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Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• Ιστορική αναδρομή, παρελθόν, παρόν και μέλλον 
• Επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση και εθνική συνείδηση 
• Κοινωνικές διαστάσεις, συνέπειες και  προβληματισμοί 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

• Θεωρητικό πλαίσιο και σύγχρονες τάσεις 
• Η διελκυστίνδα μεταξύ γνώσης και πληροφορίας 
• Παραγωγή, οργάνωση, διανομή και διάδοση της πληροφορίας 
• Σύγχρονες τεχνολογίες, δίκτυα, μέσα και πρακτικές 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

• Πληροφόρηση και επικοινωνία στην εκπαίδευση 
• 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, επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση 
• Καινοτόμα προγράμματα,  νέες τεχνολογίες 
• Εκπαίδευση για την αειφορία, επαγγελματικός προσανατολισμός 
• Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 
• Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση 
• Εκπαιδευτικές έρευνες 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ  

• Επικοινωνία και πληροφόρηση στον δημόσιο βίο 
• Ταυτότητες και πολιτική επικοινωνία 
• Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία 
• Προκλήσεις, προβληματισμοί, ζητήματα δεοντολογίας 
• Επικοινωνία και πληροφόρηση στον πολιτισμό, στην τέχνη και στη θρησκεία 
• Επικοινωνία και ψυχαγωγία. 
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Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Πανταζής Σπύρος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

ΜΕΛΗ: 

Arribas J. Manuel Galvin, ETF Specialist in VET & Skills Governance & Lifelong Learning 
Baros Wassilios, Professor, Universität Salzburg 
Garancini Gian Andrea P., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο «APULIAE» Bari 
Green Andy, Professor, UCL Institute of Education 
Kempf Wilhelm, Professor, Universität Konstanz 
Moran-Ellis Jo, Professor, University of Sussex, UK 
Otto Hans-Uwe, Professor, Universität Bielefeld 
Sailer Maximilian, Professor, Universität Augsburg  
Seukwa Louis-Henri, Professor, Universität Hamburg  
Sünker Heinz, Professor, Universität Wuppertal 
Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 
Αρβανίτης Χριστόφορος, Επίκουρος Καθηγητής Πατριαρχικής Αν. Εκκλ. Ακαδημίας Κρήτης 
Αργυριάδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 
Αργυρίου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Βιτσιλάκη Χρυσή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 
Βλίζος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
Γιαβρίμης Παναγιώτης, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 
Γκασούκα Μαρία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Γρηγοράκης Ιωάννης, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΔΕ Κρήτης 
Δεμίρογλου Παντελής, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου, Δ.Π.Ε Δράμας 
Ελευθεράκης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Αθηνών 
Ζορμπάς Κωσνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης 
Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Κρήτης 
Καλογιαννάκης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Καλοκύρη Βασιλεία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Κρήτης 
Καραβασίλης Ιωάννης, Επιστημονικός Συνεργάτης των ΕΑΠ και ΔιΠαΕ 
Καραδημητρίου Αχιλλέας, Επιστ. Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας & MME, Παν/μιο  Κρήτης 
Κατσαγκόλης Αθανάσιος, πρ. Σχολικός Σύμβουλος Δ. Ε., ΠΔΕ Κρήτης 
Κατσαντώνη Σπυριδούλα, Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Αν. Αττικής, Διδάσκουσα ΠΜΣ, Παν/Μιο Θράκης, 

ΕΚΚΕΦΕ Δημόκριτος  
Κορνηλάκη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Κουβάτσου Εύα,  Καθηγήτρια, Universidad de Guadalajara / CULagos 
Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ 
Κουλαϊδής Βασίλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Κουρκούτας Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Κουτούζης Μανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Α.Π. 
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Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια - Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, University of Cyprus 
Κυπριωτάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Λάβδας Κώστας, Καθηγητής π. Αντιπρύτανης  Πανεπιστημίου Κρήτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Μαντάς Παναγιώτης, Σύμβουλος Α΄, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Μανωλάκος Προκόπης, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΔΕ Αττικής 
Μανωλίτσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ, ΠΔΕ Κρήτης 
Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Μουζάκη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Αθηνών 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής σχολικής μονάδας  
Μπερερής Πέτρος, Σύμβουλος επί τιμή του Π. Ι. τ. Διευθυντής Σπουδών, ΥΠΑΙΘ 
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Νικολάου Σουζάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων 
Οικονομάκου Μαριάνθη, Διδάσκουσα ΠΔ. 407/80, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Οικονομίδης Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Παναγιωτοπούλου Αλεξάντρα, Επιστημονικά Υπεύθυνη εκπαίδευσης Κοινωνικού Πολύκεντρου, 

ΑΔΕΔΥ 
Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Παπαιωάννου Απόστολος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Παπαϊωάννου Γεώργιος, Λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
Παπαπέτρου Σάββας, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Παπούλας Ανδρέας, Π.Λ.Ε - Προϊστάμενος Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης, (ΔΙ.Π.Α.Ε)  Κύπρου 
Ράπτης Νικόλαος, Προϊστάμενος Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, ΠΔΕ Νοτίου 

Αιγαίου 
Ρογδάκη Αγάθη, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 
Ροδοσθένους Ειρήνη, Επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων, Γραμματέας Επιστημ. Ομίλου Κύπρου 
Ρουμπής Νικόλαος, Καθηγητής Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Σαραφίδου Κατερίνα, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Δράμας 
Σεραφείμ-Ρηγοπούλου Ευαγγελία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Αν. Μακεδονίας  και Θράκης 
Σολωμού Αιμίλιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΔΕ Κρήτης 
Στυλιανού Αντρέας, Βοηθός Δ/ντή, Ταμίας Επιστημονικού Ομίλου Κύπρου 
Τζωρτζάκης Γιάννης, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΔΕ Πελοποννήσου 
Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Φραγκούλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Καθηγητής Σύμβουλος Ε.Α.Π. 
Φύκαρης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Φωτόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας/Φλώρινα 
Χατζηδάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  
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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 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Μαρκάκη Ειρήνη 

 
 

ΜΕΛΗ: 
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή  
Γερακιανάκη Γαλάτεια  
Γιαμαλάκης Γρηγόρης 
Θεοφάνους Κωνσταντίνος 
Καλογεράκης Γεώργιος 
Καμπαναράκης Αλέξανδρος 
Καπετάνιου Ελένη 
Κατσαγκόλης Αθανάσιος 
Κουβάτσου Εύα 
Λίβα Άννα  
Λίπα Βασιλική 
Μακρυγιαννάκη Στυλιανή  
Μαρινάκη Ζαφειρούλα 
Μαρκογιαννάκη Σοφία 
Μίλκα Μαρία 
Μπελαδάκη Δέσποινα 
Μπελαδάκη Νίκη 
Ντρουμπογιάννης Αντώνης 
Ντρουμπογιάννης Σταύρος 
Παρίση Μαρία 
Πατεράκη Άννα 
Σιφακάκης Πολυχρόνης 
Στριλιγκά Μαλαματένια 
Σφακάκη-Κυριακάκη Αθηνά 
Τζωρτζάκης Ιωάννης 
Χανιωτάκης Γιάννης 
Ψαλτάκη Ευγενία 
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Γραμματεία του Συνεδρίου - Ομάδες Εργασίας 

 

Αλεγκάκης Γιώργος  
Αναγνωστάκης Γεώργιος 
Αρβανιτάκης Μιχαήλ 
Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη 
Βλαχάκης Γιώργος  
Βογιατζάκη Ειρήνη 
Γιαλιτάκης Νίκος 
Γρηγοράκης Ιωάννης 
Δαβάκης Στυλιανός 
Δαγκωνάκη Χρύσα  
Διαμαντούλη Ευθαλία 
Δρακάκη Μαρία 

Εζανίδου Παναγιώτα  
Καδιανάκη Μαρία  
Καλυκάκη Έφη 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Καρακωνσταντάκης Γιώργος 
Καρκανάκη Μαρία 
Κοπιδάκη Αικατερίνη 
Κοσμαδάκης Νικόλαος 
Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας 
Κτιστάκη Φεβρωνία 
Λαμπράκης Μανώλης  
Μαραυγάκη Μαρία 

Μαρκογιαννάκη Αθηνά 
Μίλκα Μαρία 
Μπάρα Αθηνά 
Μπελαδάκη Μαρία 
Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ 
Παπαπέτρου Σάββας 
Περυσινάκης Αντώνης 
Σιφάκης Νικόλαος 
Σκουλά Ειρήνη 
 

Σπανόπουλος Λάζαρος 
Στριλιγκά Μαρία 
Ταμιωλάκης Γεώργιος  
Τσεντελιέρου Σοφία 
Τσικαλάκης Γιάννης 
Τσοράγλου Αγγελική 
Φαραζάκης Νικόλαος 
Φουντουλάκης Αντώνιος 
Χουρσανίδου Αναστασία 
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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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ΜΥΝΗΜΑΤΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
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Χαιρετισμός Οικουμενικού Πατριάρχου 
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Πατριάρχης 2 – Αντιγραφή από pdf Περίληψης 
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης 

Το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών επιβεβαιώνει τη σημασία της αρχικής διοργάνωσης. Μιας διοργάνωσης που 

καθιερώνεται χρόνο με το χρόνο στη συνείδηση της επιστημονικής κοινότητας της Κρήτης, της 

Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. 
Ιδιαίτερα, η φετινή θεματική για την «Επικοινωνία, την πληροφόρηση, την ενημέρωση και την 

εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα», συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος 

ολόκληρος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας πανδημίας στο χώρο της εργασίας, της 

επιστήμης και της μετάδοσης της γνώσης. 
Ως Περιφέρεια Κρήτης, συγχαίρουμε ιδιαίτερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ι.Α.Κ.Ε., καθώς επίσης τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και όλους τους συμμετέχοντες στο 

συνέδριο. Είμαστε βέβαιοι, πως μέσα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, μέσα από τις προφορικές 

ομιλίες και τις υπόλοιπες εισηγήσεις, θα αναδειχθούν σημαντικά θέματα που αφορούν τη μετάβαση 

στην κοινωνία της πληροφορίας και στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. 
 
Σταύρος Αρναουτάκης  
Περιφερειάρχης Κρήτης  

 
 
 

Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του 

Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, από 10 

- 12 Ιουλίου 2020, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. 
Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου μας είναι: «Επικοινωνία, Πληροφόρηση, Ενημέρωση και 

Εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα». 
Κυρίες και Κύριοι 
Η παραγωγή και η διαχείριση της γνώσης, της πληροφορίας καθώς και τα μέσα ενημέρωσης και 

επικοινωνίας καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις κοινωνικές εξελίξεις. Οι μεταβολές που 

συντελέστηκαν και συντελούνται στα πεδία αυτά, λόγω της δυναμικής εισβολής και ανάπτυξης των 

νέων τεχνολογιών, μεταβάλλουν διαρκώς τη λειτουργία τους και τη μεταξύ τους σχέση, με 

σημαντικές προεκτάσεις και επιδράσεις στην επιστήμη, στην έρευνα, στην εκπαίδευση, στην 

κοινωνία των πολιτών, στη λειτουργία της αγοράς, στην πολιτική και στην οικονομία. Το φαινόμενο 

αυτό, σε μια εποχή όπου όλα αλληλεξαρτώνται, αλληλοσυνδέονται και κινούνται με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς, επηρεάζει ολοένα και περισσότερο ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής μας ζωής και 

παράλληλα αναδεικνύει την αμφίδρομη σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ γνώσης και πληροφορίας, 

ενημέρωσης και επικοινωνίας, πληροφόρησης και έρευνας, κοινωνικής συγκρότησης και 

εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, τίθενται διάφοροι προβληματισμοί για διάφορους κινδύνους, όπως είναι 

οι τάσεις υπερίσχυσης της πληροφορίας έναντι της γνώσης, το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης στη 

γνώση, στην πληροφορία και στην ενημέρωση κ.ά. 
Το Συνέδριό μας θα επικεντρωθεί κυρίως στη σύγχρονη επιστημονική συζήτηση για τα πεδία της 

πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη λειτουργία τους στον 

τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και ευρύτερα στην κοινωνία, στον πολιτισμό, 

στην οικονομία και στην πολιτική. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει και θα αξιολογήσει ευκαιρίες 
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διαλόγου και δράσεων, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό και την οργάνωση της γνώσης που έχουμε 

για τα ζητήματα αυτά. 
Στο Συνέδριό μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε αξιόλογους ομιλητές και ειδικούς εισηγητές. 

Θεωρούμε ότι με το δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί, τις ανοιχτές συζητήσεις, τις επιστημονικές 

ανακοινώσεις, τα εργαστήρια, τις εισηγήσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις, όπως είναι το συμπόσιο 

για νέους επιστήμονες - που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Salzburg- με εισηγητές από την 

Αυστρία και τη Γερμανία, θα φωτιστούν πολλές άγνωστες πτυχές των πεδίων της πληροφόρησης, 

της επικοινωνίας και της ενημέρωσης και θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  
Οι θεματικές του Συνεδρίου καλύπτουν πολλούς τομείς των πεδίων της πληροφόρησης, της 

επικοινωνίας και της ενημέρωσης, δηλαδή τη δυναμική της επικοινωνίας, την κοινωνία της 

πληροφορίας, τη σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση, την κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή, 

την εκπαίδευση και οικονομία, την αξιολόγηση και τη σημασία της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, 

τις σύγχρονες τάσεις των επιστημών, τα καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και μάθησης και τις 

νέες τεχνολογίες.  
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών για την «Επικοινωνία, Πληροφόρηση, Ενημέρωση και Εκπαίδευση», 
καθώς αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τόπο μιας γόνιμης συζήτησης και αφετηρία για μελλοντικές 

συνεργασίες, στο πλαίσιο των εξελίξεων των πεδίων αυτών. Αξιοποιώντας την εμπειρία της 

διοργάνωσης προηγούμενων Συνεδρίων, 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. 

Εκ μέρους της  Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής       Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 

 
Ελένη Π. Μαράκη                                                         Σπύρος Χ. Πανταζής 

 
 Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαιδευτικής και                                        Ομότιμος Καθηγητής 
 Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ηρακλείου                                    Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
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ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Κυριαζής Αθανάσιος,  
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γενικός Γραμματέας 

Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
 
Η έρευνα και η καινοτομία είναι η γέφυρα μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και του 

επιχειρηματικού κόσμου και κύριοι συντελεστές ανάπτυξης της χώρας μας. Αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Καμία στρατηγική ανάπτυξης 

δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, αν δεν επενδύει στη γνώση και στην αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και των καινοτομιών. Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στη δημιουργία νέων 

και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, ενώ παράγουν μεγάλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

οφέλη σε τομείς, όπως η υγεία, η καθαρή ενέργεια, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η 

εκπαίδευση. Προκειμένου να μεταμορφωθούν τα ερευνητικά δεδομένα σε προϊόντα είναι απαραίτητο 

να δοθούν κίνητρα, ώστε τα Πανεπιστήμια να γίνουν περισσότερο εξωστρεφή, να έχουν τη 
δυνατότητα συνεργειών και δημιουργίας spin off εταιριών. Η επένδυση στην έρευνα και την 

τεχνολογία είναι μονόδρομος. Η  ΓΓΕΤ έχει χαράξει, και θα το πράξει και στο μέλλον, μια 

στρατηγική για τον τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

προσανατολισμένη στην οικονομική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
 
 

ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΕΣ, 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ. 
 

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

Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Αν. Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-Π.Κ.) 
 

Δρακάκη Μαρία  
Κοινωνιολόγος, Δρ Πολιτικής Επιστήμης, Ερευνήτρια ΚΕΠΕΤ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

Π.Κ., Διδάσκουσα του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου  
 

Σαριδάκη Σοφία  
Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, Ερευνήτρια ΚΕΠΕΤ, Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Βασίλης Δαφέρμος, Καθηγητής & Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής, Τμήμα 

Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης   
 

Βασίλης Δαφέρμος  
Καθηγητής & Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής  

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης   
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρόντος άρθρου είναι η επισφαλής εργασία και η νέα γενιά στην σημερινή 

Ελλάδα. Αρχικά ανακινούνται θεωρητικά ζητήματα και επιχειρούνται εννοιολογικές διασαφήσεις. 

Εν συνεχεία αναλύονται κάποιες κρίσιμες διαστάσεις του φαινομένου διεθνώς με ιδιαίτερη έμφαση 

στις επιπτώσεις του στους βιογραφικούς σχεδιασμούς και τις βιοτικές τροχιές των νέων, ενώ 

επιχειρείται μια επισκόπηση της αντίστοιχης κατάστασης των πραγμάτων στην Ελλάδα σήμερα, με 
δεδομένους τους τεκτονισμούς μετασχηματισμούς στην αγορά εργασίας, που επέφερε η Κρίση και η 

Ύφεση. Τέλος, παρουσιάζονται το βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο και τα πρώτα ευρήματα της 

δευτερογενούς ποσοστικής ανάλυσης ενός, υπό εξέλιξη, Ερευνητικού Έργου το οποίο υλοποιείται 

από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και το οποίο εντάχθηκε με την με ΑΠ 117 /14-
01-2020 Απόφαση Ένταξης στο Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (με κωδικό ΟΠΣ 5048510) και χρηματοδοτείται 

από αυτό.  
Πιο συγκεκριμένα, το παρόν κείμενο- δημοσίευση βασίζεται σε έρευνα που  συγχρηματοδοτείται 

από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020» 

στο πλαίσιο του project «Επισφαλής Εργασία και Νέα Γενιά στην Ελλάδα σήμερα: δευτερογενής 

ποσοτική ανάλυση, πρωτογενής ποιοτική έρευνα πεδίου και ερευνητικά εδραιωμένες προτάσεις 

πολιτικής» (MIS 5048510).   

1. Εισαγωγή  

Αναμφίβολα, η παρατεταμένη (δεκαετής) οικονομική ύφεση και τα αυστηρά δημοσιονομικά 

μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

(Μνημόνια) στην Ελλάδα επέφεραν μία σειρά από δραματικές μεταβολές στα πεδία της οικονομίας 

και της απασχόλησης, απορρυθμίζοντας την αγορά εργασίας, εκτοξεύοντας κατακόρυφα τα ποσοστά 

ανεργίας, και ιδίως της νεανικής ανεργίας και του μεγαλύτερου ηλικιακά εργατικού δυναμικού (55-
64 ετών), έχοντας άμεση επίπτωση στον κοινωνικό ιστό της χώρας και, κατά συνέπεια στον 

κοινωνικό μετασχηματισμό της.  
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 

που ξεκίνησε το 2008 άφησε πολλές περιοχές της Ένωσής με υψηλά επίπεδα ανεργίας, δημόσιου και 

ιδιωτικού χρέους. Για πολλά άτομα και οικογένειες, αυτό σήμαινε άνευ προηγουμένου δύσκολες 

καταστάσεις και αγώνες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η κρίση επιδείνωσε τα ήδη υφιστάμενα 

προβλήματα που υπήρχαν ήδη για κάποιο χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου έπληξε ορισμένες χώρες 

πιο σκληρά από άλλες» (European Commission, 2017a: 12). Η Κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την 

κατάσταση των πραγμάτων στην αγορά εργασίας, προκαλώντας μία σειρά από μεταβολές και 

τροποποιήσεις σε σχέση με τις συνιστώσες του πεδίου της εργασίας και της εργασιακές συνθήκες, 

προκαλώντας μεταξύ άλλων και την σταδιακή διεύρυνση της επισφαλούς εργασίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013, -έτος-ορόσημο για την Ελλάδα σε σχέση με τους 

μετρήσιμους ποσοτικούς δείκτες-, τα ποσοστά της ανεργίας στην Ελλάδα άγγιξαν τo peak τους: 

Συγκεκριμένα, το 2013, το ποσοστό της συνολικής ανεργίας (15-74 ετών) ανήλθε στο 27,5%  

συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (10,8%) της Ε.Ε.-28 για το ίδιο έτος (Eurostat, 2020a: 
 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem12
0&plugin=1), ενώ παράλληλα, για το ίδιο έτος, το ποσοστό της ανεργίας των νέων (15-24 ετών) 

εκτινάχθηκε στο 58,3% στην Ελλάδα έναντι 23,7% στην Ε.Ε.-28 (Eurostat, 2020b: 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem140&plug
in=1), κατατάσσοντας αφενός την Ελλάδα, στην πρώτη θέση ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.-28 
και αφετέρου τη νέα γενιά μεταξύ των πληθυσμιακών κατηγοριών, που τα κοινωνικά τους 

χαρακτηριστικά, οι βιοτικές τους τροχιές και οι στρατηγικές επιβίωσής τους προσλαμβάνουν 

γενικευμένα χαρακτηριστικά ευαλωτότητας, ευπάθειας και επισφάλειας.  
Το προαναφερθέν δυσχερές κοινωνικο-οικονομικό που διαμορφώθηκε σε εθνικό επίπεδο αλλά 

και στο μείζον πεδίο της απασχόλησης, δυστυχώς ως αναπόφευκτη επίπτωση της παρατεταμένης 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem120&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem120&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem140&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem140&plugin=1
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οικονομικής ύφεσης και των μέτρων αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας που ελήφθησαν για την 

αντιμετώπισή της (βλ. αναλυτικά Papadakis et al., 2017a: 6-8; Papadakis et al 2017b: 8-20; 
Featherstone, 2011: 202; Matsaganis, 2013: 3; OECD, 2014: 1), θεωρούμε ότι επέφερε μία σταδιακή 

κοινωνική μεταβολή στον κοινωνικό ιστό της Ελλάδας (όπως και σε κάποιες άλλες χώρες, ιδίως του 

Ευρωπαϊκού Νότου), με τη νέα γενιά να «βρίσκεται στην αιχμή των μετασχηματισμών στην αγορά 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης επισφαλών μορφών εργασίας» (βλ. Green 2017: 7), 
καθώς επίσης και της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, της συρρίκνωσης του Κράτους 

Πρόνοιας και συνακόλουθα της αύξησης των ποσοστών της ένδειας, -ευθέως συσχετισμένης με την 

κατακόρυφη αύξηση των ποσοστών ανεργίας του πληθυσμού- (βλ. αναλυτικά Papadakis et al., 
2017a: 6-11; Papadakis et al., 2017b: 10-11; Kotroyannos et al., 2015: 269; Matsaganis, 2013: 10-12; 
Matsaganis, 2011: 510).  

Η προαναφερθείσα διαπίστωση αναμφίβολα συνδέεται με την ραγδαία διεύρυνση του 

φαινομένου της επισφαλούς εργασίας και της αύξησης των επισφαλών μορφών εργασίας στην 

Ελλάδα κατά τη διάρκεια των ετών της οικονομικής ύφεσης, στις οποίες εξ ανάγκης η νέα γενιά 

αρκετά συχνά στρέφεται, ως μοναδική εναλλακτική λύση, προκειμένου να ξεφύγει από ή να μην 

υποπέσει στην ανεργία  (Παπαδάκης κ.ά., 2016: 65), διαμορφώνοντας, έτσι, ένα νέο είδος 

πρεκαριάτου (precariat) (βλ. και Standing, 2014) με κύριες συνισταμένες την αβεβαιότητα, την 

ανασφάλεια και την κοινωνική ευαλωτότητα (βλ. και Σπυριδάκης, 2018).  
Με άλλα λόγια, έχει δημιουργηθεί μία νέα συνθήκη στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο της 

οποίας ενισχύονται- εντείνονται όλο και περισσότερο μορφές εργασίας που χαρακτηρίζονται από 

επισφάλεια και ελαστικότητα όπως η μερική απασχόληση, η εκ περιτροπής απασχόληση, η αδήλωτη 

εργασία κ.λπ. 

2. Θεωρητικές προκείμενες.  

Όπως υποστηρίζουν οι Emmenegger et al (2012), αυτή η βαθιά αναδιάρθρωση των 

Ευρωπαϊκών αγορών εργασίας, -απόρροια κυρίως των μεταβολών που επέφερε η παγκοσμιοποίηση 

αλλά και η Κρίση- έχει οδηγήσει στην ανάδυση και στην αυξητική ένταση ενός από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, ήτοι τον δυϊσμό της αγοράς εργασίας (labour 
market dualization) (βλ. αναλυτικά Emmenegger et al., 2012: 10-13). Κύριο χαρακτηριστικό αυτού 

του δυϊσμού της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη, είναι η ολοένα και αυξανόμενη διεύρυνση του 

χάσματος μεταξύ των εργαζομένων με μόνιμη απασχόληση (insiders), καλύτερες συνθήκες εργασίας, 

υψηλούς μισθούς και κοινωνική ασφάλιση και των εργαζομένων που εργάζονται σε επισφαλείς 

θέσεις εργασίας με λιγότερο καλές εργασιακές συνθήκες ή των ανέργων (outsiders) (βλ. αναλυτικά 

Emmenegger et al., 2012: 10-13). 
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην επισφάλεια, αυτή ως όρος, εννοιολογικά σχετίζεται και 

συνδέεται με τους μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα στην αγορά εργασίας και στην 

παραγωγική διαδικασία (Σπυριδάκης, 2018: 17). Ωστόσο, όπως εύστοχα επισημαίνει ο 

Τριανταφύλλου (2008) δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για την «επισφάλεια». Και αυτό 

διότι η επισφάλεια συνιστά μία ετερογενή κατηγορία και η έννοια της ενδεχομένως να διαφέρει 

μεταξύ των χωρών, ιδίως της Ευρώπης (βλ. αναλυτικά Τριανταφύλλου, 2008: 8-9). 
Γενικότερα, όμως, με τον όρο επισφαλής εργασία νοείται «η εργασία που είναι αβέβαιη, 

ασταθής και ανασφαλής και στην οποία οι εργαζόμενοι/ες φέρουν τους κινδύνους της εργασίας…. και 

λαμβάνουν περιορισμένες κοινωνικές παροχές και νόμιμη προστασία» (Kalleberg & Vallas 2017: 1). 
Πιο αναλυτικά: «Η επισφαλής απασχόληση γίνεται εν γένει αντιληπτή ως το ακριβώς αντίθετο της 

σταθερής, με ελάχιστο ποσοστό προστασίας, χαμηλές απολαβές, δίχως παροχές και συχνά απόλυτα 

στερούμενη δημιουργικότητας και ενδιαφέροντος, καθώς και με το υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, 

επικινδυνότητας και ευελιξίας (Molé 2010, Vosko 2010, ILO 2012).» (Σπυριδάκης, 2018: 17; βλ και 

Paugam, 2000 όπ. αναφ. στο Καρακιουλάφη κ.ά., 2014: 61).  
Ήδη από τα πρώτα έτη της τρέχουσας δεκαετίας, οι μετασχηματισμοί στην αγορά εργασίας και 

στην απασχόληση είχαν διαμορφώσει (κατάσταση/γεγονός που εξακολουθεί εν μέρει να υφίσταται 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

31 

έως και στις μέρες μας) ένα ασθενικό και αβέβαιο πλαίσιο απασχόλησης και εργασιακών συνθηκών, 

του οποίου τα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά είναι η διεύρυνση των επισφαλών μορφών 

εργασίας, η αποσταθεροποίηση και η ελαστικοποίηση της απασχόλησης  ακόμα και των θέσεων 

απασχόλησης στο δημόσιο τομέα (Καρακιουλάφη κ.ά, 2014: 63-64 & 76-77).  
Όπως εύστοχα επισημαίνουν οι Rubery et al (2018: 510):  η επισφαλής εργασία «έχει 

μετατοπιστεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για το μέλλον της απασχόλησης, καθώς μία 

διευρυμένη/επεκτατική συναίνεση αναμένει την παγκοσμιοποίηση, τις νέες τεχνολογίες, τη μετατόπιση 

των κινδύνων των εργοδοτών και πιο ετερογενή εργατικά δυναμικά να συνεχίσουν να προωθούν πιο 

εμπορευματοποιημένες μορφές εργασίας» (Rubery et al, 2018: 510). 
Επιπροσθέτως, ένα αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού, ιδίως νέων, ακόμη και αν εργάζονται 

«απασχολούνται όλο και περισσότερο σε θέσεις προσωρινής και χαμηλής ειδίκευσης…. Οι επιπτώσεις 

της επισφαλούς απασχόλησης είναι ιδιαίτερα αρνητικές και επίμονες στους νέους εργαζόμενους, καθώς 

είναι πιθανές δύσκολες πρώιμες εμπειρίες μετάβασης στην εργασία να συσχετιστεί με την επιδείνωση 

των μακροπρόθεσμων πιθανοτήτων ζωής («φαινόμενο τρόμου»)» (Lodovici & Semenza, 2012: 7).  
Πιο συγκεκριμένα, το φαινόμενο της επισφαλούς απασχόλησης αλλά και η έντασή του 

σχετίζεται και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με παραμέτρους, όπως η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και 

αγοράς εργασίας (όπως στην περίπτωση της Ιταλίας), απορυθμισμένες αγορές εργασίας (όπως στην 

περίπτωση της Ελλάδας), τυχαίες μεταβάσεις, όπου «οι τροχιές απασχόλησης δεν φαίνεται να οδηγούν 

πουθενά και η αίσθηση της παγίδευσης είναι βαθιά ριζωμένη/παγιωμένη» (Lodovici & Semenza, 2012: 
13-14), επί παραδείγματι όπως στην περίπτωση της Ισπανίας. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ένταση του φαινομένου της επισφάλειας και της επισφαλούς 

εργασίας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, όχι μόνο διότι επηρεάζει και μεταβάλλει τις εργασιακές 

συνθήκες και τις ευκαιρίες-δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας που οι εργαζόμενοι μπορούν 

να αναμένουν, αλλά και λόγω των επιπτώσεων και του αντικτύπου της σε μία σειρά από ευρύτερα 

μακρο-κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων του ρόλου του Κράτους Πρόνοιας και της φύσης 

της οικονομικής πολιτικής (Kalleberg & Vallas, 2017: 1). Φαίνεται ότι η έλευση και η επικράτηση 

της ψηφιακής οικονομίας στις μέρες μας επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις 

και εκβάλλει στην αύξηση του βαθμού της επισφάλειας και της αβεβαιότητας. 
Σ΄ αυτό το πλαίσιο, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, η νέα γενιά αποτελεί την πληθυσμιακή 

ομάδα που επλήγη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα από την οικονομική Κρίση και 

μετέπειτα Ύφεση στην Ελλάδα και έχει επηρεαστεί καθοριστικά από τους προαναφερθέντες 

μετασχηματισμούς.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα ευρήματα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), που 

παρουσιάζονται στην Ενδιάμεση Έκθεση Αποτελεσμάτων 2017, μεταξύ 2011-2016 οι περισσότεροι 

άνεργοι ήταν νέοι που δεν είχαν εργαστεί στο παρελθόν. Ειδικότερα, ενώ το 2011 υπήρχαν 215.323 

νέοι άνεργοι (που δεν είχαν εργασθεί ξανά στο παρελθόν), το 2013 ο αριθμός αυξήθηκε στα 314.447 

άτομα, -όταν δηλαδή η οικονομική κρίση στην Ελλάδα άγγιξε το  peak της (ΕΙΕΑΔ, 2017: 21).  
Η κατάσταση φάνηκε να βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια. Βάσει των ευρημάτων της 

προαναφερθείσας Έκθεσης αλλά και της Ετήσιας Έκθεσης 2018 του ΕΙΕΑΔ, από το 2013 έως το 

2017 καταγράφεται μία μείωση στον αριθμό της συγκεκριμένης ομάδας, ακολουθώντας πτωτική 

τάση όπως και η συνολική ανεργία, με το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων ανέργων να συγκεντρώνεται 

στις Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας (βλ. αναλυτικά ΕΙΕΑΔ, 2017: 21; 

ΕΙΕΑΔ, 2018: 42).  
Βάσει των ευρημάτων που προέκυψαν από τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας του ΕΙΕΑΔ, το 79,53% των νέων (έως 24 ετών) βρίσκεται σε κατάσταση ανεργίας για 

διάστημα μικρότερο του 1 έτους (ΕΙΕΑΔ, 2018: 128). Γεγονός που μας οδηγεί να θεωρήσουμε ότι 

παρατηρείται μια τάση βελτίωσης σε σχέση με τις συνθήκες εύρεσης εργασίας για την νέα γενιά στην 

Ελλάδα, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Παρ’ όλα αυτά όμως, η έλλειψη σταθερότητας σε 

επίπεδο εργασιακών συνθηκών, ιδίως για τη νέα γενιά παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα, λόγω της 
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οικονομικής αστάθειας και της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας που προκάλεσε η οικονομική 

ύφεση τα προηγούμενα έτη στην Ελλάδα, ιδίως για τους νέους και για τις υπόλοιπες ευπαθείς 

κοινωνικά ομάδες. 
Το προαναφερθέν ασταθές κλίμα προκάλεσε, και με την πάροδο των ετών ενίσχυσε την 

εμφάνιση και διεύρυνση νέων μορφών επισφαλούς εργασίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 

η μερική απασχόληση (part-time), η αδήλωτη ή ανασφάλιστη εργασία, η «προσωρινή» απασχόληση 

(βλ. και Eurofound, 2018: 1; ILO, 2011: 5) καθώς και η ένταση του φαινομένου «just in time 
workforce» (Rifkin, 2003: 9). Επιπροσθέτως, στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι «οι μορφές 

της επισφάλειας φαίνεται να διευρύνονται, καθώς οι εργοδότες εφευρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους 

για να παρακάμπτουν τους κανονισμούς ή να βρίσκουν κενά στους κανονισμούς για να αυξήσουν την 

κερδοφορία της επιχείρησής τους σε βάρος των υπαλλήλων τους.» (ILO, 2011: 5). Αξίζει εδώ να 

επισημανθεί ότι στην Ελλάδα, με βάση τα ευρήματα της Ετήσιας Έκθεσης του Μηχανισμού 

Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για το 2018, «ο  συνολικός αριθμός των απασχολούμενων 

με καθεστώς μερικής απασχόλησης διπλασιάστηκε από το 2001 έως το 2017, με μικρή όμως αύξηση 

μετά από το τέταρτο τρίμηνο του 2013 και ακολουθώντας πτωτική πορεία κατά το 2017» (ΕΙΕΑΔ, 

2018: 1). 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, παρόλο που η συζήτηση για την εννοιολογική οριοθέτηση της επισφαλούς 

εργασίας παραμένει έως στις μέρες μας «ανοικτή» (Σπυριδάκης, 2018: 17-53; ILO, 2011: 5-7), οι 

επισφαλείς μορφές εργασίας δύνανται να κατηγοριοποιηθούν στη βάση δύο μείζονων κατηγοριών 

απασχόλησης σε σχέση με τις ρυθμίσεις σε επίπεδο συμβάσεων, οι οποίες με τη σειρά τους 

χαρακτηρίζονται από 4 βασικές επισφαλείς συνθήκες εργασίας (ILO, 2011: 7): 
i. Την περιορισμένη χρονική διάρκεια της σύμβασης: σύμβαση ορισμένου χρόνου (fixed-term), 

βραχυπρόθεσμη, προσωρινή, εποχική, ημερήσια εργασία (day-labour) και προσωρινή εργασία 

(casual labour) (ILO, 2011: 7). 
ii. Την φύση της εργασιακής σχέσης: τριγωνοποιημένες (triangular) και συγκαλυμμένες 

(disguised) σχέσεις απασχόλησης, μη πραγματικές συμβάσεις αυτό-απασχόλησης (bogus self-
employment), συμβάσεις υπεργολαβίας (subcontracting and agency contracts) (ILO, 2011: 7). 

Κύρια χαρακτηριστικά των προαναφερθεισών επισφαλών μορφών εργασίας είναι: i. οι χαμηλοί 

μισθοί, ii. ελλιπής και ανεπαρκής προστασία από την λήξη της εργασίας, iii. έλλειψη πρόσβασης σε 

κοινωνικές δομές αλλά και των προνομίων (οφέλη) που ως επί το πλείστον σχετίζονται με την μόνιμη 

και πλήρη απασχόληση, iv. παντελής απουσία ή περιορισμένη πρόσβαση των εργαζομένων σε ό,τι 

αφορά στην άσκηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων (ILO, 2011: 7). 
Βάσει των προαναφερθέντων, παρ’ όλο, που η αύξηση της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας 

στην απασχόληση έχει σημειώσει ανοδικές τάσεις την τελευταία, ιδίως, δεκαετία, τόσο ο βαθμός, 

όσο και η περιεχομενική της έννοια και ο αντίκτυπός της παραμένουν ένα από τα πιο επίμαχα θέματα 

στο δημόσιο διάλογο, καθώς δεν υπάρχει ένας επίσημος κοινός ορισμός για το τι πραγματικά συνιστά 

«επισφαλή απασχόληση» (ILO, 2011: 7). Όπως επισημαίνει ο ILO (2011) «οι ορισμοί ποικίλουν από 

μελέτη σε μελέτη υπό διαφορετικές ετικέτες όπως μη-τυπική, ενδεχόμενη, άτυπη/παράτυπη, ευάλωτη, 

χαμηλόμισθη κ.λπ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την κατάσταση συλλογής και ταξινόμησης των 

στατιστικών στοιχείων για την εργασία, τα οποία λειτουργούν ως αντικειμενικό εμπόδιο για την 

διεξαγωγή εξαντλητικών ερευνών, καθιστώντας τη σύγκριση των δεδομένων, ιδιαιτέρως ανέφικτη έως 

σήμερα» (ILO, 2011: 7).  
Έτσι, η αυξανόμενη ένταση και έκταση της περιστασιακής και επισφαλούς απασχόλησης 

εκδηλώνεται με διαφορετικά χαρακτηριστικά βάσει της ιστορικής εξέλιξης της τοπικής αγοράς 

εργασίας και του πλαισίου που την περιβάλει (ILO, 2011: 7). 
Με βάση την προαναφερθείσα μεταβολή στο πεδίο της αγοράς εργασίας, η κατάσταση των 

πραγμάτων σε σχέση με τις συνθήκες εύρεσης εργασίας αλλά και για τις συνθήκες απασχόλησης 

δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο για τα άτομα με χαμηλό ή/και μεσαίο επίπεδο δεξιοτήτων και 

προσόντων καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος παραμονής τους στην ανεργία ή μετάβασής τους σε 

κατάσταση ανεργίας. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της 
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Αγοράς Εργασίας για το 2018, είναι εμφανής «η συσχέτιση (της ανεργίας) με το μορφωτικό επίπεδο, 

καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των ανέργων (69,9%) είναι χαμηλών και μεσαίων δεξιοτήτων» (ΕΙΕΑΔ, 

2018: 2).  
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι με βάση τις προβλέψεις του CEDEFOP για την 

χρονική περίοδο 2018-2030, σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού στην 

Ελλάδα ανά επίπεδο προσόντων, προβλέπεται αύξηση κατά 1,2% του εργατικού δυναμικού με 

υψηλού επιπέδου προσόντα και μείωση κατά 2,4% και κατά 2,1% για εργατικό δυναμικό με μεσαίου 

και χαμηλού επιπέδου προσόντα και δεξιότητες αντιστοίχως (CEDEFOP, 2019).  
Όλα τα προαναφερθέντα σε συνδυασμό με την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας, η οποία συνιστά 

σημαντική ανάσχεση για τη νέα γενιά ως προς την εύρεση εργασίας (βλ. αναλυτικά Papadakis et al., 
2017a: 23-25; Papadakis et al., 2018: 189-191; ΜΕΑΕΠΚ, 2016: 64) καθώς και η αδυναμία του 

θεσμού της κατάρτισης στην Ελλάδα, να λειτουργήσει, έως τώρα, ως ενεργητική πολιτική 

απασχόλησης, με το να ενισχύσει και να βελτιώσει τη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας ή 

την επανένταξή τους σ’ αυτή μέσω της απόκτησης των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

είναι αναγκαίες για την αγορά εργασίας (βλ. αναλυτικά Papadakis et al, 2017a: 25-26; Papadakis et 
al., 2018: 191-192),  φαίνεται να παγιδεύουν τη νέα γενιά σε μία εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση. 

Κι αυτό γιατί προκειμένου να επιβιώσουν και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία καταφεύγουν σε 

επισφαλείς μορφές εργασίας, στις οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει αναντιστοιχία προσόντων.  
Αξίζει να επισημανθεί ότι με βάση τα ευρήματα του «Περιφερειακού Μηχανισμού 

Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη» (που υλοποιείται από την Μονάδα Ερευνών 

Γνώμης και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΕΑΕΠΚ) με χρηματοδότηση από 

την Περιφέρεια Κρήτης), για το 2016 το 20,2% των ατόμων που ήταν άνεργα στην Κρήτη, ήταν high-
skilled (ΜΕΑΕΠΚ, 2016: 73), «γεγονός που προκαλεί προβληματισμό αφού μαρτυρά την αδυναμία της 

αγοράς εργασίας να απορροφήσει ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή εκπαίδευση ή/και κατάρτιση. Εδώ, 

ενδεχομένως να βρίσκεται και μια αναντιστοιχία μεταξύ προσφερόμενων και ζητούμενων δεξιοτήτων 

(mismatch)» (ΜΕΑΕΠΚ, 2016: 73).  
Συν τοις άλλοις, με βάση τα πρόσφατα επικαιροποιημένα ευρήματα για την αγορά εργασίας 

στην Περιφέρεια Κρήτης «για το 2018 παρατηρείται η άμβλυνση της διαφοροποίησης των 

προηγούμενων ετών, ανάμεσα στους μόνιμα εργαζόμενους και στους εποχικά εργαζόμενους. Αμφότεροι 

πλέον έχουν τον ίδιο βαθμό ανασφάλειας για το κατά πόσο τα προσόντα τους επαρκούν για τη θέση 

εργασίας που έχουν…. Τη μεγαλύτερη ανασφάλεια και αυτή την χρονιά (2018) έχουν οι άνεργοι. Παρά 

τη θετική εκτίμηση που έχουν για τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, υπάρχει ένα ποσοστό μεγαλύτερο 

του 20% που θεωρεί ότι αυτές δεν επαρκούν για να βρουν δουλειά.» (ΜΕΑΕΠΚ, 2019: 58). Ανάλογη 

είναι η εικόνα και σε πολλές άλλες Περιφέρειες της χώρας.  
Καταληκτικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η ένταση της επισφαλούς εργασίας στην 

Ελλάδα και η αύξηση των επισφαλών μορφών απασχόλησης ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης 

οικονομικής ύφεσης στην χώρα μας, αλλά και των μετασχηματισμών στην αγορά εργασίας διεθνώς, 

σύστοιχων με τη μετάβαση από την απασχόληση στην απασχολησιμότητα (βλ. Δρακάκη 2018: 159 

ήτοι με τον μετασχηματισμό «του δεδομένου της απασχόλησης σε ζητούμενο, νομιμοποιώντας τη 

μετάβαση (ή και διολίσθηση) από το «ενεργεία» στο «δυνάμει» και καθιστώντας διακυβεύσιμο το 

δικαίωμα της εργασίας» (Παπαδάκης, 2006: 42), αποδυνάμωσαν το standard framework of biography 
(Alheit & Bergamini, 1998: 122) της νέας γενιάς, μετατρέποντάς το σταδιακά σε precarious 
framework of biography.  

3. Η  επισφαλής εργασία και οι αναδυόμενες προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Τα επίμονα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας, το αυξανόμενο μερίδιο της επισφαλούς 

εργασίας και η «κανονικοποίησή/ομαλοποίησή» της στις αγορές εργασίας στην ΕΕ, η αναντιστοιχία 

δεξιοτήτων, οι ευρύτερες μεταβολές στην αγορά εργασίας εγείρουν μία σειρά από προκλήσεις, που 

μεταξύ άλλων αφορούν το σύνολο δεξιοτήτων, που απαιτείται προκειμένου τα νεαρά άτομα να 
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προσαρμοστούν στην εξελισσόμενη και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και να βελτιώσουν 

τις ευκαιρίες ζωής τους (life-chances) σε ένα αυξανόμενα αβέβαιο πλαίσιο.  
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση τα πρόσφατα ευρήματα του Eurofound 

(2020), καταγράφονται 8 βασικές προκλήσεις για την Ε.Ε. στο πεδίο της απασχόλησης, οι οποίες 

έχουν άμεση συσχέτιση με την ένταση της επισφαλούς εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Eurofound, 
2020a: 2). Συγκεκριμένα: 

Ευελιξία (flexibilisation): Παρόλο που το συνολικό ποσοστό της μη-τυπικής (non-standard) 
απασχόλησης έχει παραμείνει, σε γενικές γραμμές, σταθερό, έχει σημειωθεί αύξηση του ποσοστού 

της σύνθετης (compound) μη τυπικής απασχόλησης, όπως για παράδειγμα της οριακής (marginal) 
εργασίας μερικής απασχόλησης (part-time), των πολύ σύντομων προσωρινών συμβάσεων, της 

εργασίας χωρίς σύμβαση (ήτοι αδήλωτη εργασία) και της περιστασιακής εργασίας (Eurofound, 
2020a: 2). Επιπροσθέτως, οι περισσότερες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ήταν στο πεδίο της 

μη-τυπικής απασχόλησης και ένας από τους κύριους τρόπους, βάσει του οποίου το ποσοστό της μη 

τυπικής απασχόλησης αυξήθηκε ήταν η «σύνθετη» μη τυπική απασχόληση (Eurofound, 2020a: 2). 
Εργασία Μερικής Απασχόλησης (part-time work):  Η μερική απασχόληση με λίγες ώρες 

εργασίας αρκετά συχνά συνδέεται με την δυσκολία επίτευξης στόχων. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι/ες 

με που απασχολούνται σε μερική απασχόληση με λίγες ώρες εργασίας αυξάνονται ανάμεσα στα 

άτομα που κατέχουν θέσεις εργασίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ένα τέταρτο της μερικής 

απασχόλησης είναι ακούσια (Eurofound, 2020a: 2). 
Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλα τα Κράτη-Μέλη τα ποσοστά των εργαζόμενων 

με συμβάσεις προσωρινής ή μερικής απασχόλησης που διατρέχουν κίνδυνο  φτώχειας είναι 

υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των εργαζομένων με μόνιμη και πλήρη απασχόληση. 
Συγκεκριμένα, με βάση τα ευρήματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ε.Ε., το 2017, περίπου 

16% των εργαζομένων προσωρινής και μερικής (part-time) απασχόλησης στην Ε.Ε.27 και στο 

Ηνωμένο Βασίλειο κινδύνευαν να υποπέσουν σε κατάσταση φτωχοποίησης (Eurofound, 2020a: 16). 
Ειδικότερα, παρατηρείται ότι σε 17 Κράτη-Μέλη, τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ήταν υψηλότερα 

για τους/τις part-time εργαζόμενους/ες σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά των μόνιμων ή 

προσωρινών εργαζομένων, ενώ στις εναπομείνασες χώρες ο κίνδυνος για φτωχοποίηση ήταν 

υψηλότερος για του/τις εργαζόμενους/ες με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης (Eurofound, 
2020a: 16) (βλ. και Διάγραμμα 1). 

Διάγραμμα 1: Ποσοστό Εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, με βάση το καθεστώς απασχόλησης, ανά χώρα (Ε.Ε.-
27 & Ηνωμένο Βασίλειο), 2017 (%)  

 
Πηγή: EU-LFS, ilc_iw05, extracted 25 July 2019 όπ. παρατ. στο Eurofound, 2020a: 17.  
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Με βάση τα προαναφερθέντα, καθίσταται εμφανές ότι η έλευση της Οικονομικής Κρίσης στην 

Ε.Ε το 2008 και η Ύφεση που ακολούθησε τα επόμενα έτη, αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα 

επιδείνωσης της βιοτικής τροχιάς των εργαζομένων και, ιδίως των εργαζομένων με προσωρινές και 

part-time θέσεις απασχόλησης, καθώς σύμφωνα με το Eurofound (2020a) μία οικονομική κρίση είναι 

πολύ πιο πιθανό να έχει εξαιρετικά σημαντικό αντίκτυπο σε εργαζομένους/ες με επισφαλείς 

συμβάσεις εργασίας (βλ. αναλυτικά Eurofound, 2020a: 5). 
Όπως διαφαίνεται και στα ευρήματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ε.Ε., από το 2008 

έως το 2017, διαπιστώνεται μία γενικευμένη επιδείνωση των ποσοστών φτώχειας για όλους/όλες 

τους/τις εργαζομένους/ες ανεξαρτήτως καθεστώς απασχόλησης και συμβάσεων/συμβολαίων. Στα 

Κράτη-Μέλη που σημειώθηκε  (πολύ μικρή) μείωση του ποσοστού κινδύνου για φτώχεια, αυτή 

αφορούσε ως επί το πλείστον στους/στις εργαζομένους/ες με μόνιμη (μείωση σε 11 Κ-Μ) ή πλήρους 

ωραρίου (μείωση σε 13 Κ-Μ) απασχόληση (βλ. αναλυτικά Eurofound, 2020a: 16). Ενώ για τους/τις 

εργαζόμενους/ες με προσωρινή ή part-time εργασία τα ποσοστά για κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκαν 

σημαντικά. Επί παραδείγματι, στην Εσθονία και στο Λουξεμβούργο τα  ποσοστά κινδύνου 

φτωχοποίησης για τους/τις εργαζόμενους/ες με προσωρινή απασχόληση αυξήθηκαν περίπου κατά 16 

ποσοστιαίες μονάδες. Και τα αντίστοιχα ποσοστά για τους/τις part-time εργαζόμενους/ες αυξήθηκαν 

πάνω από 13 ποσοστιαίες μονάδες στην Βουλγαρία και στην Κροατία (Eurofound, 2020a: 16). 
Προσωρινές συμβάσεις/συμβόλαια (temporary contracts): Με βάση το Eurofound (2020a), 

αν και το συνολικό ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται με προσωρινές συμβάσεις δεν 

έχει παρουσιάσει μεταβολή, κατά τη διάρκεια των ετών (από το 2008 έως το 2018), ήτοι έχει 

παραμείνει αμετάβλητο στο 14%, παρατηρείται μία διεύρυνση σε τέτοιου είδους συμβάσεις για τα 

άτομα που εντάσσονται πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Σ’ αυτό το νέο πλαίσιο απασχόλησης, το 

ποσοστό της ακούσιας προσωρινής εργασίας ανέρχεται στο 60%, ενώ οι μεταβάσεις σε πιο σταθερές 

μορφές εργασίας, επί παραδείγματι σε απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου είναι χαμηλές - ως 

επί το πλείστον, σε χώρες που χρησιμοποιούν συστηματικά προσωρινές συμβάσεις/συμβόλαια- 
(Eurofound, 2020a: 2). 

