22,84 3,56 0,81

EC 21,22 3,81 0.78

SV 22,69 3,83 0,78

CH 20,84 3,91 0.77

LS 22,6 3,41 0,78

Κλίμακα 

Συνολικά 20,57 3,97 0,81  
 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι μαθητές του δείγματος αυτοαξιολογούν γενικά ως σημαντικές 

όλες τις επιμέρους άγκυρες καριέρας τους. Από αυτές ως σημαντικότερη άγκυρα καριέρας για 

εκείνους την άγκυρα της Ασφάλειας / Σταθερότητας (Μ.Ο.= 22.84, Τ.Α.=3,56). Αντίθετα 

αυτοαξιολογούν ως λιγότερο σημαντική  άγκυρα καριέρας για εκείνους την άγκυρα της Γενικής 

διοικητικής ικανότητας (Μ.Ο.= 16.49, Τ.Α.=4,22). Αξηοσημείωτο είναι ότι οι μαθητές του 

δείγματος αυτοαξιολογούν ως σημαντική την άγκυρα (αξία) της Υπηρεσίας/ Αφοσοίωσης  (Μ.Ο.= 

22.69, Τ.Α.=3,83). Οι συντελεστές αξιοπιστίας των επιμέρους κλιμάκων θεωρούνται αρκετά 

ικανοποιητικές από 0,77 έως 0,81. 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι διασυνάφειες των αγκύρων καριέρας. 

Από τον πίνακα 3 φαίνεται ότι οι συσχετίσεις μεταξύ των αγκύρων καριέρας είναι γενικά από 

ασθενείς ± 0,157 έως μέτριες ± 0,345. Η μεγαλύτερη θετική συσχέτιση είναι ανάμεσα στην άγκυρα 

Γενική /Διοικητική ικανότητα και στην άγκυρα Τεχνική / Λειτουργική ικανότητα (r=0,345). 

Αντίθετα η πιο ασθενής θετική συσχέτιση είναι ανάμεσα στην άγκυρα Ασφάλεια / Σταθερότητα και 

στην άγκυρα Υπηρεσία / Αφοσίωση (r=0,157). 

Σύμφωνα με την ερμηνευτική προσέγγιση, αναφορικά με διαφοροποιήσεις των αγκύρων 

καριέρας ως προς το φύλο και την περιοχή του σχολείου που φοιτούν οι μαθητές, μετα το t-test για 

ανεξάρτητα δείγματα προέκυψαν ότι: 

 t(311)=2,936, p= ,004. Επομένως η διαφορά των μέσων όρων της άγκυρας TF : Τεχνικής / 

λειτουργικής ικανότητας  των αγοριών (Μ.Ο.=19,98, Τ.Α.=3,90) και των κοριτσιών 

(Μ.Ο.=18,54, Τ.Α.=4,75)  είναι στατιστικά σημαντική (p= ,004). 

 t(311)=-4,344, p= ,000. Επομένως η διαφορά των μέσων όρων της άγκυρας EC : 

Επιχειρηματικής δημιουργικότητας των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της πόλης 

(Μ.Ο.=20,63, Τ.Α.=3,87) και των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της περιφέρειας 

(Μ.Ο.=22,63, Τ.Α.=3,25)  είναι στατιστικά σημαντική (p= ,000). 

 δεν ανιχνεύτηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις άλλες άγκυρες καριέρας, (p<,05 ).  
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Πίνακας 3. Διασυναφειες αγκύρων καριέρας στατιστικά σημαντικές 

 

TF GM AU SE EC SV CH LS

TF

Pearson 

Correlation ,345" ,252" ,225" ,205" ,170" ,164"

GM

Pearson 

Correlation ,345" ,212" ,251" ,261" ,253"

AU

Pearson 

Correlation ,252" ,212" ,199" ,1 73" ,163"

ΞΕ

Pearson 

Correlation ,251" ,1 57"

EC

Pearson 

Correlation ,225" ,261" ,1 99"

SV

Pearson 

Correlation ,205" ,1 73" ,157" ,274" ,340"

CH

Pearson 

Correlation ,170" ,253" ,1 63" ,274"

LS

Pearson 

Correlation ,164" ,340"  
 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Σύμφωνα με την ερμηνευτική προσέγγιση, αναφορικά με τη διαφοροποίηση από την 

αλληλεπίδραση του φύλου, του τύπου και τόπου σχολείου φοίτησης των μαθητών, (σχήμα 3), μετά 

την πολλαπλή ανάλυση διακύμανσης  
 

 
 

Σχήμα 3: Μέσοι όροι άγκυρας καριέρας Καθαρές προκλήσεις 

 

προέκυψε  ότι οι άγκυρες καριέρας δεν διαφοροποιούνται στο σύνολο τους από από την 

αλληλεπίδραση του φύλου, του τύπου και τόπου σχολείου φοίτησης των μαθητών. Η 
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παραρατηρούμενη διαφοροποίηση για την άγκυρα καριέρας Καθαρές Προκλήσεις από την 

αλληλεπίδραση των παραπάνω ανεξάρτητων μεταβλητών παρόλο που είναι στατιστικά σημαντική 

δεν είναι αξιόλογη (δεν ασκεί σημαντική επίδραση), F (2, 301) = 3,107, p= ,046, η2 = .02. 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι οι μαθητές του δείγματος 