Αυτο-απασχόληση (self-employment): Αναφορικά με την αυτο-απασχόληση, παρατηρούνται 

μία σειρά από μεταβολές τόσο σε τομεακό όσο και σε διαρθρωτικό επίπεδο, έχοντας σημειωθεί 

ανοδικές τάσεις στα ποσοστά των αυτοαπασχολούμενων χωρίς εργαζόμενους/ες (Eurofound, 2020a: 
2). Παρόλο που στις περισσότερες των περιπτώσεων η αυτο-απασχόληση είναι εκούσια, το ένα 

τέταρτο των αυτοαπασχολούμενων δύναται να χαρακτηριστεί ως επισφαλής (Eurofound, 2020a: 2).  
Αξίζει να επισημανθεί, ότι για το 2018, το 17% των αυτο-απασχολούμενων παρουσίαζαν 

χαρακτηριστικά ευαλωτότητας και επισφάλειας, καθώς από το σύνολο των ευάλωτων αυτο-
απασχολούμενων, το 55% είχαν μόνο έναν πελάτη, για ένα 40% των αυτο-απασχολούμενων δεν 

υπήρχε ζήτηση του επαγγέλματός/ειδικότητάς τους, 48% αντιμετώπιζαν δυσκολίες εξεύρεσης νέων 

πελατών, 63% είχαν υποπέσει στην κατηγορία του χαμηλότερου εισοδήματος και 98% δεν είχαν 

συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης (Eurofound/Wilkens, 2018). 
Πόλωση (polarisation): Κατά την περίοδο 2008-2018, παρατηρείται σε όλη την Ε.Ε. μία 

αυξανόμενη «πόλωση» (στη μορφή διαφορικού διαμοιρασμού), καθώς καταδεικνύεται αύξηση των 

ποσοστών απασχόλησης στις θέσεις εργασίας που είναι υψηλά αμειβόμενες (high-paid) αλλά και 

χαμηλά αμειβόμενες (low-paid). Εν αντιθέσει, η αύξηση της απασχόλησης στις θέσεις εργασίας με 

μεσαίου επιπέδου απολαβές ήταν μικρότερη (Eurofound, 2020a: 2). 
Αύξηση της ανασφάλειας (rising insecurity): Σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρήματα του 

Eurofound (2020a), καταδεικνύεται ότι υπάρχει αύξηση της ανασφάλειας στο πεδίο της 

απασχόλησης, καθώς οι εργαζόμενοι/ες με μη τυπικές συμβάσεις απασχόλησης έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να έχουν πρόσβαση σε πλήρη δικαιώματα απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας και 

εκπροσώπησης (Eurofound, 2020a: 2). Επιπροσθέτως, ένα υψηλό ποσοστό εργαζομένων που 

απασχολείται προσωρινά ή part-time δεν έχει πρόσβαση σε μία σειρά κοινωνικών παροχών (πιθανόν 

λόγω της φύσης εργασίας τους), ενώ παράλληλα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008 – 2018, 
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αυξήθηκε το ποσοστό των εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού (Eurofound, 2020a: 2). 
Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να επισημανθεί, ότι οι νέοι/ες, το γυναικείο φύλο, τα άτομα με 

χαμηλού επιπέδου δεξιότητες και ικανότητες (low-skilled), οι μετανάστες/στριες αλλά και τα ΑμεΑ 

έχουν υψηλότερα επίπεδα ανασφάλειας σε σχέση με την απασχόλησή τους, καθώς έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να εργαστούν σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Συγκεκριμένα, βασικός 

παράγοντας απασχόλησης των νέων σε επισφαλείς θέσεις εργασίας είναι η δυσκολία μετάβασης από 

τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σταθερή απασχόληση (Duell, 2004: 93). Επιπρόσθετα, 

είθισται στις χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, η μετάβαση από την προσωρινή εργασία σε 

σταθερές μορφές απασχόλησης να έχει περισσότερες δυσκολίες για τους/τις νέους/ες συγκριτικά με 

χώρες με χαμηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας. Σύμφωνα με Βρετανική Εθνική Έκθεση, τα νεαρά 

άτομα έχουν τριπλάσιες πιθανότητες εν συγκρίσει με τα άτομα που είναι άνω των 29 ετών, να 

εργαστούν σε προσωρινή θέση εργασίας, και διπλάσιες πιθανότητες να εργαστούν σε μία μερικώς ή 

ανειδίκευτη εργασία (British National Report, (n.d.): 8, όπ. αναφ. στο Duell, 2004: 93).   
Αναφορικά με την επισφαλή απασχόληση ανά φύλο, φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν 

περισσότερες πιθανότητες συγκριτικά με τους άνδρες να εργαστούν σε επισφαλείς και προσωρινές, 

ή part-time βραχυπρόθεσμες θέσεις εργασίας, καθώς η ασυνέχεια, που αρκετές φορές, παρουσιάζεται 

στις εργασιακές τους τροχιές και εξωτερικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα η ανατροφή και η 

φροντίδα παιδιών, που περιορίζουν την ανάληψη θέσης εργασίας, καθιστούν την σταθερή 

απασχόληση εξαιρετικά δύσκολη για το γυναικείο φύλο (Duell, 2004: 96). 
Σε ό,τι αφορά στα low-skilled άτομα, παρατηρείται σημαντική σύνδεση των Low-skilled 

ατόμων με τις επισφαλείς μορφές εργασίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι 

σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, τα ποσοστά high-skilled εργαζομένων είναι ιδιαιτέρως υψηλά σε 

ορισμένες μορφές επισφαλούς απασχόλησης (Duell, 2004: 98). Συν τοις άλλοις, τόσο οι 

μετανάστες/στριες όσο και τα ΑμεΑ διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο να εργαστούν σε επισφαλείς 

μορφές απασχόλησης (βλ. αναλυτικά Duell, 2004: 100-101).  
Νέα επιχειρηματικά μοντέλα (new business models): Εκτός όμως από τις προαναφερθείσες 

προκλήσεις-υφιστάμενες τάσεις στο πεδίο της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας που καλείται 

να αντιμετωπίσει η Ε.Ε., και οι οποίες συνιστούν βασικές συνισταμένες-παραμέτρους έντασης και 

έκτασης του φαινομένου της επισφαλούς εργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., η ανάδυση 

και εγκαθίδρυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων-τηλεργασίας (π.χ. εργασία μέσω πλατφόρμας), 

συσχετίζονται και συνδέονται με τις άλλες τάσεις που παρατηρούνται εντός της Ε.Ε. (Eurofound, 
2020a: 2)  και, παράλληλα, συνιστούν βασική παράμετρο έντασης της επισφάλειας των εργαζομένων 

στην Ευρώπη.  
Πανδημία COVID-19: Τέλος, ιδιαίτερη μνεία, σε ό,τι αφορά στις προκλήσεις που καλείται να 

αντιμετωπίσει η Ε.Ε. και σε μίκρο- και σε  μάκρο- επίπεδο, χρειάζεται να γίνει και στον αντίκτυπο 

της κρίσης που έχει επιφέρει και, φαίνεται ότι θα επιφέρει και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 

η πρόσφατη πανδημία του ιού COVID-19 τόσο σε υγειονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

οικονομίας, αγοράς εργασίας και απασχόλησης αλλά και Κράτους Πρόνοιας.  
Παρ’ όλο που σε αρκετά Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. (μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα), έχουν ληφθεί 

μέτρα για την μείωση του αντικτύπου της κρίσης της πανδημίας COVID-19 στην οικονομία, στην 

απασχόληση και στο κράτος πρόνοιας φαίνεται ότι ο αντίκτυπός της μεσοπρόθεσμα θα είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικός στην απασχόληση (Eurofound, 2020a: 2) και θα οδηγήσει σε περαιτέρω 

μετασχηματισμούς στην αγορά εργασίας. 
Ήδη, η λήψη προστατευτικών-αντισταθμιστικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του 

COVID-19 (lockdown, ταξιδιωτικοί περιορισμοί, υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων και κλείσιμο σχολείων και άλλων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.λπ.), στόχευαν και στοχεύουν στην επιβράδυνση εξάπλωσης του 

κορωνοϊού και στην ελαχιστοποίηση της απώλειας ζωών και «επιβίωσης» των Εθνικών Συστημάτων 

Υγείας των χωρών (CCSA, 2020: 20). Ωστόσο είχαν και εξαιρετικά σημαντικό αντίκτυπο στις 
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επιχειρήσεις και στους/στις εργαζομένους/ες. Ιδίως δε στο εργατικό δυναμικό που εργαζόταν και 

εργάζεται σε επισφαλείς μορφές εργασίας (εποχική απασχόληση, προσωρινή και βραχυπρόθεσμη 

απασχόληση, part-time εργασία, ημι-απασχόληση κ.λπ.) (βλ. αναλυτικά  CCSA, 2020: 20). 
Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα από τον ILO (2020), η πανδημία του ιού COVID-19 επηρέασε 

και είχε αντίκτυπο σε 3.3 δισ. εργαζόμενους/ες παγκοσμίως, ενώ οι τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση είναι οι τομείς των μεταφορών, των 

υπηρεσιών διαμονής και εστίασης, του real estate και των επιχειρήσεων, των κατασκευών καθώς και 

του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (βλ. αναλυτικά ILO, 2020: 4-5) (βλ. Πίνακα 1).  

Πίνακας 1: Υφιστάμενες επιπτώσεις (βαθμός αντικτύπου) της Πανδημίας COVID-19 ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας  

 
Πηγή: ILO, 2020: 4-5 

Από τον παραπάνω Πίνακα διαφαίνεται, ότι οι γυναίκες εργαζόμενες πλήττονται σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό στους προαναφερθέντες τομείς οικονομικής δραστηριότητας, καθώς στους 

συγκεκριμένους κλάδους, με βάση τα  πρόσφατα υφιστάμενα δεδομένα του ILO (2020), 

απασχολείται ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών εργαζομένων. Επί παραδείγματι, στον κλάδο των 

υπηρεσιών διαμονής και εστίασης, το ποσοστό των γυναικών εργαζομένων διεθνώς αγγίζει το 54,1% 

(βλ. αναλυτικά ILO, 2020: 4-5). 
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι, στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, που βάσει 

του ILO, η πανδημία του COVID-19 έχει πολύ υψηλό αντίκτυπο σε σχέση με τις οικονομικές 

εκροές/αποτελέσματα, ένας μεγάλος αριθμός επαγγελμάτων που συμπεριλαμβάνονται στους 

συγκεκριμένους τομείς χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό επισφάλειας και αβεβαιότητας, καθώς σε 
αρκετές περιπτώσεις η εργασία είναι εποχική με συμβάσεις προσωρινής ή βραχυπρόθεσμης 

απασχόλησης, ημι-απασχόλησης, ή/και part-time εργασίας (βλ. αναλυτικά ILO, 2020: 4-5). 
Για παράδειγμα, ο κλάδος του τουρισμού έχει έντονο το στοιχείο της εποχικότητας και συνιστά 

μία οριζόντια οικονομική δραστηριότητα, που η ετήσια μεταβολή της βασίζεται περισσότερο στη 

ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, και όχι τόσο στην αντίστοιχη προσφορά (ΙΝΣΕΤΕ/Ίκκος & 

Κουτσός, 2019: 3). «Η δραστηριότητα του τουρισμού επιδρά σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως 

μεταφορές (π.χ. ταξίδι με αεροπλάνο και transfer με λεωφορείο), διαμονής (σε ξενοδοχείο ή αλλού), 

εστίασης (σε εστιατόρια ή bar εντός ή εκτός του χώρου διαμονής), διασκέδασης (περιλαμβανομένων 

των επισκέψεων σε αξιοθέατα) και κατανάλωσης σε καταστήματα. Έτσι ο τουρισμός αποτελεί μια 

δραστηριότητα που ούτως ή άλλως αφορά πολλά και διάφορα μέρη του κοινωνικού και παραγωγικού 

ιστού μιας χώρας.» (ΙΝΣΕΤΕ/Ίκκος & Κουτσός, 2019: 3). Έτσι,  στο πλαίσιο της υφιστάμενης κρίσης 

που έχει επιφέρει ο ιός COVID-19 σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τον OECD (2020a) θα περάσει 

αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν 
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συμπληρωματικές πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας για τους/τις εργαζόμενους/ες με μη τυπική 

απασχόληση (non-standard workers) και για τους/τις εργαζόμενους/ες που δεν τους καλύπτουν τα 

δίκτυα παροχής κοινωνικής ασφάλισης, λόγω των εντατικών ρυθμών αύξησης των θέσεων μη-
τυπικής απασχόλησης σε αρκετές χώρες του ΟΟΣΑ τα τελευταία, κυρίως, έτη (OECD, 2020a: 5).  

Συν τοις άλλοις, όπως επισημαίνεται από τον ΟΟΣΑ (2020), αρκετά νοικοκυριά καλούνται να 

αντιμετωπίσουν την προοπτική υπαγωγής σε κατάσταση ένδειας λόγω μείωσης του εισοδήματός τους 

εξαιτίας της υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης και των περιορισμένων οικονομικών αποθεμάτων 

τους (OECD, 2020a: 5). Αξίζει να επισημανθεί ότι περισσότερα από 1 στα 3 άτομα είναι οικονομικά 

ανασφαλή και κινδυνεύουν με φτώχεια, καθώς δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς 

πόρους για να διατηρήσουν τις οικογένειές τους πάνω από το όριο της φτώχειας για περισσότερους 

από 3 μήνες, στην περίπτωση που σταματήσουν να έχουν εισόδημα (OECD, 2020a: 5).  
Ειδικότερα, αυτός ο κίνδυνος είναι ιδιαιτέρως υψηλός και ανησυχητικός για τις ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες των νέων ατόμων και των ατόμων που διαθέτουν έως μεσαίο εκπαιδευτικό 

επίπεδο, των ζευγαριών που έχουν παιδιά, αλλά και των μονογονεϊκών οικογενειών, κυρίως εκείνων 

που κηδεμόνας είναι γυναίκα λόγω ενός συνδυασμού δυσκολιών (π.χ. απώλεια εισοδήματος, 

δυσκολίες με την ανατροφή των παιδιών και ανεπαρκής ή απουσία υποστήριξης από την οικογένεια 

(OECD, 2020a: 5) (βλ. και Διάγραμμα 2). 

Διάγραμμα 2: Ποσοστό ατόμων που είναι οικονομικά ανασφαλή, ανά πληθυσμιακή ομάδα (τελευταίο διαθέσιμο έτος, μέσος 

όρος ΟΟΣΑ) 

 
Πηγή: (Balestra and Tonkin, 2018[12]), “Inequalities in household wealth across OECD countries: Evidence from the OECD 

Wealth Distribution Database”, OECD Statistics Working Papers, No. 2018/01, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/7e1bf673-en, όπ. παρατ. στο OECD, 2020a: 6.  

Σ΄ αυτό το πλαίσιο και εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει λόγω 

της πανδημίας του COVID-19, η κατάσταση των πραγμάτων έχει επιδεινωθεί και, θεωρούμε ότι 

ενδέχεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο στο εγγύς μέλλον, σε ό,τι αφορά στο πεδίο της 

απασχόλησης και της αύξησης των ποσοστών ανεργίας, μίας και τα μέτρα προστασίας και 

αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης που έχουν ληφθεί  (κοινωνική αποστασιοποίηση, κλείσιμο 

αλλά και άνοιγμα υπό αυστηρά μέτρα υγειονομικής προστασίας υπηρεσιών του λιανικού εμπορίου, 

της διαμονής και της εστίασης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια), των μεταφορών κ.ά.) πλήττουν πολύ 

περισσότερο τους/τις χαμηλόμισθους/ες εργαζόμενους/ες και όσους/ες εργάζονται σε επισφαλείς 

θέσεις απασχόλησης, συγκριτικά με άλλες ομάδες εργαζομένων (βλ. αναλυτικά OECD, 2020a: 6; βλ. 

και OECD, 2020b: 91-94). Αξίζει να αναφερθεί ότι, για το 2018, στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, οι 

πλήρους απασχόλησης χαμηλόμισθοι/ες εργαζόμενοι/ες αντιπροσώπευαν, κατά μέσο όρο, το 15%  

των εργαζομένων (OECD, 2020b: 94). 
Ο κίνδυνος για τις συγκεκριμένες ομάδες εργατικού δυναμικού (ήτοι επισφαλώς 

εργαζόμενοι/ες και χαμηλόμισθοι/ες εργαζόμενοι/ες) να υποπέσουν σε καθεστώς ανεργίας ή/και 

φτώχειας φαίνεται ότι θα λάβει ανοδικές τάσεις τους προσεχείς μήνες, εάν δεν ληφθούν εγκαίρως 

μέτρα κοινωνικής προστασίας, καθώς ακόμα και η τηλεργασία που διευρύνθηκε ως μορφή 

απασχόλησης τους τελευταίους μήνες λόγω του lockdown, είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένες 

http://dx.doi.org/10.1787/7e1bf673-en
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ομάδες εργατικού δυναμικού (κυρίως σε εργαζομένους με υψηλές αποδοχές, δημόσιους διοικητικούς 

υπαλλήλους, διευθυντές, επαγγελματίες του πεδίου των επιχειρήσεων, των χρηματοοικονομικών 

κ.λπ.) (Resolution Foundation, 2020: 9; OECD, 2020a: 6-7).  
Δυστυχώς, όπως σε όλες τις Μεγάλες Κρίσεις, έτσι και τώρα στην κρίση του COVID-19, οι 

low-skilled και χαμηλόμισθοι/ες εργαζόμενοι/ες και οι επισφαλώς εργαζόμενοι/ες διατρέχουν 

υψηλότερο κίνδυνο συγκριτικά με εργαζόμενους/ες με διαφορετικό καθεστώς εργασίας ή/και 

υψηλότερο εισόδημα. Εν προκειμένω, οι επισφαλώς εργαζόμενοι/ες και οι χαμηλόμισθοι/ες 

εργαζόμενοι/ες δεν δύναται ή έχουν λιγότερες πιθανότητες να εργαστούν μέσω τηλεργασίας, είτε 

λόγω του ό,τι η φύση της εργασίας τους/τις αναγκάζει να εργάζονται και να είναι εκτεθειμένοι/ες 

στον κίνδυνο μόλυνσης (βλ. COVID-19), είτε επειδή οι εργασιακοί χώροι που απασχολούνταν έχουν 

κλείσει ή έχει μειωθεί η ζήτηση λόγω της πανδημίας και πιθανόν να κινδυνεύουν να χάσουν την 

εργασία τους (Resolution Foundation, 2020: 9-10). 
Πέραν όμως από την διεύρυνση της επισφάλειας των εργαζομένων με προσωρινή απασχόληση 

αλλά και των χαμηλόμισθων εργαζομένων, οι θέσεις απασχόλησης των οποίων, στις περισσότερες 

των περιπτώσεων δεν προσφέρονται για τηλεργασία, η συγκεκριμένη μορφή εργασίας (βλ. 

τηλεργασία) παρουσιάζει χαρακτηριστικά επισφάλειας και αβεβαιότητας από την πλευρά των 

εργαζομένων. Με άλλα λόγια, δύναται να συμπεριληφθεί στις επισφαλείς μορφές απασχόλησης. 
Και αυτό, διότι με βάση τα ευρήματα που προέκυψαν από την Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις 

Συνθήκες Εργασίας [European Working Conditions Survey (EWCS)] που διεξήχθη το 2015, το 24% 

των ατόμων που εργάζονταν μέσω τηλεργασίας ή σε  κινητή εργασία που βασίζεται στην χρήση ΤΠΕ 

[Telework and ICT based mobile work (TICTM)] βρίσκονταν σε καθεστώς επισφαλούς 

απασχόλησης (Eurofound, 2020b: 41). Συγκεκριμένα, είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να 

εργαστούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να έχουν χαμηλές μισθολογικές απολαβές, αβεβαιότητα 

σε σχέση με την εργασιακή εμπειρία και έλλειψη ευκαιριών/δυνατοτήτων κατάρτισης (Eurofound, 
2020b: 41). Επιπροσθέτως, η TICTM αυξάνει τις πιθανότητες για τους/τις εργαζόμενους/ες να 

δουλεύουν περισσότερες ώρες, να έχουν ασταθή, ακανόνιστα αλλά και μη τυπικά/άτυπα 

προγράμματα και ωράρια εργασίας (βλ. αναλυτικά Eurofound, 2019: 4; Eurofound, 2020b: 42). 

4. Η Επισφαλής Εργασία στην Ελλάδα1 

4.1. Γενικό πλαίσιο  

Το 2019 στην Ελλάδα, στον συνολικό πληθυσμό ηλικίας 15-74 ετών., περίπου 4 εκατομμύρια 

ήταν εργαζόμενοι, γύρω στα 3,5 εκατομμύρια οικονομικά ανενεργοί και 820 χιλιάδες άνεργοι. Από 

το σύνολο των ανέργων του 2018 (915 χιλιάδες), 80,1% παρέμειναν άνεργοι το 2019, ενώ 15,2% 

βρήκαν εργασία και 4,7% βρέθηκαν εκτός του εργατικού δυναμικού της χώρας. Οι νέοι ηλικίας 15-
24 το 2019 αποτελούσαν το 10,3% του συνολικού πληθυσμού (1.098.459 άτομα). Από αυτούς, 

περίπου 152 χιλιάδες ήταν εργαζόμενοι, 82 χιλιάδες άνεργοι και 806 χιλιάδες οικονομικά ανενεργοί 

(τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις έρευνες της Eurostat  lfsa_eftpt , lfsa_ugan και lfsa_igan και 

lfsi_long_a). 
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το Δ′ τρίμηνο του 2019 {(ΕΛΣΤΑΤ), Πίνακας 19 (Δ τρίμηνο 2019) 

και Δελτίο Τύπου - Έρευνα εργατικού δυναμικού (Δ τρίμηνο 2019): 
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/2019-Q1} στο σύνολο του εργατικού 

δυναμικού (ηλικίας 15-74 ετών) εργάζονταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης 3,5 εκατομμύρια 

 
1 1 Στο σημείο αυτό, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά το ΕΙΕΑΔ και τον Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας του ΕΙΕΑΔ και εντελώς ιδιαιτέρως τον Δρ Σταύρο Γαβρόγλου, Επιστημονικό 

Υπεύθυνο του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και τον Δρ Βάιο Κώτσιο, Κύριο 

Ερευνητή του Εθνικού Μηχανισμού για την πολύτιμη βοήθεια τους στο παρόν κεφάλαιο, μέσω της παροχής 

δεδομένων του Εθνικού Μηχανισμού.     
 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/2019-Q1
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άτομα (90,5%) και με καθεστώς μερικής απασχόλησης 369.000, ενώ είχαν θέση μόνιμης 

απασχόλησης 2,3 εκατομμύρια μισθωτοί (59,8%) και προσωρινής απασχόλησης 328 χιλιάδες 

μισθωτοί (8,4%). 
Όσον αφορά τους νέους ηλικίας 15-24, εργάζονταν με πλήρη απασχόληση 102,1 χιλιάδες 

άτομα και με μερική απασχόληση 51 χιλιάδες άτομα. Ο δείκτης ανεργίας  (τα στοιχεία αντλήθηκαν 

από την έρευνα της Eurostat  une_rt_a), για το σύνολο του ενεργού πληθυσμού (ηλικίας 15-74) από 

το 2013 που βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο της δεκαετίας (27,5%), παρουσίασε σταδιακή μείωση 

φτάνοντας το 2019 στο 17,3% (με ποσοστά 14% για τους άνδρες και 21,5% για τις γυναίκες). Παρά 

τη μείωση αυτή, η Ελλάδα κατά τα τελευταία επτά χρόνια (2013-2019) ήταν το Κράτος- Μέλος της 

ΕΕ με τον υψηλότερο δείκτη ανεργίας στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Ακόμα σοβαρότερη ήταν 

η κατάσταση όσον αφορά στη νεανική ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 15-24, καθώς τα ποσοστά κατά 

το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα το υψηλότερο 

ποσοστό εντοπίζεται στο έτος 2013 (58,3%), σημείο μετά το οποίο ξεκινά επίσης μια σταδιακή 

μείωση η οποία καταλήγει το 2019 στο 35,2% του ενεργού πληθυσμού (με ποσοστά 33,5% για τους 

άνδρες και 37,1% για τις γυναίκες). Στην ηλικιακή ομάδα 15-24 λοιπόν, παρά τη μείωση που 

σημειώθηκε, η Ελλάδα ήταν το κράτος της ΕΕ με τον υψηλότερο δείκτη νεανικής ανεργίας σταθερά 

κατά τα τελευταία χρόνια από το 2012 μέχρι και το 2019, με εξαίρεση το έτος 2013 που την ξεπέρασε 

ελάχιστα η Ισπανία (κατά λιγότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα). 

4.2. Μερική απασχόληση  

Κατά την τελευταία δεκαετία (2010-2019), τα ποσοστά μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα 

για την ηλικιακή ομάδα 15-29, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας μας (στην οποία 

βασίζεται και το παρόν κείμενο), έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση. Όπως φαίνεται στο 

γράφημα 1, τα ποσοστά της EU28 παρέμειναν σχετικά σταθερά κατά τα τελευταία χρόνια. Τα 

ποσοστά της μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα, αν και χαμηλότερα από αυτά της EU28, 
παρουσίασαν μια σταδιακή άνοδο μέχρι το 2017 και μετά μια ελαφρά πτώση. Ωστόσο, το υψηλότερο 

ποσοστό σημειώθηκε το 2019, το οποίο ήταν ακόμα μεγαλύτερο και από αυτό του 2010, κατά 8,8 

μονάδες. 
Όπως γίνεται αντιληπτό από το γράφημα 2, κατά το χρονικό διάστημα 2010-2019 στην Ελλάδα, 

τα ποσοστά των νέων, ανδρών και γυναικών, ηλικίας 15-24 που εργάζονται με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης ήταν κατά πολύ μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αυτών που άνηκαν στην ηλικιακή 

ομάδα 25-64. Και στις δύο ηλικιακές ομάδες, τα υψηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης 

εντοπίζονται σταθερά στις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα, η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα για την 

ηλικιακή ομάδα 15-24 κυμαίνεται από 5,4 μέχρι 14,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ για την ηλικιακή 

ομάδα 25-64 από 5,6 μέχρι 7,4 ποσοστιαίες μονάδες. Φαίνεται λοιπόν ότι η μερική απασχόληση είναι 

πολύ πιο διαδεδομένη στη νέα γενιά, ενώ εμφανής είναι και η έμφυλη διάσταση.  
Επίσης, στα ποσοστά μερικής απασχόλησης κατά το διάστημα 2010-2019 παρατηρείται 

βαθμιαία και σημαντική αύξηση, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες και των δύο 

ηλικιακών ομάδων. 
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Γράφημα 1: Ελλάδα και EU28, 2010 - 2019   Ηλικιακή ομάδα 15-29 
Μερική απασχόληση (% συνολικής απασχόλησης) 

 

Πηγή: Eurostat, online data code [lfsa_eppga] (επεξεργασμένη από την ερευνητική ομάδα) 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppga&lang=en  

 
Γράφημα 2 : Ελλάδα, 2010 - 2019   Ηλικιακές ομάδες 15-24 & 25-64 

Μερική απασχόληση ανά φύλο (% συνολικής απασχόλησης) 
Πηγή: Eurostat, online data code [lfsa_eppga] (επεξεργασμένη από την ερευνητική ομάδα) 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppga&lang=en  

Στο γράφημα 3 απεικονίζεται η κατανομή με βάση το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων ηλικίας 

15-24 (εσωτερικός κύκλος) καθώς και των ατόμων 25-64 (εξωτερικός κύκλος), τα οποία εργάστηκαν 

το 2019 με καθεστώς μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Ο προσδιορισμός του μορφωτικού 

επιπέδου έγινε σύμφωνα με τις ομαδοποιημένες κατηγορίες ISCED. Όπως είναι ιδιαίτερα εμφανές, 

και στις δύο ηλικιακές ομάδες υπερισχύει το ποσοστό των ατόμων που είναι απόφοιτοι ανώτερης 

δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, από τους εργαζόμενους 

με καθεστώς μερικής απασχόλησης πάνω από τα τέσσερα πέμπτα (83,7%) των νέων ηλικίας 15-24 
και σχεδόν τα μισά άτομα ηλικίας 25-64 είχαν μορφωτικό επίπεδο που αντιστοιχεί στο ISCED 3-4. 
Και για τις δύο ηλικιακές ομάδες ακολουθεί το επίπεδο ISCED 5-8, με μεγάλο ποσοστό για την 

ηλικιακή ομάδα 25-64 (30%) και αρκετά μικρότερο για την ηλικιακή ομάδα 15-24 (13,7%). Είναι 

εμφανής η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και μερικής απασχόλησης, ειδικά μεταξύ 

medium-skilled και high-skilled.  
 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppga&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppga&lang=en
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Γράφημα 3: Ελλάδα, 2019   Ηλικιακές ομάδες 15-24 & 25-64 
Μερική απασχόληση ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (% εργαζομένων μερικής απασχόλησης) 

 

Πηγή: Eurostat, online data code [edat_lfs_9907] (επεξεργασμένη από την ερευνητική ομάδα)  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfs_9907&lang=en 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, από το 2014 μέχρι το 

2019 παρατηρείται στο σύνολο των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα μια αύξηση (γράφημα 4). 

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στις προσλήψεις μερικής απασχόλησης του 2019 οι 
οποίες ήταν διπλάσιες από αυτές του 2014. Επίσης, όπως φαίνεται στο κυκλικό σχήμα του 

γραφήματος 4, το οποίο απεικονίζει την αναλογία των προσλήψεων για το σύνολο των ετών 2014-
2019, το ποσοστό των προσλήψεων μερικής απασχόλησης ήταν ιδιαίτερα υψηλό (κατά μόνο 5,5 

ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο από αυτών της πλήρους απασχόλησης). Μάλιστα, αθροιστικά τα 

ποσοστά των προσλήψεων της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης (54,3%) υπερβαίνουν 

αρκετά το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης. Καθίσταται λοιπόν εμφανής η τάση εξελικτικής 

υπερ-αντιπροσώπευσης επισφαλών μορφών απασχόλησης σε ότι αφορά στις προσλήψεις στον 

ιδιωτικό τομέα.    
 

Γράφημα 4: Ελλάδα, 2014 - 2019 
Προσλήψεις ανά είδος σύμβασης στον ιδιωτικό τομέα (% προσλήψεων) 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfs_9907&lang=en
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Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ, Στατιστικά στοιχεία Ροών Μισθωτής Απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 

2019 (επεξεργασμένη από την ερευνητική ομάδα) https://www.ypakp.gr/index.php?ID=4VDtKQ71hM5YF1dT  

4.3. Κίνδυνος φτώχειας εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόληση 

Οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης αποτελούν μία από τις ομάδες με υψηλό 

κίνδυνο φτώχειας στην εργασία (in-work poverty). Δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην EU28 (γράφημα 5), οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας συγκριτικά με τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση (συνολικά 

για τα έτη 2010-2018: κατά μέσο όρο 14,7% έναντι 7,5% για την EU28 και 27,1% έναντι 11,4% για 

την Ελλάδα).  
Όσον αφορά τόσο τη μερική όσο και την πλήρη απασχόληση η Ελλάδα εμφανίζει μεγαλύτερα 

ποσοστά κινδύνου φτώχειας από την EU28 (περίπου διπλάσια κατά μέσον όρο). Ωστόσο, ενώ στην 

πλήρη απασχόληση η απόκλιση αυτή έχει μειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας το 2018 σε 

μια ποσοστιαία διαφορά 1,9 μονάδων, στη μερική απασχόληση δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι 

τέτοιο. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας στη 

μερική απασχόληση, ξεκινώντας το 2010 από 29,4% σημείωσαν αυξομειώσεις, έφτασαν στο 
υψηλότερο σημείο το 2016 (30,3%) και στη συνέχεια παρουσίασαν μια σταδιακή μείωση μέχρι το 

24,6% του 2018, το οποίο παραμένει ένα ανησυχητικά υψηλό ποσοστό.  

Πηγή: Eurostat, online data code [ilc_iw07] (επεξεργασμένη από την ερευνητική ομάδα) 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw07&lang=en  

4.4. Προσωρινή Απασχόληση  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat (τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις έρευνες της 

Eurostat lfsi_pt_q  και  lfsq_etpga), το τελευταίο εξάμηνο του 2019 στο σύνολο του εργατικού 

δυναμικού της Ελλάδα ηλικίας 15-64 ετών εργάζονταν με καθεστώς προσωρινής απασχόλησης 351 

https://www.ypakp.gr/index.php?ID=4VDtKQ71hM5YF1dT
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw07&lang=en
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χιλιάδες άτομα (ποσοστό 12,4%)  και συγκεκριμένα 166 χιλιάδες άνδρες (10,8%) και 185 χιλιάδες 

γυναίκες (14,2%).  
Σε όλο το διάστημα 2010-2019 (γράφημα 6), το μερίδιο της προσωρινής απασχόλησης των 

νέων 15-24, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην EU28, ήταν κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με τις 
άλλες δύο ηλικιακές ομάδες, οι οποίες βρίσκονταν περίπου στο επίπεδο των αντίστοιχων της EU28 
(κατά μέσο όρο, για την ηλικιακή ομάδα 25-64: EL 10,9% - EU28 11,7% και για την ηλικιακή ομάδα 

55-64: EL 7,7% - EU28 6,6%). Το ποσοστό, δηλαδή, των νέων στην Ελλάδα ήταν περίπου τριπλάσιο 

συγκριτικά με τις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες, ενώ στην EU28 περίπου τετραπλάσιο. Στην Ελλάδα, 

κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ποσοστό των προσωρινά απασχολούμενων νέων άγγιξε 

το υψηλότερο σημείο το 2013 (33,3%) και στη συνέχεια μετά από μία σταδιακή πτώση μέχρι το 

2018, άρχισε να αυξάνεται ξανά, φτάνοντας το τελευταίο τετράμηνο 2019 στο 31,6%. Καθίσταται 

για μια ακόμα φορά εμφανές ότι στην Ελλάδα (όπως και στην Ε.Ε.) η επισφαλής απασχόληση αφορά 

κατεξοχήν στη νέα γενιά.  
 
Γράφημα 6: Ελλάδα και EU28, 2010 - 2019   Ηλικιακές ομάδες 15-24, 25-54 & 55-

64  
Προσωρινή απασχόληση ανά ηλικιακή ομάδα (% συνόλου εργαζομένων) 

 

Πηγή: Eurostat, online data code [lfsi_pt_a] (επεξεργασμένη από την ερευνητική ομάδα) 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_pt_a&lang=en  

4.5.  Κίνδυνος φτώχειας εργαζομένων με καθεστώς προσωρινής απασχόλησης 

Ο κίνδυνος φτώχειας στην εργασία, σύμφωνα με το Joint Employment Report (European 
Commission, 2020b) συνδέεται στενά με το είδος της σύμβασης. Το 2018 στην EU28, το 16,2% των 

εργαζομένων με προσωρινή σύμβαση διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας έναντι του 6,1% εκείνων με 

μόνιμη σύμβαση εργασίας. 
Και στην Ελλάδα, όπως φαίνεται στο γράφημα 7, στο σύνολο των ετών 2010-1018, οι 

εργαζόμενοι με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης διέτρεχαν σταθερά υπερδιπλάσιο κίνδυνο 

φτώχειας από τους εργαζόμενους με σύμβαση μόνιμης απασχόλησης (κατά μέσον όρο 13,7% έναντι 

4,9%). Τα υψηλότερα ποσοστά και οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες διαφορές κινδύνου φτώχειας 

ανάμεσα στην προσωρινή και τη μόνιμη απασχόληση εντοπίζονται κατά τα έτη 2015 (15,8% έναντι 
4,7%) και 2012 (15,3% έναντι 4,7%). Ωστόσο, ο μέσος όρος των ποσοστών της EU28 στο σύνολο 

των συγκεκριμένων ετών είναι μεγαλύτερος από αυτόν που αφορά την Ελλάδα, τόσο στη μόνιμη 

(EU28: 5,6%, EL: 4,9%) όσο και στην προσωρινή απασχόληση (EU28: 15,1%, EL: 13,7%).Σε κάθε 

περίπτωση αναδεικνύεται και εδώ η ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην επισφαλή απασχόληση και τον 

κίνδυνο της φτώχειας.  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_pt_a&lang=en
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Τέλος, αναφορικά με τα δύο φύλα, παρότι δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές, ωστόσο 

κατά μέσον όρο στο διάστημα 2010-1018 οι άνδρες εμφανίζουν λίγο μεγαλύτερα ποσοστά από τις 

γυναίκες και στη μόνιμη (5,5% έναντι 3,9%) και στην προσωρινή απασχόληση (14% έναντι 13,2%). 
 

Γράφημα 7 : Ελλάδα και EU28, 2010 - 2018  
Εργαζόμενοι στα όρια της φτώχειας - Προσωρινή απασχόληση vs  Μόνιμη απασχόληση (%) 

 

Πηγή: Eurostat, online data code [ilc_iw05] (επεξεργασμένη από την ερευνητική ομάδα) 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw05&lang=en  

5. Εργασιακή επισφάλεια στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 

Το Eurofound στις 9 Απριλίου 2020, ξεκίνησε μια διαδικτυακή έρευνα μεγάλης κλίμακας με 

τίτλο “Living, working and COVID-19”, προκειμένου να εξετασθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στην 

ευημερία, στην εργασία και στην οικονομική κατάσταση των ανθρώπων που ζουν σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση2. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία που 

αφορούν στην Ελλάδα (ηλικιακές ομάδες 18-50+ και 18-34)3  και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 

το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. 
I. Σχετικά με την εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19  

• 4,7% των ατόμων (ηλικίας 18-50+) έχασαν τη δουλειά ή τις συμβάσεις τους μόνιμα (άνδρες 

5,5% και γυναίκες 3,5%) και 41,8% προσωρινά (άνδρες 44,7% και γυναίκες 38,3%). Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για την ηλικιακή ομάδα 18-34: 4,1% έχασαν τη δουλειά ή τις συμβάσεις 

τους μόνιμα και 43,7% προσωρινά. 
• 53,5% δήλωσαν ότι οι ώρες εργασίας τους μειώθηκαν πολύ (άνδρες 54,4% και γυναίκες 52%) 

και 12,8% ότι μειώθηκαν λίγο (άνδρες 12,7% και γυναίκες 12,9%). 

 
2 Μέχρι τις 30 Απριλίου που διήρκεσε η έρευνα πεδίου, περισσότερα από 85.000 άτομα (διαφόρων ηλικιακών ομάδων από 18 

ετών και πάνω) είχαν ήδη συμμετάσχει σε αυτήν. Κάποιες από τις ερωτήσεις βασίζονταν στις προηγούμενες έρευνες του Eurofound 
“European Quality of Life Survey“ (EQLS) και “European Working Conditions Survey” (EWCS), ενώ άλλες ερωτήσεις ήταν νέες ή 
διαμορφώθηκαν με βάση άλλες πηγές, όπως τα στατιστικά δεδομένα της έρευνας EU-SILC της Eurostat. Η τελική Έκθεση των 
αποτελεσμάτων θα είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο του 2020. Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας “Eurofound (2020), Living, 
working and COVID-19 dataset, Dublin” είναι διαθέσιμα στο ακόλουθο link:. http://eurofound.link/covid19data 

3 Σε ορισμένες ερωτήσεις δεν αναφέρονται από το Eurofound ξεχωριστά ποσοστά για την ηλικιακή ομάδα 18-34, λόγω 
ανεπάρκειας δεδομένων. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw05&lang=en
http://eurofound.link/covid19data
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• 14,7% θεωρούν το ενδεχόμενο να χάσουν τη δουλειά τους μέσα στους επόμενους 3 μήνες 

πολύ πιθανό (άνδρες 16,7% και γυναίκες 12,1%) και 8,9% αρκετά πιθανό (άνδρες 9% και 

γυναίκες 8,8%). 
• 17% κατά το διάστημα αυτό ανησυχούσαν διαρκώς για τη δουλειά τους ακόμα και σε ώρες 

εκτός εργασίας (άνδρες 20% και γυναίκες 13,2%) και 25,2% πολύ συχνά (άνδρες 26,8% και 

γυναίκες 22,9%). 
• 26% άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι ως αποτέλεσμα της πανδημίας (άνδρες 18,3% και 

γυναίκες 36%). 

II. Σχετικά με την οικονομική κατάσταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19  

• Συγκρίνοντας την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους πριν από 3 μήνες και κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας, 47,4% θεωρούν ότι χειροτέρευσε (άνδρες 52,8% και γυναίκες 

42,5%), 48,2% ότι παρέμεινε η ίδια (άνδρες 43,4% και γυναίκες 52,6%) και 4,4% ότι 

βελτιώθηκε (άνδρες 3,8% και γυναίκες 4,9%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για την ηλικιακή 

ομάδα 18-34: 47,4% θεωρούν ότι χειροτέρευσε, 48,2% ότι παρέμεινε η ίδια και 4,4% ότι 

βελτιώθηκε. 
• 34,6% των ερωτηθέντων δεν μπόρεσαν κατά τους τελευταίους 3 μήνες να εξοφλήσουν 

λογαριασμούς κοινής ωφελείας, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο (άνδρες 

38,8% και γυναίκες 30,8%). 21% των ερωτηθέντων δεν μπόρεσαν κατά τους τελευταίους 3 

μήνες να πληρώσουν το ενοίκιο ή το δάνειο για το σπίτι τους (άνδρες 23,6% και γυναίκες 

18,5%). Το αντίστοιχο ποσοστό για την ηλικιακή ομάδα 18-34 ήταν 18,3%. 

Από τα προαναφερθέντα, καθίστανται σαφείς οι πολυεπίπεδες επιπτώσεις που είχε η 

υγειονομική κρίση (ήδη από την πρώτη φάση της) στην κατάσταση απασχόλησης πολλών Ελλήνων 

(συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της επισφάλειας) αλλά και στην οικονομική κατάσταση των 

νοικοκυριών.  

6. Συμπερασματικές Επισημάνσεις 

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα σε 

σχέση με την αντιμετώπιση-πάταξη της αδήλωτης εργασίας (η οποία αποτελεί και μία από τις πιο 

επισφαλείς μορφές εργασίας) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αλλά και των υπόλοιπων τύπων 

επισφαλούς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρωτοβουλία για την δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας αλλά και των υπόλοιπων συναφών μέτρων που αφορούν στο 

φαινόμενο της επισφαλούς εργασίας, όπως επί παραδείγματι, η έναρξη της Καμπάνιας για την πάταξη 

της αδήλωτης εργασίας «EU4FairWork», τον Μάρτιο του 2020 (βλ. αναλυτικά European 
Commission/DG EMPL, 2020b: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1496&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9568), η 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (European Labour Authority) στα τέλη Ιουλίου 2019, η 

οποία αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (βλ. 

αναλυτικά ELA, 2020: https://www.ela.europa.eu/; European Parliament & Council of the European 
Union, 2019: 21-56), το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πολιτικής για την Απασχόληση (European 
Employment Policy Observatory – EEPO) (European Commission/DG EMPL, 2020c: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1086&langId=en) αλλά και οι προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, εν γένει (βλ. ενδεικτικά European Commission, 
2012: 2-27). 

Ωστόσο, όπως διαφαίνεται σε αρκετά Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), ο αντίκτυπος της διεύρυνσης των επισφαλών μορφών 

απασχόλησης αφενός στο πεδίο της αγοράς εργασίας και της οικονομίας και αφετέρου στους/στις 

ίδιους/ες τους/τις εργαζομένους/ες, ιδίως στους/στις νέους/νέες, παραμένει μία τεράστια πρόσκληση 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1496&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9568
https://www.ela.europa.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1086&langId=en
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και πρόβλημα τόσο για την ίδια την Ε.Ε. όσο και για τα Κράτη-Μέλη με αμφίβολη επίλυση, ήτοι 

μείωση των μορφών και ποσοστών της επισφαλούς εργασίας. Τουλάχιστον για το βραχυπρόθεσμο 

και μεσοπρόθεσμο μέλλον.  
Ο αντίκτυπος της Οικονομικής Κρίσης και συνακόλουθα Ύφεσης και τα πολύ αυστηρά 

δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της σε ορισμένα Κράτη-Μέλη, όπως επί 

παραδείγματι στην Ελλάδα, καθώς και χρόνια ζητήματα σε επίπεδο αγοράς εργασίας και Κράτους 

Πρόνοιας, που εξακολουθούν να παραμένουν ανεπίλυτα, φαίνεται ότι έχουν αφήσει το αποτύπωμά 

τους στο εσωτερικό αρκετών Κρατών-Μελών της Ε.Ε.  
 
Τα προαναφερθέντα σε συνδυασμό με την υφιστάμενη υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας 

του COVID-19, οι συνέπειες της οποίας είναι ήδη ορατές στις αγορές εργασίας και στις οικονομίες 

των Κρατών-Μελών έχουν ήδη οδηγήσει σε μία νέα, πολυδιάστατη, Κρίση στην Ευρώπη (βλ. και 

Δρακάκη, 2018: 838), με την διαχείριση της από την πλευρά της Ε.Ε. να καθίσταται (προς το παρόν) 

αβέβαιη, ιδίως για το εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε επισφαλείς μορφές εργασίας. 
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, όπως εύστοχα επισημαίνουν οι Kanelleas et al., (2020: 

36): «Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι ήδη εξαιρετικά ανασφαλείς για τις διαφαινόμενες συνέπειες 

της πολύμηνης (;) «παράλυσης» των τουριστικών ανταλλαγών στη μοναδική «βαριά βιομηχανία» της 

χώρας. Η σχετικά μικρή έως αναιμική – εν συγκρίσει με τις γειτονικές χώρες – εξάπλωση του ιού στην 

Ελλάδα αλλά και τα διαφαινόμενα αντίστροφα πρότυπα γεωγραφικής πόλωσης κέντρου-περιφέρειας 

δεν μοιάζουν, ωστόσο, καθησυχαστικά για την καθημαγμένη από την σχεδόν δεκαετή κρίση εθνική 

οικονομία. Πράγματι, το οικονομικό αποτύπωμα της πανδημίας αναμένεται να είναι ισχυρότερο στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες και με χαμηλότερη κλαδική διαφοροποίηση περιφέρειες του Ευρωπαϊκού Νότου, 

όπως είναι οι ελληνικές.[….]Η εξάρτηση των περισσότερων ελληνικών περιφερειών από ένα 

εξαιρετικά περιορισμένο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων εκτιμάται ότι θα πολλαπλασιάσει τις 

δυσμενείς συνέπειες τής εν εξελίξει ύφεσης (ΣΒΕ, 2020)……Το σκληρό αποτύπωμα της τρέχουσας 

πανδημίας εξελίσσεται ταχύτατα και φέρει τη δική του ιδιαίτερη διαλεκτική: δεν αφήνει καμία περιοχή 

ανεπηρέαστη αλλά, ταυτόχρονα, επηρεάζει με άνισο τρόπο τις διαφορετικές περιφέρειες. Ακόμη 

περισσότερο, αναμένεται να στιγματίσει άνισα τις αγορές εργασίας των περιφερειών αυτών, καθώς 

διαφορετικοί κλάδοι και τοπικές παραγωγικές ιδιαιτερότητες θα έχουν εξίσου διαφορετική 

ανταπόκριση στις τρέχουσες προκλήσεις. Οι εργαζόμενοι των κλάδων και περιφερειών αυτών πρέπει 

από τώρα να μεριμνήσουν αναπτύσσοντας τη δράση και τις πρωτοβουλίες τους.» (Kanelleas et al., 
2020: 37). 

Πράγματι, το οικονομικό impact της πανδημίας ήδη είναι ιδιαίτερα ορατό και οδηγεί σε μεγάλη 

και πολυεπίπεδη Ύφεση, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Και όπως έχουμε ήδη επισημάνει, είναι 

πιθανό να οδηγήσει σε μεγαλύτερη επισφάλεια στην αγορά εργασίας, όσο και στο να πλήξει ιδιαίτερα 

τους ήδη επισφαλώς εργαζόμενους/ ες (επί παραδείγματι τους εποχικά εργαζόμενους/ ες στο χώρο 

του τουρισμού). Όλα τα προαναφερθέντα θέτουν μεταξύ άλλων ισχυρές και σύνθετες προκλήσεις, 

για το πλέγμα των δημόσιων πολιτικών (public policy complex), τόσο σε εθνικό όσο και σε 

υπερεθνικό επίπεδο.  
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Inactive population by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_igan]  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_igan&lang=en  
Involuntary part-time employment as percentage of the total part-time employment, by sex and age 

(%) [lfsa_eppgai]  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppgai&lang=en  

https://www.ypakp.gr/index.php?ID=4VDtKQ71hM5YF1dT
https://insete.gr/wp-content/uploads/2020/02/Tourism-and-Greek-Economy_2017-2018.pdf
https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/files/148-MARTIOS-2008.pdf
https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/files/148-MARTIOS-2008.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li04&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfs_9907&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eftpt&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_igan&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppgai&lang=en
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In-work at-risk-of-poverty rate by age and sex - EU-SILC survey [ilc_iw01]  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw01&lang=en  
In-work at-risk-of-poverty rate by full-/part-time work - EU-SILC survey [ilc_iw07] 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw07&lang=en  
In-work at-risk-of-poverty rate by type of contract - EU-SILC survey [ilc_iw05] 
 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw05&lang=en  
Labour market transitions – annual data [lfsi_long_a]  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_long_a&lang=en  
Labour transitions by employment status [ilc_lvhl30]  
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl30&lang=en  
Labour transitions by type of contract [ilc_lvhl32] 
 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl32&lang=en  
Main reason for part-time employment - Distributions by sex and age (% [Ifsa_epgar]   
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_epgar&lang=en  
Main reasons for part-time employment of young people by sex and age [yth_empl_070] 
 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_070&lang=en  
Part-time employment and temporary contracts - annual data [ifsi_pt_a]  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_pt_a&lang=en  
Part-time employment and temporary contracts - quarterly data [lfsi_pt_q] 
 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_pt_q&lang=en  
Part-time employment as percentage of the total employment, by sex and age (%) [lfsa_eppga] 
 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppga&lang=en  
Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en  
Precarious employment by sex, age and NACE Rev. 2 activity [lfsa_qoe_4ax1r2]  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_qoe_4ax1r2&lang=en  
Ratio of young people in the total population on 1 January by sex and age [yth_demo_020] 
 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_020&lang=en  
 Supplementary indicators to unemployment - annual data [lfsi_sup_a] 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_sup_a&lang=en  
Supplementary indicators to unemployment by sex and educational attainment level [lfsa_sup_edu]  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_sup_edu&lang=en 
Temporary employees as a percentage of the total number of employees, by sex and age (%) 

[lfsq_etpga] 
 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_etpga&lang=en  
Temporary employees by sex, age and main reason [lfsa_etgar]  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etgar&lang=en  
Temporary employees by sex, age and duration of the work contract (1000) [lfsa_etgadc] 
 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etgadc&lang=en  
Unemployment rates by sex, age and citizenship (%) [lfsa_urgan]  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&lang=en  
Unemployment by sex and age – annual data [une_rt_a]  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en  
Unemployment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_ugan  
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ugan&lang=en  
Youth employment by sex, age and educational attainment level [yth_empl_010] 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_010&lang=en  
Youth unemployment by sex, age and educational attainment level 

[yth_empl_090https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_090&lan
g=en  

  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw01&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw07&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw05&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_long_a&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl30&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl32&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_epgar&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_070&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_pt_a&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_pt_q&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppga&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_qoe_4ax1r2&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_020&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_sup_a&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_sup_edu&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_etpga&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etgar&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etgadc&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ugan&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_010&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_090&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_090&lang=en


Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

53 

ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

Αναστασιάδης Σπύρος Χ.,  
Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής 

Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) 
 
Η εισήγηση εστιάζει στο ρόλο της εκπαίδευσης και της έρευνας για την πρόοδο της κοινωνίας, 

στην αμφίδρομη σχέση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στο ρόλο της Πολιτείας στη 

χρηματοδότηση της έρευνας, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την κοινωνία, 

στη ιδιαίτερη σημασία της αριστείας στην έρευνα, στην υψηλή διεθνώς απήχηση της έρευνας που 

γίνεται στην Ελλάδα και στον πρωταγωνιστικό ρόλο των Ιδρυμάτων της Κρήτης, όπως και στις 

Νησίδες Αριστείας και στην ανάγκη ενίσχυσής τους από την Πολιτεία.  Στο τέλος θα αναφερθούν 

παραδείγματα από την έρευνα που γίνεται στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ και από τους τρόπους αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων της. 

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Ζώρας Οδυσσέας,  
Καθηγητής και πρ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 
 
Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί για κάθε χώρα την σημαντικότερη επένδυση σε πόρους και 

ανθρώπινο δυναμικό. Ο κεντρικός της πυρήνας είναι η προετοιμασία τόσο σε γνωσιακό, αλλά και σε 

ηθικό επίπεδο, των νέων, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και απαιτήσεις της ενήλικης ζωής τους. 

Είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα ανοίξουν νέα πεδία, θα δημιουργήσουν νέο πλούτο, θα υποστηρίξουν 

την όποια προσπάθεια ανασύνταξης της χώρας. Επιπλέον, η ανώτατη εκπαίδευση, είναι στενά και 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την δημιουργία νέας γνώσης μέσω της έρευνας.  
Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τους δείκτες ανταγωνιστικότητας του World 

Economic Forum, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 87η θέση παγκόσμια. Προηγούνται Σρι Λάνκα και 

Αλγερία, και έπονται το Νεπάλ και η Μολδαβία. Στους επιμέρους δείκτες και ειδικά ως προς την 

ανώτατη εκπαίδευση, η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία (1η από 137 χώρες) ως προς 

τον αριθμό πτυχιούχων ως % του πληθυσμού, αλλά βρίσκεται στην 106η θέση ως προς την ποιότητα 

της εκπαίδευσης. Το λογικό θα ήταν να ρίξει κανείς το βάρος του και τους πόρους του στην ποιοτική 

αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης.  
Τι ακριβώς θέλουμε από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο; 
• Σχολές εκπαίδευσης επιστημόνων και τεχνικών υψηλής στάθμης για να στηρίξουν την 

οικονομική ανάπτυξη; 
• Παροχή εκπαίδευσης για να μην φεύγουν οι νέοι (και συνάλλαγμα) στο εξωτερικό; 
• Έσοδα από αλλοδαπούς φοιτητές που θα έρθουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα; 
• Παροχή αφορμής για την διατήρηση νεανικού πληθυσμού και διασπορά του σε επαρχιακές 

πόλεις της Ελλάδας; 
• Αναβολή του προβλήματος καταγραφής της ανεργίας; 
• Μηχανισμούς απορρόφησης κονδυλίων έρευνας; 
• Εστίες παραγωγής τεχνογνωσίας και καινοτομίας; 
Καθένα από τα παραπάνω απαιτεί διαφορετική στρατηγική, κατανομή πόρων και θεσμικές 

ρυθμίσεις και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορούν να επιδιωχθούν όλα ταυτόχρονα.  
Μια ιδιαίτερη κατηγορία Ανώτατης Εκπαίδευσης καλύπτει το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Η αποστολή του είναι να παράξει υψηλής ποιότητας Πανεπιστημιακή 
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Εκπαίδευση, μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο. Δικαίωμα του καθένα είναι η Δια Βίου Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, το ΕΑΠ προσελκύει 

σημαντικό αριθμό υποψήφιων φοιτητών και παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης σε διάφορες 

πληθυσμιακές ομάδες, καθώς η εκπαίδευση μπορεί να γίνει από το σπίτι και σύμφωνα με τις 

προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες και τα προγράμματα του καθενός. 
 
 
 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΥΣΤΕΡΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Κοτρόγιαννος Δημήτριος 
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Διευθυντής Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) 
 
 

Περίληψη  

Η περίοδος της ύστερης νεωτερικότητας ή μετα-νεωτερικότητας, όπως θα παρουσιαστεί στη 

συγκεκριμένη μελέτη, χαρακτηρίζεται από σημαντικές αναπροσαρμογές που διαφοροποιούν τόσο το 

κοινωνικό όσο και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση 

καλείται, ως ο κύριος μηχανισμός ενσωμάτωσης, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να 

διαμορφώσει τις συνθήκες για την μείωση των ανισοτήτων και για την ισότιμη συμμετοχή των 

πολιτών στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Εντούτοις, η εκπαίδευση αντιμετωπίζει 

σημαντικές προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να υπερβεί ώστε να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ 

φορμαλιστικής παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων και πραγματικής διαμόρφωσης κουλτούρας 

παιδείας. Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση των προκλήσεων που 

δημιουργεί η μετα-νεωτερική εποχή για την εκπαίδευση και των προσαρμογών και εξισορροπήσειων 

που θα πρέπει να διαμορφώσει για να επιτύχει την κοινωνική ενσωμάτωση. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

γεγονός ότι όσο η εκπαίδευση ακολουθεί αυστηρά τον φορμαλισμό στη μετα-νεωτερική εποχή, χωρίς 

να καλλιεργείται η κριτική ικανότητα, τότε η κοινωνική ενσωμάτωση θα απολήξει σε μια μηχανική 

διαδικασία που θα χαρακτηρίζεται από κρίσιμες ελλείψεις. Όσο όμως χρησιμοποιεί την τεχνική για 

να αναδείξει τις ανθρωπιστικές αξίες, υπάρχει η δυνατότητα προώθησης ενός πιο ανθρώπινου 

κόσμου. 
 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνική ενσωμάτωση, εκπαίδευση, μετα-νεωτερικότητα, ένταξη 
 

Εισαγωγή 

Η ύστερη νεωτερικότητα συνιστά μια περίοδο προκλήσεων, μεταβολών, αντιφάσεων και 

πολλαπλών διαδράσεων. Για να είμαστε πιο ακριβείς, η συγκεκριμένη περίοδος είναι πιο εύστοχο να 

αναφέρεται ως «μετα-νεωτερική». Οι πολυδιάστατες μεταβολές που έχουν επέλθει τα τελευταία 

χρόνια έχουν οδηγήσει αρκετούς μελετητές να αναφέρονται σε μετα-βιομηχανική, μετα-υλιστική, 

μετα-φορντική εποχή, στην εποχή του αποδιοργανωμένου καπιταλισμού ή της κοινωνίας της 

πληροφορίας. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι συγκεκριμένες εννοιολογήσεις περικλείονται 

στην έννοια της μετα-νεωτερικότητας, μια έννοια που ο Gibbins αποκαλεί «μακροθεωρητικό 

παράδειγμα» (Gibbins, 1989: 14).  
Είναι γεγονός ότι η επέκταση της κοινωνίας της πληροφορίας, της ψηφιοποίησης και της 

ρομποτοποίησης, συνιστά μια διεισδυτική διαδικασία κοινωνικής μεταβολής που χαρακτηρίζει και 
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επηρεάζει τον τρόπο διαβίωσης της παρούσας γενιάς αλλά και των επόμενων. Η επέκταση του όγκου 

και η μείωση του χρόνου διάχυσης της πληροφόρησης δημιουργεί νέες ευκαιρίες αλλά και 

προβλήματα στους τομείς της ιδιωτικότητας, του ελέγχου, της οργανωτικής δομής και του 

σχεδιασμού πολιτικών. Όπως αναφέρει ο Wexler (1987) δημιουργείται ένα μετα-νεωτερικό πρότυπο 

ενίοτε διοικητικού ελέγχου διαμορφώνοντας το επίπεδο της κουλτούρας της κατανάλωσης, της 

πληροφόρησης και της επικοινωνίας.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μεταβάλλονται μόνο τα μέσα παραγωγής και διάχυσης της 

πληροφορίας αλλά αναδιαμορφώνονται τα κριτήρια της ίδιας της γνώσης και των διαδικασιών 

καλλιέργειάς της. Συνεπώς, η μετα-νεωτερικότητα μπορεί να κατανοηθεί ως παράγοντας 

επιστημολογικής επίδρασης στους τρόπους με τους οποίους η γνώση διαδίδεται, καλλιεργείται και 

διαμορφώνεται στην σύγχρονη κοινωνία. Η παραγωγή αυτής της γνώσης ως διάχυτης πληροφορίας, 

σε κάποιες περιπτώσεις αντί να αποτελέσει παράγοντα ανθρωπιστικής προόδου, συνιστά εργαλείο 

διαμόρφωσης διακρίσεων, αντίπαλων ταυτοτήτων και μισαλλοδοξίας, μέσω μορφών όπως οι ψευδείς 

ειδήσεις. Ο πολίτης λοιπόν λαμβάνει τη μορφή ενός δέκτη συνεχούς πληροφορίας που για να 

μπορέσει να τη φιλτράρει θα πρέπει να διαθέτει κριτική ικανότητα που μόνο μέσω της εκπαίδευσης 

μπορεί να καλλιεργηθεί. 
Στον βαθμό που η μετα-νεωτερικότητα μεταβάλλει τις έννοιες της γνώσης, της εκπαίδευσης 

και της μάθησης, θέτει νέες θεμελιώδεις προκλήσεις για την σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική 

πολιτική και τις συναφείς έννοιες που τη χαρακτηρίζουν όπως η συμπερίληψη, η ισότητα και η 

κοινωνική ενσωμάτωση. Η μαζική εκπαίδευση αποτέλεσε ένα νεωτερικό εγχείρημα που βασίστηκε 

στον ορθολογισμό, την ατομική αυτονομία, την επιστημονική πρόοδο, την κοινωνική συνοχή και την 

κοινωνική ενσωμάτωση. Εντούτοις, η μετα-νεωτερικότητα μεταβάλλει τα κοινωνικά πρότυπα, τις 

μορφές παραγωγής, την αγορά εργασίας, τις μορφές διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης, την 

οικονομία και εν γένει την καθημερινότητα των πολιτών (Gilbert, 1992). Η εκπαίδευση όμως είναι 

και πάλι στο επίκεντρο και οι θεμελιώδεις αρχές της, ακόμα κι αν μερικές φορές τίθενται σε 

αμφισβήτηση από τις συνθήκες της εποχής, διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για τη συμπερίληψη και 

την μείωση των ανισοτήτων.  

2. Η σημασία της εκπαίδευσης για την κοινωνική ενσωμάτωση στη μετα-νεωτερική εποχή 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια θεμελιώδη διαδικασία που προάγει την 

κοινωνικοποίηση του ατόμου, ήτοι την ισότιμη συμμετοχή στις κοινωνικές διεργασίες. 

Επιπροσθέτως, η εκπαίδευση με όρους συμπερίληψης, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 

την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και των φαινομένων κοινωνικού 

αποκλεισμού, προωθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινωνική ενσωμάτωση. Συνεπώς, δύναται να 

αποτελέσει το εργαλείο για την βελτίωση της ενσωμάτωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 

δηλαδή εκείνων των ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση, 

όπως οι μετανάστες, οι νέοι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, κ.ά..  
Στο πλαίσιο αυτό, η κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής ενσωμάτωσης μας επιτρέπει να 

περιγράψουμε με πιο σαφείς όρους τις πτυχές, τη σημασία και των ρόλο των αλληλοσχετιζόμενων 

παραγόντων, όπως η εκπαίδευση, οι οποίοι δρουν καταλυτικά προς την εμπέδωσή της. Είναι όμως 

σαφές το περιεχόμενο της συγκεκριμένης έννοιας; Η απάντηση είναι αρνητική. Ο βασικός λόγος 

έγκειται στο γεγονός ότι η έννοια της κοινωνικής ενσωμάτωσης λαμβάνει τόσο πολιτικό όσο και 

κοινωνιολογικό περιεχόμενο κατά τη χρήση της στον δημόσιο διάλογο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συχνά 

οι κοινωνιολόγοι αναφέρονται στην κοινωνική ενσωμάτωση ως το αντίθετο της περιθωριοποίησης. 

Συζητείται η ενσωμάτωση απέναντι στην ανομία, τον αποκλεισμό, τον κατακερματισμό, την 

αλλοτρίωση και όλες εκείνες τις έννοιες που συνδέονται με την κοινωνική περιθωριοποίηση.  
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. Συνεπώς, η έννοια 
της ενσωμάτωσης στηρίζεται σε αρχές και αξίες που στοχεύουν στην επαύξηση της συμμετοχής του 
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κάθε ατόμου στις κοινωνικές διεργασίες, δηλαδή μεταξύ άλλων και στην εκπαίδευση, 

ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις ενυπάρχουσες διακριτικές τάσεις (Booth, 2005). Η εκπαίδευση 

σαφέστατα συνιστά έναν από τους βασικότερους παράγοντες που θεμελιώνουν και στηρίζουν την 

διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Εντούτοις, 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, δεν εστιάζει μόνο 

στην επιλεκτική ενσωμάτωση των ευάλωτων ή των περιπτώσεων παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

προβλήματα, 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 δυνητικά ή πρακτικά μπορεί να θεωρηθεί διαφορετικό.   
Όταν η εκπαίδευση λαμβάνει αυτήν την ολιστική μορφή για την κοινωνική ενσωμάτωση, στην 

πραγματικότητα εστιάζει στους στόχους της επίτευξης της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας με 

την μορφή της ισοτιμίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, αποτελεί βασικό συστατικό 

της συμμετοχικής δημοκρατίας (Barton, 1995). Στο ίδιο πλαίσιο, στόχος της εκπαίδευσης για όλους 

οφείλει να είναι η αντιμετώπιση πολυδιάστατων ζητημάτων που δεν περιορίζονται στο επίπεδο της 

ανισότητας ανάμεσα στα φύλα ή στο επίπεδο της συμμετοχής στην εκπαίδευση (Unterhalter, 

Brighouse, 2007). Ως εκ τούτου, δεν αναφέρονται μόνο στην πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλά 

κυρίως στην ισότιμη πρόσβαση σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αντιμετωπίζει τις πολυδιάστατες 

κοινωνικές διακρίσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενσωμάτωσης για όλους, με όρους 

αναδιανομής για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης.   
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η εκπαίδευση πρέπει να ενέχει προϋποθέσεις έμμεσης 

αναδιανομής ενώ αναπτύσσοντας τις ατομικές δεξιότητες (ανάπτυξη ατομικού ανθρώπινου 

κεφαλαίου και ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας) επιφέρει δημόσια πλεονεκτήματα, 

καθώς το υψηλό επίπεδο γενικής εκπαίδευσης όχι μόνο δημιουργεί θετικές οικονομικές επιπτώσεις 

αλλά αποτελεί σημαντικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής που προωθεί την ισότητα ευκαιριών και 

μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες, μέσω της καθολικότητας της πρόσβασης και της απόλαυσης του 

αγαθού της εκπαίδευσης και των συνακόλουθων προεκτάσεων πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

(Allmendinger, Leibfried, 2003).  
Βέβαια, η επέκταση της κοινωνίας της πληροφορίας στη μετα-νεωτερική εποχή δημιουργεί την 

αναγκαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης και καλλιέργειας δεξιοτήτων, αναδεικνύοντας με ακόμα 

πιο γλαφυρό τρόπο την σημασία της ως προς την δημιουργία των προϋποθέσεων για ισότητα 

ευκαιριών. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, η εκπαίδευση συνιστά ένα τμήμα των πολιτικών του 

κοινωνικού κράτους, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Marshall (1964: 81-82), «το δικαίωμα 

στην εκπαίδευση είναι ένα γνήσιο κοινωνικό δικαίωμα της πολιτειότητας, διότι ο σκοπός της 

εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας είναι να διαμορφώσει τον μελλοντικό ενήλικα. 

Θεμελιακά, πρέπει να νοείται όχι ως δικαίωμα του παιδιού να πηγαίνει στο σχολείο, αλλά σαν 

δικαίωμα του ενήλικα πολίτη να είναι εκπαιδευμένος».  
Η πλήρης ανάπτυξη των πολιτικών δικαιωμάτων στο δημοκρατικό καθεστώς, ήτοι της 

πολιτειότητας, επιτυγχάνεται μόνο μέσω της καθολικής προαγωγής του δικαιώματος της 

εκπαίδευσης από κοινού με τα υπόλοιπα δικαιώματα και σε ισότιμη βάση για όλους. Το σύνολο των 

σχετικών δημόσιων πολιτικών που εφαρμόζονται από το κοινωνικό κράτος σε όλους αυτούς τους 

τομείς αποτελεί τον μηχανισμό για την διασφάλιση των πολιτικών δικαιωμάτων, ήτοι της ίδιας της 

δημοκρατίας, μέσω της αναπαραγωγής του συστήματος σε πολλαπλές βάσεις. Επομένως, η 

εκπαίδευση αποτελεί το εργαλείο για την δόμηση του κράτους που επενδύει στο ανθρώπινο και 

κοινωνικό κεφάλαιο των πολιτών του, απαντά στις προκλήσεις που θέτει η μετα-νεωτερικότητα και 

συνακόλουθα υπερβαίνει τα κενά που δημιουργεί η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος μέσω της 

διαμόρφωσης των προϋποθέσεων ισότιμης πρόσβασης στις δομές και τις διαδικασίες της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης και συνακόλουθα στην απασχόληση. 
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Στο Ευρωπαϊκό συγκείμενο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως βασικούς στόχους της τον 

σεβασμό της πολυπολιτισμικότητας και την προώθηση της διαπολιτισμικότητας ως απαραίτητες 

συνισταμένες για την κοινωνική ενσωμάτωση. Ως προς την διαπολιτισμικότητα, η εκπαίδευση 

σχετίζεται άμεσα με την ισότητα των ευκαιριών και την συνακόλουθη ένταξη των παιδιών 

μεταναστών και άλλων ομάδων στην εκπαίδευση.  
Με την πολυπολιτισμικότητα θεωρείται ότι η κοινωνία εμπεριέχει πολιτισμικά διαφορετικές 

κοινωνικές ομάδες και αναφέρεται στο επίπεδο της κοινωνικής και της συστημικής ενσωμάτωσης 

(Μηλίγκου, 2007). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πλέον το διαπολιτισμικό μοντέλο είναι αυτό που 

επικυριαρχεί, διότι θεωρείται ότι οι κοινωνίες πρέπει να δομούνται με βάση την συμπερίληψη και 

τον σεβασμό της διαφορετικότητας και όχι την διατήρηση διάφορων κλειστών και ανεξάρτητων 

πολιτισμικών ομάδων που θα κινδυνεύουν περισσότερο με επικράτηση φαινομένων 

περιθωριοποίησης (Habermas, 2003). 

3. Συμπεράσματα 

Με βάση τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελεί βασικό 

μέλημα των μετα-νεωτερικών κοινωνιών και συνδέεται με την κοινωνική ευημερία και την ύπαρξη 

ενός κοινωνικού κράτους, το οποίο θα πρέπει να προάγει αποτελεσματικά και καθολικά τα δημόσια 

αγαθά, ένα εκ των οποίων είναι η εκπαίδευση, που αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την δημοκρατία. 

Στη μετα-νεωτερική εποχή όπως τη βιώνουμε, η ΕΕ προσπαθεί να προωθήσει συγκεκριμένες 

πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά γίνεται εμφανές ότι δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν 

γραμμικά σε όλες τις χώρες και με την ίδια αποτελεσματικότητα.  
Μία από τις νέες προκλήσεις είναι και η προσφυγική-μεταναστευτική κρίση, η οποία 

αναδεικνύει νέες ανάγκες, που αρκετά κράτη φαίνονται να μην είναι ικανά να ικανοποιήσουν, ώστε 

να δημιουργήσουν πραγματικές προϋποθέσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης και ευημερίας. Τα 

περισσότερο επιτυχημένα κράτη σε αυτόν τον τομέα είναι αυτά που έχουν ήδη ένα ανεπτυγμένο 

κοινωνικό κράτος και ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, περιεκτικού χαρακτήρα, το οποίο 

επενδύει στην διαπολιτισμικότητα και στο συνδυασμό της ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των 

νέων. Το συγκεκριμένο δεδομένο αναδεικνύει επίσης την άρρηκτη σύνδεση μεταξύ κοινωνικού 

κράτους και εκπαιδευτικής πολιτικής, διότι προβάλλει τόσο τη διανοητική όσο και την πρακτική 

σχέση τους.  
Για τις χώρες που υστερούν ως προς τα επίπεδα ενσωμάτωσης η εκπαιδευτική πολιτική δύναται 

να προσφέρει τις δυνατότητες για μια μελλοντική επίτευξη κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης. 

Μια τέτοια επένδυση δε φαίνεται να εφαρμόζεται επαρκώς, ενώ ο κίνδυνος της περιδίνησης σε μια 

μεγαλύτερη κρίση αξιών είναι περισσότερο από ορατός λόγω της σταδιακής επικράτησης της 

μισαλλοδοξίας και του αντιμεταναστευτικού ρεύματος σε αρκετές χώρες της Ευρώπης (βλ. Ιταλία, 

Ουγγαρία, Πολωνία και Αυστρία). Εντούτοις, η μετανάστευση είναι δυνατόν να ενδυναμώσει την 

κοινωνικά χειμαζόμενη περιφερειακή Ευρώπη (τόσο για τη Νότια όσο και για την Ανατολική) 

εφόσον η εκπαίδευση τεθεί στην υπηρεσία των θεμελιωδών αξιών του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και 

του πνεύματος. Με αυτό τον τρόπο, η κοινωνική ενσωμάτωση θα λάβει τον χαρακτήρα της 

εμπράγματης διαμόρφωσης μιας ευημερούσας κοινωνίας, η οποία θα σέβεται τον συνάνθρωπο και 

την διαφορετικότητα, μέσω της συμπόρευσης σε ένα κοινό δημοκρατικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, η 

αντιμετώπιση των αυξανόμενων κοινωνικών προβλημάτων λόγω της πανδημίας του covid-19, 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της επένδυσης στο κοινωνικό κεφάλαιο ως αναπτυξιακό εργαλείο 

και όχι μέσω της μονοδιάστατης οπτικής που αντιλαμβάνεται ότι κάθε τέτοια στρατηγική αντίκειται 

στους οικονομικούς αναπτυξιακούς στόχους. Αντιθέτως, αυτοί θα πρέπει να εναρμονίζονται με την 

επίτευξη κοινωνικής ευημερίας για όλους.  
Η εκπαίδευση που θα προάγει την έννοια του πολίτη πρέπει να δίνει έμφαση στα δικαιώματα 

και στην ισότιμη συμμετοχή, ξεφεύγοντας από στενά φορμαλιστικές πρακτικές και εμποτίζοντας 

στους μελλοντικούς πολίτες την κριτική ικανότητα, την έννοια του ανθρωπισμού και του ενεργού 

πολίτη, ώστε η πολιτειότητα να συνδέεται με τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και ως 
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εκ τούτου, να δομήσει ένα ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις 

που θέτει η μετα-νεωτερική εποχή.   
Από όλα τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι όσο η εκπαίδευση ακολουθεί αυστηρά την τεχνική 

και τον φορμαλισμό στη μετα-νεωτερική εποχή, χωρίς να καλλιεργείται το κριτικό-ηθικό ιδεώδες, 

τότε η ενσωμάτωση θα καταλήξει σε μια μηχανική διαδικασία που θα περιλαμβάνει κρίσιμες 

ελλείψεις, ενώ όσο χρησιμοποιεί την τεχνική για να αναδείξει τις ανθρωπιστικές αξίες, υπάρχει η 

δυνατότητα να δούμε τον κόσμο και την ετερότητα ή τις διαφορές, με ένα διαφορετικό πρίσμα, πιο 

ανθρώπινο, πιο ίσο και πιο ελεύθερο.      
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Δρ Ιστορικός, Διευθυντής Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

 
 
Η παρουσίαση αυτή θα ασχοληθεί με την χρήση και κατάχρηση της Ιστορίας και τις επιπτώσεις 

που αυτή μπορεί να έχει στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφόρησης. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός 

ότι η Ιστορία πάντοτε αποτελούσε και ακόμη αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες στη 

διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με ουσιαστικές πτυχές της ιστορίας της χώρας τους, την 
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εθνική τους ταυτότητα και της καθημερινότητας τους. Η Ιστόρια, αρχίζοντας από τα σχολικά χρόνια 

μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στη δημιουργία του χαρακτήρα, των αντιλήψεων και δεξιοτήτων 

των μελλοντικών πολιτών. Οι ακαδημαϊκοί ιστορικοί με το δικό τους επιστημονικό τρόπο ερευνούν, 

καταγράφουν, αξιολογούν και αναλύουν τις σχετικές πηγές ενός θέματος. Θεωρητικά τα 

επιστημονικά συγγράμματα έχουν πολλά να προσφέρουν στην ευρύτερη κοινωνία πέραν του στενού 

ακαδημαϊκού κύκλου τους.Κάποτε πετυχαίνουν να περάσουν θετικά μηνύματα που οδηγούν σε 

ευεργετικά αποτελέσματα.Είναι όμως γεγονός ότι συχνά η ιστορία παραποιείται για διάφορους 

λόγους και χρησιμοποιείται ως μέσο προπαγάνδας και διαμόρφωσης συγκεκριμένων αντιλήψεων. 

Αυτό το φαινόμενο έχει μεγαλύτερη επίδραση στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφόρησης όπου τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και έκταση 

μπορούν να διαδώσουν πληροφορίες και να διαμορφώσουν αντιλήψεις αποτελεσματικά. Αυτό 

εγκυμονεί κινδύνους επειδή πολύ πιο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη και να 

χρησιμοποιηθεί για να προωθήσει συγκεκριμένες απόψεις, πεποιθήσεις και συμφέροντα, πολιτικά 

οικονομικά και άλλα.Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρξουν οι σχετικοί έλεγχοι για να μην γίνεται 

κατάχρηση της Ιστορίας. Αυτοί οι ελέγχοι μπορεί να είναι μέσω της θέσπισης σχετικών νόμων και 

κανονισμών αλλα και με την καλλιέργεια μιας ορθής δεοντολογικής προσέγγισης από αυτούς που 

ασχολούνται με τη χρήση και διάδοση ιστορικών γεγονότων και της ιστορίας γενικότερα. 
 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Παπούλας Ανδρέας,  
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης - Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
 

Η Ε.Ε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες Οδηγίες και Συστάσεις σχετικές με την  

Εκπαιδευση, Κατάρτιση, Κινητικότητα και Επαγγελματικών Προσόντων προχώρησε στην Σύσταση 

της 20ης Δεκεμβρίου 2012.  
Η Σύσταση εισηγείται στα Κράτη Μέλη (Κ.Μ.) να προσφέρουν στους ανθρώπους την 

δυνατότητα να δείχνουν τι έχουν μάθει εκτός της Τυπικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Σύμφωνα με την Σύσταση τα Κ.Μ. θα πρέπει να θεσπίσουν, το αργότερο μέχρι το 2018 και 

σύμφωνα με τις συνθήκες και ιδιαιτερότητες και με τον τρόπο που κρίνουν σκόπιμο, ρυμίσεις για 

την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. 
Μία ουσιαστική πρόνοια της σύστασης είναι ότι οι πάροχοι εκπαίδευσης/κατάρτισης  να 

διευκολύνουν την πρόσβαση στην τυπική μάθηση ατόμων με επικυρωμένη μή τυπική και άτυπη 

μάθηση. 
Η σύσταση ορίζει την άτυπη μάθηση/εκπαίδευση ως η δια βίου διαδικασία απο την οποία το 

άτομο αποκτά και συσσωρεύει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αντιλήψεις απο τις καθημερινές 

εμπειρίες, απο το περιβάλλον, το σπίτι, εργασία, ταξίδια, αναγνώση βιβλίων, εφημερίδων κλπ. 
Η μη τυπική μάθηση/εκπαίδευση ορίζεται αυτή που παρέχεται στον εργασιακό χώρο. 
Επομένως το κάθε  Κ.Μ. πρέπει να είχε ήδη καθιερώσει μηχανισμούς επικύρωσης της μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης. Η διαδικασία αυτή είναι δύσκολή διότι πρέπει να συσταθούν 

μηχανισμοί επικύρωσης αξιόπιστοι, ρεαλιστικοί και αποδεκτοί για όλα τα επαγγελματα. Παράλληλα 

οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να είναι συμβατοί και συγκρίσιμοι με τους μηχανισμούς των άλλων Κ.Μ. 
Ένα παράδειγμα των πιό πάνω είναι, πως πιστοποιείται/επικυρώνεται η άτυπη εκπαίδευση του 

συγκολλητή ή του σερβιτόρου ή του κρεωπόλη. 
Η σύσταση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους οικονομικούς μετανάστες οι οποίοι πρέπει να 

αποδείξουν την εκπαίδευση/κατάρτιση που κατέχουν στην χώρα υποδοχής τους. 
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Η εισήγηση μου θα παρουσιάσει την Σύσταση της 20ης Δεκεμβρίου 2012. Θα γίνει ιδιαίτερη 

μνεία τί έλαβε υπόψη της  η Ε.Ε.  για να προχωρήσει στην Σύσταση αλλά και τις πραγματικές 

δυσκολίες υπάρχουν στην εφρμογή της 
 
 

"IDENTITIES" PROJECT: NOVEL TEACHING APPROACHES TO 

INTERDISCIPLINARITY FOR STEM CHALLENGES 
 

Nipyrakis Argyris,  
Department of Primary Education, University of Crete 

 
Kokolaki Athanasia,  

Department of Primary Education, University of Crete 
 

Stavrou Dimitris, 
 Department of Primary Education, University of Crete 

 
 

The contemporary societal challenges (e.g. climate change, nanotechnology & innovative 
materials, artificial intelligence) that the young generation has to deal with require new 
interdisciplinary knowledge and skills, in contrast with the disciplinary boundaries between the S-T-
E-M (Science-Technology-Engineering-Mathematics) fields that characterize the current educational 
system. New teaching approaches that will assist students to meaningful integrate knowledge and 
skills from several disciplines are needed, whilst teacher education programs that will focus on 
informed epistemological approaches and models of interdisciplinarity, along with exemplary STEM 
teaching material have to be developed.  

Under this prism, the european program IDENTITIES, through a partnership of 5 universities 
from 4 countries, aims in developing STEM teaching modules for pre-service teacher training both 
in advanced and curricular topics.  In particular, advanced STEM topics, which are intrinsically 
interdisciplinary, such as: a) Artificial Intelligence, b) Nanotechnology applications, c) Quantum 
applications, d) Climate change e) Modelling & Social Networks will be analysed based on an 
interdisciplinary perspective in regard to epistemological, methodological, argumentative and 
linguistic aspects. In parallel, interdisciplinary curricular topics, enlightening “border problems” and 

the dynamic interplay between Mathematics and Physics/Computer Science will be analysed, 
incorporating historical and epistemological aspects. Hence, STEM teaching modules including 
courses, hands-on activities, teacher guides and resources will be developed and disseminated online 
across different european contexts. The modules will be tested and revised through the organization 
of two international summer schools for preservice teachers of Mathematics, Physics and Computer 
Science.  

Outputs of the program will provide guidelines and recommendations for stakeholders for the 
promotion of interdisciplinary and innovative STEM teacher education and is expected to contribute 
at national and European level in filling the gap between school and society by promoting an inclusive 
and sustainable growth of the youth. 

 
 
 

SOME FINDINGS ON PEER TEACHING AND VIDEO LEARNING IN HIGHER 

EDUCATION 
 

Prof. Dr. Maximilian Sailer  
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(Universität Passau) 
 
 
The use of videos in university teaching is not a new innovation. It goes back to the 1960s. 

Nevertheless, the scientific interest in audio-visual media is continuously increasing, especially due 
to the digitisation of universities and the bandwith of technical possibilities  

(Pauschenwein & Lyon 2018). There are various forms and application scenarios of such 
learning videos (cf. Nestmann & Wilhelm 2014; Sailer &; Figas 2015). However, a characteristic 
design feature is the bimodal structure with a simultaneous presentation of visual and auditory 
elements (cf. Kopp et al. 2009, p. 56). It is conspicuous that most  

studies on learning videos concentrate on learning videos created by teachers & lecturers. Those 
videos made by students are not in the centre of interest. Therefore, this study tries to explore the 
meaning, purpose and effects of videos made by students. 

 
 
 

POPULISM AND EXTREMISM IN THE MIDDLE OF SOCIETY, OR: WHEN 

EDUCATION IS NOT USEFUL AND WHEN IT PROTECTS 
 

Prof. Dr. Andreas Zick 
 (Universität Bielefeld) 

 
 
In many European societies, prejudiced right-wing populist and right-wing extremist 

orientations are penetrating the democratic heart of society. They lead to polarisation, divisions and 
conflicts that result in violence. They do not only reach 'isolated groups', but also penetrate the middle 
classes and educated citizens. The middle is becoming radicalised. Communicative campaigns, 
information control and the associated shifts in norms play a role here. The lecture will report from 
research in Germany. It will show how and why anti-democratic orientations are penetrating society, 
especially with the long-term study "Group-Focused Enmity" (since 2002 until today) and studies on 
radicalization. In view of the conference, we will also take a look at educational groups and 
educational factors. At the end, the lecture will ask questions that are pressing: How does education 
deal with radicalisation in society? How does education deal with these radicalizations in society? 
How does education deal with the fact that authoritarian and punitive ideas of education are becoming 
more and more widespread? Do we hope for political education?  If so, what kind of education in 
new communicative societies are we talking about and what kind of political education can research 
propose? 

BLOCH UND PRAXISTHEORIE: BLOCHS BEITRAG ZUM 

PRAXEOLOGISCHEN VERSTÄNDNIS VON BILDUNG UND FORSCHUNG 
 

Prof. Dr. Solvejg Jobst  
 
Im Beitrag diskutiere ich die Potenziale von Blochs Theorie im gegenwärtigen Bildungsdiskurs. 

Vor dem Hintergrund der ökonomisch-neoliberalen Vereinnahmung des Bildungsbegriffs ist eine 
wissenschaftliche Neuformulierung von Bildung dringend notwendig – und zwar eine solche, die den 
ideologischen Dualismus zwischen „Subjekt und Objekt“ und „Theorie und Praxis“ überwindet und 
ein praxeologisches Verständnis von Bildung und Bildungsforschung generiert. Welche Aspekte von 
Blochs Theorien sind hierbei fruchtbar? Zur Beantwortung dieser Frage verknüpfe ich Blochs 

Hoffnungs- und Widerstandsphilosophie mit (neueren) praxistheoretischen Erkenntnissen. Als 
Grundelemente eines durch Bloch inspirierten praxeologischen Verständnisses von Bildung und 
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Bildungsforschung werden herausgestellt: Gesellschaftsveränderung, Desubjektivierung, 

Materialisierung, Autonomie der Praxis und gesellschaftliche Verantwortung.  
 
 
 

STAGING TERROR: THEATRE PRODUCTIONS AS INTERDISCIPLINARY 

CHALLENGE  
 

Prof. Dr. Sabine Coelsch-Foisner  
(Universität 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. 

 
 
 

DIVERSITY IN EDUCATION INSTITUTIONS? –  EXAMPLES OF 

AMBIVALENT ATTITUDES OF STUDENTS IN EDUCATIONAL SCIENCE AND 

KINDERGARDEN TEACHERS IN GERMANY  
 

Prof. Dr. Beate Küpper 
 
While Diversity and anti-Discrimination with respect to several aspects such as ethnic, cultural 

and religious characteristic is a highly proposed value in the European Union, the implementation of 
Diversity is lagging behind. This holds also true for Education Institutions such as Schools and 
Kindergardens. Even more, the value of Diversity is undermined by widely shared prejudices, hate 
speech and conspiracy myths that questions the equality of social groups and effects institutions as a 
whole (e.g. who is recruited as employer, who is more or less encouraged, which implicit and explicit 
rules are in effect). Two empirical studies will be presented that show ambivalent attitudes 
respectively behavior toward Diversity in Education Institutions in Germany. Study I based on 
qualitative and quantitative interviews with Kindergarden teachers. Results indicate that 
Kindergarden teachers are fairly open towards diversity on the one hand side but share at the same 
time attitudes that hinder Diversity such as anti-immigrant and assimilative attitudes; they are more 
open towards diversity with respect to the children than to that of the team (that is usually very 
homogenous). Study II addresses decisions made by students in Educational Science to encourage 
young school kids based; here, we used an experimental design. Results show that a (fictive) child 
with an immigration/lower social class background is less encouraged to visit a school of higher 
education (Gymnasium) than a child with no immigration background/higher social class 
background. Results will be discussed in terms of the challenges when it comes to the implementation 
of Diversity in Educational Institutions including also new challenges arising by right-wing populism, 
hate speech and fake news.  
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

Βασιλείου Κλεοπάτρα 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να περιγράψει τη μη λεκτική επικοινωνία και συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών η οποία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία των 

διαπροσωπικών σχέσεων και κατ’ επέκταση τη διδασκαλία και τη μάθηση. O τομέας της μη λεκτικής 

επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα ευρύς και περιλαμβάνει xαρακτηριστικά που  αναφέρονται  στην 

εκφραστική δυναμική του σώματος (χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου, στάση του σώματος, 

κίνηση της κεφαλής) αλλά και  παραγλωσσικά χαρακτηριστικά του λόγου (παύση, ένταση φωνής, 

ταχύτητα ροής του λόγου) καθώς και τη γενική εντύπωση που προκαλεί το ίδιο το άτομο (αμφίεση, 

μαλλιά, μυρωδιά, καλλωπισμός, γενικότερη εμφάνιση).  
 
Λέξεις Κλειδιά: Μη λεκτική επικοινωνία, μη λεκτική συμεπριφορά, έκφραση προσώπου, 

χωρικός προσανατολισμός, χειρονομίες  

1. Εισαγωγή 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να προσδιοριστεί η μη λεκτική επικοινωνία στην αίθουσα 

διδασκαλίας, γι αυτό και προσδιορίζονται εκφάνσεις συμπεριφοράς που αφορούν στον εκπαιδευτικό 

και στους μαθητές, ενώ λαμβάνεται υπόψη ο συγκεκριμένος χώρος της αίθουσας διδασκαλίας και 

διερευνάται η μη λεκτική επικοινωνία που παρατηρείται μέσα σε αυτόν. Μελετάται: 

• η στάση του σώματος του εκπαιδευτικού,  
• η οπτική επαφή με τους μαθητές του,  
• ο χωρικός προσανατολισμός του μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας,  
• η κίνηση των χεριών και της κεφαλής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται.  

Σε ό,τι αφορά στους μαθητές η προσοχή των μαθητών, η αδιαφορία τους ή η συμμετοχή τους 

στο μάθημα,  προσδιορίζονται στις τρεις κύριες φάσεις της διδασκαλίας, δηλαδή  

• την θεματοποίηση- παρουσίαση της νέας ενότητας  
• την επεξεργασία και  
• τη γενίκευση –άσκηση.  

Στο πρώτο μέρος αναλύεται και προσδιορίζεται η σπουδαιότητα της μη λεκτικής συμπεριφοράς 

και επικοινωνίας στη διεθνή βιβλιογραφία. Στο δεύτερο μέρος, με την επιλογή των μεθοδολογικών 

εργαλείων και τη συλλογή των δεδομένων, γίνεται η επεξεργασία και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα καθώς και η διατύπωση καταληκτικών παρατηρήσεων και προτάσεων. 

2. Κυρίως μέρος 

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο επηρεάζει τη 

συμπεριφορά, τη νοητική κατάσταση ή τα συναισθήματα κάποιου άλλου, χρησιμοποιώντας ένα ή 

περισσότερα μη λεκτικά κανάλια (Παπαδάκη- Μιχαηλίδη, 1998: 16). Εφόσον δε, η διδασκαλία και 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

65 

η μάθηση θεωρούνται σε κάθε περίπτωση διαδικασίες επικοινωνίας (Winkel, 1986:79), η διερεύνηση 

της μη λεκτικής επικοινωνίας  στην αίθουσα διδασκαλίας εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή έρευνας 

της επικοινωνίας και αναφέρεται στις σχέσεις αλληλεπίδρασης που παρατηρούνται στην ομάδα της  

σχολικής τάξης.  
Μελετήθηκε η στάση και η θέση του σώματος του εκπαιδευτικού, η οπτική  επαφή με τους 

μαθητές του, ο χωρικός του προσανατολισμός μέσα στη σχολική τάξη, η κίνηση των χεριών και της 

κεφαλής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η προσοχή των μαθητών, η αδιαφορία τους 

και η συμμετοχή τους στο μάθημα. Αυτά τα στοιχεία προσδιορίζονται  στις  τρεις κύριες φάσεις της 

διδασκαλίας, δηλαδή τη  θεματοποίηση - παρουσίαση της νέας ενότητας, την επεξεργασία  και  τη 

γενίκευση – άσκηση  (Κοσσυβάκη, 1998: 211). 

2.1. Μέθοδος της έρευνας   

 Η   υπόθεση εργασίας  διατυπώνεται ως εξής: 
Η μη λεκτική επικοινωνία του εκπαιδευτικού και των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας αποτελεί 

μια εξίσου σημαντική πτυχή με τη λεκτική επικοινωνία, η οποία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, αλλά και το ψυχολογικό κλίμα της τάξης, ενώ ταυτόχρονα είναι 

συνάρτηση α) του φύλου του εκπαιδευτικού, β) της  τάξης  στην οποία διδάσκει, γ) των ετών υπηρεσίας 

του, δ) του φύλου του μαθητή. 

Οι επιμέρους υποθέσεις εργασίας θα μπορούσαν να διατυπωθούν ως εξής: 

•    Η εκφραστικότητα  του προσώπου του εκπαιδευτικού και η κίνηση των χεριών, 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των μαθητών. 
•  Κινητική: ο χωρικός προσανατολισμός του εκπαιδευτικού στην αίθουσα διδασκαλίας και η 

στάση του σώματος ποικίλλουν ανάλογα με τις φάσεις  διδασκαλίας, ενώ η εκφραστική 

δυναμική  των χεριών και της κεφαλής είναι συνάρτηση των φάσεων διδασκαλίας. 
•  Η ύπαρξη οπτικής επαφής μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών αποτελεί παράγοντα 

επικέντρωσης και διατήρησης της προσοχής των μαθητών  στο διαπραγματευόμενο θέμα, 

έτσι ώστε ακόμα και η παροδική απουσία οπτικής επαφής να μη  διαταράσσει την προσοχή 

των μαθητών στο μάθημα. 

 Διερευνάται  αν η μη λεκτική επικοινωνία επηρεάζεται από ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως 

είναι: 

• Το φύλο του εκπαιδευτικού 
• Η τάξη                                        
• Τα έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού 

Αναφορικά με το μαθητή διερευνώνται οι εξής ανεξάρτητες μεταβλητές: 

• Το φύλο του μαθητή 
• Η τάξη                                                                 

2.2.Μεθοδολογική προσέγγιση  

Η οργάνωση, ανάλυση και επεξεργασία του εμπειρικού υλικού οργανώθηκε σε τρεις (3) 

θεματικές περιοχές: 
Ι. Τη μη λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, με δείκτες: 

•  Το χωρικό προσανατολισμό στην αίθουσα διδασκαλίας, αναφορικά με τέσσερις ζώνες 
•  Την έκφραση του προσώπου του κατά τη διδασκαλία 
•  Τις κινήσεις των χεριών 
•  Την κίνηση της κεφαλής 
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•  Την οπτική επαφή με τους μαθητές 
•  Τη στάση του σώματός του 

ΙΙ. Τη μη λεκτική συμπεριφορά των μαθητών, με δείκτες: 

• Την προσοχή 
• Την αδιαφορία 
• Τη συμμετοχή στο μάθημα 
• Τις εκφράσεις προσωπικής ενασχόλησης 
• Την επιθετικότητα 

ΙΙΙ. Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης, με δείκτες: 

• Την ικανοποίηση 
•  Τη διενεκτικότητα 
•  Την ανταγωνιστικότητα 
•  Τη δυσκολία 
•  Τη συνεκτικότητα 
•  Την εικόνα του δασκάλου. 

2.3. Οι τεχνικές συλλογής των δεδομένων 

Για τη συλλογή του εμπειρικού υλικού και τη διαπραγμάτευση των υποθέσεων εργασίας 

επιλέχτηκαν οι παρακάτω τεχνικές: 
-Παρατήρηση: Κωδικοποιημένη παρατήρηση: Μικροανάλυση  μη λεκτικής συμπεριφοράς 

εκπαιδευτικών και μαθητών στα τρία πρώτα πεντάλεπτα των τριών φάσεων διδασκαλίας, ανά δέκα 

δευτερόλεπτα. 

•  Εκπαιδευτικών Β΄-Δ΄τάξης (8+8 δάσκαλοι – 8+8 δασκάλες, Ν=32)  
•  Μαθητών Β΄-Δ΄τάξης (32+32 μαθητές – 32+32 μαθήτριες. Για τον/την κάθε εκπαιδευτικό 

επιλέχτηκαν 4 μαθητές, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, Ν=128). 

-Ερωτηματολόγιο: Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ψυχολογικού κλίματος της τάξης (my class 

inventory), έχει μεταφραστεί από τον κ. Ματσαγγούρα και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ευρέως από τον 

ίδιο και τους συνεργάτες του (Ματσαγγούρας, 2001:190): 

•  σε μαθητές Β΄τάξης (σύνολο 271) 
•  σε μαθητές Δ΄τάξης (σύνολο 299, Ν=570) 

2.4. Το δείγμα της έρευνας 

•  Εκπαιδευτικοί: 
• Η σύνθεση του δείγματος ως προς τα έτη υπηρεσίας, είναι η εξής: το 31,25% (1) των 

εκπαιδευτικών (Ν=10) είχε έτη υπηρεσίας 7-15 έτη, το 37,5%  (Ν=12) είχε 16-25 έτη, ενώ το 

31,25% (Ν=10) είχε 26–35 έτη υπηρεσίας. 
• Μαθητές: 
•  Για τον κάθε δάσκαλο και την κάθε δασκάλα επιλέχτηκαν να μελετηθούν 4 μαθητές, 2 αγόρια 

και 2 κορίτσια.  Το 50% του μαθητικού πληθυσμού (Ν=64) είναι αγόρια και το άλλο 50% 

(Ν=64) είναι κορίτσια.  
• Στο  ερωτηματολόγιο (κλίμακα μέτρησης ψυχολογικού κλίματος τάξης) απάντησαν όλοι οι 

μαθητές των τάξεων (Ν=570), εκ των οποίων, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα 2,  το 52,5 

% (Ν=299) ανήκε στη Δ΄τάξη και το 47,5% (Ν=271) ανήκε στη Β΄τάξη και το 53,5% των 

μαθητών (Ν=305) είναι αγόρια και το 46,5% (Ν=265) είναι κορίτσια.  



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

67 

2.5. Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση 

Η αξιοπιστία των κατηγοριών (παραγόντων) με το συντελεστή εσωτερικής συνέπειας alpha του 

Cronbach. Ο έλεγχος έδειξε πως ο συντελεστής για την ικανοποίηση είναι α=0,53, για τη 

διενεκτικότητα α=0,64, για την ανταγωνιστικότητα α=0,54, για τη δυσκολία α=0,67, για τη 

συνεκτικότητα α=0,67 και για την εικόνα του δασκάλου είναι α=0,53.  
Σύμφωνα με το είδος της μελέτης  η στατιστική ανάλυση  έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 

10.0 σε δύο επίπεδα: Μονομεταβλητή και διμεταβλητή ανάλυση: 

•   Μονομεταβλητή ανάλυση:  Υπολογισμός των κατανομών, των μέσων όρων και άλλων 

περιγραφικών στατιστικών. 
•   Διμεταβλητή ανάλυση:  Έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών μεταξύ 

των μέσων όρων. Καταρχήν η κάθε εξαρτημένη μεταβλητή ελέγχθηκε με ιστόγραμμα 

(histogram) και με το Kolmogorov- Smirnoff test αν έχει κανονική κατανομή. Στην 

περίπτωση κανονικής κατανομής χρησιμοποιήθηκε παραμετρική ανάλυση. Συγκεκριμένα για 

ανεξάρτητη μεταβλητή με δύο κατηγορίες, για τον έλεγχο των μέσων όρων σε σχέση με τη 

συνεχή μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε το t-test ανεξαρτήτων ζευγών. Οι δύο κατηγορίες 

εξετάστηκαν ως προς την ομοιογένεια ή ανομοιογένεια της διασποράς τους και επιλέχθηκε η 

αντίστοιχη τιμή. Για ανεξάρτητη μεταβλητή με περισσότερες από δύο κατηγορίες 

χρησιμοποιήθηκε  η Απλή Ανάλυση Διασποράς (ANOVA) η οποία εξετάζει αν υφίσταται μια 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ μιας ανεξάρτητης και μιας εξαρτημένης μεταβλητής. 

Επειδή όμως δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των ομάδων, 

χρησιμοποιήθηκαν τα  test Scheffe΄ και Duncan. Στην περίπτωση μη κανονικής κατανομής 

χρησιμοποιήθηκε μη παραμετρική ανάλυση  δύο ανεξαρτήτων ζευγών για ανεξάρτητη 

μεταβλητή με δύο κατηγορίες και μη παραμετρική ανάλυση ανεξαρτήτων ζευγών για 

ανεξάρτητη μεταβλητή με περισσότερες από δύο κατηγορίες. 

2.6. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.6.1. Μονομεταβλητή ανάλυση 

2.6.1.1. Xωρικός προσανατολισμός 

Στην αίθουσα διδασκαλίας, οι  κινήσεις του εκπαιδευτικού που αφορούν στο χώρο, ποικίλλουν. 

Στις τρεις φάσεις διδασκαλίας οι διαφοροποιήσεις  της χωρικής κίνησης διακρίνονται από μια τάση 

του εκπαιδευτικού να προτιμά το πρόσθιο τμήμα της αίθουσας διδασκαλίας σε ποσοστό 22,9%, 

20,4%, 6,6% ανάλογα στις τρεις φάσεις διδασκαλίας. 

2.6.1.2. Έκφραση προσώπου 

Η δεύτερη έκφραση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, όπως καταγράφηκε από την 

ερευνήτρια, αναφέρεται στην έκφραση του προσώπου. Οι διάφορες εκφράσεις του προσώπου που 

παρατηρήθηκαν ταξινομούνται όπως ήδη έχουμε αναφέρει, για την καλύτερη στατιστική τους 

επεξεργασία σε τρεις κατηγορίες, ήτοι: στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι εκφράσεις προσώπου 

που είναι θετικές (δηλαδή 1-6), στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι εκφράσεις που είναι 

αρνητικές (δηλαδή 7-11), ενώ η τρίτη περιλαμβάνει εκφράσεις προσώπου ουδέτερες (δηλαδή 12-17). 
Η έκφραση του προσώπου που υπερισχύει στις τρεις φάσεις διδασκαλίας είναι η θετική, σε πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό, 24,8%, 24,1% και 25% αντίστοιχα στις τρεις φάσεις διδασκαλίας.  

2.6.1.3. Κίνηση   χεριών 

Τα χέρια έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κινήσεις πολλές και ποικίλες. Οι έξι 

κατηγορίες που αναλύονται στην παρούσα μελέτη, αναφέρονται σε κινήσεις των εκπαιδευτικών που 

συνοδεύουν το λόγο και απευθύνονται στους μαθητές, αλλά και σε κινήσεις που κατευθύνονται προς 
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το ίδιο το άτομο. Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία  περιλαμβάνει κινήσεις διδακτικές (8,8%, 

5,7%,6,7%) η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει κινήσεις που σχετίζονται με τα διδακτικά μέσα (6,4% 

5,4%, 4,9%), η τρίτη κατηγορία κινήσεις προσωπικής ενασχόλησης (7,2%, 7,1%, 7,6%), η τέταρτη 

κατηγορία κινήσεις προσέγγισης προς το μαθητή, η πέμπτη κατηγορία  περιλαμβάνει κινήσεις 

σχετικές με τη διδασκαλία και η έκτη κατηγορία, περιλαμβάνει κινήσεις των χεριών που 

κατευθύνονται στο ίδιο το άτομο, ασυνείδητες (3,2%, 2,7%, 3%). 

2.6.1.4. Κίνηση της κεφαλής  

Η  κίνηση της κεφαλής κατά την επικοινωνία στη διδασκαλία ποικίλλει. Η θετική κίνηση της 

κεφαλής καταλαμβάνει ένα υψηλό ποσοστό στην πρώτη φάση (14,9%), το οποίο δείχνει ελαφρώς  

χαμηλότερο στις άλλες δύο (14,2% & 13,3% αντίστοιχα). Και η ουδέτερη κίνηση της κεφαλής είναι 

υψηλή (11,3%, 12,8%, 10,1% αντίστοιχα στις τρεις φάσεις διδασκαλίας), ενώ η αρνητική 

παρατηρείται σε μικρότερο ποσοστό (5,4%, 1,4%, 4,7%). 