αυτοαξιολογούν γενικά ως σημαντικές όλες τις επιμέρους άγκυρες καριέρας τους. Από αυτές ως 

σημαντικότερη άγκυρα καριέρας για εκείνους την άγκυρα της Ασφάλειας / Σταθερότητας, ενώ ως 

λιγότερο σημαντική άγκυρα καριέρας για εκείνους την άγκυρα της Γενικής Διοικητικής 

Ικανότητας.  Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μαθητές του δείγματος αυτοαξιολογούν ως σημαντική την 

άγκυρα (αξία) της Υπηρεσίας/ Αφοσίωσης. Φαίνεται  ότι οι συσχετίσεις μεταξύ των αγκύρων 

καριέρας είναι γενικά από ασθενείς έως μέτριες. Αναφορικά με διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο 

τα αγόρια αυτοαξιολογούνται να υπερέχουν των κοριτσιών ως προς την άγκυρα καριέρας Τεχνική / 

Λειτουργική Ικανότητα. Ως προς διαφοροποίηση της περιοχής του σχολείου φοίτησης των  

μαθητών, οι μαθητές της περιφέρειας αυτοαξιολογούν τον εαυτό τους περισσότερο αναφορικά με 

την Επιχειρηματική / Δημιουργικότητα. Οι άγκυρες καριέρας δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται 

στο σύνολο τους από από την αλληλεπίδραση του φύλου, του τύπου και τόπου σχολείου φοίτησης 

των μαθητών. Για ασφαλέστερα συμπεράσματα του προφίλ και των συσχετίσεων των αγκύρων 

καριέρας των μαθητών του Ηρακλείου, απαιτείται περαιτέρω διαχρονική ποσοτική και ποιοτική 

έρευνα. Επιπλέον ατομικές συμβουλευτικές συνεντεύξεις θα πρέπει να συμπληρώνουν τις ατομικές 

αξιολογήσεις άλλων ψυχομετρικών εργαλείων και κατά συνέπεια και το ερευνητικό εργαλείο των  

των αγκύρων καριέρας το οποίο αξιοποιήσαμε στην παρούσα μελέτη. Στις αξιολογήσεις των 

αγκύρων καριέρας είναι χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική κουλτούρα των ατόμων. 

Είναι διαφορετική η κουλτούρα των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της πόλης και των μαθητών 

που φοιτούν σε σχολεία της περιφέρειας Ηρακλείου. Τέλος αν η άγκυρα δεν εκφραστεί τελικά στην 

κύρια εκπαιδευτική / επαγγελματική επιλογή, αυτή υπογραμμίζεται στους μαθητές του δείγματος 

μπορεί να εκφραστεί σε χόμπι, ως συμπληρωματικά επαγγέλματα ή να παραμείνει σε λανθάνουσα 

κατάσταση.  

Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο σύνθετος όλο και περισσότερο, το κάθε άτομο είναι υπεύθυνο 

στη διαχείριση της καριέρας του. Τα άτομα, σε διαφορετικές φάσεις της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης έχουν διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Υπάρχει συχνά 

μετατόπιση των ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων σταδιοδρομίας και λόγω προσαρμογής στις 

συνθήκες εργασίας και ζωής. Ένας περιοριστικός παράγοντας στην επαγγελματική αξιολόγηση 

μέσω των αγκύρων καριέρας είναι το κατά πόσο ορθά αντιλαμβάνεται το άτομο τον εαυτό του. Οι 

άγκυρες καριέρας βρίσκουν έκφραση για κάθε άνθρωπο και σε κάθε επάγγελμα αλλά με 

διαφορετικές συχνότητες. Είναι εσωτερικοί πόροι (μετα-ικανότητες) που λειτουργούν ως σύνολο 

καθοδηγητικών και περιοριστικών δυνάμεων στις αποφάσεις και τις επιλογές καριέρας των 

ατόμων. Μπορεί  να αλλάξουν και να προσαρμοστούν ως αποτέλεσμα κρίσιμων γεγονότων στην 

προσωπική και επαγγελματική ζωή. Μεταβάλλονται, ενισχύονται και εξελίσσονται με 

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εμπειρίες στην διάρκεια της ζωής. Στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής συμβουλευτικής, χρειάζεται συζήτηση με το άτομο για την παρούσα κατάσταση, 

πόσο καλά εκπληρώνει τις ανάγκες στη ζωή/καριέρα; Χρησιμοποιεί τα ταλέντα του; καλύπτει τις 

ανάγκες του; Κατά πόσο συμφωνεί με τη βασική άγκυρα καριέρας του; Μετά τη συζήτηση για τη 

κύρια άγκυρα καριέρας, αυτή μπορεί να επεκταθεί με τη δευτερεύουσα ή και τριτεύουσα άγκυρα. 

Ακολουθεί συμπληρωματικά διερεύνηση και άλλων παραμέτρων του ατόμου, του περιβάλλοντος 

του και σύνδεση τους με όλες τις άγκυρες καριέρας. Τέλος συνδιαμορφώνονται στόχοι καριέρας.  

Συμπεραίνεται ότι το πλαίσιο αγκυροβόλησης σταδιοδρομίας εξακολουθεί να προσθέτει αξία 

στην πρακτική του συμβούλου σταδιοδρομίας και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 
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