2.6.1.5. Οπτική επαφή 

Η χωρική κίνηση του βλέμματος του εκπαιδευτικού  φαίνεται να κυριαρχεί στην πρώτη φάση 

(12%)  και να εξασθενεί στις επόμενες (9,5% και 9% αντίστοιχα), κάτι αναμενόμενο, αφού ο 

εκπαιδευτικός κατά την παρουσίαση της νέας ενότητας συγκεντρώνει τα βλέμματα των μαθητών του. 

Το βλέμμα του εκπαιδευτικού για παιδαγωγικούς σκοπούς, δηλαδή η ενθάρρυνση σε μαθητή, η 

επίπληξη, η επιβράβευση κ.λ.π. παρατηρείται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό καθ’όλη τη διάρκεια της 

διδασκαλίας  (14,3%, 14,5% και 13,3% αντίστοιχα στις φάσεις διδασκαλίας). Το βλέμμα που 

σχετίζεται με τη διδασκαλία, δηλαδή με εποπτικό υλικό, με διόρθωση ασκήσεων και με τον πίνακα 

από την πρώτη στην τρίτη φάση φαίνεται ν’ αυξάνεται (3,8%, 5,4% και 7,5% αντίστοιχα), ίσως 

επειδή στην τρίτη φάση ο εκπαιδευτικός  ασχολείται περισσότερο με τον έλεγχο των εργασιών των 

μαθητών.   Η απουσία οπτικής επαφής κατέχει το μικρότερο ποσοστό στην αίθουσα διδασκαλίας, με 

πιο ανεβασμένο ποσοστό στη δεύτερη φάση (3,9%), δηλαδή στην επεξεργασία, που ο εκπαιδευτικός 

ρωτάει μεν τους μαθητές, αλλά χωρίς να κοιτάζει πάντα κάποιον συγκεκριμένα. 

 2.6.1.6. Στάση του σώματος  

Το πλεονέκτημα της όρθιας θέσης, που δεν έχει ο μαθητής,  δίνει τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό ποικιλίας κινήσεων  στις διάφορες φάσεις διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, το πρόσθιο 

μέρος του σώματος του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές παρατηρείται σε  μεγάλο ποσοστό στην 

πρώτη φάση, δηλαδή κατά την παρουσίαση της νέας ενότητας, ενώ όσο η διδασκαλία προχωρά, το 

ποσοστό μειώνεται (15,2%, 12,2% και 8,1% αντίστοιχα στις τρεις φάσεις διδασκαλίας). Αντίθετα, 

το πλαϊνό τμήμα του σώματος, βλέπουν οι μαθητές πολύ λιγότερο στο ξεκίνημα του μαθήματος 

(12,6% στη φάση Ι) ενώ παρατηρείται αύξηση του ποσοστού ως και την τρίτη φάση (14,6% και 

17,4% αντίστοιχα στη φάση ΙΙ και ΙΙΙ). Η πλάτη του εκπαιδευτικού είναι στραμμένη στους μαθητές 

περισσότερο στην πρώτη φάση (3,8%), ενώ μειώνεται στη δεύτερη και τρίτη φάση διδασκαλίας 

(3,1% και 2,3% αντίστοιχα), ίσως επειδή σ’αυτό το αντικείμενο διδασκαλίας ενδείκνυται 

περισσότερο η χρήση του πίνακα.   Πίσω από τους μαθητές ο εκπαιδευτικός βρίσκεται λιγότερο στην 

πρώτη φάση (1,3%), κυρίως στη δεύτερη, κατά την επεξεργασία του μαθήματος (2,5%) και λίγο στην 

τρίτη (1,8%). Σκυμμένος στα θρανία των μαθητών ο εκπαιδευτικός βρίσκεται κυρίως στην τρίτη 

φάση (3,7%), όπου κατά την εμπέδωση βοηθά ή ελέγχει τους μαθητές στις ασκήσεις του μαθήματος. 

Στη μέση ομάδας βρέθηκε μόνο ένας εκπαιδευτικός από το δείγμα (Ν=32), στη δεύτερη φάση  

(0,1%).     

2.6.2. Διμεταβλητή ανάλυση 

Η σύγκριση της διαφοράς των μέσων όρων σε σχέση με το φύλο ανέδειξε ότι οι  μέσοι όροι 

των τιμών τους  είναι αντίστοιχα M=1,5 και M=1,8 κι ενώ φαίνεται πως  υπάρχει μια διαφορά μεταξύ 
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τους στην πρώτη φάση, όμως δεν είναι στατιστικώς σημαντική (p=0,92 sd=0,4841 και 0,5505 

αντίστοιχα., df= 30). Στη φάση ΙΙ οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα δεν  είναι  στατιστικώς 

σημαντικές επίσης. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές  (p= 0,632,  
df=30) στα δύο φύλα των εκπαιδευτικών (Μ= 1,8 για τους δασκάλους και Μ=1,9 για τις δασκάλες). 

Στη φάση ΙΙΙ, η σύγκριση των μέσων όρων (Μ=2,16 και Μ=1,94) σε σχέση με την ανεξάρτητη 

μεταβλητή  «φύλο» έδειξε επίσης πως οι διαφορές αυτές ανάμεσα στα δύο φύλα δεν είναι 

στατιστικώς σημαντικές (p= 0,449, όπου  df=27,7, και  t=0,768). 
Στη σύγκριση των δύο τάξεων, τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 
Αν και υπάρχουν κάποιες εμφανείς διαφορές στον χωρικό προσανατολισμό του εκπαιδευτικού 

στις τάξεις Β΄και Δ΄, με μια τάση μεγαλύτερης κινητικότητας στη Β΄, όμως η διαφορά (Μ=1,70 & 

Μ=1,69) δεν είναι στατιστικώς σημαντική  (p= 0,991, t= 0,11,  df=30 και  sd= 0,5148 και 0,5715 

αντίστοιχα). Στη δεύτερη και τρίτη φάση, η σύγκριση των μέσων όρων σε σχέση με την ανεξάρτητη 

μεταβλητή «τάξη» (Μ=1,97 για τη Β΄και Μ=1,76 για τη Δ΄και Μ=1,97 & Μ=1,76)) έδειξε πως οι 

διαφορές στο χωρικό προσανατολισμό δεν είναι επίσης στατιστικώς σημαντικές (p=0,354, df=30 & 
t = 0,941) αντίστοιχα (p=0,476, df= 26,642, t= 0,724). 

Όσον αφορά στην ανεξάρτητη μεταβλητή  «έτη υπηρεσίας» των εκπαιδευτικών που αποτελούν 

το δείγμα, έχουμε χωρίσει τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, δηλαδή εκπαιδευτικοί που έχουν 

από  5 έως 15 έτη υπηρεσίας, στις τρεις φάσεις διδασκαλίας δεν έχουν μεγάλες διαφορές στον χωρικό 

τους προσανατολισμό. Ωστόσο οι λίγες διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις κατηγορίες που 

αφορούν τα έτη υπηρεσίας για τη φάση Ι στη σύγκριση των μέσων όρων (Μ=1,77 & Μ=1,73 & 

Μ=1,59), δεν είναι στατιστικώς σημαντικές (F=0,958 και p=0,396).  Οι διαφορές ανάμεσα  στις τρεις 

κατηγορίες εκπαιδευτικών στη φάση ΙΙ και III, όπως φάνηκε από τη σύγκριση των μέσων όρων 

(Μ=2,03 & Μ=1,90 & Μ=1,65) με τη μεταβλητή «έτη υπηρεσίας»,  δεν είναι στατιστικώς 

σημαντικές επίσης (F= 1,227, p =0,308).   

3. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η μη λεκτική επικοινωνία στη αίθουσα διδασκαλίας 

φαίνεται να διαμορφώνεται ως εξής:   Ο εκπαιδευτικός κατά το μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής 

ώρας βρίσκεται στο χώρο της αίθουσας μεταξύ του πίνακα και των θρανίων των μαθητών, στο 

πρόσθιο τμήμα της αίθουσας, εκεί που όντας όρθιος τον βλέπουν όλοι οι μαθητές, αλλά και τους 

βλέπει. Η έκφραση που διατηρεί στο πρόσωπό του είναι κυρίως θετική, ενώ ανάλογα με την τάξη 

στην οποία βρίσκεται χρησιμοποιεί πολλές χειρονομίες που συνοδεύουν το λόγο του, αλλά και 

δραστηριότητες μετάθεσης που τον απαλλάσσουν από εσωτερικές εντάσεις, συνεπώς ανοίγει 

δρόμους επικοινωνίας με τους μαθητές του. Αν σκεφτούμε δε πως η θετική έκφραση του προσώπου 

και ειδικά το χαμόγελο  επηρεάζει θετικά τη μάθηση (Tausch & Tausch, 1981:79) και παρακινεί το 

μαθητή ν’ ασχοληθεί με το αντικείμενο, δραστηριοποιεί τη σκέψη του κι έχει θετική επίδραση στη 

μάθηση ( Keith et all, 1974: 30), αλλά και αποτελεί προϋπόθεση, η οποία επηρεάζει θετικά την 

επίδοση των μαθητών (Βαyes, 1970), τότε, το υψηλό ποσοστό εμφάνισης θετική έκφρασης στο 

πρόσωπο του εκπαιδευτικού, αποτελεί εποικοδομητική βάση για την επιτυχή διεξαγωγή της 

διδασκαλίας, τη συμμετοχή και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών. Η κίνηση της 

κεφαλής, ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευτικών, είναι κυρίως θετική με μια τάση ουδετερότητας, 

ενώ η οπτική επαφή, ανάλογα με το φύλο του εκπαιδευτικού, υπερέχει για παιδαγωγικούς σκοπούς, 

αλλά  και υφίσταται σε χωρική κίνηση. Όταν ο εκπαιδευτικός  είναι ομιλητής, η κεφαλή συνήθως 

παραμένει σε όρθια θέση, κάτι που δείχνει αυτοπεποίθηση (Birdwhistel, 1963) ή ακολουθεί μέσω 

της οπτικής επαφής το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. Aυτό σημαίνει πως ή ακολουθεί το 

αντικείμενο που ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές, ή διατηρεί μια κλίση στο πλάι, λόγω ομιλίας 

εκπαιδευτικού και ταυτόχρονης χρήσης του πίνακα.  Η θέση του σώματος ανάλογα με το φύλο και 

την ηλικία του εκπαιδευτικού, αφορά σε όλους τους μαθητές στην αρχή της διδασκαλίας, αλλά και 

ένα μόνο μέρος αυτών κατά τη διάρκεια αυτής. Επειδή δε, ο εκπαιδευτικός μιλά κατά το μεγαλύτερο 
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μέρος της διδακτικής ώρας (Flanders, 1970:106), η κίνηση της κεφαλής που παρατηρήθηκε με 

μεγαλύτερη συχνότητα είναι η ουδέτερη. 
 Παρατηρείται συνεπώς μια ανεπτυγμένη μη λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στη 

σχολική τάξη, η οποία όμως μοιάζει ν’ ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη διαδικασία. Το ότι μόνο εν 

μέρει εξαρτάται από άλλους εξωτερικούς παράγοντες, δείχνει μια τυποποίηση που σύμφωνα με τα 

ευρήματα ελάχιστα και υπό προϋποθέσεις αποφεύγεται. Με τη συνήθη διαδικασία δε που 

εκδηλώνεται μέσω του αντικειμένου διδασκαλίας, η μη λεκτική επικοινωνία του εκπαιδευτικού και 

των μαθητών, δεν εμπεριέχει αυτό το στοιχείο της σχέσης, το οποίο, εκτός του ότι αποτελεί ένα από 

τα δύο στοιχεία της διδασκαλίας, όταν δημιουργείται και δεν είναι παροδικό μεταξύ των 

επικοινωνούντων προσώπων, αποτελεί στοιχείο της επιτυχούς αλληλεπίδρασης και ικανοποιεί τα 

μέλη που συμμετέχουν στην επικοινωνία (Hinde, 1981:17).     
Οι μαθητές ως επί το πλείστον προσέχουν τον εκπαιδευτικό, κατά τη διδασκαλία, ενώ 

αναπτύσσουν μια μεγαλύτερη συμμετοχή προς το τέλος της διδακτικής ώρας, η οποία έχει τη μορφή 

της ατομικής εργασίας, δηλαδή ο μαθητής δουλεύει ήσυχα ως επί το πλείστον στο βιβλίο του. Έχει 

αποδειχτεί, πως τα παιδιά είναι πιο δεκτικά σε μη λεκτικά σήματα (Blurton Jones, 1972: 287), κάτι 

που σημαίνει πως, αφού αναπτύσσει ο μαθητής τόσο έντονη  προσοχή, αντιδρά στη μη λεκτική 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού με παθητικό τρόπο. Η εικόνα της τάξης στον ανίδεο παρατηρητή 

ίσως να φαινόταν αρκετά καλή, με τους μαθητές να μην εκδηλώνουν καν επιθετική συμπεριφορά, 

όμως η οιονεί προσοχή των μαθητών και η παθητική συμμετοχή που αναπτύσσουν, αν τα συνδέσουμε 

με τα ευρήματα από το ψυχολογικό κλίμα της τάξης που φαίνεται να διέπεται από εντάσεις και 

διενεκτικότητες, δείχνουν πως αυτό που ενώνει τελικά τη μη λεκτική συμπεριφορά εκπαιδευτικού 

και μαθητών δεν είναι η σχέση που αναπτύσσουν μεταξύ τους, αλλά μόνο το αντικείμενο 

διδασκαλίας.  
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δίνει στους μαθητές του θετική εικόνα. Αυτό όμως δεν είναι 

απόλυτα σαφές, διότι όπως δείχνουν τα ευρήματα του ψυχολογικού κλίματος της τάξης η εικόνα του 

εκπαιδευτικού δεν είναι η καλύτερη. Αξιόλογο εύρημα είναι πως την οπτική επαφή ο εκπαιδευτικός 

τη χρησιμοποιεί καταρχήν για παιδαγωγικό σκοπό: στο ξεκίνημα του μαθήματος η οπτική επαφή 

αφορά στη χωρική κίνηση του βλέμματος περισσότερο, όσο δε το μάθημα προχωρά στο τέλος του, 

διαφαίνεται μια ανάπτυξη οπτικής επαφής που σχετίζεται με τη διδασκαλία. Η στάση του σώματος 

αφορά στη θέση του σώματος του εκπαιδευτικού σε σχέση με τους μαθητές. Στο ξεκίνημα του 

μαθήματος το πρόσθιο τμήμα του κορμού του εκπαιδευτικού είναι κυρίως στραμμένο στους μαθητές, 

ενώ όσο προχωρά η διδασκαλία ο εκπαιδευτικός είναι γυρισμένος στο πλάι, ή στρέφει την πλάτη 

στους μαθητές, όταν γράφει στον πίνακα, ή σκύβει στα θρανία τους να ελέγξει τα τετράδιά τους. 

Διαφαίνεται εδώ μια τάση του εκπαιδευτικού να ξεκινά το μάθημα με το  σώμα στραμμένο προς τους 

μαθητές, σε όρθια θέση στο πρόσθιο τμήμα της αίθουσας, κάτι που όπως ήδη αποδείχτηκε, δηλώνει 

την υπεροχή και την αυτοπεποίθησή του ( Mehrabian, 1969). Προς το τέλος της διδασκαλίας, η τάση 

αυτή μειώνεται και ο εκπαιδευτικός στρέφει με μεγαλύτερη συχνότητα το πλαϊνό τμήμα του  

σώματός του προς τους μαθητές. Η στροφή του σώματος του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές, 

δείχνει τη θετική του συμπεριφορά (Harper, Wiens, Matarrazo, 1975:491-497), ενώ η στροφή του 

πλαϊνού τμήματος του κορμού προς αυτούς, αφήνει οπωσδήποτε έξω από το οπτικό του πεδίο, 

περίπου τους μισούς μαθητές της τάξης, με τους οποίους, μη λεκτικά τουλάχιστον, δεν δείχνει να 

επικοινωνεί. 

3.1. Μαθητές 

Τα ευρήματα δείχνουν πως οι μαθητές ως επί το πλείστον προσέχουν στο μάθημα και στον 

εκπαιδευτικό που διδάσκει. Στο ξεκίνημα του μαθήματος προσέχουν πολύ περισσότερο, κάτι που 

δείχνει πως οι μαθητές είναι ξεκούραστοι από το διάλειμμα, ή ο εκπαιδευτικός κατά την εισαγωγή 

του στη νέα ενότητα καταφέρνει να αναπτύξει το ενδιαφέρον τους, ή και τα δύο.   Κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας η προσοχή μειώνεται, αν και εξακολουθεί να διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό κατά 

τη διάρκεια της διδασκαλίας, ενώ παράλληλα αυξάνεται η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα. Η 
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αδιαφορία εντείνεται προς το τέλος του μαθήματος, κάτι που δείχνει πως οι μαθητές κουράστηκαν. 

Η τάση που διακρίνεται είναι, οι μαθητές της Δ΄ταξης να προσέχουν περισσότερο, ενώ οι μαθητές 

της Β΄τάξης να συμμετέχουν πιο πολύ.  
Οι μαθητές που έχουν δάσκαλο φαίνεται να προσέχουν περισσότερο, αλλά και ν’ αναπτύσσουν 

μεγαλύτερη αδιαφορία για το μάθημα, ενώ οι μαθητές που έχουν δασκάλα συμμετέχουν περισσότερο 

και αναπτύσσουν πιο έντονη προσωπική ενασχόληση.  

3.2. Ψυχολογικό κλίμα της τάξης 

Τα ευρήματα της έρευνας που αφορούν στη διαμόρφωση του ψυχολογικού κλίματος της τάξης 

διαφοροποιούνται από τα ευρήματα σχετικών ερευνών (Κουλουμπαρίτση 2000, Ματσαγγούρας, 

2001). Βλέπουμε δηλαδή ότι τα αρνητικά στοιχεία (διενεκτικότητα 19,1% και ανταγωνιστικότητα 

16,6%) υπερτερούν σε σχέση με τα θετικά στοιχεία (ικανοποίηση 18,6% και συνεκτικότητα 14%) 
των τάξεων. Αυτό συμβαίνει ίσως γιατί η ομάδα στη σχολική τάξη δεν δρα όπως θα περίμενε κανείς: 

συλλογικά, πράγμα που επιβεβαιώθηκε και από τη μη λεκτική συμπεριφορά των μαθητών. 
Η ικανοποίηση εξαρτάται από την τάξη στην οποία βρίσκεται ο μαθητής και μάλιστα είναι πιο 

έντονη στη Δ΄τάξη, ενώ μεγαλύτερη ικανοποίηση νιώθουν τα κορίτσια και ειδικά όταν ο 

εκπαιδευτικός είναι άνδρας. Η διενεκτικότητα εξαρτάται από την τάξη στην οποία βρίσκεται ο 

μαθητής και από το φύλο του επίσης. Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την τάξη στην οποία 

ανήκει ο μαθητής και είναι μεγαλύτερη στους μαθητές της Δ΄τάξης, και ειδικά στις τάξεις που 

διδάσκει δάσκαλος. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα μαθηματικά εξαρτάται από το 

φύλο του εκπαιδευτικού, αλλά και από το φύλο του μαθητή. Η συνεκτικότητα εξαρτάται από την 

τάξη στην οποία βρίσκεται ο μαθητής και μάλιστα αναπτύσσεται περισσότερο στη Δ΄τάξη, στα 

αγόρια και μάλιστα στις τάξεις που διδάσκει άνδρας εκπαιδευτικός. Η εικόνα του εκπαιδευτικού 

εξαρτάται από την τάξη που βρίσκεται ο μαθητής,  οι δε μαθητές της Β΄τάξης  έχουν καλύτερη  εικόνα 

για το  δάσκαλό τους.  

4. Προτάσεις 

Επειδή τα παιδιά είναι πιο δεκτικά σε μη λεκτικά σήματα (Βlurton Jones, 1972:287) και η μη 

λεκτική επικοινωνία επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά του άλλου (Argyle, 1970, 

Mehrabian,1969), γίνεται εμφανές πως βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη μη λεκτική συμπεριφορά 

του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να βελτιωθεί η σχέση του με τους μαθητές και ν’ αναπτυχθεί αβίαστα 

στην αίθουσα διδασκαλίας μια μορφή επικοινωνίας εποικοδομητική για το μαθητή, αλλά και για τον 

εκπαιδευτικό, μια επικοινωνία όπου ο πομπός και ο δέκτης θα εναλλάσσουν τους ρόλους τους και θα 

ανατροφοδοτούνται. 
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Περίληψη 

Στη παρούσα μελέτη, μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, γίνεται προσπάθεια 

αποσαφήνισης αλλά και διερεύνησης του σχολικού κλίματος, ως ένας παράγοντας που συμβάλλει 

και ενισχύει αποτελεσματικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Το σχολικό κλίμα έχει χαρακτηριστεί από 

πολλούς μελετητές ότι είναι ένας από τους λίγους κρίσιμους παράγοντες που προάγουν την 

αποτελεσματικότητα και την επιτυχία του σχολείου. Η επίτευξη των στόχων μιας σχολικής μονάδας, 

η λειτουργία, η απόδοση και η παραγωγικότητά της διευκολύνονται όταν υπάρχουν ξεκάθαροι και 

αποδεκτοί στόχοι, κάθετη και οριζόντια επικοινωνία, συνεκτικότητα μεταξύ των μελών, υψηλό 

ηθικό, αυτονομία, προσαρμογή στις συνθήκες του περιβάλλοντος και ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων (Sergiovanni and Starratt, 1998). Τέλος στα πλαίσια αυτής της μελέτης, γίνεται 

προσπάθεια να διερευνηθεί σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο το σχολικό κλίμα μέσα από διάφορες 

παραμέτρους, όπως είναι η επικοινωνία, η συνεργασία, η οργάνωση-διοίκηση και οι διαπροσωπικές 

σχέσεις, όπως και η παρουσίαση της έννοιας του σχολικού κλίματος και η επίδραση του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Λέξεις κλειδιά: Σχολικό κλίμα, παράγοντας ενίσχυσης, εκπαιδευτική διαδικασία 

1. Εισαγωγή 

Η ύπαρξης ενός θετικού σχολικού κλίματος στην μάθηση και την εκπαίδευση των μαθητών 

επιδρά άμεσα στη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και την ανάπτυξη τους. Το σχολικό κλίμα 

αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που έχουν εντοπίσει οι ερευνητές, δεδομένου ότι 

παίζει ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχία του σχολείου ως χώρου μάθησης και συμβάλλει θετικά στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.  Θεωρείται ένας από τους παράγοντες, που χαρακτηρίζει κάποιο 

σχολείο ως αποτελεσματικό, γιατί όπως υποστηρίζεται από πολλούς μελετητές επηρεάζει την ψυχική 

διάθεση, τον ενθουσιασμό, την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Σε ένα 

ευνοϊκό για τη σχολική μάθηση κλίμα κυριαρχεί πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας 

ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού, αλλά και των εκπαιδευτικών με τον διευθυντή της 

σχολικής μονάδας με απώτερο στόχο η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των μαθητών. 

2.1  Παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα 

Ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα ο Hoy και Miskel (1987), 
παρατήρησαν ότι το τελευταίο μπορεί να εκληφθεί ως «η προσωπικότητα του σχολείου, δηλαδή η 

προσωπικότητα στο άτομο είναι ό,τι το κλίμα στην οργάνωση». Αυτή λοιπόν η προσωπικότητα, 

διαπλάθεται ή επηρεάζεται από τη δομή και όλα τα υπο-συστήματα της οργάνωσης. Σύμφωνα με τον 

Σαΐτη (2002), τα υποσυστήματα ή οι παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα του σχολείου -ή 

γενικότερα ενός οργανισμού- είναι οι ακόλουθοι: 

• Η Δομή: Όσο πιο αυστηρά οργανωμένος είναι ο οργανισμός, δηλαδή το σχολείο, τόσο πιο 

κλειστό και απειλητικό φαίνεται το περιβάλλον (Ζαβλανός, 2002). Αντίθετα, όσο 

απουσιάζουν οι αυστηρές προδιαγραφές, όσο μεγαλύτερη ατομική ελευθερία και βούληση 

παρέχεται στον εκπαιδευτικό και όσο επιδεικνύεται ενδιαφέρον από την πλευρά της 

διοίκησης για τους δασκάλους, τόσο το εργασιακό περιβάλλον καθίσταται ευνοϊκό και 

ανοικτό για τους τελευταίους (Σαΐτης, 2002:137-138).  
• Το μέγεθος: Το μέγεθος του οργανισμού και επομένως και της σχολικής μονάδας, επηρεάζει 

σημαντικά το σχολικό κλίμα. Μελέτη ενός σχολικού συστήματος, έδειξε ότι στις μικρές 

σχολικές μονάδες επικρατεί ένα κλίμα πιο ανοικτό σε σύγκριση με τα μεγάλα σχολεία. 

(Σαΐτης, 2005).  
• Το εξωτερικό περιβάλλον: Οι περιβαλλοντικές συνθήκες (οικονομικό, τεχνολογικό 

περιβάλλον) επιδρούν στη δομή και το κλίμα του σχολείου κατά τρόπο δυναμικό (Burns & 
Stalker, 1961). Μελέτη των δύο προηγούμενων έδειξε ότι, οι μορφές τεχνολογίας που 

χαρακτηρίζονται από ρουτίνα, δημιουργούν ένα κλίμα αυστηρό και συνάμα κλειστό σ’ έναν 

οργανισμό, ενώ οι περισσότερο δυναμικές μορφές τεχνολογίας οδηγούν τα μέλη ενός 

οργανισμού σε μια ελεύθερη επικοινωνία και εξασφαλίζουν πνεύμα εμπιστοσύνης και 

δημιουργικότητας στην εκπλήρωση του καθήκοντος (Ζαβλανός, 1996). 
• Οι ατομικές διαφορές των ανθρώπων: Συνίστανται από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των 

ατόμων στο σχολείο κατά το γένος, την ηλικία, τη μόρφωση, τα χρόνια υπηρεσίας, τις 

φιλοδοξίες κλπ. Οι ψυχικές διαθέσεις (επιδιώξεις, επιθυμίες και διαθέσεις) των ατόμων (π.χ. 

των εκπαιδευτικών) μέσα στο σχολείο επιδρούν αντίστοιχα και διαμορφώνουν το σχολικό  

κλίμα.  

Με απλά λόγια, θα λέγαμε ότι το κλίμα του σχολείου επηρεάζεται από την πολυπλοκότητα της 

οργανωτικής δομής, τον τρόπο άσκησης της σχολικής ηγεσίας, το μέγεθος του οργανισμού, τις 

ανάγκες, τους στόχους και τις επιδιώξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού: πρόκειται για συνθήκες οι 

οποίες διαμορφώνουν την ιδιαίτερη ταυτότητα του συγκεκριμένου σχολείου.  
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2.2 Η σημασία της (λεκτικής και μη λεκτικής) επικοινωνίας στη διαμόρφωση του σχολικού 

κλίματος 

Η έννοια της επικοινωνίας είναι σύνθετη, πολύπλευρη και αποτελεί ένα πολυσυζητημένο θέμα. 

Κατά καιρούς, έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την επικοινωνία. Ο Simon (1957), ορίζει ως 

επικοινωνία «…κάθε διαδικασία κατά την οποία σκέψεις, ιδέες μεταδίδονται από το μέλος ενός 

οργανισμού σε κάποιο άλλο». Από άλλους, η έννοια της επικοινωνίας νοείται ως «μια κυκλική 

διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες, τις αντιλήψεις, 

τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων» (Κέφης, 2005:148).  
Παράλληλα, η επικοινωνία ορίζεται ως «η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών με τη χρήση 

των λέξεων, των γραμμάτων, των συμβόλων ή της μη λεκτικής συμπεριφοράς» (Durbin, 1998). 
Υπάρχουν, ακόμα, συγγραφείς που ορίζουν την επικοινωνία ως «την ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων, μέσω κωδικοποιημένων μηνυμάτων» (Μερκούρη, 2009:15). 

Και ως ευρεία έννοια που καλύπτει όλα τα επίπεδα στα οποία οι άνθρωποι ανταλλάσσουν μηνύματα 

(Χατζηχρήστου, 2004:7). Σύμφωνα με τον Πετρόφσκι (1990), «επικοινωνία είναι η πολύπλευρη 

διαδικασία ανάπτυξης των επαφών μεταξύ των ανθρώπων, η οποία υπαγορεύεται από τις ανάγκες 

της κοινής δραστηριότητας».  Επικοινωνία είναι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και 

μεταβίβασης μηνυμάτων από ένα άτομο σε άλλο (πομπός και δέκτης), μέσω συμβόλων, ήχων, 

αριθμών, γραμμάτων, χειρονομιών (Πασιαρδή, 2001:41).  
Τα κατάλληλα αυτά σύμβολα,  μεταβιβάζονται  μέσω  ενός  αγωγού  επικοινωνίας  στον  

αποδέκτη  ο  οποίος  τα  «αποκωδικοποιεί», τα  μεταφράζει  ώστε  να  αποκτήσει το μήνυμα και να 

στείλει τη δική του πληροφορία στον πομπό (επανατροφοδότηση) για λήψη και κατανόηση της 

πληροφορίας. Για να υπάρξει ακριβής κωδικοποίηση, χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μια αμφίδρομη 

κίνηση πληροφοριών και μηνυμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την εναλλαγή ρόλων κατά τη διάρκεια 

της επικοινωνίας, όπου ο δέκτης του μηνύματος μετατρέπεται σε πομπό ζητώντας διευκρινήσεις για 

το μήνυμα που έλαβε και εξακριβώνοντας ότι αποκωδικοποίησε το μήνυμα ορθά (Λεοντίου,1990:23-
36). 

Όμως, για να υπάρξει σωστή κωδικοποίηση του μηνύματος χρειάζεται βαθιά γνώση του 

γνωστικού αντικειμένου, με τον πομπό να δίνει προσωπικό τόνο στα μηνύματά, τα οποία φυσικά 

πρέπει να είναι αξιόπιστα, εναρμονίζοντας τη λεκτική και εκφραστική του συμπεριφορά. Η ορθή 

κωδικοποίηση επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική μετάδοση. Το μήνυμα, το περιεχόμενο του 
οποίου πρέπει να μεταδίδεται με ακρίβεια και σαφήνεια από τον πομπό, πρέπει να είναι επακριβώς 

προσαρμοσμένο στο νοητικό επίπεδο του δέκτη. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας εξαρτάται 

από τις ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες του δέκτη να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα που λαμβάνει 

(Πασιαρδή, 2001:42-43). 

2.3 Η συμβολή των διαπροσωπικών σχέσεων στην ανάπτυξη του θετικού σχολικού κλίματος 

 Πολλές έρευνες έχουν διαπιστώσει τη σπουδαιότητα της διαπροσωπικής εμπλοκής 

δασκάλου-μαθητή, που οδηγεί στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο 

διευκολύνει την ανάπτυξη της μάθησης, την ανάπτυξη κινήτρων και την αυτονομία. Γενικότερα έχει 

διαπιστωθεί ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον, και ιδιαίτερα μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών, επηρεάζουν θετικά την όλη μαθησιακή και κοινωνική εξέλιξη των 

μαθητών, δεδομένου ότι ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες και ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την 

αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση τους (Edwards, 1997, Jones & Jones, 1998). 
Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει είναι το είδος, η ποιότητα δηλαδή της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται και χαρακτηρίζει τη σχέση δασκάλου-μαθητή. 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διακρίνονται από ειλικρινές ενδιαφέρον, φροντίδα, 

συναισθηματική κατανόηση και σεβασμό για τους μαθητές τους αναπτύσσουν καλύτερες 

διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους. Οι αποτελεσματικοί τρόποι αλληλεπίδρασης θα μετατρέψουν σε 

σχέση συνεργασίας με τους μαθητές την προηγούμενη σχέση αδιαφορίας ή αντιπαλότητας. 

Συγχρόνως θα αποτελέσουν η βάση μιας περισσότερο αποτελεσματικής και εποικοδομητικής 
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αλληλεπίδρασης σε όλο το περιβάλλον του σχολείου, προάγοντας έτσι ένα θετικό σχολικό κλίμα 

(Μαλακιώση-Λοΐζου, 2001:84-85). 

2.4 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση του θετικού σχολικού κλίματος        

 Κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών στα αποτελεσματικά σχολεία, είναι η δημιουργία άνετου, 

φιλικού και ευχάριστου κλίματος, μετατρέποντας την τάξη σε μαθησιακή κοινότητα με δικούς της 

κανόνες συμπεριφοράς και νοοτροπίες. Οι εκπαιδευτικοί  επικοινωνούν με τους μαθητές με βάση το 

δικό τους «παιδαγωγικό πιστεύω» αλλά και την συμπεριφορά των μαθητών τους. Η μεταξύ τους 

επικοινωνία βοηθάει και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να επιτύχουν τόσο τους 

συγκεκριμένους στόχους που έχουν τεθεί από τη σχολική τάξη, όσο και τους γενικότερους στόχους 

του σχολείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι  να αναπτύσσουν 

αίσθημα προσωπικής ευθύνης, γιατί και οι δύο γνωρίζουν τι περιμένει κανείς από αυτούς. Από την 

αρχή της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές, σαν δραστήρια μέλη της σχολικής μονάδας, γνωρίζουν ότι 

εάν δεν επιδείξουν την αναμενόμενη συμπεριφορά θα έχουν συνέπειες (Πασιαρδή, 2001:46). 
 Ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως ένα περαιτέρω πρόσωπο αναφοράς, 

καθώς δίνει στο παιδί το αίσθημα της ασφάλειας που του είναι αναγκαίο για να σταθεί εκτός του 

οικογενειακού περιβάλλοντος. Από το κλίμα, την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός 

εξαρτάται κατά πολύ αν το παιδί θα αποκομίσει μια θετική εικόνα του εαυτού του σαν μέλος μιας 

ομάδας, αν θα μάθει να αντεπεξέρχεται σε απογοητεύσεις και να δείχνει κατανόηση απέναντι στους 

άλλους. Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους απαραίτητη είναι μια επικοινωνία συντροφικού τύπου, 

η οποία βέβαια απαιτεί από τον εκπαιδευτικό πολλές ικανότητες όπως (Friedrich, 2000:41): 

•  Να είναι ανοικτός για τις γνώμες, τα συναισθήματα, τα ποικίλα ζητήματα και προβλήματα 

που απασχολούν το παιδί. 
•  Να μπορεί να μπαίνει στο ρόλο του παιδιού, ενσυναίσθηση. 
•  Να μπορεί να ανακοινώνει τα συναισθήματά του, όχι μ’ έναν υποτιμητικό τρόπο αλλά άμεσα. 
•  Να εκφράζεται γλωσσικά ώστε τα παιδιά να μπορούν να τον καταλάβουν. Να εκφράζεται 

δηλαδή με τρόπο κατανοητό και μονοσήμαντο και όχι πολυσήμαντο και έμμεσο.  
•  Να στηρίζει όλους τους στόχους και τις αποφάσεις του σε ρεαλιστικά επιχειρήματα και να 

εκφέρει κρίσεις οι οποίες να μπορούν να ελεγχθούν (ανάλογες με τον εμπειρικό άξονα του 

παιδιού).   
•  Να κάνει προτάσεις και να δίνει ερεθίσματα, αντί για προσταγές και οδηγίες. 
• Να υπάρχει δυνατότητα αυτοκριτικής και ετοιμότητα για αλλαγή των ήδη διαμορφωμένων 

γνωμών. 

Η μη λεκτική συμπεριφορά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της διδασκαλίας 

και της μάθησης. Συχνά, οι εκπαιδευτικοί δεν αντιλαμβάνονται ή αγνοούν την επίδραση που ασκεί η 

μη λεκτική συμπεριφορά τους στη συμπεριφορά των μαθητών (Βρεττός, 1994:72). Η ικανότητα και 

η επιτυχία αποκωδικοποίησης της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού εξαρτάται από την 

ηλικία των μαθητών. Με τη πάροδο της ηλικίας, τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη ικανότητα να 

ερμηνεύουν τη μη λεκτική επικοινωνία. Έτσι, μαθητές μικρής ηλικίας δεν καταφέρνουν να 

αποκωδικοποιούν τα μη λεκτικά σήματα του εκπαιδευτικού, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα επικοινωνίας. Τύποι μη λεκτικών σημάτων, όπως οι εκφράσεις του προσώπου, η στάση 

του κεφαλιού και ο τόνος της φωνής είναι εγγενείς κατά την προσχολική ηλικία ενώ πιο αργά 

αναπτύσσονται άλλοι τύποι σημάτων, όπως οι χειρονομίες (Μαλικιώση-Λοΐζου & Σπόντα, 

2002:167). Αυτό που αναζητούν οι μαθητές είναι κυρίως το πρόσωπο του δασκάλου τους, 

προκειμένου να το «διαβάσουν» και να κατανοήσουν τη στάση του απέναντι στον καθένα τους 

(Θρασυβούλου,1985:489).  
Σύμφωνα με έρευνες του Mehrabian (1968, 1971), η μη λεκτική συμπεριφορά  ευθύνεται σε 

μεγάλο βαθμό για την καλλιέργεια αρνητικού συναισθηματικού κλίματος μέσα στην τάξη (93%) σε 

σύγκριση με τη λεκτική επικοινωνία (μόνο 7%). Είναι συνεπώς προφανές ότι το θετικό 
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συναισθηματικό κλίμα και οι θερμές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή καλλιεργούνται όχι 

μόνο με τη λεκτική αλλά και, κυρίως, με τη μη λεκτική συμπεριφορά (Βρεττός, 2002:141-142). Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν, μέσα από την εξάσκηση, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της μη λεκτικής 

συμπεριφοράς τους στις σχέσεις τους με τους μαθητές, έτσι ώστε να περιορίσουν τις εκφράσεις που 
επιφέρουν αρνητικό συναισθηματικό αποτέλεσμα και να αυξήσουν το βαθμό εκφραστικότητάς τους 

κατά την εκπομπή θετικών μηνυμάτων. 

2.5 Ο ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος  

 Ο διευθυντής, σαν ο κύριος υπεύθυνος για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, καταβάλλει 
προσπάθειες για να ανταποκριθεί από τη μία στις προσδοκίες του προσωπικού του σχολείου και των 

μαθητών και από την άλλη στις προσδοκίες όλων εκείνων που βρίσκονται στις ανώτερες βαθμίδες 

της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Η προσωπικότητα και οι ικανότητές του επηρεάζουν, τα υπόλοιπα μέλη 

της κοινωνικής ομάδας του σχολείου αλλά και επηρεάζεται από αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, 

διαμορφώνει ένα κλίμα ελεύθερης επικοινωνίας και γόνιμης συνεργασίας καθώς πιστεύει, ότι η 

κατάλληλη ενημέρωση και γνώση των απαραίτητων πληροφοριών βοηθούν το προσωπικό να 

εργάζεται πιο αποδοτικά και πιο εύκολα αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο και την αντίστοιχη 

κουλτούρα (Ηoy & Miskel, 1996:126-167). 
 Ο Sergiovanni υποστηρίζει ότι ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας επιδιώκει με κάθε 

πρόσφορο και φυσικά θεμιτό μέσο να επικοινωνεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής 

μονάδας, προκειμένου οι αντιλήψεις και οι νοοτροπίες που επικρατούν σε αυτή, να δημιουργήσουν 

μια αποδεκτή κουλτούρα. Πολύ συχνά, ο διευθυντής έρχεται σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς και 

συνεδριάζουν, με σκοπό να ενημερωθούν και οι δυο πλευρές για τα  θέματα που αφορούν τη σχολική 

τους μονάδα αλλά και για να καθορίσουν από κοινού τους επιμέρους στόχους του Αναλυτικού 

Προγράμματος, αναζητώντας τρόπους υλοποίησης και αξιολόγησής τους. Με αυτόν τον τρόπο, 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, προωθείται η συναδελφικότητα και το 

αίσθημα της ομαδικότητας του προσωπικού. Συνεπώς, θα υποστηρίζαμε ότι το κλειδί για τη 

δημιουργία μια θετικής ατμόσφαιρας στο χώρο του σχολείου είναι ο διευθυντής του σχολείου 

(Πασιαρδή, 2001).  
Όμως, για να είναι επιτυχής η επικοινωνία ανάμεσα στον διευθυντή και στους εκπαιδευτικούς, 

πρέπει να επικρατούν απαραίτητα κάποια στοιχεία όπως το ήθος, η ειλικρίνεια, η ευαισθησία και 

φυσικά η αξιοπρέπεια. Να αφιερώνει χρόνο στο σχολικό προσωπικό αλλά και στους μαθητές με 

σκοπό να «αφουγκραστεί», να ακούσει με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον -σεβόμενος την 

προσωπικότητα του καθενός- οτιδήποτε τους απασχολεί και να συζητήσει μαζί τους. Έτσι, η 

επικοινωνία του γίνεται αποτελεσματικότερη, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην καλή σχολική 

ατμόσφαιρα, που παίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη  

(Σταμάτης, 2012).   
 Επίσης, η αμφίδρομη επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών και με τους διάφορους 

κοινωνικούς φορείς και η ενημέρωση αυτών για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού σχολικού κλίματος, 

είναι ένα επιπρόσθετο μέλημα του διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς η καλή συνεργασία 

σχολείου και οικογένειας αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση των στόχων του 

σχολείου. Ο διευθυντής, αναπτύσσοντας σωστές διαπροσωπικές σχέσεις με τους γονείς επιτυγχάνει 

τη συνεργασία αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τις εντάσεις, τις συγκρούσεις, τις διαφορές που 

κατά διαστήματα προκύπτουν στη σχολική μονάδα. 

2.6 Η σχολική τάξη ως «σύστημα/χώρος» 

 Με βάση την Χωροπαιδαγωγική, ο κτισμένος σχολικός χώρος με τις δομές του δεν παρέχει 

μόνο το στεγασμένο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά ταυτόχρονα, βοηθάει το παιδί να 

κατακτήσει έννοιες, δεξιότητες και στάσεις που αφορούν τον φυσικό χώρο και το 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον (Συγκολλίτου, 1997:85) καθώς επίσης, προσφέρει μέσα από τα 
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σχήματα, τα χρώματα και τα μεγέθη των σχολικών κτιρίων αισθητικά ερεθίσματα που συντελούν 

στην καλαισθητική ανάπτυξη του παιδιού (Ματσαγγούρας, 2004:74).  
Η αίθουσα αποτελεί τη βασική μονάδα του σχολικού συγκροτήματος, γι’ αυτό κάθε κύρια 

παιδαγωγική τάση διαμόρφωσε το δικό της τύπο αίθουσας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διευθέτησης 

των θρανίων (Γερμανός, 2006). Έτσι, τον περασμένο αιώνα μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες στην 

Ευρώπη, επικρατούσε η μακρόστενη παραλληλόγραμμη αίθουσα, που εκφράζει τη δασκαλοκεντρική 

παιδαγωγική αντίληψη του παλιού σχολείου  και βασιζόταν στη συνειρμική θεωρία μάθησης, όπου 

ο δασκαλικός μονόλογος προσπαθούσε να «γεμίσει» τα κεφάλια των μαθητών (Ματσαγγούρας, 

2004:90). Η αίθουσα αυτή με τη μετωπική διάταξη των θρανίων και την υπερυψωμένη έδρα του 

εκπαιδευτικού, τόνιζε την κυρίαρχη θέση του εκπαιδευτικού, διευκόλυνε την επικοινωνία 

εκπαιδευτικού-μαθητών και εμπόδιζε την διαθεματική επικοινωνία. Η διάταξη αυτή, ευνοεί κυρίως 

τον δασκαλικό μονόλογο και την ατομική εργασία (Ματσαγγούρας, 2000). 
 Η σύγχρονη τετράγωνη αίθουσα, με ημικυκλική διάταξη των θρανίων και απομακρυσμένη 

την (χωρίς βάθρο) έδρα, εκφράζει την παιδοκεντρική αντίληψη της αγωγής και απελευθερώνει τον 

μαθητή από το θρανίο και το θρανίο από το πάτωμα, όπου ήταν συχνά στερεωμένο και εφαρμόζει 

ποικιλία διατάξεων και δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή και τη φύση του 
μαθήματος. Η συγκεκριμένη διάταξη διασφαλίζει τη διαμαθητική και δασκαλομαθητική 

επικοινωνία, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται σε διδασκαλίες διαλεκτικής μορφής (Ματσαγγούρας, 

2000:87). 
Σήμερα, στο ελληνικό σχολείο επικρατεί η μετωπική  διάταξη, η διάταξη σε σχήμα Π καθώς 

και η ομαδική διάταξη, όπου η καθεμία διευκολύνει και διαφορετική μορφή διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα, η μετωπική διάταξη διευκολύνει τη δασκαλοκεντρική και μονολογική μορφή 

διδασκαλίας, καθώς δίνει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ δασκάλου- μαθητών αλλά και μειώνει τη 

δυνατότητα διαμαθητικής επικοινωνίας.  Με την διάταξη των θρανίων σε σχήμα Π, προσφέρεται η 

δυνατότητα διαμαθητικής επικοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα διευκολύνει και τη δασκαλομαθητική 

επικοινωνία. Τέλος, η κατά ομάδες διδασκαλία, διευκολύνει την επικοινωνία των μελών της σχολικής 

τάξης, συμβάλλει στην ανάπτυξη των διαφόρων μορφών συνεργασίας και απελευθερώνει 

ψυχοκινητικά σε σημαντικό βαθμό το μαθητή με το να του εξασφαλίζει τη δυνατότητα να λειτουργεί 

όπως περίπου στην καθημερινή του ζωή (Ματσαγγούρας, 2000:90-91).  
Όσον αφορά τη διακόσμηση που επικρατεί μέσα στη σχολική αίθουσα, ο χώρος πρέπει να είναι 

αισθητικά προσεγμένος, καθώς πέρα από το γεγονός ότι συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια των 

μαθητών, ταυτόχρονα επηρεάζει θετικά την ψυχολογία και τη μάθηση των εκπαιδευομένων 

(Μαλικιώση-Λοΐζου, 1993:47). Είναι εξάλλου γνωστό, ότι η όλη εμφάνιση και δομή της σχολικής 

αίθουσας ασκεί επίδραση στους μαθητές. Μια άσχημη, απεριποίητη αίθουσα δεν βοηθάει τους 

μαθητές στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της φιλικής ατμόσφαιρας, ούτε τους διεγείρει το ενδιαφέρον 

ν’ αγαπήσουν το σχολικό περιβάλλον (Κογκούλης, 2004). 

2.7. Η σημασία της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας 

Κομβικό σημείο ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια που εστιάζει το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον είναι το παιδί, το οποίο αποτελεί μέρος και των δυο συστημάτων που έχουν κοινούς 

στόχους. Αρκετές φορές στην προσπάθεια τους αυτά τα δυο συστήματα να ασκήσουν πιο ενεργό 

ρόλο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δημιουργούνται σημεία αντιπαράθεσης. Ωστόσο, μια καλή σχέση 
συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια είναι προς όφελος του παιδιού και οριοθετεί 

σημαντικά τη συμμετοχή του γονιού στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ποσοτικό και ποιοτικό 

επίπεδο. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια πολυδιάστατη και πολυσήμαντη έννοια, που 

παρουσιάζεται με ποικίλους τύπους, καθένας από τους οποίους επιδρά με διαφορετικό τρόπο 

ανάλογα με την ένταση και τον τρόπο ερμηνείας από το ίδιο το παιδί (Γεωργίου, 2005: 163-164). 
 Μέχρι πριν από τις τελευταίες δεκαετίες, το σχολείο και η οικογένεια διαδραμάτιζαν 

διακριτούς ρόλους το καθένα, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας και επικοινωνίας 

μεταξύ τους. Οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά είχαν το δικαίωμα να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη 
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μαθησιακή διαδικασία του σχολείου, ενώ μόνο οι εκπαιδευτικοί, ως αυθεντίες, μπορούσαν να 

εκφράζουν άποψη γύρω από τα παιδαγωγικά ζητήματα. Έτσι, η οικογένεια παρέμενε αποκομμένη 

από εκπαιδευτικές και σχολικές διαδικασίες. Στις μέρες μας, όλο και περισσότερο διαφαίνεται η αξία 

και η αναγκαιότητα ανάπτυξης ισχυρών επικοινωνιακών δεσμών με στόχο μια αποδοτική 

συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μελών 

(Σαΐτης, 2005:277). 
Η ανάπτυξη του παιδιού στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα επηρεάζεται άμεσα και καθοριστικά, 

τόσο από το θεσμό της οικογένειας, όσο και από εκείνο του σχολείου. Η γονεϊκή εμπλοκή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται να παρουσιάζει ποικίλα οφέλη σε πολλά επίπεδα. Ωστόσο, μόλις 

τα τελευταία χρόνια η σχέση των γονέων και του σχολείου αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης πολλών 

επιστημονικών μελετών που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους υποστηρίζουν ότι όταν οι γονείς 

συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών τους, τότε εκείνα έχουν περισσότερες 

πιθανότητες επιτυχίας (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2005:74, Μερκούρη & Σταμάτης, 2009:139). 

3. Η συμβολή του σχολικού κλίματος στην προαγωγή της μάθησης 

Οι εκπαιδευτικοί έχοντας ως επίκεντρο τον εξέχοντα ρόλο των μαθητών, επιδιώκουν να 

προάγουν τη γνώση, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν τέτοια εφόδια τα οποία είναι απαραίτητα 

για να ανταποκριθούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ή που θα αντιμετωπίσουν αργότερα στην 

κοινωνία. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί για να επιτύχουν αυτό το στόχο, προσπαθούν να παρέχουν τις 

γνώσεις όσο καλύτερα γίνεται στηριζόμενοι στην άποψη ότι όλοι οι μαθητές είναι σε θέση να μάθουν 

κάτι (Πασιαρδής, 2001). Μέσα σ’ ένα ευνοϊκό σχολικό περιβάλλον οι μαθητές αποκτούν κοινά 

βιώματα επιτυχιών ή αποτυχιών τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για μια συντροφική αλληλεπίδραση.  
Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ένα σχολείο με ευνοϊκό και ευχάριστο κλίμα, έχοντας σαν 

αρχή την αρχή της διαφορετικότητας ή των ατομικών διαφορών, προσπαθούν να εντοπίσουν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών τους (δηλ. προέλευση, ανάγκες, ταλέντα, τρόπος μάθησης) 

και να καθορίσουν με αυτόν τον τρόπο τους σκοπούς και τους στόχους, ώστε η μάθηση να συμπίπτει 

με τις ανάγκες και το γνωστικό τους επίπεδο. Σεβόμενοι λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί τις μαθησιακές 

διαφορές και τις ανάγκες των μαθητών τους, επιδεικνύουν συμπεριφορές που ενθαρρύνουν την 

δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού κλίματος χρησιμοποιώντας μάλιστα αποτελεσματικές 

μεθόδους διδασκαλίας.  
Ο μαθητής βιώνει το γενικό ψυχολογικό κλίμα και του σχολείου και της τάξης του. Ο τρόπος 

που βιώνει το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης εξαρτάται από τις σχέσεις του με τη μαθησιακή 

ομάδα, τον εκπαιδευτικό και το διδακτικό αντικείμενο. Όταν ο μαθητής επωφελείται από το 

μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου, ανταποκρίνεται στις μαθησιακές απαιτήσεις της τάξης του, 

εκφράζει υψηλό βαθμό κινητοποίησης και ενδιαφέροντος απέναντι στην παρεχόμενη μάθηση, 

αισθάνεται ότι είναι αποδεκτός από το δάσκαλο και τους συμμαθητές του και έχει εμπειρίες επιτυχίας 

στα μαθήματα του, τότε η σχολική προσαρμογή κινείται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο μαθητής 

ικανοποιείται από τη φοίτηση του στο σχολείο και η στάση του απέναντι στη μάθηση είναι θετική, 

αλλά και απέναντι στον εαυτό του. Αυτό επηρεάζει θετικά τις επιδόσεις του και την κοινωνική 

προσαρμογή του (Μπαμπάλης, 2005: 94).  
Επομένως, το θετικό ψυχολογικό κλίμα προωθεί τη μάθηση, διότι ενισχύει την αυτοεκτίμηση 

του μαθητή, γεγονός που λειτουργεί παρωθητικά και παρέχει δυνατότητες αξιοποίησης της 

συλλογικής δράσης, καθώς και δυνατότητες πειραματισμού με νέες ιδέες και πρακτικές. Η 

αναγνώριση και η αποδοχή του μαθητή ως σημαντικού προσώπου από τον εκπαιδευτικό, που 

εκφράζεται με ενδιαφέρον, καθώς και η καθιέρωση συνεργατικού κλίματος είναι δύο μέσα που 

βελτιώνουν τις δασκαλομαθητικές σχέσεις και έτσι συμβάλλουν στη βελτίωση του ψυχολογικού 

κλίματος (Κόνσολας & Καλδή, 2006:64). 
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Ιστορική αναδρομή, παρελθόν, παρόν και μέλλον 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 

«ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΒΩΛΟ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΞΙΜΟ 
 

Αναστασάκη Μ. Μαρία 
Εκπαιδευτικός ΠΕ05 & ΠΕ13,  

MSc Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας,  
MSc Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία,  

Υποψήφια Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτης 
 

Περίληψη 

O ελληνικός μεσοπολεμικός Τύπος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

επικρατούσας πολιτικής κατάστασης, των συνειδήσεων των μαζών και της λεγόμενης «κοινής 

γνώμης». Η παρούσα εργασία, επιχειρεί να καταδείξει ότι ο σοσιαλδημοκράτης Αλέξανδρος Σβώλος 

απέρριπτε την ύπαρξη μιας «κοινής γνώμης», ήτοι ενιαίας γνώμης, που στοχεύει στην 

ομογενοποίηση των ποικίλων και συχνά συγκρουόμενων απόψεων. Την ίδια αναγκαιότητα 

υπογράμμιζε και ο μαρξιστής Σεραφείμ Μάξιμος υποστηρίζοντας ότι ο αστικός Τύπος, εκφράζοντας 

την αντίδραση και αντίσταση της αστικής τάξης απέναντι στο επαναστατικό κίνημα, προσπαθούσε 

να δημιουργήσει μια «κοινή γνώμη» με μοναδικό σκοπό να την ποδηγετήσει.  
Προς αποφυγή της χειραγώγησης της «κοινής γνώμης», κρίθηκε απαραίτητο από τους Μάξιμο 

και Σβώλο να υπάρξουν αμερόληπτα ενημερωμένοι αναγνώστες. Για να επιτευχθεί αυτό, θεωρήθηκε 

ότι οι μάζες θα πρέπει να μορφωθούν, να καλλιεργηθούν και να αποκτήσουν πολιτική συνείδηση 

προκειμένου να δύνανται αφενός, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και αφετέρου, να αναλάβουν 

πολιτική δράση.  
 

Λέξεις κλειδιά: Τύπος, Μεσοπόλεμος, κοινή γνώμη. 

1. Εισαγωγή 

Ο Τύπος στην περίοδο του μεσοπολέμου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναζωπύρωση του 

εθνικού διχασμού και στη δημιουργία αισθημάτων μνησικακίας, εχθρότητας, αλλά και μίσους στις 

αντίπαλες παρατάξεις. Ο στόχος αυτός του Τύπου καταδεικνύεται εξετάζοντας εφημερίδες της 

περιόδου, οι οποίες πρόσκεινταν φιλικά προς κάποια πολιτική παράταξη, υπερασπίζονταν την 

πολιτική και τις πρακτικές πολιτικών προσώπων και αναζωπύρωναν τον πολιτικό φανατισμό. O 

Τύπος της εξεταζόμενης περιόδου, επηρέασε σημαντικά στις πολιτικές εξελίξεις. Οι χαρακτηρισμοί 

που χρησιμοποιούνταν για τους αντιπάλους ήταν σκληροί και βαρείς αποσκοπώντας στη δημιουργία 

αρνητικής προπαγάνδας εναντίον του αντίπαλου πολιτικού στρατοπέδου. Οι υπερβολές, η χυδαία 

φρασεολογία, οι αοριστολογίες, οι κάθε είδους κατηγορίες αποτελούσαν κοινά χαρακτηριστικά των 
εφημερίδων και των δύο αστικών μερίδων (βενιζελικών και αντιβενιζελικών). 

 Επιπλέον, η κριτική του Τύπου ήταν έντονη και πολύ συχνά ο λόγος εκδηλωνόταν με βία 

απέναντι στην αντίπαλη παράταξη, καταγγελλόταν το κεφάλαιο και η ακολουθούμενη πολιτική των 

κυβερνήσεων, εξυπηρετούνταν απύθμενες φιλοδοξίες πολιτικών ηγετών, υπήρχαν καταγγελίες για 

παραβιάσεις των δικαιωμάτων και του συντάγματος, για συνωμοσίες, για επικίνδυνους εχθρούς. 
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Ο αστικός Τύπος, εκφράζοντας την αντίθεση και αντίσταση της αστικής τάξης απέναντι στο 

επαναστατικό κίνημα, προσπαθούσε να δημιουργήσει μια «κοινή γνώμη» και να την χειραγωγήσει. 

Κάθε αστική μερίδα εμφανιζόταν «ως προασπιστής της πολιτειακής τάξης και του 

κοινοβουλευτισμού, που συνιστούσαν παραδόσεις του ελληνικού λαού» (Παπαδημητρίου, 2012, 74) 

μέσω ενός λόγου λαϊκίστικου και συχνά εμπρηστικού που αντανακλούσε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, 

το οποίο ενστερνιζόταν όλα σχεδόν τα κοινωνικά στρώματα που βίωναν τη βαθιά πόλωση της 

κοινωνίας.  
Ο ρόλος του Τύπου υπήρξε καθοριστικός στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων, στην 

προβολή επιχειρημάτων υπέρ ή κατά του κοινοβουλευτικού συστήματος και γενικά της 

επικρατούσας πολιτικής κατάστασης, στη δαιμονοποίηση πολιτικών προσώπων και στην 

υπονόμευση της δράσης τους, στην έκφραση επιδοκιμασίας και θετικών σχολίων για δικτατορικά 

καθεστώτα και θιασώτες του φασισμού. Επιπλέον, ο σεβασμός στην ελευθερία έκφρασης υπήρξε 

συχνά υποκριτικός αφού ενίοτε καταργούνταν η ελευθεροτυπία με μεγάλη ευχέρεια και ο Τύπος 

ετίθετο υπό ισχυρό καθεστώς λογοκρισίας.  
Την κατάσταση αυτή επέκρινε δριμύτατα-μεταξύ άλλων- ο Σεραφείμ Μάξιμος, ο οποίος 

έβλεπε τον «όψιμο φιλελευθερισμό» να εκδηλώνεται με «υποκριτικό σεβασμό προς την ελευθερία 

και την ισότητα» (Μάξιμος, 1975, 110-111). Ωστόσο, και ο Αλέξανδρος Σβώλος, από την πλευρά 
του, στάθηκε επικριτικά απέναντι στον Τύπο, χωρίς να παραλείψει όμως να εκφράσει την 

αναγκαιότητά του για το δημοκρατικό καθεστώς, παρά τα ελαττώματα και τις δυσλειτουργίες, όπως 

θα φανεί αμέσως παρακάτω. 

2. Η έννοια της «κοινής γνώμης», ο ρόλος του Τύπου στη διαμόρφωσή της και η θεώρηση του 

Σ. Μάξιμου και του Αλ. Σβώλου 

2.1. Η έννοια της «κοινής γνώμης» και η πρόσληψή της από τον Σ. Μάξιμο και τον Αλ. Σβώλο 

Όπως αναφέρει ο Bernays, η εμβληματική προσωπικότητα της προπαγάνδας κατά τον 20ο 

αιώνα και πατέρας των δημοσίων σχέσεων: η κοινή γνώμη είναι ένα υλικό ελάχιστα κατανοητό και 

αόριστο. Πρόκειται για έναν όρο, ο οποίος περιγράφει ένα ασαφές, ευμετάβλητο και απρόβλεπτο 

πλέγμα ατομικών απόψεων. Η κοινή γνώμη είναι το αποτέλεσμα ατομικών απόψεων- άλλοτε 

ομοιόμορφων άλλοτε συγκρουόμενων- ανδρών και γυναικών που αποτελούν την κοινωνία ή μια 

κοινωνική ομάδα. Μάλιστα, αυτές οι απόψεις είναι τα εργαλεία της καθημερινής τους ζωής και 

διαμορφώνονται, όχι βάσει έρευνας και λογικών συμπερασμάτων, αλλά κυρίως βάσει δογματικών 

εκφράσεων που έχουν γίνει αποδεκτές λόγω της εξουσίας ατόμων και κοινωνικών ομάδων που έχουν 

τεθεί επικεφαλής, όπως επί παραδείγματι, των γονέων, της εκκλησίας, των δασκάλων και διαφόρων 

κοινωνικών και οικονομικών επικεφαλής (Bernays, 1923, 61-62). 
Η κοινή γνώμη θεωρείται ως θεμέλιο της κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης, η οποία είναι «η 

επίσημη οργάνωση της εμπιστοσύνης και της γνώμης», που συμβαδίζει με την ελευθερία του Τύπου 

και την ελευθερία της άποψης (Hauriou, 1929, 158). Δηλαδή, η κοινή γνώμη συνδυάζεται 

οπωσδήποτε με τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθεροτυπίας 

προκειμένου να έχει ουσιαστικό ρόλο σε ένα δημοκρατικό καθεστώς.  
Με την ευρεία έννοια που αποδίδεται στην κοινή γνώμη και τη συμβολή που υπογραμμίζεται 

για τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι 

διαμόρφωσής της. Στις δημοκρατίες –του μεσοπολέμου- όπου οι πολίτες ενημερώνονται μέσω του 

Τύπου, ο Τύπος, σύμφωνα με απόψεις δημοκρατών στοχαστών, πρέπει να είναι ελεύθερος για να 

ενημερώνει σωστά και αντικειμενικά, ώστε οι πολίτες να διαμορφώνουν την άποψή τους. Ο Τύπος -
εάν είναι ελεύθερος- εκφράζει την κοινή βούληση των ατόμων αφού μπορεί να τη διαμορφώσει μέσω 

της σωστής και πλήρους ενημέρωσης (Hauriou, 1929, 657). Και πώς είναι εφικτή η ελευθερία του 

Τύπου; Όταν απαγκιστρωθεί από τις κυβερνήσεις και τα οικονομικά συμφέροντα (Hauriou, 1929, 

657, υποσ. 13). Σε καθεστώς ελευθερίας «η αλήθεια έχει το δικαίωμα και τα μέσα για να αμυνθεί, 
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όχι μόνο ενάντια στις απόψεις των κομμάτων, αλλά και ακόμη στις κυβερνητικές απόψεις» (Hauriou, 

1929, 163). 
Ωστόσο, η ιδέα της ύπαρξης μιας κοινής γνώμης σημαίνει ουσιαστικά ότι υπάρχει μια ομόφωνη 

κοινή γνώμη, η οποία νομιμοποιεί μια πολιτική και ενδυναμώνει τις σχέσεις ισχύος που τη 

θεμελιώνουν ή την καθιστούν δυνατή (Bourdieu, 1984, 224). Στις πραγματικές καταστάσεις όμως, 

οι απόψεις είναι ισχύς και οι σχέσεις μεταξύ των απόψεων συνιστούν συγκρούσεις ισχύος μεταξύ 

ομάδων (Bourdieu, 1984, 231). Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι «η κοινή γνώμη δεν υπάρχει»·αντ’ 

αυτής, υπάρχουν, αφενός, συγκροτημένες γνώμες και κινητοποιημένες ομάδες πίεσης γύρω από ένα 

σύστημα συμφερόντων ρητά διατυπωμένων κι αφετέρου, διαθέσεις (dispositions) χωρίς συνοχή που 

δεν αποτελούν γνώμη (Bourdieu, 1984, 234).  
Επομένως, η «κοινή γνώμη δεν υπάρχει» και με τη διαπίστωση αυτή θεωρούμε ότι συμφωνούν 

οι Σεραφείμ Μάξιμος και Αλέξανδρος Σβώλος, παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές τους αφετηρίες. 
Ειδικότερα, για τον Μάξιμο, είμαστε της άποψης ότι η «κοινή γνώμη» δεν θα μπορούσε παρά 

να είναι μία αστική κατασκευή, ένα από τα «θετικά» σημεία του καπιταλιστικού συστήματος που 

ενισχύουν την κυριαρχία του. Η «κοινή γνώμη» μπορεί να συμβάλλει στην εδραίωση των 

«δημοκρατικών δογμάτων» και στην πεποίθηση ότι είναι ορθά και κοινώς αποδεκτά. Προφανώς 

όμως, «κοινή γνώμη» μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, με αντιτιθέμενα συμφέροντα, δεν 

θα μπορούσε να υπάρχει για τον μαρξιστή μελετητή. 
Όσο για τον Αλέξανδρο Σβώλο, αυτός υποστηρίζει ότι η έννοια της «κοινής γνώμης», ως μια 

ενιαία γνώμη, αποτελεί μύθο αφού «κοινή γνώμη» δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν ποικίλες κοινές 

απόψεις, οι οποίες καθορίζονται από τα εκάστοτε συμφέροντα και τις επικρατούσες πεποιθήσεις σε 

κάθε κοινωνική ομάδα. Δηλαδή, κάθε κοινωνική ομάδα ή τάξη μπορεί να έχει τη δική της θέση για 

κάποιο ζήτημα σύμφωνα με τη κοσμοθεωρία της και τα συμφέροντά της, από τα οποία «απαρτίζεται 

ο ενώνων τους πολίτας προς αλλήλους δεσμός» (Σβώλος, 1928, 93-94). Αυτό που είναι στην 

πραγματικότητα, η «κοινή γνώμη», είναι απλώς συστηματική επεξεργασία, «δια της επιδράσεως της 

εφημερίδος, ιδεών ή σκοπών προκαθορισμένων, προς δημιουργίαν της απατηλής παραστάσεως ότι 

η ‘‘λαϊκή θέλησις’’ εκφράζεται επί ωρισμένου ζητήματος καθ’ωρισμένον τρόπον» (όπ.π.). Οι 

εφημερίδες δηλαδή, ο Τύπος της εποχής, ως κομματικά όργανα, δημιουργούν την «κοινή γνώμη» 

εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες με συνέπεια να αλλοιώνουν το νόημα της αληθινής 

ενημέρωσης, αλλά και της ίδιας της δημοκρατίας. 

2.2. Ο Τύπος ως ιδεολογικό όργανο των αστικών συμφερόντων για τους Μάξιμο και Σβώλο 

Δεδομένης της παραπάνω κατάστασης σχετικά με την επιρροή του Τύπου στον σχηματισμό 

της «κοινής γνώμης», ο Τύπος βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής των υπό μελέτη στοχαστών. 

Ειδικότερα, ο Σεραφείμ Μάξιμος, δεν θα μπορούσε παρά να έχει μία προσέγγιση μαρξιστική 

συμφωνώντας με τον Μαρξ, ο οποίος υποστήριζε ότι «η τάξη που είναι η κυρίαρχη υλική δύναμη 
της κοινωνίας, είναι ταυτόχρονα η πνευματική της δύναμη» (Μαρξ, Έγκελς, 1997, 94). Τα υλικά 

μέσα παραγωγής, δηλαδή, σχετίζονται με τα πνευματικά μέσα παραγωγής και τα κατέχει η ίδια 

κοινωνική τάξη, η άρχουσα, με συνέπεια «οι ιδέες αυτών που δεν έχουν τα μέσα της πνευματικής 

παραγωγής να υποτάσσονται σ’αυτά» (όπ.π.), ήτοι τα μέσα της άρχουσας τάξης. Οι κυρίαρχες ιδέες 

είναι η «ιδεατή έκφραση των κυρίαρχων υλικών σχέσεων, είναι οι κυρίαρχες υλικές σχέσεις που 

εκλαμβάνονται σαν ιδέες» (όπ.π.), άρα είναι οι ιδέες της κυριαρχίας της άρχουσας τάξης.  
Τα άτομα της κυρίαρχης τάξης είναι στοχαστές και παραγωγοί ιδεών ρυθμίζοντας την 

παραγωγή και διανομή ιδεών της εποχής τους με αποτέλεσμα οι ιδέες τους να είναι κυρίαρχες. 

Επιπλέον, εάν επί παραδείγματι, «σε μιαν εποχή και σε μια χώρα όπου η βασιλική εξουσία, η 

αριστοκρατία και η αστική τάξη αγωνίζονται για την κυριαρχία και όπου επομένως η κυριαρχία είναι 

μοιρασμένη, η θεωρία της διάκρισης των εξουσιών αποδείχνεται σαν η κυρίαρχη ιδέα και εκφράζεται 

σαν ένας «αιώνιος νόμος» (όπ.π.).  
Δηλαδή, η κυρίαρχη ιδεολογία αναπαράγεται από τα μέσα ενημέρωσης της εποχής-στην 

περίοδο του μεσοπολέμου κυρίως από τον Τύπο- και ανάλογα με τα αστικά συμφέροντα και το 
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εκάστοτε διακύβευμα, το σύστημα που έχει δημιουργήσει η αστική τάξη επιχειρεί να προβάλει την 

ιδεολογία της σαν έναν «αιώνιο νόμο», σαν πανάκεια, σαν κάτι το αδιαμφισβήτητο. Με αυτόν τον 

τρόπο κατασκευάζονται αλήθειες και μύθοι, διλήμματα, προτεραιότητες και συναινέσεις αφού ο 

Τύπος απηχεί τις επιδιώξεις και τις στοχεύσεις της αστικής τάξης έχοντας γίνει αναπόσπαστο τμήμα 

της. Ο Τύπος, επομένως, χειραγωγείται από την αστική τάξη, γίνεται το προπαγανδιστικό της μέσο 

και το ιδεολογικό της όργανο, συμβάλλοντας στην εδραίωση της κυριαρχίας της μέσω της προβολής 

και αναπαραγωγής της ιδεολογίας και κοσμοθεωρίας της, των προτύπων της και των έργων τους. 

Μέσω του Τύπου, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι ο φασισμός και η αστική δικτατορία έχουν 

κοινές αντιλήψεις για τις ελευθερίες, αλλά και ότι «ο δημοκράτης αστός, ο ‘‘πιο προοδευμένος’’ 

δύσκολα χωρίζεται από τον φασίστα, όχι μόνο στην πρακτική πάλη, αλλά και στη σκέψι» 

(Μάξιμος,1975, 99-100).  
Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Μάξιμος, ο δημοκρατικός-δηλαδή αστικός- αθηναϊκός Τύπος, 

υπηρετώντας τα συμφέροντα και την ιδεολογία της αστικής τάξης, εκφράζει το θαυμασμό του για 

τον φασισμό -και τον Μουσολίνι-και τον προβάλλει στις στήλες του (Μάξιμος, 1975, 7) 

προσπαθώντας να προσανατολίσει τις μάζες προς τον εκφασισμό της κοινωνίας και να τις 

χειραγωγήσει. Μπορεί λοιπόν, η αστική τάξη να τασσόταν υπέρ του κοινοβουλευτισμού και της 

δημοκρατίας και να επιχειρούσε να πείσει για τη χρησιμότητά τους και την αξία τους -μέσω των 

ιδεολογικών της οργάνων-, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να εκθειάσει και να προβάλλει ως κυρίαρχη 

τάση πλέον τον φασισμό και ως πρότυπο ηγέτη έναν φασίστα ηγέτη. Ο Τύπος συμβάλλει 

καθοριστικά επομένως, αφενός, στη δημιουργία εκείνων των όρων που είναι απαραίτητοι για την 

αστική δικτατορία και αφετέρου, στην εθνική κυριαρχία του ελληνικού καπιταλισμού. Οι 

καπιταλιστές, βιομήχανοι ή επιχειρηματίες, εάν κρίνουν ότι θα τους εξυπηρετούσε καλύτερα το 

καθεστώς της δικτατορίας (όπ.π.), ο Τύπος μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση 

προκειμένου να υπάρξει μεταβολή του πολιτεύματος και να φανεί και ως μία «λογική λύση» για 

όλους. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται οι απαραίτητοι όροι νομιμοποίησης του αστικού 

καθεστώτος-της αστικής δικτατορίας εν προκειμένω- ακόμη κι αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις 

αρχικές διακηρύξεις της κυρίαρχης τάξης. 
Για τον Μάξιμο λοιπόν, κάθε άλλο παρά δημοκρατικός και ελεύθερος είναι ο Τύπος αφού 

υπηρετεί τα αστικά συμφέροντα και ενισχύει με τη χρήση προπαγανδιστικού φασιστικού λόγου τις 

υπάρχουσες δικτατορικές τάσεις. Η εξάρτηση του Τύπου από την κυρίαρχη τάξη και τα αστικά 

συμφέροντα είναι προφανής για τον μαρξιστή μελετητή. Το περιεχόμενο των ειδήσεων που 

προβάλλεται από τον Τύπο είναι βαθιά επηρεασμένο από τις αστικές προτιμήσεις και συμβάλλει στη 

δημιουργία συναίνεσης και αποδοχής τους από τις μάζες. Ό,τι θαυμάζει η αστική τάξη, η άρχουσα 

τάξη, θεωρεί ότι αξίζει να το θαυμάζουν και οι μάζες και θα έπρεπε να προσανατολιστούν προς αυτή 

την κατεύθυνση, αφού οι δικές τους προτιμήσεις, τα δικά τους ινδάλματα και πρότυπα δεν έχουν την 

αξία που έχουν αυτά της κυρίαρχης τάξης. Στη δημόσια σφαίρα προβάλλεται κάτι νέο πλέον, 

σύμφωνα με τους νέους αστικούς προσανατολισμούς και τα συμφέροντα, οπότε και ο Τύπος- ο 

ελεγχόμενος αστικός Τύπος- θα συμβάλλει στη δημιουργία ομόφωνης γνώμης, στον επηρεασμό των 

αντιλήψεων και της στάσης των μαζών και στη δημιουργία της ψευδαίσθησης των κοινών 

συμφερόντων. 
Όσον αφορά στον Αλέξανδρο Σβώλο, γι’αυτόν σχετικοποιείται η αξία του Τύπου, της 

«ψυχοτεχνικής μηχανής» που διαμορφώνει την κοινή γνώμη, ως μέσο ανάσχεσης της 

κοινοβουλευτικής αυθαιρεσίας. Ο λόγος είναι ότι ο Τύπος, όπως και η «κοινή γνώμη» εξαρτώνται 

από ορισμένα πρόσωπα ή ομάδες που δρουν σύμφωνα με τα υλικά συμφέροντά τους, αλλά και 

σύμφωνα με τις επιταγές του κόμματος στο οποίο πρόσκεινται. Ως «όργανον της κομματικής 

θελήσεως», επομένως, ο Τύπος είναι «μοχλός της δημοκρατίας και όχι απλώς η ‘‘τέταρτη εξουσία’’ 

όπως επιπολαίως χαρακτηρίζεται» (Σβώλος, 1928, 94). Μάλιστα, στηρίζει τους ηγέτες των κομμάτων 

υπηρετώντας τη θέλησή τους και όχι τη θέληση της Πολιτείας. Ο Σβώλος παρατηρεί μια σχέση 

αλληλεξάρτησης και αμοιβαίας στήριξης μεταξύ του Τύπου και των κομμάτων που στοχεύουν στην 

παραπληροφόρηση και παραπλάνηση των μαζών. Επιπλέον, η πληροφόρηση που παρέχεται από τον 
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Τύπο στις μάζες είναι συχνά ελλιπής κάτι που συνάδει και με το περιορισμένο ενδιαφέρον τους για 

πληρέστερη ενημέρωση. 
Εντούτοις, ο Σβώλος θεωρεί ότι η διάδοση του Τύπου περιορίζεται κυρίως στα αστικά κέντρα 

και λιγότερο στην ύπαιθρο, αλλά επειδή ο αριθμός των αναλφάβητων πολιτών είναι μεγάλος, η 

προπαγάνδα καθίσταται εύκολη υπόθεση και η πραγματική ενημέρωση δυσχερής (Σβώλος, 1928, 56-
57). 

Ο αναλφαβητισμός των μαζών τις εμποδίζει να συμμετέχουν ουσιαστικά στην εξουσία με 

άποψη και κριτική σκέψη. Αντιθέτως, μέσω των προσωπικών σχέσεων που αναπτύσσουν με τους 

βουλευτές, η ψήφος τους γίνεται καθαρά προσωπική και η ενημέρωσή τους πραγματοποιείται μέσω 

της «προσωπικής παρεμβάσεως των βουλευτών» (Σβώλος, 1928, 157). Παρ’όλα αυτά, ο Σβώλος, με 

τις βαθιές δημοκρατικές πεποιθήσεις του, δεν τάσσεται υπέρ του περιορισμού της ελευθερίας του 

Τύπου. Απεναντίας, θεωρεί ότι κάτι τέτοιο αποτελεί «ασυγκρίτως μείζον κακόν» (Σβώλος, 1931, 18) 

και ο Τύπος οφείλει να συνεχίσει να λειτουργεί ελεύθερα, παρά τις παρεκτροπές, μια που αποτελεί 

και ένα από τα σημαντικά μέσα εγγύησης της δημοκρατίας. 

3. Η αφύπνιση και η διαπαιδαγώγηση των μαζών ως επιβεβλημένη αναγκαιότητα σύμφωνα με 

τον Σ. Μάξιμο και τον Αλ. Σβώλο 

Όπως φάνηκε από τις παραπάνω σύντομες αναπτύξεις, ο Τύπος είχε σημαντική επιρροή στις 
λαϊκές μάζες, οι οποίες ήταν ακαλλιέργητες, αμαθείς ή ημιμαθείς και απαίδευτες πολιτικά και συχνά 

εξαρτιούνταν από τις ελίτ εξουσίας και τους κομματάρχες. Οι μάζες, ως εκ τούτου, ήταν επιρρεπείς 

στην προπαγάνδα και συντελούσαν με τη στάση τους και τις επιλογές τους στην επικαιροποίηση του 

εθνικού διχασμού όπως και στην ένταση της κρίσης των κοινοβουλευτικών θεσμών του 

μεσοπολέμου.  
Οι μάζες, όμως, συχνά βρίσκονταν και σε κατάσταση απάθειας ή αδιαφορίας για τα κοινά, 

γεγονός που προκαλούσε δυσπιστία έναντι των κοινοβουλευτικών θεσμών. Η ημιμάθειά τους, είχε 

δημιουργήσει και έναν ημιμαθή Τύπο προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, που αποτελούσε 

μια νέα πολιτική δύναμη όπως και η κοινή γνώμη που διαμορφωνόταν απ’αυτόν (Laski, 1927, 87-
88). Ο Τύπος ήταν τμήμα μιας μεγάλης επιχείρησης και ήταν «σκοπίμως οργανωμένος όπως 

οποιοσδήποτε άλλος βιομηχανικός θεσμός μιας καπιταλιστικής κοινωνίας, βασιζόμενος σε 

κερδοσκοπικά κίνητρα». Η παρουσίαση των γεγονότων και των ειδήσεων γινόταν με σκοπό να 

αυξήσει τα κέρδη του και η ερμηνεία τους προσαρμοζόταν στο ημι-εγγράμματο κοινό που πίστευε 

ότι υπηρετούσε (Laski, 1935, 73-74). 
Δεδομένης της παραπάνω κατάστασης, οι μελετώμενοι στοχαστές μας έκριναν σκόπιμο- ο 

καθένας από τη δική του οπτική γωνία- ότι οι μάζες έπρεπε να μορφωθούν. 
Ειδικότερα, ο Σεραφείμ Μάξιμος, αφού μέσα από τη μελέτη του Κοινοβούλιο ή Δικτατορία; 

αναλύει την εσωτερική πολιτική ζωή του μεσοπολέμου «κάτω από ένα μαρξικό φως» (Μάξιμος, 

1992, 46), παρουσιάζει με σφαιρικότητα την πολυποίκιλη κρίση. Κατά την άποψή του, οι μείζονες 

κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές που συντελέστηκαν στη νεοελληνική κοινωνία, είχαν ως 

απόρροια τα συντηρητικά στοιχεία να γίνουν ακόμη πιο συντηρητικά και δύσκαμπτα, «ενώ οι μάζες 

περισσότερο απαιτητικές μπήκανε στο δρόμο της αφύπνισης» και βρήκαν νέους προσανατολισμούς 

(Μάξιμος, 1992, 48) επιθυμώντας να βρεθεί ‘‘κάτι’’, να βρεθή ‘‘κάποιος’’, που να τα διαλύση, να τα 

ανατρέψη» όλα (Μάξιμος, 1975). 
Για τον Μάξιμο, οι μάζες μπήκαν σε διαδικασία αφύπνισης ενώ δεν συμμετείχαν στην πρώτη- 

χωρίς γερά θεμέλια- δημοκρατία που ήταν επακόλουθο της συμφιλίωσης μεταξύ των δύο αντίπαλων 

αστικών παρατάξεων. Η συνέπεια ήταν ότι αυτή η δημοκρατία «εγκατέλειψε στις εργατικές τάξεις 

και στα λαϊκά στρώματα το ιστορικό καθήκον, να την επαναφέρουνε πιο ισχυρή, πιο θεμελιωμένη, 

πιο προοδευτική στο περιεχόμενό της, να την αποκαταστήσουνε σαν μια δεύτερη πραγματικά 

λαϊκή ελληνική δημοκρατία» (Μάξιμος, 1992, 49, η έμφαση είναι του συγγραφέα).  
Για τον ίδιο στοχαστή, η αφύπνιση των μαζών και η πολιτική τους διαπαιδαγώγηση μπορούν 

να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες εξόδου από την κοινωνική κρίση. Μέσω της πολιτικής 
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αγωγής, οι μάζες μπορούν να αποκτήσουν σαφή πολιτικό στόχο και να προετοιμαστούν κατάλληλα 

για συλλογική δράση και κοινωνική επανάσταση. Η πολιτική μόρφωση θα συντελέσει, επομένως, 

στο «να λάμψη (sic) με μια λάμψη χωρίς το προηγούμενό της, το εκτυφλωτικό φως της επανάστασης, 

μπροστά στην ακαλλιέργητη και ταπεινωμένη μάζα» (Μάξιμος, 1992, 13). 
Μέσω της μόρφωσης των λαϊκών μαζών μπορούν να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για 

την προετοιμασία της προλεταριακής επανάστασης, της «παλλαϊκής επανάστασης», στην οποία θα 

συμμετέχουν όλο και «ευρύτερα λαϊκά στρώματα στο στρατόπεδο του αγωνιζόμενου 

προλεταριάτου» (Μάξιμος, 1992, 54) με τελικό σκοπό τη λαϊκή δημοκρατία. 
Όσον αφορά στον Σβώλο, ο σοσιαλδημοκράτης στοχαστής θεωρεί τη μόρφωση του λαού ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεραπεία των κοινοβουλευτικών θεσμών και όχι προφανώς για τη 

ριζική ανατροπή τους όπως ο Μάξιμος. Για τον Σβώλο ο λαός είναι παθητικός και αδρανής 

συνιστώντας ένα απλά υλικό, «το οποίο πρέπει να οργανωθή, να πεισθή και να οδηγηθή εις τας 

κάλπας» (Σβώλος, 1928, 92). Επιπλέον, ο λαός είναι υποτελής στη βούληση και στην υπεροχή του 

κόμματος, το οποίο αποτελεί ευρεία οργάνωση μέσα στην οποία δεν μπορεί να εκδηλωθεί η «ατομική 

ανεξαρτησία της γνώμης» (όπ.π.). 
Κρίνεται λοιπόν από τον Σβώλο ότι η ανύψωση του λαϊκού μορφωτικού επιπέδου, θα βοηθήσει 

τον λαό να αντιληφθεί τις ανεπάρκειες που παρουσιάζει το αντιπροσωπευτικό σύστημα όπως και τις 

ολιγαρχικές τάσεις λόγω της «καθολικής κηδεμονίας των αντιπροσώπων» (Σβώλος, 1928, 150) 

έναντι των ψηφοφόρων τους. Εάν οι μάζες συνειδητοποιήσουν τη μη γνησιότητα του πολιτικού 

συστήματος, θα καταφέρουν να το βελτιώσουν μέσω της ουσιαστικότερης πολιτικοποίησής τους, της 

κοινωνικής αφύπνισής τους και τη απόκτησης πείρας (Σβώλος, 1931, 18). 
Μέσω της πολιτικής παιδείας, οι μάζες θα αποκτήσουν αφενός την ικανότητα να κατανοούν 

κείμενα νόμου και αφετέρου ενδιαφέρον «δια την κίνησιν της νομοθεσίας» (Σβώλος, 1928, 156-157). 
Θα δημιουργηθούν ευμενείς συνθήκες «διαδόσεως και συζητήσεως ιδεών», άρα και συμμετοχής 

στην άμεση δημοκρατία, αλλά και στην πολιτική διαδικασία γενικότερα. Επιπροσθέτως, η 

«διαπαιδαγώγηση της συνειδήσεως των μαζών» κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ματαιωθούν οι 

απειλές κατά του λαού ο οποίος αποτελεί «τον ζωντανότερον φύλακα των αρχών της δημοκρατίας 

και του αγαθού της ελευθερίας» (Σβώλος, 1928, 37). Περαιτέρω, θα μειωθούν τα ποσοστά της 

αποχής από τις εκλογές και θα υπάρχει πληρέστερη κατανόηση σχετικά με τις διαδικασίες που 

αφορούν ζωτικά συμφέροντα. 
Ο Σβώλος γνωρίζει βέβαια ότι η διαδικασία της μόρφωσης των μαζών από τη μια πλευρά είναι 

χρονοβόρα, αλλά από την άλλη, χωρίς αυτή δεν είναι δυνατή η εισαγωγή των θεσμών της άμεσης 

δημοκρατίας. Οι μάζες έχουν συντηρητική νοοτροπία και είναι προσηλωμένες στο παρελθόν εξαιτίας 

και της προπαγάνδας που ευνοεί αυτή την προσήλωση. Επομένως, τάσσονται εναντίον της όποιας 

μεταρρυθμιστικής πρότασης και οι αποφάσεις τους έχουν κυρίως συντηρητικό χαρακτήρα.  
Ως εκ τούτου, για τον Σβώλο, η λήψη αποφάσεων από τον λαό, η συμμετοχή του σε 

δημοψηφίσματα και σε εκλογές, η κατανόηση νομικών κειμένων, η διεκδίκηση ουσιαστικών 

κοινωνικών μεταβολών απαιτούν ανύψωση του μορφωτικού του επιπέδου και απόκτηση πολιτικής 

παιδείας. Με αυτόν τον τρόπο, ο λαός θα μπορέσει να συγκροτηθεί «σε ένα (εκ)παιδευόμενο και 

κοινωνικο-οικονομικά αυτόνομο πρόσωπο» και να «μετατραπεί ποιοτικά και όχι απλώς αριθμητικά, 

δια της εξελικτικής-περφεξιονιστικής δύναμης της δημοκρατίας, σε ένα ποικιλόμορφο και έμπλεο 

ομάδων και διαφορετικοτήτων πλήθος» (Καραβοκύρης, 2010, 9-10).  
Στην παραπάνω εξέλιξη οφείλει να συνεργήσει το ίδιο το κράτος μέσω της νομοθεσίας και της 

στάσης που καλλιεργεί στους πολίτες. Το κράτος συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των πολιτών με τη 

διεύρυνση της έννοιας του πολίτη και την εμβάθυνση της δημοκρατίας μέσω της συμμετοχής των 

πολιτών- χωρίς αποκλεισμούς- στις δημοκρατικές διαδικασίες. Για μια αποτελεσματική 

διαπαιδαγώγηση των πολιτών, το ίδιο το κράτος λοιπόν, ως υπεύθυνος φορέας εκπαίδευσης και 

πολιτικής αγωγής, οφείλει να είναι πρότυπο και να καθοδηγεί τους πολίτες και να τους δίνει ενεργό 

ρόλο στον πολιτικό βίο. Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι οι πολίτες να παύσουν να 

χειραγωγούνται και να είναι σε θέση υποτέλειας απέναντι στα πολιτικά κόμματα και στους 
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πολιτικούς αρχηγούς. Αντιθέτως, οι πολίτες οφείλουν να προκρίνουν τη σταθερότητα και την 

εμβάθυνση του δημοκρατικού πολιτεύματος καταδικάζοντας τους αποκλεισμούς που είναι συνέπεια 

του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας και της άγνοιας.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εποχή της επανάστασης των τεχνολογιών, της πολλαπλότητας του νοήματος, 

της απρόσκοπτης διάχυσης της πληροφορίας και της συγκρότησης της γνώσης σε ετερογενή 

περιβάλλοντα, οι κοινωνίες βιώνουν μια έκρηξη δημόσιων αναπαραστάσεων του παρελθόντος, το 

οποίο μέσω της πολυποίκιλης αφηγηματικής του ανασυγκρότησης και της μετουσίωσής του σε 

Ιστορία συναντάται και αναβιώνεται σχεδόν παντού, σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και με έναν πλουραλισμό πρακτικών και μέσων. Στο εκπαιδευτικό σύστημα, στις 

κινηματογραφικές ταινίες, σε συζητήσεις με φίλους και με την οικογένεια, στις μουσειακές αίθουσες, 

σε ιστορικούς περιπάτους, σε επετειακές εκδηλώσεις, σε ψηφιακά παιχνίδια ιστορικού περιεχομένου 
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και πολυμεσικές εφαρμογές, στο διαδίκτυο και στον Τύπο, οι εμπειρίες και τα ζητήματα του 

παρελθόντος δηλώνουν την παρουσία τους «εισβάλλοντας» στο παρόν. 
 
Λέξεις κλειδιά: ιστορικές αναπαραστάσεις, δημόσια ιστορία, ιστορική κουλτούρα, ιστορική 

γνώση 

1. Εισαγωγή 

Αν κάποιος θα ήθελε να επισημάνει ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της μετανεωτερικής 

συνθήκης των παροντικών κοινωνιών, αυτό θα ήταν αναντίρρητα η ανάδυση νέων τρόπων και 

μορφών πρόσληψης, κατασκευής και προσβασιμότητας τόσο στο πεδίο της επιστημονικής γνώσης 

όσο και σε εκείνο της πληροφόρησης. Οι εξελίξεις αυτές, επιφέροντας μια σειρά από μετατοπίσεις 

και μεταλλαγές σε προϋπάρχουσες παραδοσιακές πρακτικές και θεμελιώδεις διαδικασίες αντίληψης 

και νοηματοδότησης του κόσμου απ’ τα κοινωνικά υποκείμενα, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν 

ανεπηρέαστη τη σχέση των ανθρώπων με το παρελθόν τους.  
Στον δημόσιο βίο, αυτή η διασύνδεση του κοινού με τις παρελθοντικές εμπειρίες 

πραγματοποιείται πλέον μέσα από ένα ολόκληρο δίκτυο μηχανισμών και φορέων. Αξιοποιώντας 

εναλλακτικές στρατηγικές για την παραγωγή και τη διάχυση της ιστορικής πληροφορίας, καθώς 

επίσης και για τη δόμηση των ιστορικών περιβαλλόντων, οι μηχανισμοί αυτοί συνεισφέρουν στον 

εκδημοκρατισμό της ίδιας της ιστορικής επιστήμης και της γνώσης του παρελθόντος, αφού 

εμπλουτίζουν περαιτέρω το διαθέσιμο περιεχόμενο της τελευταίας, το εκλαϊκεύουν και το καθιστούν 

προσπελάσιμο σε όλους. Με τις ιστορικές αναπαραστάσεις που συγκροτούν στη δημόσια σφαίρα, 

μακριά από τα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα και έξω από το περιχαρακωμένο πεδίο των επαγγελματιών 

ιστορικών, επιδρούν καταλυτικά στη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης και της ιστορικής 

κουλτούρας των ατόμων και των συλλογικοτήτων, συμβάλλοντας συγχρόνως στην καλλιέργεια της 

ιστορικής σκέψης και στην ιστορική τους εγγραμματοσύνη. Η μετάβαση από ένα παρελθόν αρραγές, 

μονοσήμαντο, κανονιστικό, διεπόμενο από τις αυστηρές επιστημολογικές επιταγές της πειθαρχίας 

της Ιστορίας και εξαρτώμενο απ’ τα γραπτά κείμενα, σε ένα κατακερματισμένο, πλουραλιστικό, 

αμφιλεγόμενο και ανοιχτό σε οποιαδήποτε ερμηνεία, αποτυπώνει το σύγχρονο πλαίσιο που 

περικλείει κάθε είδους μελέτη, μορφή ανάμνησης ή συντελούμενη διαπραγμάτευση γύρω από τις 

παρελθοντικές εμπειρίες. Στο πλαίσιο αυτό πρωταγωνιστικό και συνάμα καθοριστικό ρόλο 

διαδραματίζει η πολυτροπική προσέγγιση στην παρουσίαση των ιστορικών συμβεβηκότων. Οι νέες 

αυτοί οδοί που διανοίγονται στις μορφές με τις οποίες βιώνεται, αναπαριστάται, προσλαμβάνεται και 

νοηματοδοτείται η ιστορική γνώση στη δημόσια σφαίρα, συνυφαίνονται με μια αλυσίδα 

ετερόκλητων διαμεσολαβητικών παραγόντων, οι οποίοι μεταξύ των άλλων διαφέρουν σε δύο 

βασικές παραμέτρους: στη μεθοδολογία που επιλέγουν για την ανασύσταση του παρελθόντος και 

στο βαθμό αξιοπιστίας τους σε σχέση με τα όσα παράγουν.  

2. Η έκρηξη του ενδιαφέροντος για το ιστορικό παρελθόν και τα νέα περιβάλλοντα 

νοηματοδότησής του 

Τις τελευταίες δεκαετίες, παράλληλα με την καταγραφόμενη έκρηξη της μνήμης (memory 
boom)  και τα όσα συντελέστηκαν στην ακαδημαϊκή εκδοχή της Ιστορίας σε ευρωπαϊκό αλλά και 

παγκόσμιο επίπεδο, αναδύθηκε στο δημόσιο χώρο μια υπέρμετρη νοσταλγία και ένα σχεδόν 

φετιχιστικό ενδιαφέρον των κοινωνιών για το παρελθόν, που μετουσιώθηκε προοδευτικά σε μια 

πληθωριστική παραγωγή ιστορικών αφηγημάτων και αναπαραστάσεων από επίσημους ή 

ανεπίσημους φορείς της πολιτιστικής βιομηχανίας. Ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, επετειακές 

εκδηλώσεις, κινηματογραφικές παραγωγές, ιστορικά ντοκιμαντέρ, ιστορικοί περίπατοι, μόνιμες 

στήλες στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, βιντεοπαιχνίδια ιστορίας, ίδρυση νέων μουσειακών 

χώρων, λογοτεχνικά και μυθιστορηματικά έργα, συγκρότηση αρχείων προφορικών μαρτυριών, 

ιστοσελίδες ιστορικού ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο κλπ., είναι ορισμένα μόνο από τα περιβάλλοντα 

που συνεχίζουν να αναπτύσσονται ραγδαία και με δυναμικό τρόπο, προσδίδοντας στη διερεύνηση 
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της «ξένης χώρας» του παρελθόντος (Lowenthal, 2015) μια ποικιλομορφία και μια πολυπρισματική 

χροιά.  
Αυτή η παρατηρούμενη αύξηση του ενδιαφέροντος για το παρελθόν αποδίδεται σε μια σειρά 

από λόγους κοινωνικής και πολιτισμικής φύσεως. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται η πρόοδος 

στον τομέα των νέων τεχνολογιών και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Τα συνεχώς εξελισσόμενα 

τεχνολογικά εργαλεία και τα νέα περιβάλλοντα αναπαράστασης της παρελθοντικής πραγματικότητας 

στα Μ.Μ.Ε., αναδιαμορφώνουν τόσο τους τρόπους πρόσληψης και νοηματοδότησης της ιστορικής 

γνώσης όσο και το ίδιο το μνημονικό υλικό, επιφέροντας συγχρόνως αλλαγές στις συμβατικές 

μεθόδους αλληλεπίδρασης των κοινωνιών με τα ιστορικά τεκμήρια. Ο εμπλουτισμός των 
συγκροτούμενων ιστορικών αφηγημάτων με πολυμεσικές και διαδραστικές εφαρμογές (κείμενο, 

εικόνα, ήχος, βίντεο, animation, περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας), τα καθιστούν πλέον πιο 

ελκυστικά και άμεσα, ενώ παράλληλα ενισχύουν την επικοινωνιακή τους ισχύ και διάδοση στο 

δημόσιο χώρο, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των υποκειμένων στις διαδικασίες διαμόρφωσης της 

ιστορικής τους κουλτούρας. Το διαδίκτυο, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, 

ο κινηματογράφος, οι χώροι εικονικής περιήγησης στο παρελθόν, οι διαδραστικές μουσειακές 

συλλογές, αλλά και κάθε άλλου είδους αναπαραστατικό μέσο που αξιοποιεί τις τεχνολογικές 

καινοτομίες για την προώθηση διαφοροποιημένων σε σύγκριση με την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία 

αφηγηματικών και νοηματοδοτικών κωδίκων, επηρεάζουν τις ιστορικές αντιλήψεις της κοινής 

γνώμης και την ιστορική μνήμη στον επικοινωνιακό ορίζοντα. Έτσι, στον Παγκόσμιο Ιστό και στα 

ηλεκτρονικά μέσα, έρχονται στο προσκήνιο αντικρουόμενες μνήμες που αναφέρονται σε γενοκτονίες 

του παρελθόντος, δικτατορικά καθεστώτα, αιματηρούς εμφύλιους πολέμους και ακανθώδη ιστορικά 

ζητήματα, οι οποίες παρουσιάζονται σε διαδραστικά περιβάλλοντα εικονικών μουσείων, σε 

διαδικτυακές κοινότητες και σε ψηφιοποιημένες συλλογές προφορικών μαρτυριών, συνεισφέροντας 

προς την κατεύθυνση της πληρέστερης κατανόησης των πτυχών μιας πλειάδας ιστορικών 

φαινομένων στον δημόσιο χώρο (Noiret, 2014). 

3. Το «ελεύθερο παιχνίδι» με το ιστορικό παρελθόν και ο πλουραλισμός των αναπαραστάσεών 

του  

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με την ευρύτητα του φάσματός τους, εισχωρούν στον 

ανθρώπινο τρόπο σκέψης και τον διαποτίζουν με εικόνες και ιστορίες της παρελθοντικής 

πραγματικότητας, εμφορούμενες συχνά από μια αληθοφάνεια, ανάλογης φυσικότητας και ισχύος με 

εκείνη των ιστορικών τεκμηρίων (Seaton, 2004). Συμμετέχουν συνεπώς όλο και πιο ενεργά στη 

διαμεσολάβηση της ιστορικής πληροφόρησης και στη διάχυση μορφών ιστορικής κουλτούρας, 

γεγονός που οδηγεί αφενός στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των κοινωνιών με τα όσα επιλέγουν 

να θυμούνται και αφετέρου, σε μια διαρκή πλουραλιστική επαναδιαπραγμάτευση παγιωμένων 

αληθειών και ιδεών, άλλες φορές με κίνητρα που υπηρετούν την ιστορική αλήθεια και άλλες τον 

άκρατο σχετικισμό, τη μεροληψία, την ιδεολογική ηγεμονία, τις πολιτικές σκοπιμότητες, τις νέες 

ανακύπτουσες πολιτισμικές και κοινωνικές ανάγκες της εποχής ή ακόμα και την εμπρόθετη ιστορική 

πλάνη.  
Λαμβάνοντας υπόψη ειδικά αυτό το τελευταίο, γίνεται αντιληπτό πως στη νέα κατάσταση που 

διέπει την ανασύσταση του χθες στο παρόν, δεν πρέπει να παραγνωριστεί και το γεγονός ότι η ιστορία 

μπορεί εν δυνάμει να καταστεί αντικείμενο εργαλειακής εκμετάλλευσης και χρήσης από ομάδες ή 

ανεπίσημους φορείς με κίνητρα προπαγανδιστικής και ιδεολογικής καθοδήγησης, απόλυτα 

εναρμονισμένης με πολιτικές επιδιώξεις και συσχετισμούς δυνάμεων επιρροής ή εξουσίας. Το 

«ελεύθερο παιχνίδι» με το παρελθόν και ο αδιάκοπος παραληρηματικός μονόλογος της 

μεταμοντέρνας αναθεώρησής του μέσα από μια συνεχώς διευρυνόμενη ολότητα ομαδικών 

αφηγημάτων ή αναπαραστάσεων, το καθιστούν καταφανώς αλλεργικό και επιρρεπές στις 

στρατεύσεις (Jameson, 1999). Τέτοιας μορφής σκέψεις αναφορικά με τη χρήση του παρελθόντος, 

εγείρονται κυρίως λόγω της επιφυλακτικότητας απέναντι στη λαϊκή και τη μαζική  κουλτούρα της 

μετανεωτερικής εποχής, που σύμφωνα με την άποψη του Fredric Jameson δημιουργεί προβληματικές 
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συνθήκες, χαρακτηριζόμενες κυρίως από την «από-πραγματοποίηση» της εμπειρίας, της ταυτότητας 

και της Ιστορίας στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχουν τα media και οι πολυμεσικές εφαρμογές. 

Μέσα σε ένα καθεστώς υπερπροσφοράς στην πληροφόρηση, μνημονικής έξαρσης αλλά και 

καθοδηγούμενης αμνησίας συγχρόνως, προσωρινότητας του επίκαιρου και ανιστορικών 

προσεγγίσεων ή ερμηνειών,  αναδύεται μια εμμονική και πολυπρισματική αναδρομή στο παρελθόν 

(Jameson, 1999). Αυτήν την ενισχύουν σημαντικά η τεχνολογική εξέλιξη και τα ψηφιακά μέσα, έτσι 

ώστε να μεταβάλλονται στον ιστό της καθημερινής ζωής αφενός οι παραδοσιακές μέθοδοι σύλληψης 

και αναπαράστασης της παρελθοντικής ανθρώπινης εμπειρίας και αφετέρου, η ίδια η 

πραγματικότητα, αφού εικονοποιείται συμβάλλοντας στη συγκρότηση μιας κουλτούρας των 

ηλεκτρονικών μέσων (Zizek, 1996). Η τελευταία μάλιστα επηρεάζει καθοριστικά τη φυσιογνωμία 

των περιβαλλόντων οικειοποίησης της ιστορίας αλλά και της μνήμης, περιλαμβάνοντας ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων που αποσκοπούν περισσότερο σε μια εύπεπτη, μαζική και άμεση κατανάλωση 

ιστορικών πληροφοριών και λιγότερο σε μια κριτική προσπέλαση του παρελθόντος από τα κοινωνικά 

υποκείμενα. 
Αν θεωρηθεί ως δεδομένη η παραδοχή ότι το εκάστοτε παρόν συγκροτεί και επιβάλλει τις δικές 

του ιστορίες ανάλογα με τις προτεραιότητες και τους σκοπούς που θέτει, τότε το πλεόνασμα των 

διαθέσιμων ιστοριών και αναπαραστάσεων που προκύπτουν και διαχέονται στη δημόσια ζωή, δεν 

συνιστά επ’ ουδενί ένα ομοιογενές φάσμα. Αντιθέτως, από την ετερογένειά του συγκροτούνται 

πολλαπλές ατομικές και συλλογικές ταυτότητες, ερμηνευτικά σχήματα και αντιλήψεις, που 

μορφοποιούν την ιστορική κουλτούρα και τη σχέση των ομάδων ή των ατόμων με το παρελθόν τους. 

Η επίμονη ματιά στην ιστορία από απλούς ανθρώπους, επαγγελματίες και μη επαγγελματίες 

ιστορικούς, παράγει συχνά ανταγωνιστικά αφηγήματα και αναπαραστατικές δραστηριότητες με 

διαφορετικούς σκοπούς, οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και διερεύνησης. Το συγκεκριμένο 

γεγονός κατέστη αντιληπτό από την ακαδημαϊκή ιστορία και τον κλάδο των ιστορικών, οδηγώντας 

τελικώς τα τελευταία έτη στην υιοθέτηση μιας στάσης περισσότερο κριτικής και ανεκτικής και 

λιγότερο αφοριστικής και περιχαρακωμένης απέναντι στο πολυποίκιλο και ετερόκλητο πεδίο της 

δημόσιας διαπραγμάτευσης της παρελθοντικής πραγματικότητας στο παρόν. Η μετατόπιση των 

ιστορικών από το ρόλο του αποκλειστικού αξιολογητή και επικριτή όλων των διαχεόμενων στο 

δημόσιο χώρο εικόνων του παρελθόντος - ειδικά εκείνων που διαφοροποιούνται από το κυρίαρχο 
εθνικό αφήγημα ή τις επιστημολογικές τεκμηριωτικές διεργασίες - προς μια περαιτέρω εκλαϊκευμένη 

εμπλοκή τους στις διαδικασίες παραγωγής ιστορικών αναπαραστάσεων και ερμηνείας εκείνων που 

συγκροτούνται από άλλους μηχανισμούς και φορείς, συνεισφέρει στην κατανόηση της 

επικοινωνιακής όψης της ιστορικής κουλτούρας των κοινοτήτων και στην ανάδειξη του 

κοινωνικοπολιτισμικού ρόλου της Ιστορίας. 

4. Ο ρόλος και η αξία της δημόσιας ιστορίας ως πρακτικής για την αλληλεπίδραση του κοινού 

με το  παρελθόν 

Με βάση τον παρατηρούμενο πλουραλισμό των πρακτικών επαναβίωσης του παρελθόντος στις 

σύγχρονες κοινωνίες, αν επιθυμούσε κανείς να αποτυπώσει το πολυσχιδές πεδίο της ιστορίας, 

μεταφορικά θα το περιέγραφε ως ένα σπίτι με πολλά επικοινωνούντα μεταξύ τους δωμάτια, στα 

οποία κατοικούν πολλοί και διαφορετικοί ένοικοι, όπως μουσειολόγοι, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, 

πολιτικοί, σκηνοθέτες, δημόσιοι ιστορικοί, συλλογικότητες, απλοί καθημερινοί άνθρωποι που 

ενδιαφέρονται για το παρελθόν κ.α. (Ashton, Hamilton, 2010 ; Sear, 2013). Μολονότι οι ακαδημαϊκοί 

ιστορικοί εκλαμβάνουν τους εαυτούς τους ως ιδιοκτήτες αυτού του σπιτιού,  καταλαμβάνοντας το 

σημαντικότερο χώρο του, οφείλουν εκ των πραγμάτων να αναγνωρίζουν τη συνεισφορά και των 

υπόλοιπων συγκατοίκων στη διερεύνηση του παρελθόντος και στη συγκρότηση ιστορικών 

αναπαραστάσεων, θέτοντας όμως, σύμφωνα με τα επιστημολογικά τους κριτήρια, τους όρους αυτής 

της συνύπαρξης. Η δημόσια ιστορία και κάθε δραστηριότητα αποβλέπουσα στην παραγωγή και 

χρήση της ιστορικής γνώσης στη δημόσια σφαίρα, αντικατοπτρίζει αυτήν ακριβώς τη 

«συγκατοίκηση» με την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία στο κοινό οικοδόμημα εντός του οποίου 
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λαμβάνουν χώρα στο παρόν όλες οι διεργασίες αφηγηματοποίησης και ανασύνθεσης της 

παρελθοντικής πραγματικότητας. Μια συγκατοίκηση, όχι πάντα εύκολη και αρμονική, αλλά ικανή 

στο να αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την άποψη του Samuel ότι η ιστορία συνιστά κοινωνική 

μορφή γνώσης και αντικείμενο ενασχόλησης χιλιάδων χεριών (Samuel, 2012). Ένα μεγάλο τμήμα 

των συγκεκριμένων χεριών περιλαμβάνεται στη δημόσια ιστορία, αναδεικνύοντάς τη σε μια διεθνή 

ιστορική πρακτική αλληλεπίδρασης του κοινού με το ιστορικό υλικό που αναπτύσσεται μεν πέραν 

των περιγεγραμμένων ορίων της ακαδημαϊκής έρευνας, αλλά που επικοινωνεί δε αμφίδρομα μαζί 

της. Αμφότερες με την αλληλοσυμπληρωματική τους σχέση και τις συνεισφορές τους, συμβάλλουν 

στη μαζική ιστορική εγγραμματοσύνη και στην καλλιέργεια μιας ιστορικής συνείδησης και μιας 

κουλτούρας για την ιστορία βασισμένης στην πολυπρισματικότητα και στη συμπερίληψη όλων των 

φωνών του παρελθόντος στο ιστορικό αφήγημα. Παρόλες τις επιφυλάξεις ορισμένων και τον 

σκεπτικισμό που απορρέει από αυτήν την αχαλίνωτη παραγωγή εκδοχών για το παρελθόν, η δημόσια 

ιστορία αναδεικνύεται σήμερα στην πιο άμεση μορφή αναβίωσης και νοηματοδότησης της ιστορικής 

πραγματικότητας. Σύμφωνα με την άποψη ορισμένων μάλιστα, φαίνεται να επιτυγχάνει εκεί που η 

ακαδημαϊκή πειθαρχία του κλάδου, όντας εθελουσίως περίκλειστη στο «γυάλινο πύργο» της (Cauvin, 
2018 ; Cauvin, 2016 ; Collins & Nye, 2018), υπολείπεται ή στέκεται ανήμπορη και αδιάφορη: στο 

πεδίο της ιστορικής κουλτούρας.  
Γενικότερα, η δημόσια ιστορία είναι ένα είδος ιστορικής προσέγγισης του παρελθόντος που 

δεν προορίζεται απλά και μόνο για όλη την κοινωνία αλλά που συγκροτείται με τη συμβολή της. 

Χάρη στις μεθόδους και τις πρακτικές που την συνοδεύουν, συνιστά ένα δυναμικό πεδίο άπειρων 

δυνατοτήτων, πολλαπλών αποτυπώσεων και χρήσεων της εμπειρίας του παρελθόντος, από τις οποίες 

παράγονται επικοινωνιακά και με τη συνδρομή των νέων μέσων και των τεχνολογικών καινοτομιών 

ιστορικές γνώσεις, ιστορικά νοήματα, αφηγήσεις και ιστορικές αναπαραστάσεις, προσβάσιμες σε 

μεγαλύτερα ακροατήρια μη ειδικών. Σε αντίθεση με την «ακαδημαϊκή αδελφή της» (Φλάισερ, 2009), 
η δημόσια ιστορία μπορεί να εμπλέξει ευκολότερα στις ιστορικές διαδικασίες ακόμα και ανθρώπους 

που έχουν την πεποίθηση ότι η μελέτη του παρελθόντος είναι βαρετή και δεν έχει πραγματική αξία 

για την καθημερινή τους ζωή ή εκείνους που φοβούνται να αντιμετωπίσουν την ιστορία, διότι τη 

θεωρούν ακατανόητη. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς το γεγονός πως η δημόσια ιστορία 

συνιστά συγχρόνως και την αποκορύφωση του σύγχρονου καταναλωτικού-εμπορευματικού 

πολυμερισμού της ιστοριογραφίας. Ενώ λοιπόν σήμερα φαίνεται ότι η κατανάλωση έχει γίνει η 

εμπροσθοφυλακή της ιστορίας, αυτό που επί της ουσίας συμβαίνει εδώ και μερικές δεκαετίες είναι 

να καταστεί η ιστορία τελικώς παίγνιο της κατανάλωσης (Σμυρναίος, 2020).  

5. Συμπεράσματα 

Στη μετανεωτερική εποχή της τεχνολογίας και της πολυσημίας των νοημάτων, η ιστορική 

γνώση και το μνημονικό υλικό αναβλύζουν πλέον πλουραλιστικά στη δημόσια σφαίρα από 

αστείρευτες πηγές (Νίτσε, 2010) και μη συμβατικά ιστορικά περιβάλλοντα, ικανοποιώντας την 

αυξανόμενη ζήτηση και το ενδιαφέρον για την ιστορία.  Εισρέουν δε, ακατάπαυστα στην 

καθημερινότητα από μια πλειάδα φορέων και ιστορικών αναπαραστάσεων, συνωστίζονται στις 

ανθρώπινες ιστορικές συνειδήσεις, επενεργούν ως κινητήριες δυνάμεις στα άτομα δημιουργώντας 

εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις, διαμορφώνουν την ιστορική τους κουλτούρα και 

«καταναλώνονται» σε υπερβολική ποσότητα, χωρίς να υπάρχει πάντα η ανάλογη «πείνα» ή ο 

αντίστοιχος βαθμός αναγκών από τις κοινωνίες. Με τη δημόσια ιστορία να ακμάζει, κάθε επαφή των 

ατόμων με την ιστορική αφήγηση και την ιστορική μνήμη, δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην 

αλληλεπίδραση με τον πεζό λόγο, την έντυπη και ηλεκτρονική μορφή βιβλίου ή το δημοσιοποιημένο 

επίσημο αρχειακό, πληροφοριακό και τεκμηριωτικό υλικό. Οι συγκροτούμενες όμως στη δημόσια 
σφαίρα αναπαραστάσεις του παρελθόντος, δεν συναντώνται μόνο στα ποικίλα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας (τηλεόραση, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, κινηματογράφο, θέατρο, εφημερίδες, περιοδικά, 

φωτογραφίες, διαφήμιση, κλπ.), αλλά και στις τέχνες, στη λογοτεχνία, σε δημόσιους χώρους όπως 

σχολεία, μουσεία, μνημεία, τόπους μνήμης, σε απλές καθημερινές συζητήσεις μεταξύ ατόμων για το 
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παρελθόν, σε συλλογές προφορικών μαρτυριών, καθώς επίσης και σε θεσμούς ή ομάδες με 

ανεπίσημο ή επίσημο χαρακτήρα (για παράδειγμα πολιτιστικές οργανώσεις και συλλόγους, 

κοινότητες μνήμης, πολιτικά κόμματα κλπ.). Κοινό χαρακτηριστικό των προαναφερόμενων 

παραγόντων-μηχανισμών, είναι η συμμετοχική συνεισφορά στη διαπραγμάτευση και διαχείριση του 

παρελθόντος, εμφορούμενη από μια αμερόληπτη και άλλες φορές μεροληπτική (ακόμα και 

στρατευμένη ή ιδεολογικά επικαθορισμένη) συγκρότηση ιστορικών αφηγημάτων, ιστορικών 

αναπαραστάσεων και ερμηνειών, ικανών ώστε να διαμορφώνουν και να διαχέουν ποικιλόμορφα και 

πλουραλιστικά μορφές ιστορικής κουλτούρας στις ανθρώπινες κοινότητες, οι οποίες επηρεάζουν το 

πώς συλλαμβάνεται το χθες και καθορίζουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των συλλογικοτήτων για 

το σήμερα και το αύριο. 
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Περίληψη  

Στην εισήγηση αυτή που παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο δυνητικός αναγνώστης 

ιχνηλατεί στη Νεοελληνική ποίηση τη δυναμική και τις πρακτικές περιστάσεων  επικοινωνίας, θα 

παρουσιαστούν ποιήματα ή αποσπάσματα ποιημάτων  που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα  σε 

περιστάσεις επικοινωνίας, ώστε να σκιαγραφηθεί καλύτερα ο ρόλος της. Παράλληλα θα ανιχνευθούν 

οι πομποί και οι δέκτες των εκάστοτε μηνυμάτων, ενώ έμφαση θα δοθεί στους  κατά περίπτωση 

χρησιμοποιούμενους διαύλους επικοινωνίας, στην εξέλιξή τους, όπως αυτή καταγράφεται στη 

Νεοελληνική ποιήση, καθώς και στο περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλει  ο πομπός στον 

όποιο αποδέκτη τους.  
 
Λέξεις κλειδιά: Νεοελληνική ποίηση, περίσταση επικοινωνίας, δίαυλος επικοινωνίας  

1. Εισαγωγή 

Από τον Ερμή, τον Τάλω, την Ίριδα -την τριάδα της μυθικής επικοινωνίας- ως τον ταχυδρόμο 

και τα σημερινά Μέσα Κοινωνικής Δικτυώσης κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι του μύλου της 

επικοινωνίας. Ο Ερμής έβγαλε τα φτερωτά σανδάλια,  ο Τάλως τα φτερά του, η Ίρις τον χιτώνα της, 

«ο ταχυδρόμος πέθανε στα δεκαεπτά του χρόνια»4, ενώ η γενικευμένη εισβολή των νέων τεχνολογιών 

πληροφορίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής ενθρόνισε τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με τα posts και τα tweets στην καθημερινότητά μας. Η μεταβολή δεν 

αφορά απλώς στην καθιέρωση νέων μέσων, διαύλων και πρακτικών, αλλά αποτελεί ένα ευρύτερο 

και πολυδιάστατο κοινωνικό γεγονός, με σημαντικές προεκτάσεις και επιρροές σε όλες τις περιοχές 

της παγκοσμιοποιημένης μας καθημερινότητας (ΙΑΚΕ, 2019).  
Και πώς σχετίζεται με όλα αυτά η ποιηση; Τι είδους πληροφορίες  μπορεί να μας δώσουν  τα 

ποιήματα για τις συνήθεις περιστάσεις επικοινωνίας; Ποιες είναι οι συχνότερες από αυτές; Κάτω από 

ποιες συνθήκες πραγματώνονται; Ποιοι επικοινωνούν με ποιους; Ποια θέματα αλληλοκοινοποιούν; 

Πόσο και πώς επικοινωνούσαν οι άνθρωποι, όταν τους χώριζε η απόσταση; Με γράμματα, με 

τηλέφωνα, με μηνύματα; τι έγραφαν, τι έλεγαν , πόσα αποσιωπούσαν;  
Πώς αντανακλώνται όλα αυτά στη μορφή του ποιήματος και πώς συντείνουν στην ερμηνεία 

του ρόλου της επικοινωνίας και στην εξέλιξη των κατά περίπτωση επικοινωνιακών συνθηκών, με το 

δεδομένο μάλιστα ότι «η συνάφεια της επικοινωνίας με τη λογοτεχνία μοιάζει να είναι μεγάλη, αφού 

και οι δύο εμπλέκουν αφηγήσεις, ενώ και στις δύο λειτουργεί το σχήμα πομπός – μήνυμα – δέκτης 

(ή: συγγραφέας – λογοτεχνικό έργο – αναγνώστης)» (Λιναρδάκη, 2019); 

2. Η ποίηση ως πράξη επικοινωνίας  

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων ανθολογούνται και παρατίθενται από το 
πλουσιότατο σχετικό υλικό, στίχοι από 23 ποιήματα της Νεοελληνικής ποίησης (καταξιωμένων, 
αλλά και νεότερων ποιητών μας) που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα  σε περιστάσεις επικοινωνίας. 
Τα ποίηματα που ανθολογήθηκαν επιλέχθηκαν με κριτήρια την αντιπροσωπευτικότητά τους  ως προς 

 
4 Πρόκειται για στίχο από ομότιτλο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκι για την παράσταση "Απόψε αυτοσχεδιάζουμε". 
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το περιεχόμενο, αλλά και την πρωτοτυπία τους ως προς τον δίαυλο επικοινωνίας που επιλέγουν τα 
ποιητικά υποκείμενα. Παρουσιάζονται οι πομποί κι οι δέκτες των εκάστοτε μηνυμάτων,  αλλά και το 
περιεχόμενο των μηνυμάτων που θέλει να μεταφέρει  ο πομπός στον όποιο αποδέκτη τους. 
Παράλληλα σχολιάζονται οι κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενοι δίαυλοι επικοινωνίας και η εξέλιξή 
τους, ενώ σκιαγραφούνται οι σκοποί που εξυπηρετούνται μέσα από τις προβαλλόμενες 
επικοινωνιακές περιστάσεις, σε σχέση με τις κοινωνικοιστορικές συνθήκες και με τη διαφοροποίηση 
τους στη ροή του χρόνου.      

2.2. Ποιήματα και περιστάσεις επικοινωνίας 

2.2.1. Επικοινωνία με ζωντανή επαφή 

Ήδη τα αφηγηματικά ποιήματα, οι παραλογές, αλλά και κάποια από τα πιο γνωστά δημοτικά 
τραγούδια των πρώτων περιόδων της Νεοελληνικής ποίησης φέρνουν στο προσκήνιο μια πρώιμη 
επικοινωνία που γίνεται δια ζώσης, κατά πρόσωπο:  

Ας θυμηθούμε την παραλογή του Νεκρού Αδελφού όπου Προξενητάδες ήρθανε από τη 
Βαβυλώνα, να πάρουνε την Αρετή πολύ μακριά στα ξένα. Κι όταν η μάνα της Αρετής αρρωσταίνει και 
καταριέται τον γιο της Κωνσταντή γιατί δεν εκπλήρωσε την υπόσχεσή του να της φέρει την Αρετή, 
ο Κωσταντής εβγήκε από τον τάφο του, Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ' άστρο χαλινάρι και πάει ο ίδιος 
να φέρει την αδελφή του. Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του. […] Βρίσκει την […] 
Από μακριά τη χαιρετά κι από κοντά της λέγει…(Ιωάννου, 1994, 13). 

2.2.2. Επικοινωνία με αποστολή δώρων και αλληλογραφία 

Αργότερα, όταν οι άντρες αναγκάζονται να ξενιτευτούν, για να καλύψουν τις ανάγκες της 
οικογένειας, η επικοινωνία γίνεται με αποστολές μικρών δώρων, προσωπικών αντικειμένων, ακόμα 
και καρπών -που όμως, μέχρι να φτάσουν στον ξενιτεμένο παραλήπτη τους χάνουν τη φρεσκάδα 
τους, επειδή η απόσταση είναι μεγάλη- κι έτσι, δυστυχώς,  αυτός δεν μπορεί να τα χαρεί, σε αντίθεση 
με το πονεμένο δάκρυ του αποστολέα  που δεν ξεθυμαίνει και διατηρεί τη δύναμη να κάψει ακόμα 
και το χρυσό μαντήλι: 

Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο,/ η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ ’χω τον καημό σου./ Τι να 
σου στείλω, μάτια μου, τι να σου προβοδήσω;/Αν στείλω μήλο, σέπεται, κυδώνι, μαραγκιάζει, να στείλω 
και το δάκρυ μου σ’ ένα χρυσό μαντίλι,/το δάκρυ μου είναι καφτερό και καίει το μαντίλι (Ιωάννου, ό.π.: 
200). 

Αλλά, για να γεφυρωθεί η απόσταση της ξενιτιάς,  υπάρχει μια άλλη, από γενέσεως της 
επικοινωνίας, ευκολότερη λύση: η αλληλογραφία, από και προς τον ξενιτεμένο, τους συγγενείς, τη 
μητέρα, τη γυναίκα, τα παιδιά του.  Παρ’όλα αυτά μερικές φορές, ο πόνος της ξενιτιάς  είναι τόσο 
μεγάλος που κι ο ίδιος ο ξενιτεμένος δεν τον αντέχει κι εγκαταλείπει την προσπάθεια, να γράψει έστω 
και ένα γράμμα. Σαν πήγε στην Αμερική, /εγύριζεν ο νους του πίσω/ καθημερινὴ και Κυριακή./Σαν 
αρχιζε να γράψῃ γράμμα,/- «καλή μου μάννα κι αδερφή», -εκεί τον ἔπιανε το κλάμα.[…] 
(Παπαντωνίου, 1976). 

Όμως, σ’όλη αυτή τη διαδικασία της επικοινωνίας, δεν είναι μόνο ο πομπός κι ο δέκτης που 
έχουν σημασία. Σημασία αποκτά και η ίδια η επιστολή που μπορεί ν’αλλάξει μια ολόκληρη ζωή, να 
τη νοηματοδοτήσει διαφορετικά, όπως βλέπουμε στο παρακάτω ποιήμα: Πρόκειται για ένα γραμμα 
που θ’ αλλάξει άρδην τη ζωή του παραλήπτη, ο οποίος στο μεταξύ ίσως άλλαξε, ωρίμασε ή περιμένει 
να ζήσει καθυστερημένα  όσα δε χάρηκε νέος, γι’ αυτό και γεμάτος αγωνία παλεύει να καταλάβει τι 
του μέλλεται, ανιχνεύοντας την είδηση μέσα από τη ματιά  του ταχυδρόμου. […] Διέγερση στην άφιξη 
του ταχυδρόμου/το γράμμα ήταν συστημένο/για τη βεβαιότητα όχι μόνο της παραλαβής /αλλά και της 
ύπαρξης εν ζωή του παραλήπτη/ είχε διανύσει ολόκληρο ωκεανό /απ’ το Μανχάταν στο Παγκράτι /ένα 
από και ένα προς/αφύπνισαν ψυχή και σώμα/Πέντε οι λέξεις, ουσιώδεις/Φτάνω στο τέλος του 
μηνός/πέντε οι λέξεις της αφύπνισης/κι έγινε πλήρης νοημάτων η ζωή[…]Ένα από και ένα προς/σε 
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έναν φάκελο, αρκεί καμιά φορά/να ζωντανέψουν οι ελπίδες/του ταχυδρόμου η ματιά αρκεί/για να 
κοιτάξεις προς το μέλλον (Γκρής, 2017: Γιώργος Δουατζής, Γράμμα).   

Ένα άλλο γράμμα, ξεχασμένο όμως, σε μια τσέπη πανωφοριού, ταυτίζεται με τον αποστολέα 
του και προσωποποιημένο απευθύνεται κατευθείαν στον παραλήπτη του για να του δηλώσει πως, 
πάση θυσία, θα μείνει εν ζωή, θα γραπωθεί από κάποια ραφή του πανωφοριού του και αναγκαστικά 
κάποτε θα το αγγίξουν τα δάχτυλά  του. Στην τσέπη του παλτού σου/παλιό σουσάμι/φλούδια 
φιστικιών/και το τσαλακωμένο γράμμα μου. Ξύπνησαν λέξεις/φράσεις ανακλαδίστηκαν/έτριξα μήνες 
εκεί μέσα/μέρες του κρύου/νύχτες απ’ την κρεμάστρα μέσα στη σιωπή/μήπως ακούσεις/άλλαξα στίξη 
αμβλύνοντας/υπαινιγμούς/κόπηκα ράφτηκα εν αγνοία σου/κατά τις πιθανές σου επιθυμίες.Μα τώρα πια 
που μπαίνει το καλοκαιράκι/κι είναι σαφείς οι προοπτικές του μέλλοντός μας/αντί να γκρεμοτσακιστώ 
πηδώντας/ή αντί να με ξεγράψεις/στέλνοντας το παλτό σου στο καθαριστήριο/θα σφίξω θα μαζέψω/σε 
σουσάμι ή φλούδι/κι απ’ τις ραφές θα γραπωθώ για πάντα.Κάποτε θα μ’ αγγίξουνε τα δάχτυλά σου 
(Βαρβέρης, 1982). 

Από την αλληλογραφία δε λείπουν φυσικά και τα ερωτικά γράμματα, όπως αυτά που έγραψε ο 
πατέρας του Κωστή Παλαμά, στην αγαπημένη του -και αργότερα μητέρα του ποιητή- για να της 
αποκαλύψει τον έρωτα του. Πίσω από αυτά που ο ποιητης ανέσυρε από κάποιο συρτάρι, βλέπει τον 
αγέννητο εαυτό του να πολεμάει να βγει από το σκοτάδι της ανυπαρξίας στη ζωή. Από κάπου τα 
ξέθαψα/μια μέρα ξεχασμένα χαρτιά/ σα φύλλα κίτρινα,/λόγια μισοσβησμένα./Του πατέρα μου 
γράμματα/που αγάπης νέο βλαστάρι/στην παιδούλα μητέρα μου/τα ’γραφε, πριν την πάρει.[…] Του 
πατέρα μου γράμματα,/ξερόφυλλα τριμμένα, ριγμέν’ απ’ το χλωρόδεντρο/της Αγάπης, οϊμένα!/Σα 
φωλιάς ψιθυρίσματα/μου μιλάτε, σα στόμα/κελαηδείτε φιλήματα, και μου δείχνετε ακόμα/τον ίδιο 
εμένα, αγέννητο,να πολεμώ αυτού πέρα/απ’ τα σκότη του ανύπαρχτου/για να βγω στην ημέρα 
(Παλαμάς, 1962). 

Όμως, τα γράμματα εξασφάλισαν την επικοινωνία και σε άλλες ιδιαιτέρως κρίσιμες 
περιπτώσεις: όπως π.χ. σε εμπόλεμες καταστάσεις, όταν ο φαντάρος στέλνει το γράμμα από το 
μέτωπο στη μητέρα και στους δικούς του για να αφηγηθεί τα βάσανα του πολέμου και την 
καθημερινή αναμέτρηση με τον εχθρό και με το Χάρο, Μάνα, […]Ζούμε στ᾿ αμπριὰ θαμμένοι, 
διπλωμένοι/κ᾿ έξω απ᾿ την τρύπα ο θάνατος περιμένει. [….]Η κάθε μου ίνα τη χαρὰ φωνάζει,/ μα ὁ 
πόλεμος, τη νιότη μου σκεπάζει/ και με ατσάλι αναμμένο με κεντά/ όμως, μέσα μου η καρδιά μου δὲ 
λυγίζει./ Μητέρα, εδώ, στο θάνατο κοντά,/ πρωτόμαθα το πόσο η ζωὴ αξίζει. […] (Ρίτσος, 1979). 

Μεγάλη η ανάγκη της επικοινωνίας στον πόλεμο κι η αλληλογραφία, ίσως να ήταν η μόνη 
λύση για να ξαναβρεθούν οι άνθρωποι που τόσο βίαια τους χώρισαν οι μάχες και οι καταστροφές: 
Συνευρισκόμαστε εντός ερειπίων, […] Συναντιόμαστε σ’ έναν τάφο,/ μέσα σε εκατόμβες νεκρών./ Σ’ 
έχασα. Θέλω να σε ξαναβρώ,/ γι’ αυτό σου γράφω (Ψαρράς, 2012). 
          Κλείνοντας την ενότητα, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πρόσωπο που διασφάλιζε 
πάντα με αυταπάρνηση τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, που δεν είναι άλλος από τον 
ταχυδρόμο. Με τη γνωστή στολή του Ίδιο κουστούμι μπλε λινό με φινίρισμα/ όχι από ράφτη (όπως θα 
΄θελε βαθιά μέσα του)/ (ίδια) πάνινα παπούτσια, δετά, για την περίσταση […] είναι ένα πρόσωπο που 
και μόνο η εμφάνισή του δημιουργεί ανησυχία,  ξυπνάει  συναισθήματα, φέρνει χαρά, ελπίδα, θλιψη. 
Κι ήταν όλα σαν πρώτα ίδια,/ κουδούνι-«Τι κάνετε καλή μου»;/ λέει (πάντα γυναίκες άνοιγαν τις 
πόρτες-εξορίες, πόλεμοι,/ μετανάστευση, αντροδουλειές) χαμόγελο, υπογραφή/ και αντίο. / Κι ετούτη τη 
φορά/ ήταν σαν πρώτα ίδια,/ ωραιοτάτη δεσποινίς στην πόρτα/(τάχα αδελφή, γυναίκα ή η κόρη;)/ 
κουδούνι, χαμόγελο, υπογραφή και αντίο./ Δεν έμενε ποτέ το φάκελο ν’ ανοίξει. (Γκρής, 2017: 
Αγγελική Δημούλη, Λογοκρισία).   

Σε αντίθεση με αυτόν, ένας άλλος ταχυδρόμος φαίνεται πως τα διαβάζει τα γράμματα, πριν 
αποφασίσει  κατά περίπτωση -και ανάλογα με το περιεχόμενό τους- αν θα τα παραδώσει. Γι’ αυτό κι 
ένας τυχαίος  παραλήπτης δε διστάζει κι απευθύνεται κατευθείαν /σε ευθύ λόγο σ’ αυτόν, λέγοντάς 
του: Αγαπημένε μου ταχυδρόμε, κρυφέ εραστή/που κλεφτά διαβάζεις το γράμμα πες μου/πριν 
αποφασίσεις αν θα το παραδώσεις 
αναγνωρίζοντας από χιλιάδες επιστολές/εκείνη που οφείλεις να καταστρέψεις/αφήνοντας τον φάκελο 
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στη βροχή/να διαλύσει τα κατακάθια της μελάνης 
όπου ο ανεξακρίβωτος παραλήπτης/θα διάβαζε το μέλλον αν μπορούσε 
σε φλυτζάνι καφέ να δει γράμμα τώρα/που αλληλογραφία πάλι δεν ήρθε/το στερημένο αφτί να 
μαλακώσει/με τραχύτητα γλώσσας που σκλήρυνε/στην κόλλα των γραμματοσήμων (Χουλιάρας, 1995). 

2.2.3. επικοινωνία με τηλέφωνο σταθερό και κινητό 

Κι ύστερα η ποίηση και η πραγματικότητα δείχνουν πως τα γράμματα έδωσαν τη θέση τους 
στο τηλέφωνο (αρχικά στο σταθερό, αργότερα στο κινητό),  το οποίο φαίνεται ότι το χρησιμοποιούν 
ανενόχλητοι για να επικοινωνήσουν, ακόμα κι οι μεταστάντες.   Αργά το απόγευμα/ Οι πεθαμένοι 
μαζεύονται/ Στην πλατεία για να τηλεφωνήσουν/ Στους δικούς τους/ Κρατάνε σφιχτά την κάρτα/ Και 
στέκονται στη σειρά/ Έξω από τον τηλεφωνικό θάλαμο […] (Κακάρογλου, 2014).  

Ακόμα μάλιστα και μερικοί που, ενώ, όταν ήταν εν ζωή, αρνούνταν από φόβο να το 
χρησιμοποιήσουν, μετά το θάνατό τους, γίνονται σταθεροί χρήστες του για να επικοινωνούν  με τους 
δικούς τους. 

Ο γέρος μου φοβόταν το τηλέφωνο, ποτέ δεν το συνήθισε, ποτέ δεν τ’ άφησε να μπει μες τη ζωή 
του. Είκοσι χρόνια έκανα στην ξενιτιά και δεν μου τηλεφώνησε ούτε μια φορά. Κι όταν εγώ 
τηλεφωνούσα, του ΄δινε με το ζόρι η μάνα μου το ακουστικό, για να μου πει δυο λόγια μασημένα. Το΄ 
τρεμε «του διαόλου το μηχάνημα».Όμως, απ’ όταν πέθανε, αδιάκοπα σχεδόν τηλεπικοινωνεί μαζί μου, 
και τόσο ζωντανά, α, τόσο ζωντανά που, όταν βγαίνω απ’ το όνειρο, νιώθω, ώρες πολλές, ολόκληρη 
τη μέρα, τη μυρουδιά του στα ρουθούνια μου.  (Χιόνης, χχ.) 

Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που ξεχνούν να πάρουν τηλέφωνο και μάλιστα για καιρό, έτσι 
που κάνουν τους δικούς τους ν’ανησυχούν για την ακοή τους ή ακόμα και να καλούν τους τεχνικούς 
να διορθώσουν τις γραμμές. Μέρες μέρες να χτυπήσει το τηλέφωνο/ μήνες, χρόνια;/ Εκλήθη ο έμπιστός 
μου ωριλά/ Μου έκανε ακουόγραμμα/ Μια χαρά μου λέει ακούς/ Τι σ’ έπιασε./ Εκλήθη εν συνεχεία 
ξανά ο τεχνικός./ Δε χτυπάει, του είπα./  Σε ξεβίδωσε, σ’ έκανε φύλλο και φτερό/ καλώδια μπαταρίες/ 
λάδωμα στη φωνή σου/ εντάξει η συσκευή/  η ζημιά είναι από μέσα/ σ’ το είπα και την άλλη φορά/ 
θριαμβολόγησε ο ηλεκτρολόγος/ έχει βλάβη η επαφή/ πρέπει να σκάψω/– άσ’ το/ αφού είναι η επαφή/ 
θα σκάψω εγώ/ ξέρω να την θάψω/δεν είναι τίποτα, ξέρω. (Δημουλά, 1998:1).  

Πάντως, παρά τις βλάβες, τα αγαθά της  τηλεφωνίας και μάλιστα της κινητής είναι πολλά. 
Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τους δικούς του όπου κι αν βρίσκονται: στο δάσος , στο βουνό, 
στα χωράφια, ακόμα κι αν ο συνομιλητής  βρίσκεται βαθιά στον «άλλο» κόσμο. Καιρὸς χειμώνας, 
παγωμένο σίδερο, μαχαίρι. Παίρνω κι ἐγὼ/ τὸν πατέρα μου στὸ κινητὸ «Είμαι —μου λέει— στὰ 
Κρυορέματα, ρίχνω/ λίπασμα στις εληές, τὸ ποτάμι φέρνει μέχρι τὸν λαιμό, βρέχει, γη κι/ ουρανὸς 
ένα…» Μετὰ τὸν χάνω, κι άκουγα στρόβιλο μέσ᾿ απὸ τα/ παράσιτα Ηχὼ του δάσους, πόνο του βουνού, 
του ποταμιού φαρμάκι/Κι όλο αποκάτω των φωνών, απὸ τους πεθαμένους /Την αγρύπνια/Κι ύστερα, 
τον ξανάνιωσα στο βάθος «Πρόσεχε λέω—/Μην μουσκέψεις […..] (Κοσμόπουλος, 2005). 

Είναι περίεργο πόσο δυναμική κρύβει αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία. Τόσο που ακόμα κι 
όταν χαθεί αγαπημένο πρόσωπο,  δε διαγράφουμε το τηλέφωνό του από το ευρετήριο τηλεφώνων ή 
από τις επαφές των κινητών μας, νιώθοντας έτσι πως κρατάμε ακόμη ανοιχτή μια χαραμάδα 
επικοινωνίας:  

8216_ _ _ Δ.Σ. Ι. Δεν έχω σβήσει απ' το καρνέ μου το τηλέφωνό σου. Πρώτο σαν πάντα τ' όνομά 
σου εκεί στο σίγμα μοιάζει να σέρνει ένα χορό μελλοθανάτων. Και σου τηλεφωνώ συχνά σε ώρες 
απίθανες λέγοντας θα 'χει βγει, θα'ναι στο θέατρο, σε ταβέρνα. […]Μ' αυτά κι εκείνα σε κρατώ γύρω 
και δίπλα μου κρατώ το ακουστικό που εσύ κρατούσες κρατώ την πιθανότητα να συνεχίζεται η ζωή σου 
σ' ό,τι αγάπησες (Βαρβέρης, χχ).  

2.2.4. επικοινωνία με αυτόματο τηλεφωνητή και μηνύματα 

Έπειτα, μαζί με το τηλέφωνο φθάνουν κι οι αυτόματοι τηλεφωνητές, άψυχοι μεν, αλλά το 
καλύτερο alter ego μας . 
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Αυτόματος τηλεφωνητής∙ ο μίμος του ζητουμένου/Με ηρεμεί αυτή η ακουαρέλα της 
φωνής./Ψύχραιμα μου υπαγορεύει το σύντομο πρέπει/να είναι αυτό που χρειάζομαι./ Με χαϊδεύει η 
μελωμένη διαβεβαίωση/πως μόλις επιστρέψει η πολυάσχολη φωνή/θα επικοινωνήσει ευθύς με την 
αργόσχολη δική μου./ Αφήνω ένα σύντομο μήνυμα της αναμονής μου/όνομα διεύθυνση θρήσκευμα 
ύψος επάγγελμα/χρώμα αντοχής έτος γεννήσεώς της./Όσο περιμένω η σκέψη ότι εμπιστεύτηκα/σ’ ένα 
ευπαθές μηχάνημα την περιγραφή μου/ανακουφίζει κάπως/έχουν κι οι συσκευές τα απρόοπτά λες 
μπορεί ν’ αρρώστησε/από κατάχρηση ίδιου τόνου να πήγε/στην κηδεία κάποιας μακρινής της 
αλήθειας/ίσως να εκφωνήθηκε ανάποδα το μήνυμα/διαβάζεται και η αναμονή από το τέλος/μη μόναν 
όψιν/ή από πάθος ανίας να τυλίχτηκε η κορδέλα/στο λαιμό της φωνής μου./Το πιθανότερο/να μ’ έπνιξε 
το ίδιο σου το μήνυμα. (Δημουλά, ό.π., 2). 

Οι αυτόματοι τηλεφωνητές σαν τους καλύτερους γραμματείς αναλαμβάνουν πιστά το  ρόλο 
τους περιμένοντας τα μηνύματα αυτών που μένουν αναπάντητες οι κλήσεις τους ή αυτών  που 
πίστεψαν πως ήμασταν απόντες: Ναι, δεν πρέπει να μας προβληματίζουν άλλο/οι συνέπειες της 
απουσίας, οι ματαιωμένες συναντήσεις/ό,τι τέλος πάντων υπονομεύει τη φυσιολογική ροή των 
ημερών/αυτής της θρυλικής συγκυρίας/ας αποκρίνεται λοιπόν αντί για μας ο παλαιός/αυτόματος 
τηλεφωνητής/ώσπου να παραιτηθούν οι γνωστοί κι οι φίλοι/και να πιστέψουν ότι είμαστε κι εμείς δήθεν 
αλλού,[…](Βέης, 2013). 

Κι η επικοινωνία δε σταματά, ανανεώνεται, υιοθετώντας όλα τα νέα εργαλεία της σύγχρονης 
τεχνολογίας:  Τη σκυτάλη παίρνουν τώρα και τα sms: Εμπρὸς εμπρὸς 
με ακούτε;Εμπρὸς/απὸ μακριὰ τηλεφωνώ.Δεν ακούγομαι/τι, ξεφορτίστηκε η απόσταση;/ 
Απὸ κινητὸ διάστημα μιλάτε;/Να ξαναπατήσω το μηδέν; Κι άλλο;/Με ακούτε τώρα;/Ναι μου δίνετε 
σας παρακαλώ τη μαμά μου;/Τι αριθμὸ πήρα; Τον ουρανὸ/αυτὸν μου έχουν δώσει. Δεν είναι 
κει;/Μπορώ να της ουρλιάξω ένα μήνυμα;/ […] (Δημουλά, 2001). 

2.2.5. επικοινωνία μέσω διαδικτύου και skype 
Ένα ταξίδι στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον της επικοινωνίας, ακόμα και μέσα από 

την ποίηση,  δεν τελειώνει αν δε φτάσει και στην πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως  
επαφής, μιας επαφής που μέσω του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή και του διαδικτύου μεταφέρει όχι 
μόνο τη φωνή, αλλά και την εικόνα μας μέσω skype, στιγμιαία, μέχρι την άλλη πλευρά του πλανήτη, 
και την εγκαθιστά σε δευτερόλεπτα στις οθόνες συνεργατών, φίλων και αγαπημένων προσώπων. 
Ίσως γιατί η ποίηση, μια απόλυτα επικοινωνιακή πράξη, ακολουθεί τις ανάγκες, τους κανόνες και το 
συρμό της εποχής.   

Το ηλεκτρονικό σου γέλιο/Οι ηλεκτρονικές σου πυτζάμες/Το ηλεκτρονικό σας σπίτι/Το 
ηλεκτρονικό σας μπαλκόνι με τις γλάστρες/Τα ηλεκτρονικά σας γραφεία/Τα ηλεκτρονικά μου 
γενέθλια/Οι ηλεκτρονικοί μου επίδεσμοι/Οι ηλεκτρονικές διαβεβαιώσεις μου πως είμαι καλά/Αύριο τα 
ηλεκτρονικά σας παιδιά/Οι ηλεκτρονικές τους λεξούλες/Τα ηλεκτρονικά τους δώρα/Οι ηλεκτρονικές 
τους ζωγραφιές/Κι ύστερα πάλι, μα τι λες ας είσαι κι ας τους βλέπεις κι ηλεκτρονικά./Ας νιώθεις κι ας 
τους νιώθεις ηλεκτρονικά./Άφησε τα αυτονόητα.[…] (Αδαλόγλου, 2013:1) 

Ακόμα κι η Πηνελόπη, κάπως έτσι επικοινωνεί πια με τον Οδυσσέα της, διερχόμενη όλους τους 
επικοινωνιακούς διαύλους του καιρού μας, του γράφει σε ένα λάπτοπ, του στέλνει μέιλ, κάποια σε 
πρώτη, κάποια σε δεύτερη γραφή: άλλα σου στέλνω, άλλα σβήνω, άλλα φυλάγω στο προσωπικό μου 
αρχείο, λέει, ζητώντας του όμως να προσέξει κι αυτός με τη σειρά του πώς θα διαβασει τα μηνύματά 
της. Αγαπημένε μου Οδυσσέα,/γράφω στο λάπτοπ που μου πήρες./Ξεγλιστράς, δεν χάνεις 
ευκαιρία./Όμως/ήσουν εδώ σαν ξέσπασε η μπόρα./Το τεθλασμένο σώμα μου το λάτρεψες/τη 
σουρεαλιστική μορφή μου ασπάστηκες/αξιέπαινα συντήρησες τον πόθο./Γι’ αυτό σε συγχωρώ./Βαθιά 
χρωστώ ευγνωμοσύνη./(Έγινε άβολoς αυτός ο χώρος./Δεν ξέρω αν θα στείλω το e-mail.) Και συνεχίζει 
η Πηνελόπη:  Γράφω/Ημερολόγιο/γράφω μηνύματα/γράφω.Τι θα 'κανε η Πηνελόπη χωρίς 
γράψιμο;/Μ' αυτό παλεύει τη φθορά, τον χρόνο,/τη λαγνεία, τον φόβο, την απόγνωση./Τα υφαντά 
τελειώνουν κάποτε,/το γράψιμο κρατάει όσο κι η ζωή μας./Πρόσεξε πώς διαβάζεις τα μηνύματά μου. 
(Αδαλόγλου, 2013:2). 
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Μερικές φορές, ο Οδυσσέας, από τρόπον τινά απρόσωπος αποδέκτης, αποκτά σ΄αυτά τα 
ποίηματα μία υπόσταση σκιάς, υπάρχει μία υπόνοια επικοινωνίας, κάποιος τελικά, έστω απών, 
υπάρχει στην άλλη άκρη του διαλόγου, για να εκφράσει νόστο και τρυφερότητα, γι αυτό και στα 
ποίηματα που η Πηνελόπη απαντάει σε δικά του μηνύματα, μπαίνει το χαρακτηριστιστικό πρόσημο 
Re (Κουτσουμπέλη, 2014). 

Βέβαια, κάποτε κάποτε,  ακόμα και τα υπερσύγχρονα μέσα μας προδίδουν. Γραμμές 
μπλέκονται, μηνύματα ακυρώνονται και μαζί με αυτά ματαιώνονται κι οι ελπίδες μας για 
επικοινωνία. Με ραγισμένη φωνή παίρνω τηλέφωνο σε αριθμούς/που δεν-αντι-στοι-χού-νε-σε-συ-
νδρο-μη-τές, λένε Πληκτρολογώ μηνύματα που ένας σέρβερ out of order ακυρώνει./Με ραγισμένη φωνή 
θρυμματίζω την κάμερα μιας πιθανής τηλεσυνομιλίας./Ραγισμένη η φωνή μου/εισβάλλει σε αεροδρόμια 
και μετρό/μπερδεύει προορισμούς ανακατεύει διαδρομές/ η ραγισμένη φωνή μου, μόνη,/μακριά από 
μένα./ (Αδαλόγλου, 2009). 

3. To Μήνυμα 

Τα ποίηματα δείχνουν ότι οι λόγοι για τους οποίους επικοινωνούν οι άνθρωποι είναι ποικίλοι. 

Αν έπρεπε να τους συνοψίσουμε σε έναν, θα λέγαμε: για ν’ ανοίξουν την καρδιά τους. Αυτό σημαίνει 

για να  κοινοποιήσουν στους ανθρώπους τους τον έρωτα,  την αγαπη τους, τη νοσταλγία για τον τόπο 

τους, τους καημούς, τους πόθους, τους στόχους τους, για  να πουν τον πόνο που τους βασανίζει, για 

να εξομολογηθούν τα αισθήματά τους σε αγαπημένα πρόσωπα, για να μιλήσουν σε ανθρώπους που 

ίσως θα συμπάσχουν μαζί τους, για να επικοινωνήσουν με τους ομοτέχνους για τα ζητήματα της 

τέχνης τους, για να ξεδιπλώσουν τις αναμνήσεις τους, ακόμα και για να μιλήσουν με πρόσωπα που 

ήδη έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους για τον άλλο κόσμο και τους λείπουν πολύ.  
4. Ο πομπός, ο δέκτης και οι δίαυλοι της επικοινωνίας  
H επικοινωνία είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να γεφυρωθούν οι αποστάσεις από τόπο σε 

τόπο, από πομπό σε δέκτη, από άνθρωπο σε άνθρωπο, από πνεύμα σε πνεύμα κι από καρδιά σε 

καρδιά. Τα προβλήματα που δημιουργούν οι αποστάσεις, ειδικά αυτές οι αγεφύρωτες, της ξενητιάς, 

του πολέμου, της απουσίας, της απόρριψης, της απώλειας και του θανάτου, προσδιορίζονται από τις 

συγκυρίες, τις συμπτώσεις, τις εκπλήξεις, τα πισωγυρίσματα και τις μεταβολές της τύχης. Όλα αυτά 

μπορεί, έστω και για λίγο, να τα γεφυρώσει, να τα ημερέψει, να τους δώσει έξοδο και διέξοδο, η 

επικοινωνία: μια επιστολή από επώνυμο αποστολέα προς επώνυμο παραλήπτη μετά από χρόνια 

απουσίας, ένα καθυστερημένο γράμμα απ’ τη φωτιά του μετώπου από τον στρατευμένο προς τους 

γονείς του,  ένα δώρο για τον ξενιτεμένο σύζυγο ή γιο, ένα τηλεφώνημα για τον ερωτευμένο και για 

εκείνη που την ξέχασαν, μια είδηση για εκείνον που έχασε αγαπημένο πρόσωπο και πενθεί, ένα 

μήνυμα στον τηλεφωνητή του απόντα, ένα τηλέφωνο στο κινητό του πατέρα που «χάθηκε», ένα SMS 
ή ένα  email από εκείνη που την άφησαν να περιμένει σαν την Πηνελόπη, αλλά και μια βιντεοκλήση 

προς τα μέλη της οικογένειας που είναι μακριά, προσδιορίζουν τελικά τους πομπούς και τους δέκτες 

της επικοινωνίας που για αιώνες ολόκληρους ελάχιστα αλλάζουν, όπως ελάχιστα αλλάζει κι η φύση 

των ανθρώπων.  
Σε όλο αυτό το ταξίδι των μηνυμάτων σταθερός πόλος έμεινε για πολλους αιώνες  κι ο 

ταχυδρόμος , αφού Πριν ενώσουν τα καλώδια τον κόσμο τον ένωνε ο ταχυδρόμος με τις επιστολές 
(Γκρής, 2017: Δημήτρης Αλεξίου, Ο Ταχυδρόμος),  ένας αγγελιοφόρος, ένας άγγελος πραγματικός  

με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, που στην προτηλεπικοινωνιακή φάση της ανθρωπότητας 

αποτελούσε όχι μόνο το διάμεσο ανάμεσα στους εκάστοτε αποστολείς και παραλήπτες,  αλλά κι 

εκείνον που σχεδόν σα λογοκριτής  θα αποφάσιζε πού ήταν πιο επείγον να γίνει πραγματικά «ταχύς», 

πού του επιτρεπόταν να καθυστερήσει για να μη στενοχωρήσει, πού του επιβαλλόταν να τρεξει για 

να μην αφήσει κάποιους να υποφέρουν περιμένοντας. Η λήξη της κλασικής γραπτής επικοινωνίας, 

της αλληλογραφίας, έφερε και την απώλεια του ταχυδρόμου και την αντικατάστασή του από άλλους 

φορείς - διαύλους επικοινωνίας, από το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο και όσα είναι συμβατά με 

αυτά: τηλεφωνητές, μηνύματα, Facebook, Twitter κ.λπ. Η ανάγκη να γίνουν όλα ταχύτερα κι οι 

δυνατότητες που έφεραν  μαζί τους οι Νέες Τεχνολογίες, κατήργησαν σιγά σιγά τον τόσο ανθρωπινο, 
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παραδοσιακό, γήινο  διάμεσο παράγοντα. Ο ταχυδρόμος που ο καιρος του αφαίρεσε το ρόλο 

παρακολουθώντας τα δρώμενα στο διαδίκτυο […] που χαμογελά από μακριά […] γυρίζοντας πίσω τότε 

που η αλληλογραφία κι η επικοινωνία ήταν υπόθεση καρδιάς (Γκρής, ό.π. Μαρία Καρδάτου, 

Ταχυδρόμος)  έδωσε τη θέση του σε μια αδιαμεσολάβητη, σχεδόν άμεση  κάτασταση επικοινωνίας, 

όπου ό,τι μεσολαβεί πια ανάμεσα σε πόμπο και δέκτη δεν είναι παρά μια συσκευή: ένα τηλέφωνο, 

ένας τηλεφωνητής, ένας υπολογιστής, ένας  φορητός υπολογιστής  με ακουστικά και κάμερα. 

5. Συμπέρασμα  

Συμπερασματικά, ακόμα και μια σύντομη περιδιάβαση στα ποίηματα δείχνει πως στην 

ιστορική εξέλιξη, η επικοινωνία ήταν πάντα μια πάγια ανθρώπινη ανάγκη. Οι καημοί της ξενιτιάς, ο 

τρόμος του πολέμου, η ανάγκη να μάθουμε τα νέα αγαπημένων προσώπων, να εκμυστηρευτούμε 

μύχιους πόθους και να μοιραστούμε τις πιο οδυνηρές ή και τις πιο ευχάριστες εμπειρίες μας, 

βρίσκουν στην ποίηση τον ιδανικό χώρο για να αποτυπωθούν με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση: ο εκάστοτε πομπός -χωρίς να παραγνωρίζει τη δυναμική της εξέλιξης των 

επικοινωνιακών μέσων- να μπορεί να επιλέγει κάθε φορά τον καταλληλότερο δίαυλο, ώστε το 

μήνυμά  του να φτάνει τελικά εγκαίρως, ακέραιο και άθικτο στον παραλήπτη - στόχο.  
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 
 

Καραμπάτος Ηρακλής 
Υποψήφιος διδάκτορας 

 

Περίληψη  

Στη μελέτη αυτή,θα εξετάσουμε το ζήτημα της πολιτικής επικοινωνίας κατά την όψιμη 

Ρωμαϊκή Δημοκρατία, και συγκεκριμένα υπο το πρίσμα της ρητορικής του Κικέρωνα. Εξετάζουμε 

επίσης τον Κικερώνειο εκλεκτικισμό, εντός των πλαισίων του οποίου βρίσκεται η πυρηνική 

πεποίθηση πως η ρητορική και η φιλοσοφία συνδέονται αμιγώς αλληλένδετα. Θα εξεταστεί επίσης η 

σχέση της ρητορικής τεχνικής του Κικέρωνα με το φιλοσοφικό του υπόβαθρο και η πρόσληψη της 

Σωκρατικής φιλοσοφίας από τον Κικέρωνα. Η μελέτη μας παρουσιάζει την πρακτική της ρητορικής 

σε διαλεκτική συνύπαρξη με τις ρωμαϊκές αισθητικές πεποιθήσεις της όψιμης δημοκρατικής 

περιόδου, καθώς και τη διαλεκτική σχέση της ρητορικής με την πολιτική. Ευεργετικός παράγοντας 

για κάτι τέτοιο, είναι ο συγκερασμός των ιδιοτήτων του πολιτικού και του ρήτορα στο πρόσωπο του 

Κικέρωνα 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Εκλεκτικισμός, Κικέρωνας, Ρητορική, «Περί του Ρήτορος» 

1. Εισαγωγή 

Η όψιμη Ρωμαϊκή Δημοκρατία, είναι μια περίοδος πολιτικά «σκιώδης», υπό την έννοια ότι 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη βαρβαρότητα και η ενασχόληση με την πολιτική εξελίσσεται σε  ένα 

επικίνδυνο «χόμπι» , από το οποίο δεν μπορεί να βγει κάποιος εύκολα ζωντανός. Άλλωστε, ούτε ο 

ίδιος ο Κικέρωνας τα κατάφερε. Θυματοποιήθηκε κι αυτός, υπό ένα καθεστώς προγραφών του 

δεύτερου «Τριουμβιράτου»,το οποίο τον άφησε τον Δεκέμβριο του 43 π.Χ. χωρίς το κεφάλι του . Θα 

έπρεπε να περάσουν 13 χρόνια ούτως ώστε ο υιός του Κικέρωνα, ο Μάρκος Κικέρωνας ο νεότερος, 

να ανακοινώσει στην σύγκλητο με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την καταστροφή του ηθικού αυτουργού 

της δολοφονίας του πατέρα του, του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στο Άκτιο, 1 χρόνο 

πρωτύτερα.  
Ο Κικέρωνας, αν και δεν προέβη σε φιλοσοφικές πρωτοτυπίες, καταφέρνει,   (ειδικά μετά την 

επανανακάλυψη του, την περίοδο της αναγέννησης από τον Πετράρχη) να γίνει από τους 

βασικότερους θεμελιωτές της δυτικής φιλοσοφίας. Αν και ο Κικέρωνας ισχυριζόταν πως το μόνο 

πράγμα που έκανε, ήταν μια προσεκτική αντιγραφή παλαιότερων έργων με δικά του λόγια, στην 

πραγματικότητα εισηγείται στην ρωμαϊκή φιλοσοφία και γενικότερα εν συνόλω στην δυτική 

φιλοσοφία, ένα νέο θεωρητικό «οπλοστάσιο». Μάλιστα, το έργο του είναι νευραλγικό και 

πολυπρισματικό για τον απλούστατο λόγο, ότι  προσπαθεί (και εν πολλοίς  καταφέρνει) να αποδώσει 

φιλοσοφικές έννοιες στη λατινική γλώσσα, η οποία βρισκόταν ακόμη σε μεγάλη απόσταση πίσω από 

την ελληνική. Όπως άλλωστε επαναλαμβάνει συχνά στις επιστολές του: “Νostra lingua quae dicitur 
esse inops”. Η λατινική γλώσσα είναι ένα πάρα πολύ κακό «εργαλείο» για φιλοσοφικές πραγματείες 

σύμφωνα με τον Κικέρωνα. Από το έργο του Κικέρωνα, σώζονται 13 φιλοσοφικές πραγματείες . 

Ασχολήθηκε με την πολιτική φιλοσοφία ενώ από το 44 π.Χ. στράφηκε και σε ηθικά ζητήματα.  

http://chariskontou.blogspot.com/2013/11/blog-post.html
http://chariskontou.blogspot.com/2013/11/blog-post.html
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      Στη φιλοσοφία του Κικέρωνα και στη φιλοσοφική του εξέλιξη, μπορεί κανείς σήμερα να 

διακρίνει τρία βασικά στάδια . Αρχικά υπάρχει μια προσκόλληση στον Φίλωνα  μέχρι το 79 π.Χ. Από 

το 79 και μέχρι το 46 π.Χ., είναι επηρεασμένος από τον Αντίοχο, ενώ από το  46 π.Χ. μέχρι το τέλος 

(που είναι και η πιο γόνιμη περίοδος φιλοσοφικής συγγραφής) επιστρέφει πάλι στο σκεπτικισμό του 

Φίλωνα (Παπαδημητρίου, 2003). Ο Κικέρωνας, φαίνεται επίσης ευκαιριακά στωικός, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν θα μπορούσε κάποιος να  ισχυριστεί ότι δέχεται το Στωικό σύστημα εν συνόλω. 

Φαίνεται, πως το συγκριτικό πλεονέκτημα που η σκεπτική ακαδημία είχε απέναντι στην στωική 

φιλοσοφία και που εν πολλοίς έκανε τον Κικέρωνα φιλικά προσκείμενο απέναντι της, να είναι 

ακριβώς αυτή της η σύνδεση της ρητορικής με την διαλεκτική, καθώς η ρητορική είχε σημαντική 

θέση στην διδασκαλία της. Ευεργετικός παράγοντας ήταν και η θέση στης ρητορικής στη ρωμαϊκή 

δημοκρατία, αν και μόνο στην όψιμη φάση της. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως ο Γάιος Σουητώνιος 

στο έργο «Περί ρητόρων», παραθέτει ένα αρχείο ψήφισμα της συγκλήτου καθώς και ένα διάταγμα 

κηνσόρων της Ρώμης. Κατά το διάταγμα ορίζεται πως «ως αποτέλεσμα μίας συζήτηση στη σύγκλητο, 

ψηφίστηκε ο πραίτορας Μάρκος Πομπώνιος να πάρει μέτρα για τα συμφέροντα της πολιτείας και 

δίνοντας όρκο να απαγορεύσει να μπορούν οι ρήτορες να ζήσουν στην Ρώμη. Λίγο αργότερα, οι 

τιμητές Αινόβαρβος και Λικίνιος Κράσσος συνέταξαν ένα διάταγμα κατά το οποίο αναφέρουν πως 

«Μας αναφέρθηκε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εισήγαγαν ένα νέο είδος εκπαίδευσης και ότι οι 

νέοι μας συχνάζουν στις σχολές τους. Οι πρόγονοι μας καθόρισαν τι ήθελαν να μάθουν τα παιδιά 

τους και ποια σχολή να παρακολουθήσουν. Αυτές οι καινοτομίες στις ηθικές αρχές των προγόνων 

μας δεν μας ευχαριστούν ούτε μας φαίνονται κατάλληλες. Επομένως είναι αναγκαίο να 

γνωστοποιήσουμε την άποψή μας και σε αυτούς που έχουν τέτοιες σχολές και σ’ αυτούς που τους 

παρακολουθούν, ότι δηλαδή είμαστε δυσαρεστημένοι μαζί τους.» 
Ταυτόχρονα ο ίδιος ως ρήτορας, συνειδητοποιούσε τη δυνατότητα να επιχειρηματολογεί κάνεις 

το ίδιο πειστικά και από τις δύο πλευρές ενός θέματος, ενώ η πλατειά νομική κατάρτιση του και το 

πρακτικό ρωμαϊκό πνεύμα του, τον κράτησαν μακριά από δογματισμούς, κάτι που ενδεχομένως 

εξηγεί και την συνολικότερη φιλοσοφική και πολιτική στάση του. Μια στάση Σωκρατικού ελέγχου, 

απέναντι σε ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να δημιουργούν διαφωνίες. Μάλιστα, δεν είναι το 

μοναδικό σημείο όπου ο Σωκράτης εισχωρεί στην Κικερώνεια σκέψη, καθώς όπως παρακάτω θα 

δούμε, ο Κικέρωνας πιστεύει ότι ο Σωκράτης είναι ο πατέρας όλων των φιλοσοφικών συστημάτων.  

Αναφορικά με τον Κικερώνειο εκλεκτικισμό ( ο οποίος όπως θα δούμε θα λάβει νευραλγικές 

διαστάσεις και πολιτικές προεκτάσεις στη συνολικότερη φιλοσοφία του Κικέρωνα),φαίνεται πως ως 

τάση εισήγαγε στην ακαδημία ο Αντίοχος Ασκαλωνίτης, ο οποίος ήρθε σε αντιπαράθεση με το 

διδάσκαλο του, τον Φίλωνα. Ο Φίλων αρχικά ακολούθησε τους προκατόχους του και ιδίως τον 

Καρνεάδη, οι οποίοι ανήγαγαν το σκεπτικισμό τους στον αγνωστικισμό του Σωκράτη και στην 

σκεπτικιστική στάση του Πλάτωνα. Στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε και εγκαινίασε έναν μετριοπαθή 

σκεπτικισμό, θεωρώντας ότι υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού της πιθανότητας να βρεθεί η 

αλήθεια. Ο Κικέρωνας, αν και υποστήριζε την παλαιότερη γενιά, δηλαδή τη Νέα ακαδημία του 

Καρνεάδη και των οπαδών του, η οποία ήταν εναντίον του Αντίοχου ως προς το πρόβλημα της 

γνώσης, επέδειξε όχι λίγη συμπάθεια για τις νέες τάσεις και κατά καιρούς προσέγγισε ακόμη και τους 

στωικούς (Clarke,2004) ή στην πράξη τους ακολούθησε, όπως στο De Officiis του 44 π.Χ. 
Τέλος, ένα ζήτημα που προκύπτει στην ιστοριογραφία της πολιτικής επικοινωνίας, είναι αν 

όντως μπορεί να γίνει λόγος για πολιτική επικοινωνία στην αρχαιότητα. Στο ερώτημα αυτό, θα 

μπορούσαμε να απαντήσουμε με ένα ενορασιοκρατικό επιχείρημα: Aπο τη στιγμή που διαλεκτικά η 

ρωμαϊκή κοινωνία συνυπάρχει με τη ρωμαϊκή πολιτική, θα ήταν ενετλώς δυσεξήγητο να μην είχε 

αναπτυχθεί μια μορφή πολιτικής επικοινωνίας. Εν πολλοίς, ακόμη και αν αυτό το επιχείρημα 

φαινόταν prima facie μια εσφαλμένη ταυτολογία, τότε θα μπορύσαμε να προσεγγίσουμε το όλο 

ζήτημα ειδικοκρατικά και στοιχειοκρατικά. Αν δηλαδή θεωρήσουμε την επικοινωνία ως την 

διαβίβαση μηνυμάτων, ιδεών και εικόνων και ως ένα μέσω άσκησης εξουσίας, τότε δεν θα 

μπορούσαμε παρά να παραδεχθούμε ότι υπάρχει πολιτική επικοινωνία στην αρχαιότητα. 
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2. Κυρίως μέρος 

    O Κικέρωνας στο έργο De Oratore («Περί του ρήτορος» ή «Ο τέλειος ρήτορας») θα βάλει το 

Κράσσο να κατηγορήσει τον Σωκράτη, ως τον άνθρωπο που διαχώρισε την ρητορική από τη 

φιλοσοφία κατά την ανασκόπηση της αρχαίας ιστορίας της φιλοσοφίας που κάνει. Στο De Oratore,  
o Kράσσος εκφράζει την άποψη ότι ο τέλειος ρήτορας θα πρέπει να ένας «πλήρης άντρας» και 

προτείνει κατ’ ακολουθία ένα άνευ προηγουμένου σχήμα φιλελεύθερης εκπαίδευσης . Ακόμη όμως 

και κατά τη διάρκεια της ασκηθείσας πλαγιάς αυτής κριτικής από τον Κράσσο, ο Κικέρωνας, τον 

βάζει να ισχυριστεί πως ο Σωκράτης παρά την αποσύνδεση και από-ταυτοποίηση της ρητορικής από 

τη φιλοσοφία (Κennedy, 2002) είναι ο ευφυέστερος έλληνας σε «διεισδυτικότητα μυαλού» και «σε 

λεπτότητα και κομψότητα διάνοιας. 
Για τον Σωκράτη, ο ρήτορας πρέπει να έχει γνώση των ηθικών αξιών, ούτως ώστε να τις 

μεταλαμπαδεύσει στο ακροατήριο του. O Σωκράτης μιλάει με ακραιφνώς παιδαγωγικούς όρους, και 
απορρίπτει κάθε χρησιμοθηρική εκμετάλλευση  της τέχνης της ρητορικής, ούτως ώστε αυτή να μην 

επιτρέψει στον ρήτορα να αυξήσει τα υλικά αγαθά του και να επιβιώσει πολιτικά. Πάντως, λέγεται 

από τον ίδιο τον Σωκράτη, ότι η ρητορική έχει λόγο ύπαρξης μόνο στο βαθμό που υπηρετεί αυτόν 

τον σκοπό και ότι έτσι αποκτά το πραγματικό της νόημα. Αργότερα πάντως, με τον διάλογο 

«Φαίδρος», έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη αναφορικά με την ρητορική. Ούτε η ρητορική 

μπορεί να απορριφθεί παντελώς, καθώς σύμφωνα με την αντίληψη αυτή που κατατίθεται στον 

«Φαίδρο», κανένα είδος γραπτού κειμένου δεν απορρίπτεται συλλήβδην. Ο Σωκράτης μάλιστα 

αντιπαραβάλει τότε την ρητορική με τη λαογραφία και λέει ότι «το πρόβλημα με αυτήν,  δεν 

εντοπίζεται στην ύπαρξη της, αλλά στον τρόπο που τη χρησιμοποιούν οι λαογράφοι». 
    Λίγο παρακάτω ο ίδιος ο Σωκράτης θα αναζητήσει τις προϋποθέσεις του «καλώς γράφειν» 

που δικαιώνει κάθε συγγραφέα και ως εκ τούτου και τους ρήτορες οποιουδήποτε ρητορικού γένους, 

χωρίς φυσικά αυτό να ανατρέπει την πρωτοκαθεδρία του προφορικού λόγου, της διαλεκτικής, που 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της σωκρατικής διδασκαλίας, ενώ εδώ ταυτόχρονά, υφέρπει και η 

βασική πεποίθηση του Σωκράτη, ότι ο γραμμένος λόγος ενέχει μια κατά κάποιον τρόπο 

υπερασπιστική αδυναμία. Ο συντάκτης του, κατά πρώτον δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα γραφόμενα 

όταν δεν είναι παρών στις συζητήσεις επί αυτών και κατά δεύτερον, είναι πολύ εύκολο ο γραπτός 

λόγος να πέσει στα χέρια κάποιου μη ικανού να κατανοήσει το περιεχόμενο των γραφομένων αυτών.  

Δευτερογενώς, και κατά την απάντηση του Σωκράτη στον Φαίδρο αναφορικά με την πλαστικότητα 

της αλήθειας μέσα από τις δομές ενός ρητορικού λόγου, ο Σωκράτης λέει πως η ρητορική οφείλει να 

είναι  γλωσσική επιστήμη αν θέλει να έχει λόγο ύπαρξης και το αντικείμενο της επιστήμης αυτής 

είναι η απόλυτη γνώση από το ρήτορα της ψυχολογίας των ακροατών του, ώστε να επιλέξει το 

κατάλληλο είδος αγόρευσης και να βελτιώσει την ψυχή τους. Φαίνεται λοιπόν πως ο Σωκράτης, 

χρησιμοποιεί κάποια κριτήρια «έξω-ρητορικά» για να αναφερθεί στη ρητορική και θεωρεί πως ίσως 

να μην έχει απολύτως  αξία η ίδια η διαδικασία της ρητορείας, όσο το απότοκο της και οι ψυχο- 
πλαστικές της συνέπειες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρωτύτερα δεν έχει ορίσει ότι πρέπει να διέπεται 

από κάποιους εσωτερικούς κανόνες και δομές όπως είναι η σειρά, η τάξη και η μέθοδος. Επίσης κατα 

τον Σωκράτη, τα στοιχεία που καθιστούν έναν ρήτορα επιστήμονα, είναι η τέλεια γνώση του θέματος 

για το οποίο μιλάει, η γνώση της ψυχολογίας των ακροατών και της συγκυρίας και φυσικά το ταλέντο 

και η φυσική προδιάθεση του ρήτορα προς την ρητορική. Άρα ο Σωκράτης εισηγείται μια νέα μορφή 

ρητορικής, την επιστημονική ρητορική, η οποία θα πρέπει να πληρεί όλα αυτά τα στοιχεία που θα 

της επιτρέψουν αρχικά να γίνει επιστήμη και που ταυτόχρονα θα αποτελούν ανασταλτικούς 

παράγοντες αναφορικά με την προσέγγισή της  από ανθρώπους (τους οποίους χαρακτηρίζει 

ανίδεους)με σκοπό να παρεισφρήσουν στις δομές της διαβρώνοντάς την και να παρουσιάσουν τους 

εαυτούς τους καταλληλότερους από κάποιους άλλους για την επίλυση κάποιων προβλημάτων, αφού 

η χρήση των παθών ως μέσων πειθούς είναι επίφοβη. Aντίθετα, αν και ο Κικέρωνας εμπιστεύεται τη 

φιλοσοφία, ακολουθώντας τον πλατωνικό Σωκράτη, η οποία είναι εκείνη που καθιστά κάποιον ικανό 

να διακρίνει πως θα προκληθούν τα κατάλληλα συναισθήματα στο το κοινό του, θεωρεί ότι ο ρήτορας 
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πρέπει να χρησιμοποιήσει και παθοποιητικά τη ρητορική. Η Κικερώνεια “Miseratio”,πρέπει να 

χρησιμοποιείται στον λόγο και ειδικά στον επίλογο.  
Ο Κικέρωνας μέσω του Κράσσου, θεωρεί πως οι γνώσεις που είναι για πρακτικούς λόγους πιο 

αναγκαίες για τον ρήτορα, είναι το Δημόσιο δίκαιο, η ιστορία και η διοίκηση. Κατά τον Κράσσο, 

ένας ρήτορας μιλάει για ζητήματα σχετικά με την φιλία, την αρμονία και το καθήκον πολύ καλύτερα 

από ένα φιλόσοφο, αν και αυτά είναι χαρακτηριστικά που ανήκουν στην σφαίρα της φιλοσοφίας .Η 

διάζευξη λοιπόν του φιλοσόφου με τον ρήτορα, που παρουσιάζεται στον πλατωνικό Γοργία και η 

οποία στα μάτια του Σωκράτη καθιστούσε τον δεύτερο πραγματικό απατεώνα, είναι εσφαλμένη κατά 
τον Κικέρωνα καθώς ο ρήτορας εμφανίζεται να συνδυάζει την απόλυτη γνώση τόσο του θέματος 

του, όσο και του τρόπου με τον οποίο θα το αναπτύξει, ενώ επίσης, ο Κικέρωνας ανατέμνει την 

ρητορική και την χωρίζει σε πέντε μέρη, πράγμα που ο Σωκράτης -δεδομένου ότι εξετάζει τη 

ρητορική υπό ένα πρίσμα  που βρίσκεται έξω από αυτήν- δεν  κάνει (Koντονάσιος, 2016). 

3. Συμπεράσματα 

    Η στάση του Κικέρωνα απέναντι στην φιλοσοφία και στην πολιτική επικοινωνία είναι 

πολυπρισματική και δύσκολα προσδιορίσιμη. Προς το τέλος της ζωής του και υπό την επίδραση των 

προσωπικών του θλίψεών και το χαμό της κόρης του, πείστηκε για ένα διάστημα ότι η φιλοσοφία 

ήταν η υψηλότερη δραστηριότητα του ανθρώπου. Άλλωστε , στο διάλογο «Ορτένσιος» του 45 π.Χ., 

επαινεί την αναζήτηση της αλήθειας ως τον πιο άξιο στόχο του ανθρώπινου είδους και στην πηγή 

της αληθινής ευτυχίας.  
      Αυτό που προκαλεί σήμερα εντύπωση, είναι η μεταστροφή αυτή του Κικέρωνα αναφορικά 

με την αντιμετώπιση της φιλοσοφίας. Κατά την κικερώνεια θεώρηση, υπάρχουν δυο μορφές τεχνών. 

Οι artes mediocres –όπου τουλάχιστον αρχικά, ανήκε και η φιλοσοφία- και οι artes maximae. Αν ο 

Κικέρωνας εντάσσει αυτούς τους όρους χωρίς κάποια αξιολογική ουδετερότητα, τότε αυτό σημαίνει 

ότι η φιλοσοφία από τις artes mediocres μεταβαίνει στις artes maximae. Από την άλλη πλευρά η 

ρητορική (η οποία είναι αμιγώς αλληλένδετη με την πολιτική επικοινωνία στη Ρωμαϊκή αρχαιότητα) 

βρίσκεται εκ γενετής στις artes Maximae. Αναφορικά με τη φιλοσοφία του, η αρχή  του 

εκλεκτικισμού, από την οποία διαπνέεται το πνεύμα της Κικερώνειας φιλοσοφίας, πρέπει να 

εξεταστεί αναλογικά με το πολιτικοκοινωνικό συγκείμενο της εποχής. Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε 

το όλο ζήτημα σε συνδυασμό με την ιδιοσυγκρασία του Κικέρωνα, καθώς η  στάση του ποικίλλει 

ανάλογα με το θέμα που πραγματεύεται. Όταν έχει να κάνει με αμφιλεγόμενα θεωρητικά θέματα, 

εμφανίζεται ως ακαδημικός στην αναζήτηση της αλήθειας.  Άλλωστε, ο έτερος μαθητής του 

Αντίοχου του Ασκαλωνίτη, ο Βάρωνας,ο όποιος συνόψισε σε μία τεράστια εγκυκλοπαίδεια 

γραμμένη στην λατινική γλώσσα την γεωγραφική, ιστορική και πολιτική γνώση που περιέχεται στα 

ελληνιστικά συγγράμματα, ήταν επίσης εκλεκτικιστής. Στο ερώτημα αν κάποιος πρέπει να 

προτιμήσει το θεωρητικό ή τον πρακτικό βίο, ο Κικέρωνας μας προτείνει ως άριστο έναν μεικτό βίο, 
που είναι το είδος του Ρωμαίου ευγενή, και απομακρύνεται έτσι από μια vita Activa ή μία 

αριστοτελική vita Contemplativa. Ο εκλεκτικισμός του Κικέρωνα συνίσταται στην ικανότητα του να 

απομακρύνεται από κάθε αμφιλεγόμενο ζήτημα των φιλοσοφικών συγγραμμάτων και να αντλεί από 

αυτά τους κοινούς τόπους και τις ιδέες που όλοι συμμερίζονται και συνθέτει έτσι τα στοιχεία ενός 

ενιαίου πολιτισμού κα μιας συνεκτικής κοσμοαντίληψης. Άλλωστε, ο εκλεκτικισμός το Κικέρωνα 

δεν αναλώνεται μόνο στις φιλοσοφικές προσεγγίσεις αλλά και στην πολιτική του, όταν για 

παράδειγμα δηλώνει ότι ένα συγκερασμός βασιλείας, ολιγαρχίας και  Δημοκρατίας είναι το τέλειο 

πολίτευμα, ενώ παράλληλα και ως ρήτορας προτίμησε με  την εκλεπτυσμένη καλαισθησία του να 

ακολουθήσει μια μέση οδό, ανάμεσα στον Αττικισμό και στον Ασιανισμό όπου ο πρώτος ήταν 

μονότονος , ενώ ο δεύτερος κατάντησε υπερβολικά θεατρικός και προσποιητός (Rose, 1978). 
Φαίνεται με λίγα λόγια ότι ο εκλεκτικισμός είναι ένα ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό του 

Κικέρωνα, που τον συνοδεύει στις περισσότερες νευραλγικές επιλογές για την πολιτική και 

προσωπική του πορεία. Την πορεία του δηλαδή ως πολιτικού, ως συγγραφέα, ως φιλοσόφου και ως 

ρήτορα. 
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  Αναφορικά με τις επιρροές και αναφορές του Σωκράτη στο Κικερώνειο έργο και ξεκινώντας 

από τις διαφορές τους, φαίνεται πως η  μεγάλη διαφορά του Σωκράτη με τον Κικέρωνα στο πεδίο 

της ρητορικής, έγκειται ότι στο ότι ο Σωκράτης θεωρεί την ρητορική ως μία απλή επιδεξιότητα ηθικά 

ουδέτερη (στην καλύτερη περίπτωση) και δυνητικά κακοήθης. Φυσικά όμως υπό κάποιες πολύ 

σκληρές προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει επιστήμη. Παρόλα αυτά κανένας δεν μπόρεσε να 

πραγματώσει τις επιθυμίες  του Σωκράτη αναφορικά με την μετατροπή της ρητορικής τέχνης σε 

επιστήμη , ούτε καν ο Περικλής.  Ο Κικέρωνας, θεωρεί από την άλλη, ότι η ρητορική προϋποθέτει 

μια τεχνική βασιζόμενη σε ευάριθμες συνταγές, αλλά δεν στερείται περιεχομένου, ενώ είναι 

ολοκληρωμένη “Ars” και ως εκ τούτου προϊόν σύνδεσης τέχνης και επιστήμης, που αρχίζει και 

τελειώνει με την ηθική και πνευματική προσωπικότητα του ρήτορα. Παρόλα αυτά, ο Κικέρωνας δεν 

κάνει λόγο πουθενά για ρητορική τέχνη στο De Oratore.  Γιατί φαίνεται ότι ολόκληρη η ρητορική 

σκέψη του Κικέρωνα, είναι στην πραγματικότητα μια ρητορική φιλοσοφία, και προσεγγίζει 

θεωρητικά την μετάβαση από τον «Orator perfectus» στον «ύπατο ρήτορα». Ακόμα και έτσι όμως, ο 

Κικέρωνας δε μιλάει καν για μια ρητορική τέχνη, αλλά περί του ρήτορος (Kεντρωτής,2008) 

.Υπάρχουν επίσης και ενδο-ρητορικές,περισσότερο θεωρητικές διαφορές,οι οποίες έγκειται στα 

κριτήρια ενός καλού ρητορος.Ο Σωκράτης αποκλείει την «ευγλωττία» (Μay,2002),ενώ για τον 

κικέρωνα,συνιστα ένα χαρακτηριστικό που αποδεσμεύει και απεγκολπώνει τον ρήτορα από 

προϋπάρχοντες αυστηρούς κανονες.Η ευγλωττία για τον Κικέρωνα βρίσκεται στον πυρήνα των 

χαρακτηριστικών που πρεπει να έχει ο τέλειος ρήτορας. 
 Η διαλεκτική του Σωκράτη έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Κικέρωνα. Ακόμη και 

στον τρόπο που γράφει. Το De Oratore, είναι κατά κάποιον τρόπο είναι εξοργιστικό έργο, καθώς το 

μεγάλο ερώτημα παρακάμπτεται επανειλημμένα. O Κικέρωνας,με κρυπτικούς τρόπους μας 

παρουσιάζει πάρα πολλά ακανθώδη ζητήματα που δορυφόρουν τον πυρήνα της ρητορικής. Μάλιστα 

πολλές φορές γίνεται ειρωνικός και καυστικός απέναντι στο αναγνωστικό κοινό του, όταν για 

παράδειγμα τον ρωτούν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιές είναι οι προσωπικές του απόψεις,ενώ 

εκείνος τους απαντά ότι επέδειξαν μη απαραίτητη περιέργεια και τους επέπληξε γιατί δεν 

χρησιμοποίησαν την κρίση τους, καθώς δεν θέλησε να σταθεί ο ίδιος εμπόδιο σε μία αμερόληπτη 

κρίση και απόφαση. Έγραψε μάλιστα αυτολεξεί, πως δεν είναι ο Πυθαγόρας για να εκφωνεί 

χρησμούς (Clarke,2004) . Ιδιαίτερη επίσης αξία έχει και ο τρόπος που απαντάει στο De finibus στις 

ενστάσεις και τις αποδοκιμασίες των φιλοσοφικών έργων του, από ανθρώπους που προτιμούσαν την 

φιλοσοφία να διαβάζεται στα ελληνικά. 
      Ο Κικέρωνας προσπάθησε πολύ να ενώσει την φιλοσοφία με την ρητορική και υπό το 

πρίσμα αυτής της σκοποθεσίας συνέγραψε το De Oratore. Ο συγκερασμός μιας συστηματικής 

αμφισβήτησης, ενός φαλλιμπιλισμού και μιας διαλογής επιλεκτικών στοιχείων από φιλοσοφικά 

συστήματα τα οποία είχαν αποκτήσει το κύρος της αυθεντίας, παρουσίασαν τελικά μία αξιόλογη 

πνευματικότητα και πρωτοτυπία την οποία οφείλουμε στον Κικέρωνα (Audi,2011). Ο Κικέρωνας, 

συντάσσει τον «τέλειο ρήτορα», όχι ως μια τεχνική πραγματεία. Αποφεύγει κρυπτικά πολλές φορές 

την τεχνική ορολογία και επικεντρώνεται σε σημαντικά θέματα που ανάγονται στους Πλατωνικούς 

όπως είδαμε διαλόγους του Γοργία και του Φαίδρου. Προσπαθησε ταυτόχρονα να συνενώσει μια -
κατά κάποιον τρόπο- Ισοκρατική παράδοση,με τη θεωρητικη και φιλοσοφική προσέγγιση του 

Αριστοτέλη, σε μια νέα σύνθεση του ιδανικού πολιτικού, υπο ένα καθεστώς συνταγματικής 

προστασίας. Μια θέση,για την οποία προόριζε τον εαυτό του.  
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Περίληψη 

Το Λύκειο Λίμνης, στη Β. Εύβοια, μέσα από τα Προγράμματα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης των 

μαθητριών/ών του, συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και ανάδειξη της Διοργάνωσης 

Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης «ΣΚΥΛΛΙΑΣ», ως μοναδικής στον Κόσμο και από 

τις πιο ενδιαφέρουσες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο «ΣΚΥΛΛΙΑΣ» έχοντας αναδειχθεί στην πιο 

σημαντική πολιτιστική εκδήλωση της Πόλης, επιδεικνύει μεγάλη εξωστρέφεια και προσελκύει 

εκατοντάδες ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Άνθρωποι με κινητικά 

προβλήματα, αθλητές και πρωταθλητές, Α.μ.Ε.Α., υπέρβαροι, αθλητικά υπερήλικες, κανονικοί 

άνθρωποι, τούς διαπερνά, πλέον, η ιδέα της Μαραθώνιας Κολύμβησης. Να ανταποκρίνονται σε 

απίστευτες δοκιμασίες και να υλοποιούν κολυμβητικές διαδρομές, οι οποίες και δρομικά θα 

φαίνονταν αδύνατον να διανυθούν. Η δυναμική που έχει αναπτύξει η Διοργάνωση επανατοποθέτησε 

τη Λίμνη και τη Β. Εύβοια στον παγκόσμιο ιστορικό και τουριστικό χάρτη σε περίοπτη θέση. 
 
Λέξεις κλειδιά: Σκυλλίας, Ναυμαχία του Αρτεμισίου, Μαραθώνια Κολύμβηση, Λίμνη.  

1. Εισαγωγή 

Τα χιλιάδες Δημόσια Σχολεία ανά την Επικράτεια είναι σίγουρο ότι γειτνιάζουν με περιοχές 

γνωστές, συνήθως, για το ιστορικό και πολιτιστικό τους προφίλ. Παντού ο Πολιτισμός είναι διάχυτος 

και εμφανής στη χώρα μας και εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς να συνδέσουν αυτή την ιστορική 

παρακαταθήκη με το ενδιαφέρον των παιδιών. Κάποιες φορές, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που 

γεγονότα, πρόσωπα, πολιτιστικές «υποδομές» αγνοούνται για διάφορους λόγους και η ανάσυρσή 

τους μπορεί να αιφνιδιάσει θετικά τις τοπικές κοινωνίες και να υποβοηθήσει την πολιτισμική τους 

αναβάθμιση ακόμη και την οικονομική τους ανάπτυξη. Η περίπτωση του ιστορικού προσώπου, του 

ΣΚΥΛΛΙΑ, είναι μια τέτοια περίπτωση. Μέχρι το 2011 ένα μοναδικό τουριστικό σκάφος, στην 

περιοχή των Αφετών Μαγνησίας, έφερε το όνομά του και στον ηλεκτρονικό κυβερνοχώρο υπήρχαν 

επαναλαμβανόμενες αναφορές ότι θεωρείται παγκοσμίως ως ο πρώτος δύτης. Παρόλο που έχω 

σπουδάσει Αρχαιολογία στο Α.Π.Θ., πότε δεν είχε περιέλθει σε γνώση μου η Ιστορία του Σκυλλία, 
παρά συμπτωματικά από έναν τοπικό ιστοριοδίφη συναναστρεφόμενοι σε «τσιπουράδικο». Έκτοτε 

η αναζήτησή του περιελήφθη ως αναζητούμενο θέμα σε Πολιτιστικά Προγράμματα στο Σχολείο μας 

και σταδιακά άρχισε να αποκαλύπτονται σημαντικά στοιχεία από την αινιγματική και εντυπωσιακή 
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προσωπικότητά του και να ξεδιπλώνονται οι πτυχές του κολυμβητικού του εγχειρήματος. Η ιδιότητά 

μου, να είμαι και Πρόεδρος του Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Λίμνης «Ο Ποσειδών», περιελίχθηκε 

δημιουργικά σε μια άνευ προηγουμένου σύνδεση και απόδοση της Ιστορικού Πεπραγμένου με τη 

σύγχρονη βιωματική αναπαράστασή του.  

2.1 Πολιστικά Προγράμματα στο Γενικό Λύκειο Λίμνης 

Το Λύκειο Λίμνης έχει διαμορφώσει μια 20ετή και πλέον παράδοση σε όλο το θεματολογικό 

φάσμα των Καινοτόμων Προγραμμάτων στα Δημόσια Σχολεία και συμμετείχε εξ αρχής στην 

υλοποίησή τους, χωρίς να υπάρχει το κίνητρο της συμπλήρωσης ωραρίου ή της κτήσης 

πιστοποιητικών που ενισχύουν το βιογραφικό των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Άρα, έχοντας τα 

ακριβοθώρητο μεράκι, διαμορφώθηκε μια ομάδα μόνιμων-ντόπιων εκπαιδευτικών από τα 

συστεγαζόμενα Σχολεία του Γυμνασίου και Λυκείου Λίμνης, η οποία με εξαίρετες συμβολές νέων, 

συνήθως, αναπληρωτών καθηγητών, υλοποίησαν από το 1996 σειρά Προγραμμάτων, τα οποία 

κινήθηκαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «εξωστρέφειας» των Σχολείων μας ευρύτερα προς την κοινωνία, 

στην οποία εντάσσονται. (http://lyk-limnis.eyv.sch.gr/ και http://blogs.sch.gr/lyklimni/) 
 Παράγοντες, που μας ευνοόησαν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η ίδια η ενδιαφέρουσα 

πολιτιστική κατατομή του Δήμου μας, το ιδιαίτερο φρόνημα των κατοίκων της, η πολυποίκιλη 

φυσιογνωμία της Β. Εύβοιας και η πολύτιμη υποδομή του Κινηματοθέατρου «Ελύμνιον», που 

διαθέτει η πόλη. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί η διενέργεια, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελυμνίων, 

του μακροβιότερου Περιφερειακού Καλοκαιρινού Πολιτιστικού Φεστιβάλ στην Ελλάδα, «Τα 

Ελύμνια», στη διάρκεια του οποίου γίνονται και παρουσιάσεις των πιο επιτυχημένων Προγραμμάτων 

μας καθώς και η λειτουργία στη Λίμνη Ιστορικού Αρχείου, ενός από τα λίγα Παραρτήματα των 

Γ.Α.Κ στην Ελλάδα. 
Εδώ αξίζει να σημειωθεί και οι ευκαιρίες που μπορούν να διαμορφώνονται για τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εποπτεύουν τα Πολιτιστικά Προγράμματα, και εφόσον συντρέχουν οι 

συνθήκες, να αναγάγουν τη θεματολογία τους σε Επιστημονικές Εργασίες, μέσα από την υλοποίηση 

τους σε μορφή Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Η δυνατότητα αυτή, αν και όχι συνήθης, όταν προκύπτει, 

αυξάνει το κίνητρο συμμετοχής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και δημιουργεί μια 

ανατροφοδότηση του ενδιαφέροντος για τα μελλοντικά προγράμματα, ιδιαίτερα, όταν αυτά 

διατηρούν το ίδιο θέμα για σειρά ετών. (Παλάντζας, Ι. 2003), Παλάντζας, Ι. 2010), 

http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000005100?lang=en) 

2.2 «ΣΚΥΛΛΙΑΣ»: Τριήμερη Διοργάνωση Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης 

«Σκύλλος, ότε Ξέρξου δολιχός στόλος Ελλάδα πάσαν     Ο Σκύλλος, όταν ο μακρύς (μεγάλος 

σε μήκος)                               στόλος του Ξέρξη 
 ήλαυνεν, βυθίην εύρατο ναυμαχίην,                                έπληττε όλη την Ελλάδα, ανακάλυψε 

τη ναυμαχία του βυθού, 
Νηρήος λαθρίοισιν υποπλώσας τενάγεσσι,                    αφού έπλευσε κρυφά κάτω από τα αβαθή 

νερά του Νηρέα 
καί τον απ’ αγκύρας όρμον έκειρε νεών,                        και έκοψε τα σκοινιά από τις άγκυρες 

των πλοίων αύτανδρος 
αύτανδρος δ’ επί γής ωλίσθανε Περσίς άναυδος        (το σύνολο των ανδρών) (και) άφωνος 

γλιστρούσε κατεστραμμένη 
ολλυμένη, πρώτη πείρα Θεμιστοκλέους».                       στη γη η Περσική στρατιά, πρώτη 

απόπειρα του                                    Θεμιστοκλή 
(Dindorf, 1824) 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, στη σημερινή μου Εισήγηση, στο επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια με τον τίτλο: «Μεγάλες μάχες και 

ναυμαχίες πέριξ της Β. Εύβοιας» και μετεξελίχθηκε σταδιακά στη Διοργάνωση Μαραθώνιας 

http://lyk-limnis.eyv.sch.gr/
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Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης με την επωνυμία «ΣΚΥΛΛΙΑΣ». 

(https://sites.google.com/site/skylliaslimni/ και https://www.youtube.com/watch?v=fMbYeNLrgeg)   
Αρχικά, πρόθεση μας ήταν η ανάδειξη της ιστορικής ιδιαιτερότητας της Β. Εύβοιας, καθόσον 

στο παρελθόν είχαν διεξαχθεί στην περιοχή κοσμοϊστορικής σημασίας γεγονότα, όπως της 

Ναυμαχίας του Αρτεμισίου και της Μάχης των Θερμοπυλών. Πολλά, επίσης, είναι τα 

αντιπροσωπευτικά δείγματα μνημειακής γλυπτικής, τα οποία ανευρέθηκαν σε γνωστούς 

αρχαιολογικούς χώρους ή ανασύρθηκαν από το βυθό της θάλασσας του Β. Ευβοϊκού. Αυτή η 

Ιστορική Παρακαταθήκη, ήταν η αρχική επιδίωξη, να γίνει γνωστή στους μαθητές/τριες του Σχολείου 

μας και να συναισθανθούν τη σπουδαιότητα του τόπου, όπου γεννήθηκαν και ζουν. Μέσα από την 

έρευνα, που πραγματοποίησαν, ακούμπησαν πάνω σε μια άγνωστη πτυχή από τα γεγονότα της 

Ναυμαχίας του Αρτεμισίου, το 480 π.Χ. Στην καταπληκτική ιστορία, την οποία αναφέρει ο Ηρόδοτος 

και αργότερα ο Παυσανίας, σχετικά με την εμβληματική παρουσία του Σκυλλία και την καθοριστική 

του συμβολή στην εξέλιξη της περιβόητης ναυμαχίας. (Ηρόδοτος, Ουρανία, 8.8.1-3 και Παυσανίας 

10.19.1-2)  
Ο Σκυλλίας διεθνώς αναγνωρίζεται ως ο πρώτος κολυμβητής μακρών αποστάσεων, «ύφυδρος» 

πολεμιστής- βατραχάνθρωπος, καταδύτης και κυνηγός εναλίων θησαυρών σε όλη την Παγκόσμια 

Ιστορία. Η καθοριστική του συμβολή του στη διεξαγωγή της ναυμαχίας του Αρτεμισίου επηρέασε 

καθοριστικά την εξέλιξη της ιστορίας του Δυτικού Πολιτισμού.  
Πηγές άντλησης πληροφοριών για τον βίο του και τα εκπληκτικά του κατορθώματα είναι ο 

Ηρόδοτος και ο Παυσανίας, από τους οποίους μαθαίνουμε και για την ύπαρξη της κόρης του Ύδνας, 

εκπληκτικής δύτριας και συμπρωταγωνίστριας στους άθλους του πατέρα της. Η προσωπικότητα του 

Σκυλλία είναι πραγματικά μεγαλειώδης και αινιγματική. Ο ίδιος ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι του 

αποδίδονταν και άλλες καταπληκτικές ιστορίες και επιδόσεις. Πολύ πιθανόν είναι το ίδιο πρόσωπο 

με τον Σκύλακα από τα Καρύαδνα, τον πρώτο εξερευνητή των αραβικών θαλασσών, αποστολή την 

οποία του είχε αναθέσει ο Δαρείος στα τέλη του 5ου αι., για να συντάξει ένα χάρτη για τη μεγαλειώδη 

επέκταση των Περσών προς τα Δυτικά. Όταν οι Πέρσες αποφάσισαν να επιτεθούν στις Ελληνικές 

Πόλεις της Μ. Ασίας και της ηπειρωτικής Ελλάδας, ο Σκυλλίας, γνωστός ήδη στις τάξεις της 

περσικής στρατιωτικής αριστοκρατίας, τούς ήταν πολύ χρήσιμος. Έτσι τον επιστράτευσαν και 

πιθανότατα χρησιμοποίησαν τον ίδιο και τα εξειδικευμένα συνεργεία του στη ζεύξη του Βοσπόρου, 

στη διάνοιξη της διώρυγας του Ξέρξη στη Χαλκιδική και σε διάφορες άλλες «ύφυδρες» 

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πρώτης περσικής εκστρατείας. Τα πολλά, όμως, ναυάγια 

περσικών πλοίων στο ακρωτήριο Άθως και τα πολύτιμα φορτία τους, αποτέλεσαν τεράστιο κίνητρο 

για να επιλέξει ο Σκυλλίας τη Σκιώνη της Χαλκιδικής  ως νέα πατρίδα του. Από εκεί μπορούσε να 

λαφυραγωγεί τους υποθαλάσσιους θησαυρούς των εκατοντάδων ναυαγίων της περιοχής.  
Μετά από 15 χρόνια, στην τρίτη περσική εκστρατεία ο Ξέρξης τον επιστράτευσε και πάλι για 

την ανέλκυση 300 ναυαγίων στην περιοχή του Πηλίου και τον είχε μαζί του μέχρι την κατάβαση του 

Περσικού Στόλου στην περιοχή των Αφετών, απέναντι από το Αρτεμίσιο. Η έκρηξη της ελληνικής 

του αυτοσυνείδησης δεν του επέτρεψε να συγκρουστεί με τους ομοεθνείς του. Αποσκιρτά μαζί με 

την κόρη του Ύδνα, αφού κόβει υποβρυχίως άγκυρες πολλών περσικών πλοίων, τα οποία 

συντρίβονται από τα μελτέμια στα βράχια της περιοχής. Στη συνέχεια κολυμπώντας 80 στάδια (7 

ναυτικά μίλια) στα ιδιαίτερα επικίνδυνα νερά του Δίαυλου των Ωρεών, καταφθάνει στο Ακρωτήριο 

του Αρτεμισίου, όπου ναυλοχούσε ο ελληνικός στόλος. Πολύ πιθανόν, οι πληροφορίες αυτές του 

Σκυλλία για τις καταστροφές του περσικού στόλου και τη μείωση της δυναμικότητάς του, ήταν η 

βασική αιτία που ο Θεμιστοκλής αποφάσισε όχι μόνο να παραμείνει στη Βόρεια Εύβοια αλλά και να 

ναυμαχήσει με τον Περσικό Στόλο, του οποίου το μέγεθος προκαλούσε δέος. Τα ακόλουθα νικηφόρα 

συμβάντα μάς είναι λίγο ή πολύ γνωστά. Ο αντίκτυπος των κατορθωμάτων του Σκυλλία και της 

Ύδνας στην εποχή τους ήταν τεράστιος. Τα ονόματά τους ενσωματώθηκαν σε μύθους, νέες λέξεις 

δημιουργήθηκαν από αυτούς, ενώ οι Αμφικτύονες τίμησαν τον ίδιο και την κόρη του με μεγαλοπρεπή 

χάλκινα αγάλματα στο Μαντείο των Δελφών, τα οποία πολύ πιθανόν μεταφέρθηκαν στην Ιταλία από 

https://sites.google.com/site/skylliaslimni/
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τους Ρωμαίους. Οι Πολεμιστές του Ριάτσε και η Αφροδίτη του Εσκυλλίνου , ίσως, κρύβουν τα 

αναζητούμενα χαμένα γλυπτά. (http://www.slideshare.net/ssuser5e8d2c/akadimia-teliko) 
Την αναπαράσταση αυτού του Κολυμβητικού Άθλου των 80 σταδίων (14.500 Μ.) σε 

πραγματικές συνθήκες και στην ίδια ακριβώς απόσταση επιχειρήθηκε με επιτυχία την πρώτη χρονιά, 

το 2011 στη Λίμνη Ευβοίας. Ήταν μια «τρελή» ιδέα, την οποία συνέλαβαν τα παιδιά και οι 

εκπαιδευτικοί τους και αγκαλιάστηκε από τον Όμιλο Ερασιτεχνών Αλιέων Λίμνης «Ο Ποσειδών», 

από τους τοπικούς Συλλόγους (Ν.Ο.Λ.), τους κατοίκους και τη Δημοτική Αρχή. Και έτσι, λοιπόν, 

έγινε η αρχή και ο Αγώνας μεγάλωσε σε Διοργάνωση Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανοικτής 

Θαλάσσης. Πολλά πράγματα από τότε έχουν αλλάξει αλλά διαρκής σταθερά παραμένει η 

αυξανόμενη συμβολή των μαθητών στην οργάνωση και διεξαγωγή του, όντας και πολλοί από αυτούς 

συμμετέχοντες/χουσες στους προκηρυσσόμενους αγώνες. 
Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα, πλέον, «ΣΚΥΛΛΙΑΣ» ξεκινά με την κατάθεσή του τον Οκτώβριο 

κάθε νέου Σχολικού Έτους. Μια ιδιαιτερότητα της Διοργάνωσης, η οποία καθιερώθηκε από τη 2η 

χρονιά τέλεσής της, είναι ότι αφιερώνεται, πλην της ομώνυμης προσωπικότητας, και σε 

φυσιογνωμίες της περιοχής, οι οποίες προέβησαν σε πράξεις ηρωισμού, διάσωσης, ναυτικής 

συνδρομής και γενικότερου ανθρωπιστικού αλτρουισμού στη θάλασσα. Η επιλογή τους γίνεται από 

τους ίδιους του μαθητές και, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι άγνωστες, καταπληκτικές ιστορίες, η 

θεματολογία των οποίων, πολλές φορές, είναι συναφής με την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και 

εντάσσονται και στη σχετική Σχολική Γιορτή. Με αυτόν τον τρόπο δημοσιοποιήθηκαν: 

• (2012) η καταπληκτική ιστορία του Λιμνιώτη Αθανάσιου Σαββάκη, δίοπος στο θρυλικό 

αντιτορπιλικό «Αδρίας». (https://sites.google.com/site/skylliaslimni/2os-diaplous-b-
euboiekou-kolpou/sabbakes-adrias) 

• (2013) ο θρυλικός Καπετάνιος Ανδρέας Τσεσμελής, παρασημοφορημένος για τη συμβολή 

του στην προστασία των νηοπομπών του Ατλαντικού στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

(https://sites.google.com/site/skylliaslimni/home/o-antreas-tsesmeles) 
• (2014) Η μοναδική, στα παγκόσμια χρονικά, περίπτωση εμπορικού πλοίου που βύθισε 

καμουφλαρισμένο Γερμανικό Πολεμικό. Πρόκειται για την άνιση μάχη του «SS Stephen 

Hopkins» με το «Raider Stier», στην οποία είχαν συμμετοχή Λιμνιώτες. 

(https://sites.google.com/site/skylliaslimni/4os-diaplous-boreiou-euboiekou/istoriko-
parartema--skyllias-2014) 

• (2015) Τα Λιμνιώτικα πληρώματα στο θρυλικό «Θωρηκτό Αβέρωφ» και η καταπληκτική 

διάσωση μελών της Βασιλικής Οικογένειας της Αγγλίας από τον Λιμνιώτη  Τσιφόρο 

Γεώργιο. 
• (2016) Ο Στάμου Κωνσταντίνος και Ανδριόλας Αναστάσιος (ήρωας του Ισπανο-

αμερικανικού Πολέμου και του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο αντίστοιχα). (http://limniotikanews.blogspot.gr/2016/08/2016.html) 
• (2017) Ο Βλαχούστικος Χαράλαμπος (Μπάμπαλος) ο θρυλικός πολιτικός εξόριστος και 

αυτοδίδακτος δύτης-ψαροντουφεκάς, χάριν του οποίου πολλοί σύντροφοι/ες διασώθηκαν με 

τα αλιεύματά του από την πείνα. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αναβίωση της 

«σκανταλόπετρας» με δύο παγκόσμια ρεκόρ στην κατηγορία των ανδρών και γυναικών. 

(https://sites.google.com/site/skylliaslimni/skyllies-2011-2016/7os-diaplous-boreiou-
euboiekou-skyllias-2017/mpampes-blachoutsikos-skyllias-2017) 

• (2018)  Οι λιμνιώτες πεσόντες επί του καθήκοντός  Π. Καπετανάκης και Κ. Ζαγοράκης 

Επίσης, είναι άξιο επισήμανσης το γεγονός ότι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε Προκήρυξης της 

Διοργάνωσης αποτελεί η σταθερή αναφορά: «Είναι ευρέως γνωστό ότι οι αγώνες μακρών 

αποστάσεων πάντα αποτελούσαν μια διαχρονική πρόκληση και μια ακόμα παρακαταθήκη του 

Ελληνικού Πολιτισμού για τις γενιές των ανθρώπων του παρελθόντος, του παρόντος και του 

μέλλοντος. Ο Όμιλός μας επιδιώκοντας να αναβιώσει και να επαναφέρει, σε εποχές δύσκολες, το 

Αθλητικό και Ολυμπιακό Ιδεώδες διαμορφώνει ένα νέο σκάμμα ευγενούς συναγωνισμού και μια 

https://sites.google.com/site/skylliaslimni/2os-diaplous-b-euboiekou-kolpou/sabbakes-adrias
https://sites.google.com/site/skylliaslimni/2os-diaplous-b-euboiekou-kolpou/sabbakes-adrias
https://sites.google.com/site/skylliaslimni/4os-diaplous-boreiou-euboiekou/istoriko-parartema--skyllias-2014
https://sites.google.com/site/skylliaslimni/4os-diaplous-boreiou-euboiekou/istoriko-parartema--skyllias-2014
http://limniotikanews.blogspot.gr/2016/08/2016.html
https://sites.google.com/site/skylliaslimni/skyllies-2011-2016/7os-diaplous-boreiou-euboiekou-skyllias-2017/mpampes-blachoutsikos-skyllias-2017
https://sites.google.com/site/skylliaslimni/skyllies-2011-2016/7os-diaplous-boreiou-euboiekou-skyllias-2017/mpampes-blachoutsikos-skyllias-2017
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δοκιμασία σωματικής και ψυχικής αντοχής, μακριά από τις σκοπιμότητες του πρωταθλητισμού. Με 

την εκδήλωση αυτή επιχειρείται ταυτόχρονα η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την 

προφύλαξη του Β. Ευβοϊκού Κόλπου από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και η ανάληψη πρωτοβουλίας 

για την ανακήρυξή του ως περιοχής μεγάλης περιβαλλοντικής και οικολογικής σημασίας, η οποία 

χρήζει προστασίας». 
 Ο «ΣΚΥΛΛΙΑΣ» εντάσσεται πάντα στο πλαίσιο του μακροβιότερου Περιφερειακού Φεστιβάλ 

«Ελύμνια», υπό την αιγίδα του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και κατά καιρούς του 

Υπουργείου Άμυνας, του Γ.Ε.ΕΘ.Α., της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ παρευρίσκεται πάντα 

και τιμητική αντιπροσωπεία ανδρών και στελεχών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών. Στο 

αγωνιστικό μέρος τελείται εναρκτήριος συμβολικός αγώνας 500 Μ. για παιδιά έως 16 ετών 

(Παρασκευή). Το Σάββατο ο εκάστοτε Διάπλους του Β. Ευβοϊκού Κόλπου 14.500 Μ. και την 

Κυριακή Αγώνες 500 Μ., 2.500 Μ., 5.000 Μ. και 8.000 Μ.  
Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος οι μαθητές/τριες προσανατολίστηκαν στην παραγωγή 

νέων εργαλείων προώθησης της Διοργάνωσης και ευρύτερης δημοσιοποίησής της.  
Δημιούργησαν, λοιπόν, ένα πρωτότυπο Video με τίτλο: «Αναζητώντας τον Σκυλλία» και κάθε  

χρονιά προβαίνουν στην παραγωγή νέων διαφημιστικών εργαλείων για την προβολή των Αγώνων. 
(https://www.facebook.com.Σκυλλίας Διάπλους Βόρειου Ευβοϊκού). Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουν 

την τόνωση του ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή κολυμβητών και κολυμβητριών και  αλλά και στην 

προσέλκυση των Χορηγών της Διοργάνωσης.  
Επίσης, τα παιδιά οργανώνουν και δημοσιοποιούν ηλεκτρονικά αρχεία Power Point 

διαμορφώνοντας ουσιαστικά μια πρόσκληση ευρείας ανάγνωσης και στόχευσης. Φυσικά, εισάγονται 

στις αρχές της διαφημιστικής προβολής και μέσα από εμπνευσμένα κείμενα, «ατάκες», λογότυπα 

επιδιώκουν να βελτιώνουν κάθε χρονιά τη εξάπλωση των εκδηλώσεων μας, ιδιαίτερα διαδικτυακά. 

Τα ίδια επικρότησαν και κατέγραψαν και τους στόχους της Διοργάνωσης Μαραθώνιας Κολύμβησης, 

η οποία έχει ως κύρια επιδίωξη την ευαισθητοποίηση των νέων μας, οι οποίοι μέσα από την, «εκ του 

σύνεγγυς», παρακολούθηση των εκδηλώσεων μας αλλά και τη συμμετοχή τους σε αυτές:   

• να αποκτήσουν αγάπη για την αθλητική δραστηριότητα και ιδιαίτερα για το κολύμπι, 

παραμένοντας μακριά από εξαρτήσεις και «απειλές». 
• να καλλιεργήσουν και να ενστερνιστούν την ιδέα του εθελοντισμού μέσα από την εκπαίδευση 

και συμμετοχή σε ένα  πραγματικό γεγονός-δρώμενο.  
• να συσσωρεύσουν την απαραίτητη γνώση και παιδεία στο πως ορίζεται, αναπτύσσεται, 

οργανώνεται και υλοποιείται ένα «project» σε αληθινό τόπο, χρόνο και περιεχόμενο, 

αναπτύσσοντας το πνεύμα της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της επίτευξης κοινού 

στόχου. 
• να γνωρίσουν και να αφομοιώσουν την ιστορία του τόπου τους και διαμέσου αυτής να 

προσθέσουν ένα λιθαράκι αγάπης, αυτοεκτίμησης και περηφάνιας για τη γενέθλια γη αλλά 

και ένα ισχυρότατο κίνητρο συναισθηματικού δεσμού με τον τόπο τους, ώστε με 

την  ενηλικίωσή τους να παραμείνουν σε αυτόν. 
• Για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και για την: 
• ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας με την προσέλκυση επισκεπτών, την ενίσχυση του 

τουρισμού και των συναφών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα οδηγήσουν στην αύξηση της 

απασχόλησης (τοπική αειφορία). 
• απόκτηση κοινωνικής εξωστρέφειας (κλειστή κοινωνία με πολλά κοινωνικά προβλήματα: 

ανεργία, αυξημένο ποσοστό εξαρτημένων ατόμων κ.λ.π.). 
• παροχή κινήτρων στους νέους, για να παραμείνουν στο τόπο τους. 
• συνδιαμόρφωση οράματος και υγιούς νοοτροπίας στη νέα γενιά. 
• ανάδειξη της Ιστορίας της Βόρειας Εύβοιας, στην οποία έχουν διεξαχθεί γεγονότα 

παγκόσμιας σημασίας, απευθύνουν κάλεσμα-πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο/η να ζήσει 

την περιπέτεια του «ΣΚΥΛΛΙΑ». 
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Στο τριήμερο διεξαγωγής της Διοργάνωσης ομάδες παιδιών χρησιμοποιούνται σε καίριες 

θέσεις και αναλαμβάνουν διάφορα καθήκοντα. Όπως γραμματειακή υποστήριξη στη διαπίστευση 

των αθλητών, ανάληψη της Γραμματείας των Αγώνων, στήσιμο στίβου αγώνων, ναυαγοσωστικούς 

και διάφορους βοηθητικούς ρόλους. Έχουν, επίσης, την ευκαιρία, να δουν από κοντά γνωστούς 

αθλητές/τριες της Μαραθώνιας Κολύμβησης (η οποία εκπροσωπήθηκε με τον καλύτερο τρόπο με το 

ασημένιο μετάλλιο του Σπύρου Γιαννιώτη στους Ολυμπιακούς του Ρίο και τη 10η Θέση της Κέλυ 

Αραούζου), να μιλήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί τους, να παραδειγματιστούν από την 

προσπάθειά τους και από άλλες δυνατές ανθρώπινες ιστορίες (Α.μ.Ε.Α.) που προκύπτουν κατά τη 

διεξαγωγή των Αγώνων. 

3. Συμπεράσματα ««ΣΚΥΛΛΙΑΣ»- Όταν η επιδίωξη του ακραίου συνάδει με την 

κανονικότητα… 

Χρειάστηκε να περάσουν 2.500 χρόνια και μια Ιδέα, για να ξεκινήσει κάτι, που αρχικά έμοιαζε 

με αστεϊσμό αλλά στη συνέχεια διαμορφώθηκε σε ένα σύνθετο δρώμενο που κινητοποιεί και εμπνέει 

σήμερα χιλιάδες ανθρώπους. Ο θρυλικός Σκυλλίας, αναδύεται από τη λήθη και την αποσιώπηση 

αιώνων χάρη και στην προσπάθεια των παιδιών μας. 
Στη 10χρονη τέλεση της Διοργάνωση Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης τα 

έχουμε δει όλα! Πρωταθλητές Ευρώπης να αποτυγχάνουν, επειδή δεν αντέχουν την άβυσσο του Β. 

Ευβοϊκού. Κανονικοί άνθρωποι να επιτυγχάνουν ακόμα και εκεί που επίλεκτοι βατραχάνθρωποι 

αποτυγχάνουν. Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, με απώλεια του ενός άκρου, υπέρβαροι, 

«αθλητικά υπερήλικες» και άλλα περίεργα να κάνουν απίστευτα πράγματα και διαδρομές, οι οποίες 

και δρομικά θα φαίνονταν αδύνατες να διανυθούν. Τεκταινόμενα που διαδραματίζονταν μπροστά σε 

«αραχτούς» Νεοέλληνες που απολαμβάνοντας το φραπέ τους απαξίωναν την άλλη άποψη για τη ζωή.  
Στον «ΣΚΥΛΛΙΑ» κάτι επιτέλους άλλαξε. Χρειάστηκε να κινδυνέψει η ίδια η πόλη από τις 

πρόσφατες πυρκαγιές το 2016, χρειάστηκε «η από μηχανής επίσκεψη» του Π.τ.Δ., απαιτήθηκε η 

ωρίμανση χρόνων για να συνειδητοποιηθεί η διάσταση της Διοργάνωσης, η οποία προτείνει μια νέα 

θεώρηση για τη ζωή. Μια νέα Ιδέα διαπερνά πλέον εκατοντάδες ανθρώπους, που αρέσκονται να 

κάνουν αυτά που δεν βρίσκονταν σε καμιά γωνιά του μυαλού τους. Να πιστέψουν σε κάτι που 

εντάσσονταν στους χειρότερους εφιάλτες τους και μέσα από συστηματική προετοιμασία και 

πολύμηνο κόπο να αξιωθούν να πέσουν στην αγκαλιά των συναθλητών τους.  
Πριν από 2.500 χιλιάδες χρόνια ένας μικρός λαός και ένας θρύλος έκανε το αδιανόητο. 

Αναμετρήθηκε με μια ολόκληρη αυτοκρατορία και υπερασπίστηκε με επιτυχία το ελληνικό και 

ευρωπαϊκό ιδεώδες! Η αναλογία με τη σημερινή κατάσταση, που βιώνουμε στη χώρα μας, μάς κάνει 

αισιόδοξους ότι με ανάλογες συμπεριφορές μπορούμε να βγούμε νικητές από τη μαραθώνια 

δοκιμασία που έχουμε μπροστά μας.  
Οι κάτοικοι της Λίμνης αλλά και οι εκατοντάδες επισκέπτες της είχαν την ευκαιρία να ζήσουν, 

για τρεις ημέρες, από κοντά την προσπάθεια των αθλητών/τριών και να προβληματιστούν για το 

ιδεώδες της μαραθώνιας κολύμβησης, η οποία σφυρηλατεί στάσεις και αντιστάσεις ζωής. Τιμή και 

έπαινος για όλους τους συμμετέχοντες/χουσες αγωνιστικά, στους δεκάδες συντελεστές των Αγώνων, 

στους συνοδούς βαρκάρηδες, στους χορηγούς ψυχής και σε αυτούς που συνεισέφεραν χρηματικά, 

στον Όμιλο Ερασιτεχνών Αλιέων Λίμνης «Ο Ποσειδών» - Φορέα της Διοργάνωσης, στους μαθητές 

και τις μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Λίμνης. 
Ο «ΣΚΥΛΛΙΑΣ» είναι ένα μάθημα ζωής για όσους συμμετείχαν σε αυτόν αγωνιστικά, 

οργανωτικά, ενεργά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εξατομίκευση της ομαδικής και 

εθελοντικής προσπάθειας, της ανιδιοτελούς προσφοράς, της επιδίωξης του ατομικά και συλλογικά 

ακατόρθωτου αναδεικνύονται ως αξίες με τον καλύτερο τρόπο. Για όλους αυτούς που έμειναν 

αμέτοχοι ή θεατές ενός πραγματικά σύνθετου δρώμενου, οι «ΣΚΥΛΛΙΕΣ» τους παρέχουν μια 

ευκαιρία να ξαναδούν, με άλλη εστίαση, τη ζωή τους… 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει, σε ένα πρώτο επίπεδο, στην παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου που βασίζεται αφενός μεν στη διακειμενικότητα που προσεγγίζει τη θεματική και 

παραστατική λειτουργία του θρήνου ως κοινού τόπου διαχρονικά παρόντος στην ελληνική 

λογοτεχνική έκφραση, αφετέρου δε στη μορφοπαιδευτική διάσταση της θεατροπαιδαγωγικής 

μεθόδου, που αξιοποιεί ποικίλες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπου εντάχθηκε η προετοιμασία 

και η πραγμάτωση της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των σχολικών πολιτιστικών 

προγραμμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απευθυνόταν στο σύνολο της 

μαθητικής κοινότητας του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου, με τίτλο: Ο Ελληνικός Θρήνος από το Αρχαίο Δράμα 
στο Κρητικό Μοιρολόι. Σε ένα δεύτερο επίπεδο πέρα από τις καινοτομίες του προγράμματος θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους αποδέκτες της 

παράστασης: τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και το κοινό του Ηρακλείου. 
 
Λέξεις κλειδιά: : θρήνος, θεατροπαιδαγωγική μέθοδος, διακειμενικότητα 

1. Εισαγωγή 

Οι εκδηλώσεις πολιτισμού αποτελούν ταυτόχρονα μέρος και ζητούμενο του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αλλά και ανάσα δροσιάς για όλους τους εμπλεκόμενους, στο περιθώριο 

του εξαιρετικά απαιτητικού προγράμματος σπουδών του Ελληνικού Ενιαίου Λυκείου. Βασικός 

στόχος των εμψυχωτών εκπαιδευτικών αποτέλεσε, να συνειδητοποιήσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, 

οι μαθητές, ότι η Τέχνη και ο Πολιτισμός σε όλες τις μορφές τους, γίνονται από αυτούς, με αυτούς 

και γι’ αυτούς (Γραμματάς,2017). Με γνώμονα την αρχή αυτή, η καινοτομία του σχεδιασμού της 

συγκεκριμένης εκδήλωσης έγκειται στο ότι έφερε τους μαθητές σε επαφή, με επίκεντρο τη θεματική 

του θρήνου, με ένα χρονικά ευρύτατο πεδίο παραγωγής ποιητικών κειμένων, από τα οποία είχαν οι 

ίδιοι τη δυνατότητα να επιλέξουν τα αποσπάσματα εκείνα που θα δραματοποιήσουν, με αποτέλεσμα 

τη δημιουργία μιας «διακειμενικής σύνθεσης», λειτουργώντας ως ομάδα, στο πλαίσιο της οποίας ο 

καθένας κατάφερε να ενεργοποιήσει τις υπάρχουσες ή ακόμη και λανθάνουσες καλλιτεχνικές 

δεξιότητές του, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σύνθετης θεατρικής παράστασης, ενός 

πολυθεάματος, που ξεπέρασε το στενό όριο της σχολικής κοινότητας και εντάχθηκε στο πλαίσιο των 
ανοιχτών στο ευρύ κοινό του Ηρακλείου εκδηλώσεων για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεύτερη 

καινοτομία αποτελεί η προσέγγιση των Αρχαίων Ελληνικών κειμένων από το πρωτότυπο, η οποία 

έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα αφενός μεν να νιώσουν τη μουσικότητα και την ποιητικότητα 

του λόγου, αφετέρου δε σε πολύ μεγαλύτερο εύρος και βάθος να νοηματοδοτήσουν τα κείμενα, 

επιχειρώντας, με την εμψύχωση και καθοδήγηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, τη δική τους 

μετάφραση, η οποία τελικά υιοθετήθηκε. Η προσέγγιση της θεματικής του θρήνου έφερε σε επαφή 

συμμετέχοντες και κοινό με τον πλούτο, το πάθος, το χρονικό άλλα και λογοτεχνικό εύρος του 

θρήνου ως θεάματος και ακροάματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θεωρητικό πλαίσιο και τα 

αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος δεν έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί, καθώς το 

προϊόν που παραδόθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων ήταν η ίδια η παράσταση των 

θρήνων, διάρκειας δύο ωρών περίπου. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η επιλογή του θέματος 

Η επιλογή του θέματος σχετίζεται με την αδιάλειπτη παρουσία του θρήνου τόσο των οικείων 

προσώπων όσο και των πόλεων ως μέσου λογοτεχνικής έκφρασης που συνοδεύει τον Ελληνισμό από 

τα βάθη της αρχαιότητας ως την πολύ πρόσφατη ιστορία του. Ο τελετουργικός θρήνος ηχεί ιδιαίτερα 

οικείος στα αυτιά του σύγχρονου Έλληνα, όμως οι ρίζες του είναι βαθιές και διατρέχει λαμβάνοντας 

πολλαπλές μορφές το σύνολο της ελληνικής παράδοσης, με κορυφαίες εκφάνσεις το αρχαίο δράμα, 
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τις θρηνωδίες για τον χαμό πόλεων της αρχαιότητας και του Βυζαντίου, τους βυζαντινούς θρήνους 

της Θεοτόκου και τα δημώδη μοιρολόγια της νεότερης περιόδου. 
Ο τελετουργικός θρήνος αποτελεί μέρος των ταφικών εθίμων, δηλαδή πρόκειται για άσμα 

αφιερωμένο στους νεκρούς που συνοδεύεται από τελετουργικές κινήσεις, όπως τα χτυπήματα στο 

στήθος και άλλες συμβολικές πράξεις όπως το κόψιμο των μαλλιών και το σκίσιμο των παρειών. Ως 

ποιητικό είδος ο θρήνος απαντά στον Όμηρο, ακολουθώντας συγκεκριμένο τυπικό, καλλιεργείται 

έπειτα από τους λυρικούς ποιητές, ενώ δεν λείπει σχεδόν από καμιά αρχαία ελληνική τραγωδία, 

καθώς είναι απλό στην αναπαράσταση του και δημιουργεί ένα έντονα δραματικό αποτέλεσμα. 

2.2. Μέθοδος της έρευνας 

Ως μέθοδος προσέγγισης των κειμένων, ακολουθήθηκε το πλαίσιο που ορίζεται ως: Το Θέατρο 

στην Εκπαίδευση: Drama in Education (Κατσαρίδου 2014). Η χρήση της θεατροπαιδαγωγικής 

μεθόδου ως μορφής τέχνης και ως διδακτικού μέσου στην εφαρμογή του συγκεκριμένου 

πολιτιστικού προγράμματος αποτελεί το σημείο εστίασης, αποδίδοντας το μοντέλο της δραματικής 

μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για τη μελέτη των κειμένων και των ασμάτων, στο πλαίσιο 

της διαχρονίας της παραστατικής λειτουργίας του θρηνητικού είδους. Ως προς τα θεατρικά στοιχεία 

του τόπου και του χρόνου, προσεγγίζεται η θεματική του θρήνου, όπως αυτή εγγράφεται στον 

ευρύτερο άξονα του ελληνόφωνου χώρου, στον οποίο δημιουργήθηκαν τα κείμενα αναφοράς και τον 

εξίσου ευρύ άξονα του χρόνου που διατρέχει ολόκληρη την ελληνική γραμματεία από τον 8ο π.Χ. 

αιώνα ως τη σύγχρονη εποχή, υπερβαίνοντας τους όποιους αποκλεισμούς, με εμπλουτισμούς του 

ειδικού μέσα από γενικευμένες αναγωγές, εστιάζοντας στην κοινή ανθρώπινη εμπειρία (Γραμματάς 

2017). 
Στη μέθοδο που ακολουθήθηκε συνδυάστηκαν γνωστικοί, παιδαγωγικοί και κοινωνικοί στόχοι: 

• Να ερευνήσουν οι μαθητές τον θρήνο, όπως αυτός εκφράζεται στην αρχαία ελληνική 

λογοτεχνία, τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή λόγια και δημώδη παράδοση, μέχρι τα σύγχρονα 

παραδοσιακά μοιρολόγια και τη νεότερη ποίηση. 
• Να μελετήσουν το τυπικό του θρήνου, όπως παρουσιάζεται στα ομηρικά έπη, το αρχαίο 

ελληνικό δράμα και τη σύγχρονη λαϊκή παράδοση. 
• Να συνειδητοποιήσουν μέσα από διακειμενική προσέγγιση τη διαχρονικότητα της θεματικής 

του θρήνου. 
• Να εντοπίσουν τις ομοιότητες που συνδέουν τα θρηνητικά άσματα ως προς τη δομή, το 

περιεχόμενο και τον τρόπο εκφοράς τους. 
• Να εμβαθύνουν στα κείμενα, δίνοντας οι ίδιοι τη μετάφραση των αποσπασμάτων που θα 

παραστήσουν. 
• Να εμπεδώσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν για το θέμα βιωματικά μέσα από τη 

δραματοποίηση θρήνων. 
• Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν ψυχοπνευματικές δυνάμεις, μέσω της καλλιτεχνικής 

έκφρασης. 
• Να αναπτυχθούν κοινωνικά μέσα από τη συλλογική εμπειρία. 

 

2.3. Η Επιλογή των Κειμένων 

Τα κείμενα που μελετήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ήταν αρκετά στον αριθμό και 

επιλέχθηκαν από κοινού με τους μαθητές, με αφετηρία έργα που είχαν ήδη διδαχτεί στο Γυμνάσιο ή 

στο Λύκειο. Το ταξίδι της περιήγησης στον θρήνο ξεκίνησε από τον Όμηρο και ειδικότερα από τη 

ραψωδία Ω της Ιλιάδος, όπου απαντά ο τελευταίος θρήνος για τον Έκτορα από την Ανδρομάχη, την 

Εκάβη και την Ελένη, δηλαδή τις τρεις γυναίκες που συνάντησε και μίλησε στη ραψωδία Ζ 

(Κομνηνού – Κακριδή 1993). Ακολουθεί ο θρήνος της Δανάης του Σιμωνίδη, που παρακαλεί τον Δια 
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να την βοηθήσει, καθώς ο πατέρας της την έκλεισε μαζί με τον νεογέννητο Περσέα σε μια κασέλα 

και την έριξε στη θάλασσα: «Μέσα στην πλουμιστή κασέλα, κλεισμένοι μάνα και γιος, 

λυσσομανούσε ο αέρας το τρικυμισμένο πέλαγος...». Από την κλασική δραματική παραγωγή 

επιλέχθηκε αρχικά από το σχολικό εγχειρίδιο (Δρακόπουλος, Ναστούλης, Ρώμας 2012) ο θρήνος του 

Κρέοντα για τον γιο του Αίμωνα, από το πρώτο μέρος του μεγάλου κομμού της εξόδου: «Ώχου, παιδί 

μου, πέθανες νιος / ωχ κι ωχ / κι άγουρος πας στο θάνατο / από δική μου αστοχασιά κι όχι δική σου». 

(στ. 1266-9). Ακολούθησαν οι θρήνοι της Εκάβης στις Τρωάδες του Ευριπίδη, όπου η γηραιά 

βασίλισσα, με τις εξανδραποδισμένες Τρωάδες, σε μια συρραφή έντονων παθητικών σκηνών, 

διαρκώς ανανεώνει τον θρήνο της, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της εξάρχουσας: «Και σαν μητέρα των 

πουλιών που κραυγάζει θα αρχίσω εγώ τραγούδι θλιβερό…». (στ. 146-52). 
Η αρχαία ελληνική παράδοση του έμμετρου τελεστικού θρήνου, του απροσμέτρητου 

ψυχοσωματικού πόνου που προκαλεί στους ζωντανούς ο θάνατος (Sounier 1999), το πέρασμα 

οικείων προσώπων στην αρνητική πλευρά του κοσμικού σύμπαντος, στον Κάτω Κόσμο, πέρασε στη 

βυζαντινή, στη νεοελληνική και στη σύγχρονη παράδοση ως θρηνητικό τραγούδι, το οποίο δεν 

τραγουδιέται μόνο στο πλαίσιο της θρηνητικής performance, αλλά θεωρείται τραγούδι, που μπορεί 

να τραγουδηθεί σε κάθε περίσταση στοχασμού της ζωής ή υπαρξιακού αναστοχασμού. Το 

ανυπέρβλητο δέος και ο πόνος του θανάτου δεν μπορεί να θεραπευτεί με κανενός είδους 

εσχατολογική παραμυθία (Δουλαβέρας 2020) και για τούτο η μνήμη των τεθνεώτων, επομένως και 

ο θρήνος, επανέρχεται κάθε τόσο, ώσπου να γίνει τραγούδι ακόμη και στα χείλη τρίτων προσώπων 

(Μότσιος 1995), οι οποίοι εξετίμησαν το ατομικό ποιητικό και μελωδικό αυτοσχέδιο δημιούργημα. 

Μονάχα τα μοιρολόγια με το νεωτεριστικό θέμα της δωρεάς οργάνων δίνουν την ελπίδα συνέχισης 

της ζωής στο σώμα των δεκτών (Λενακάκης 2016). 
Σε συνεργασία με τους μαθητές επιλέχτηκαν από το εκκλησιαστικό, το δημώδες και το 

σύγχρονο ποιητικό και στιχουργικό ρεπερτόριο ενδεικτικά, πλην όμως χαρακτηριστικά, μοιρολόγια, 

τα οποία τους επέτρεψαν να αντιληφθούν τη διαχρονία του θρηνητικού λόγου, τα ψυχοκίνητρα της 

σύνθεσης ενός μοιρολογιού και τον βαθύ ψυχικό πόνο που κλείνουν σε λίγους ή περισσότερους 

στίχους. 
Στην πλειονότητά τους τα λαϊκά μοιρολόγια είναι γυναικεία δημιουργήματα, καθώς ο χώρος 

του θρήνου και της θρηνώδους ποίησης είναι διαχρονικά χώρος γυναικείας έκφρασης, χωρίς ωστόσο 

να εξαιρούνται οι άνδρες θρηνωδοί. Και δεν θρηνούν μόνο οι κοινοί θνητοί, αλλά και οι θεοί - εν 

προκειμένω η Παναγία- τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα 

αποτελούν ο Επιτάφιος Θρήνος, που ψάλλεται στην εκκλησία τη Μεγάλη Παρασκευή και ο λαϊκός 

θρήνος της Παναγίας. Η θρηνούσα Μαρία, με την ιδιότητα της μητέρας, θρηνεί τα χαμένα κάλλη του 

γιου της, προσφωνώντας τον «γλυκιά άνοιξη»: Ὢ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, / ποῦ ἔδυ 

σου τὸ κάλλος; Αντίστοιχα, στο λαϊκό πολύστιχο μοιρολόι από ανώνυμο λαϊκό φυλλάδιο εποχής, που 

τραγουδιέται ακόμα και σήμερα σε κάποια χωριά της Κρήτης: … Και βλέποντας Τον στο σταυρό 

αρχίνισε να κλαίει / και λόγια λυπητερά προς τον υιό της λέει: / Ω τέκνο μου γλυκύτατο, πολυαγαπημένο 

/ πώς υπομένεις το σταυρό, το καταφρονεμένο; 
Μελετήθηκαν επίσης θρηνητικά άσματα για την άλωση των πόλεων (Αλεξίου, 2008), κυρίως 

από την αρχαία ελληνική ποιητική δημιουργία καθώς και τη νεότερη δημώδη λογοτεχνική παραγωγή. 
Στην αρχαία ελληνική σκέψη, η πόλη παρουσιάζεται να έχει ψυχή και όταν καταστραφεί η 

κατακτηθεί από τον εχθρό, οι πολίτες την θρηνούν και μάλιστα πολύ εντονότερα από τους οικείους 

τους, γιατί ο όλεθρός της συνεπάγεται και το συλλογικό όλεθρο (Περυσινάκη 2016). Από τη 

συγκεκριμένη θεματική επιλέχθηκαν τα τραγούδια της πτώσης της Αδριανούπολης και της 

Κωνσταντινούπολης. Όταν έπεσε η Πόλη, το πένθος ήταν τόσο βαρύ ώστε ακόμα και τα πουλιά αλλά 

και η φύση, έμειναν άφωνα: Γιατί πουλί δεν κελαηδείς ως κελαηδούσες πρώτα; / Μου κόψαν τα 

φτερούδια μου! Πώς μπορώ να κελαηδώ; (Αποστολάκης 1993). 
Το ποιητικό μοτίβο της μάνας που χάνει το παιδί της και θρηνεί σαν πουλί που βρήκε 

κατεστραμμένη τη φωλιά του απαντάται και στη λαϊκή ποιητική δημιουργία. Ο λαϊκός στιχοπλόκος 

συμβολίζει τον θάνατο των παιδιών με τη διάλυση της οικογενειακής φωλιάς, του σπιτιού. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σύγχρονο θρηνητικό κρητικό δίστιχο: Εκατομμύρια φωλιές 

χτίζουνται μέσ’ στα δάση / και τη δικιά μου εθέλησε ο Χάρος να χαλάσει. Μια μάνα από τα Ανώγεια 

μπροστά στο φέρετρο μικρής κόρης της, ακούγοντας την πρωινή καμπάνα να καλεί τα παιδιά στο 

σχολείο, μοιρολογεί ανακαλώντάς την: Σήκω, Ριρίκα, κι έπαιξε παιδί μου/ ι του σκολειού η καμπάνα, 

γιασεμί μου … (διαθέσιμο στο διαδίκτυο), ενώ μια άλλη στη Γέργερη, συνοδεύοντας και το 

μικρότερο παιδί της, τη Στελιανή, στην τελευταία του κατοικία, θρηνεί το ανείπωτο δράμα της: Ποια 

άλλη μάνα τά ‘καμε δώδεκα, σαν κι εμένα, / κι από τα δώδεκα παιδιά να μη χαρώ κανένα… και 

συνεχίζει κατονομάζοντας στο μοιρολόι της ένα ένα τα ονόματά τους (Baud-Bovy, S. 2006). Τραγικό 

πρόσωπο και η νεαρή κοπέλα από την Εθιά, που θρηνεί τον σκοτωμένο στον πόλεμο νεαρό σύντροφό 

της, Μανώλη, όντας νιόπαντρη: Μανώλη, ανέν ξανοίξωμε ακόμη στην αυλή μας / θα βρούμε 

καλορίζικα που τη στεφάνωσή μας…. (διαθέσιμο στο διαδίκτυο). 
Για να αποδώσουν οι μαθητές την αδιάσπαστη συνέχεια της θρηνητικής παράδοσης και 

ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν τις μαύρες μέρες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, επέλεξαν 

θρηνητικά τραγούδια και από τον χώρο της μελοποιημένης ποίησης και του έντεχνου σύγχρονου 

τραγουδιού. Ο ποιητής Κωστής Παλαμάς (Παλαμάς 1898) θρήνησε τον θάνατο του τετράχρονου 

γιού του Άλκη στις 24 Φλεβάρη με την ποιητική συλλογή «Τάφος», ένα απόσπασμα της οποίας 

μελοποιήθηκε από τον Γιάννη Σπανό με τίτλο «Άφκιαστο κι αστόλιστο», αντανακλώντας τη 

μακραίωνη ελληνική παράδοση του στολίσματος των νεκρών.  
Τα τραγικά γεγονότα της εξέγερσης των καπνεργατών στη Βόρεια Ελλάδα το Μάη του 1936 

στη Θεσσαλονίκη με 20 νεκρούς και 300 τραυματίες, θύματα της τότε κρατικής κατασταλτικής 

μηχανής ενέπνευσαν τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο και έγραψε τον «Επιτάφιο» (Ρίτσος 1936). Η 

συγκινητική εικόνα της γονατισμένης μπροστά στο νεκρό σώμα του γιού της μητέρας υπήρξε η πηγή 

της ποιητικής του σύλληψης, η οποία μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη έδωσε ένα από τα 

σημαντικότερα παραδείγματα του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού: «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, 

μέρα Μαγιού σε χάνω …». Από την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών και τα τραγικά 

γεγονότα που την σημάδεψαν, οι μαθητές επέλεξαν τραγούδια, όπως «το γελαστό παιδί» σε στίχους 

του Brendan Behan (μετάφραση Βασίλη Ρώτα) και μουσική Μίκη Θεοδωράκη (διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο). 

2.3. Στάδια εφαρμογής του μοντέλου της θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου 

• Η προκαταρτική φάση περιλαμβάνει εννέα δίωρες συναντήσεις (Οκτώβριος – Ιανουάριος), 
σε καθεμιά από τις οποίες γινόταν χρήση ενός κειμένου- ερεθίσματος που αφορούσε τον 

θρήνο. Η ατομική ανάγνωση των κειμένων και η γνώση της υπόθεσης των έργων στα οποία 

εντάσσονται αποτέλεσε κίνητρο και προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Στη 

συνέχεια δινόταν το ερέθισμα: «Ξαφνικά βρέθηκα στο δραματικό χώρο και χρόνο αναφοράς 

του κειμένου (λ.χ. Αρχαία Τρωάδα) … είδα και άκουσα…». Οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να δημιουργήσουν εικόνες, να γίνουν σκηνοθέτες, να εκφράσουν σκέψεις, 

συναισθήματα και να θέσουν ερωτήματα προς συζήτηση. Ακολουθούσαν ασκήσεις 

θεατρικού παιχνιδιού, κινησιολογίας καθώς και μιμητικές – φωνητικές ασκήσεις. Μέσα από 

τη διαδικασία αυτή εξοικειώθηκαν οι μαθητές με το δραματικό περιβάλλον, τον χώρο, τον 

χρόνο και τις συνθήκες του κειμένου αναφοράς. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ανέλαβαν 

ρόλο υποστηρικτικό, θέτοντας ερωτήματα, συντονίζοντας τον διάλογο και δίνοντας 

διευκρινήσεις πάνω στα θέματα των κειμένων. 
• Το δεύτερο στάδιο (6 συναντήσεις: Ιανουάριος – Μάρτιος) αφορούσε στη μετάβαση από το 

κείμενο στις θεατρικές και δραματικές συμβάσεις. Η ομάδα ακολούθησε ένα υποστηρικτικό 

βοηθητικό σύστημα που περιελάμβανε τις κατάλληλες θεατρικές δραστηριότητες για τη 

νοηματοδότηση των κειμένων, μέσω της ενσυναίσθησης. Οι μαθητές έκαναν την επιλογή των 

αποσπασμάτων που αξιοποιήθηκαν ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να πειραματιστούν 

και να επιλέξουν τις τεχνικές δραματοποίησης που εξυπηρετούσαν το καθένα από αυτά. 
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• Το τελευταίο στάδιο (οκτώ συναντήσεις: Μάρτιος - Απρίλιος) αφορούσε στην παρουσίαση 

της δραματοποίησης των ομαδικών δουλεμένων δραστηριοτήτων τους. Οι συμμετέχοντες 

τοποθετούνταν στο προϊόν της κάθε παρουσίασης, με παρατηρήσεις και ιδέες για περαιτέρω 

βελτίωση, εμπλουτίζοντας και τελειοποιώντας σταδιακά την παράστασή τους, καθώς όσο οι 

πρόβες εντατικοποιούνταν ο ενθουσιασμός γινόταν όλο και μεγαλύτερος. 

2.4. Η Παράσταση 

Η παράσταση παρουσιάστηκε στον θεατρικό σταθμό Ηρακλείου. Ως χρόνος επιλέχθηκε η 

Μεγάλη Δευτέρα, η έναρξη του θείου δράματος. Στη σκηνή δεν υπήρχε ντεκόρ. Στα παρασκήνια 

ήταν διάχυτη η ανυπομονησία των μαθητών να παρουσιάσουν το έργο τους. Οι τεχνικές 

δραματοποίησης (Κατσαρίδου 2014) ακολούθησαν τις παραδοσιακές φόρμες της ελεύθερης 

απόδοσης των λυρικών και δραματικών κειμένων που συνδυάζουν τον λόγο, τη μουσική και την 

όρχηση. Οι μαθήτριες που αποτελούσαν τον Χορό, δεν βγήκαν, όπως ήταν αναμενόμενο από το πλάι 

της σκηνής αλλά από το πίσω μέρος της αίθουσας ξαφνιάζοντας και ενθουσιάζοντας ευχάριστα το 

κοινό. Τα φώτα της σκηνής είχαν σβήσει, ενώ η αίθουσα γέμισε με το φώς των κεριών που κρατούσαν 

στα χέρια τους, καθώς προχωρούσαν κινούμενες ρυθμικά, ενώ παράλληλα τραγουδούσαν τον θρήνο 

της Δανάης. Ακολούθησε η απαγγελία ενός μέρους του Επιτάφιου θρήνου του Περικλή από το 

δεύτερο βιβλίο του Θουκυδίδη και το πρώτο μέρος έκλεισε με την παράσταση θρηνητικών ασμάτων 

από αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. 
Για την εκτέλεση των βυζαντινών και νεότερων μοιρολογιών οι μαθητές συγκρότησαν μια 

μουσική ορχήστρα με λύρα, μαντολίνο, λαγούτο, μπουζούκι και πιάνο. Τα λαϊκά μοιρολόγια 

εκτελέστηκαν a capella, ενώ τα έντεχνα με τη συνοδεία της ορχήστρας. Η παρουσίαση των 

τραγουδιών έγινε με χρονολογικά κριτήρια. Μοναδική εκτροπή από αυτή την αρχή υπήρξε ένα μικρό 

απόσπασμα του Επιτάφιου Θρήνου. Εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία και τη συγκίνηση της 

Μεγαλοβδομάδας (η παράσταση δόθηκε Μεγάλη Δευτέρα) η αυλαία έκλεισε, ενώ μια μαθήτρια 

τραγουδούσε σολιστικά a capella το «Ω γλυκύ μου έαρ», το οποίο επανέλαβε το σύνολο των 

συμμετεχόντων μαθητών, ηθοποιών, τραγουδιστών και μουσικών. 
Για να ελαφρύνει κάπως το βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί στους θεατές από τη θλίψη που 

γεννούν τα λαϊκά μοιρολόγια, κατ’ αναλογία της λειτουργίας του σατυρικού δράματος στους 

αρχαίους θεατρικούς αγώνες, παρεμβλήθη ένας γαϊδουρόκριτος (κατ’ αναλογία με τον Ερωτόκριτο, 
επειδή τραγουδιέται στη μελωδία του γνωστού ποιητικού έργου), ένα σατυρικό δηλαδή μοιρολόι που 

«στέλιωναν»  οι χωρικοί κάθε φορά που πέθαινε ένα ζώο, συνήθως γαϊδούρι, εμπλέκοντας όλα 

σχεδόν τα μέλη της κοινότητας και κυρίως τον ιδιοκτήτη του: Αφουγκραστείτε να σας πω, 

αφουγκραστείτε, πούρι, / οπέρυσι μου ψόφησε το σκοτεινό γαϊδούρι … (Λενακάκης 2007). 

5. Συμπεράσματα 

Πολύ ενδιαφέροντα ήταν τα συμπεράσματα που ανέκυψαν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Τα οφέλη ήταν αντίστοιχα και για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Πιο 

συγκεκριμένα, η ομάδα ήρθε σε επαφή με μεγάλη ποικιλία κείμενων υψηλής αισθητικής, κατέθεσε 

σκέψεις για τον ρόλο της γυναίκας αλλά και το δραματικό βάρος του ανδρικού θρήνου. Παρατήρησε 

τις ομοιότητες στον τρόπο έκφρασης, την ισχυρή επιβίωση στοιχείων που αποτελούν κοινό τόπο του 

είδους, κυρίως στην ύπαιθρο, αλλά και τις διαφοροποιήσεις του στη σύγχρονη εποχή. 
Μέσα από την προσέγγιση κειμένων διαφορετικών ειδών (έπος, λυρική ποίηση, ρητορική, 

τραγωδία, θρησκευτική, δημώδης και μοντέρνα ποίηση) οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να 
αντιληφθούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός από αυτά. Μέσα από το περικείμενο του κάθε 
έργου απέκτησαν νέες γνώσεις και διεύρυναν την εποπτεία και την οπτική τους στην ποιητική 
παραγωγή. Εξέφρασαν σκέψεις και προβληματισμούς, οξύνοντας όλο και περισσότερο την κριτική 
τους ικανότητα, καθώς όσο προχωρούσε το πρόγραμμα οι παρεμβάσεις των εμψυχωτών 
εκπαιδευτικών περιορίζονταν. Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος έδωσε το έναυσμα αρχικά και το 
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βίωμα στη συνέχεια, ενεργοποιώντας ακόμη και λανθάνουσες δεξιότητες μαθητών που ούτε οι  
ίδιοι είχαν συνειδητοποιήσει ότι διέθεταν, όπως το υποκριτικό ταλέντο ή η ικανότητα στη 
σκηνοθεσία, στοιχεία που αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία εφαρμογής των τεχνικών 
δραματοποίησης. Τα παιδιά ένιωσαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καθώς οι κινήσεις τους όσο 
προχωρούσαν οι πρόβες απελευθερώνονταν όλο και περισσότερο και αποκτούσαν μεγαλύτερη 
δεξιοτεχνία. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκαν φιλίες, καθώς η θεατροπαιδαγωγική 
μέθοδος δημιούργησε μια πολύ ευφρόσυνη διάθεση. Οι μαθητές τραγουδούσαν τα άσματα του 
προγράμματος στα διαλείμματα, ενώ δημιούργησαν και σχετικά αστεία, όπως: «Ποιο τραγούδι 
είναι αυτή την εβδομάδα στην κορυφή του top ten του 4ου ΓΕΛ»; Παράλληλα, οι συμμετέχοντες 
καλλιέργησαν πολλαπλά τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και βίωσαν έντονα συναισθήματα, 
μέσα από τη δραματική ένταση της παράστασής τους. Κατάφεραν μέσα από αυτήν τη συνολική 
εμπειρία να εμβαθύνουν σε ένα θέμα, που βρίσκεται μακριά από την εφηβική ανεμελιά και 
εμπειρία, να σέβονται και να κατανοούν το ανθρώπινο πάθος. Με το τέλος της παράστασης οι 
εντυπώσεις των μαθητών, των γονιών, των καθηγητών και του κοινού ήταν ενθουσιώδεις. 
Αξιολογούσαν το θέαμα και ακρόαμα που είχαν παρακολουθήσει ως προϊόν υψηλής αισθητικής, 
σχολιάζοντας παράλληλα την παιδευτική του σημασία. 
 

Επτά χρόνια μετά… 
Οι εντυπώσεις των μαθητών (που είναι πια φοιτητές) εκφράστηκαν σε συζητήσεις που έγιναν 

μετά το πέρας του προγράμματος, δεν είχαν όμως καταγραφεί. Για τις ανάγκες της παρούσας 

εισήγησης οι εμψυχωτές εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν με αρκετούς από αυτούς, για να καταθέσουν 

τις μνήμες που έχει αφήσει μέσα τους η συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επιλεκτικά 

παρατίθενται ορισμένες από αυτές. 
 

Σ. Α (φιλόλογος, σπουδάστρια υποκριτικής) 
Το πρόγραμμα αυτό ήταν σημείο αναφοράς και εκκίνησης για μένα. Μέσα από τη συμμετοχή μου 

στο μέρος του αρχαίου δράματος, μπήκα στη διαδικασία να φτιάξω μια δική μου θεατρική μετάφραση 

από το πρωτότυπο, συμβουλευόμενη και τη φιλολογική μετάφραση της κυρίας Περυσινάκη και 

παλαιότερες θεατρικές μεταφράσεις. Ήταν μεγάλο γεγονός αυτό, καθώς μπήκα βαθιά στη διαδικασία 

και τη φιλολογική και τη θεατρική για το πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε αυτό που ήθελε να πει ο 

Ευριπίδης σε ένα σύγχρονο κοινό χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στα νοήματα αλλά λαμβάνοντας υπόψη 

τις προσλαμβάνουσες των συγκεκριμένων θεατών. Πέρα από την μετάφραση, όμως, μπήκα στη 

διαδικασία της δραματοποίησης και με την βοήθεια της κυρίας Περυσινακη, αλλά και των γνώσεων 

από προηγούμενους μου δασκάλους υποκριτικής στήσαμε τον μονόλογο της Εκάβης από τις Τρωάδες. 

Η εμπειρία ήταν μαγική! Με έκανε για πρώτη φορά να συνειδητοποιήσω τι μπορώ να κάνω με τη φωνή 

και το σώμα μου, τι επίδραση μπορεί να έχει το παίξιμο μου στο κοινό και πως υπάρχει κάτι εκεί για 

μένα που μόλις ανακάλυψα και αξίζει να εξερευνήσω στο μέλλον. Μου επιβεβαίωσε ότι αξίζει να 

κυνηγήσω το όνειρο μου να γίνω ηθοποιός. Το πρόγραμμα αυτό για μένα ήταν προφητικό, καθώς το 

πρώτο μου πτυχίο τελικά ήταν στη Φιλολογία του ΑΠΘ και το δεύτερο, τώρα, στη Δραματική σχολή 

Βεάκη. 
 
Τ. Μ. (μουσικολόγος) 
Ο θρήνος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ήταν μια παράσταση η οποία παραμένει και θα 

παραμένει χαραγμένη στο μυαλό μου για πολλούς λόγους. Αρχικά ένιωσα ευτυχισμένη που η τέχνη 

εισχώρησε ουσιαστικά μέσα στο σχολείο μου και μάλιστα σε όλες της τις μορφές. Όντας καλλιτεχνικό 

άτομο και πλέον απόφοιτη του τμήματος της μουσικολογίας, μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστώ μέσω 

της μουσικής, μέσω της μελωδίας και να μάθω για τον θρήνο μέσω της τέχνης. Επιπλέον, δεν γίνεται 

να μην αναφέρω το ομαδικό πνεύμα το οποίο δημιουργήθηκε. Οι συνεργασίες μεταξύ των μαθητών 

ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμένα. Για πρώτη φορά οι μαθητές συνυπήρχαν για ένα κοινό στόχο. Μόνο 
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χαμογελούσαμε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και όλα έβγαιναν από μέσα μας αβίαστα. Ως προς 

τα ταλέντα... Πού βρέθηκαν τόσα ταλέντα; Ηθοποιοί, χορευτές, μουσικοί, παρουσιαστές! Ένα σχολείο 

γεμάτο ανεκδήλωτα ταλέντα που ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν. Συμμετέχοντας σε αυτήν 

την παράσταση μάθαμε μέσω της δημιουργίας και της ομαδικότητας. 
 
Φ. Γ. (φοιτητής φιλολογίας, σπουδαστής υποκριτικής) 
Ως έφηβος μαθητής, προσπαθώντας να προσεγγίσω με όλη τη θρασύτητα της νιότης μου αυτά 

τα σύμβολα χαρακτήρων που πάσχουν από μία άδικη μοίρα, άφησα κατά μέρους την υποτιθέμενη 

και υποχρεωτικά στυλιζαρισμένη αγιότητα των κειμένων αυτών και τα διάβασα σαν κείμενα που με 

αφορούν, σαν έναν λόγο για όλο τον κόσμο, γραμμένο λαϊκά, με έναν κατά τα άλλα ιδιοφυές λυρισμό 

που δεν αφορά ούτε παραπέμπει σε ελιτίστικες φόρμες και αναλύσεις, που καμιά φορά κάνουν το 

κείμενο πολύ πιο τρομαχτικό από ότι ήδη είναι. Η προσέγγισή μου βασίστηκε στην αλήθεια αυτού 

του λόγου, στην αλήθεια του δράματος και στην αλήθεια της αγωνίας έκφρασής του. Προσπάθησα 

να ξυπνήσω τις φωνές εκείνες που όλοι μας σίγουρα έχουμε μέσα μας: το θρήνο της γιαγιάς μας, το 

κλάμα μιας μητέρας, τον πόνο του πατέρα. Ο δεύτερος τρόπος ήταν ο φυσικός και ο έμφυτος και είχε 

να κάνει με αυτό το Ήθος που μοιραζόμαστε εμείς οι Έλληνες: αυτήν την εξωστρεφή ανάγκη μας να 

εκφράσουμε το συναίσθημα, να απαλύνουμε τον πόνο, εκπεφρασμένο με τη φυσική αυτή δύναμη 

της κουλτούρας και του ενστίκτου. Με τα λόγια μιας γιαγιάς Εκάβης και ενός παππού Κρέοντα 

βλέπουμε καθαρά ότι ο πόνος και το δάκρυ δεν έχει κοινωνικό πρόσημο ούτε διέπεται από κοινωνικές 

συμβάσεις. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1850 ΕΩΣ 1913 
 

Στεφάνου Πασχάλης  
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Διαμαντίδης Αντώνιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη  

Οι Σέρρες και η εκκλησιαστική της επαρχία έχει να επιδείξει πλούσια, πολυτάραχη ιστορία και 

η τύχη της περιοχής συνδέθηκε άμεσα με τις ιστορικές τύχες του ευρύτερου μακεδονικού χώρου. Η 

περιοχή των Σερρών, όπως και γενικότερα η Μακεδονία, αποτελούσε για πολλά χρόνια αντικείμενο 

διεκδίκησης από άλλους λαούς των Βαλκανίων. Το ελληνικό στοιχείο ήταν κυρίαρχο και ιδιαίτερα 

δραστήριο ως προς την εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της περιοχής.  
Ιδιαίτερα σημαντική για την εκκλησιαστική επαρχία Σερρών ήταν η εκπαιδευτική και 

συλλογική δραστηριότητα, κυρίως από τον 18ο αιώνα και μετά, έως την απελευθέρωσή της κατά τη 

διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων. Ειδικά, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η εκπαίδευση στο 

χώρο ευθύνης της μητρόπολης Σερρών γνωρίζει μεγάλη άνθηση. 
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εκπαιδευτική και συλλογική δραστηριότητα στον 

γεωγραφικό χώρο της μητρόπολης Σερρών κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και 

τις αρχές του 20ου αιώνα. 
 
Λέξεις κλειδιά: Σέρρες, Εκπαίδευση, Σύλλογοι, Εκκλησία 

1. Εισαγωγή 

Η εκκλησιαστική επαρχία των Σερρών ήταν μία επαρχία από τις ευρωπαϊκές επαρχίες του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου στο χώρο της Μακεδονίας, με έντονη εκκλησιαστική, εθνική, 

κοινωνική, πολιτική και οικονομική δραστηριότητα κυρίως κατά τον 19ο αιώνα. Η δραστηριότητα 

αυτή αντικατοπτρίζεται χαρακτηριστικά στο χώρο της εκπαίδευσης και των γραμμάτων, καθώς 

παρατηρείται ιδιαίτερη ανάπτυξή τους.  
Αρχικά γίνεται αναφορά στην πολιτική, διοικητική και οικονομική κατάσταση στην 

εκκλησιαστική επαρχία Σερρών και στη συνέχεια περιγράφεται η εκπαιδευτική και συλλογική 

δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στην ίδια περιοχή, με σκοπό την αναζήτηση των παραγόντων που 

συνέβαλαν στην ανάπτυξή τους, καθώς και αυτών που λειτούργησαν ανασταλτικά. Επίσης, ιδιαίτερη 

επισήμανση γίνεται για τον ρόλο της Εκκλησίας στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης στις Σέρρες.  
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Aναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας κατά τα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα ήταν η 

εκπαιδευτική παράδοση στην πόλη των Σερρών, η οποία αποκαλύπτει μία κοινωνία, η οποία ενώ ζει 

υπό την οθωμανική κατοχή, δείχνει πνευματικά και πολιτιστικά ενεργή, οικονομικά εύρωστη και με 

έντονη την άνθηση των γραμμάτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας λειτούργησαν στις 

Σέρρες, όπως και σε όλη την Ελλάδα σχολεία ανεπίσημα και «άγνωστα» στο οθωμανικό κράτος, τα 

οποία πρέσβευαν το δίπολο: «Αρχαία Ελλάδα – Ορθοδοξία» και αυτά, ουσιαστικά, διατήρησαν την 

πολιτισμική φυσιογνωμία του γένους. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η ανάπτυξη της παιδείας στην περιοχή της Μακεδονίας και το βουλγαρικό ζήτημα 

Η περιοχή της Μακεδονίας γνώρισε την κυριαρχία διάφορων λαών και είχε ως χαρακτηριστικό 

την αστάθεια ως προς την οριοθέτηση των συνόρων της από την αρχαιότητα ως τις αρχές του 20ου 
αιώνα. Ασταθής ήταν επίσης και η διοικητική της οργάνωση, η οποία παγιώθηκε  με την θεμελίωση 

του θεσμού των βιλαετίων. Από τα μέσα του 19ου αιώνα τόσο οι Σέρρες όσο και άλλες μακεδονικές 

πόλεις εξελίχθηκαν σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, γεγονός το οποίο ευνόησαν οι οθωμανικές 

φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ) όσο και η στρατηγική γεωγραφική θέση της Μακεδονίας, 

που συνδέει τον Δούναβη και την Αδριατική με το χώρο του Αιγαίου (Μπονίδης, 1977).  
Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1860, η τύχη των υπόδουλων Ελλήνων εξαρτιόταν από  τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις και την εποχή εκείνη ο προβληματισμός και η ανησυχία είχαν ενταθεί. Οι 

περιοχές στις οποίες ζούσαν ελληνικοί πληθυσμοί αρχίζουν να διεκδικούνται από νέους 

ανταγωνιστές. Εκτός δηλαδή των Τούρκων και της αδιαλλαξίας τους, υπήρχαν τώρα και οι βαλκάνιοι 

λαοί, οι οποίοι διεκδικούσαν τη μερίδα του λέοντος. Εν όψει δηλαδή της ενδεχόμενης διάλυσης της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας οι βαλκάνιοι λαοί κατέβαλαν προσπάθειες για τη σύσταση εθνικών 

κρατών (Κωφός, 1977). Ειδικά η περιοχή της Μακεδονίας αποτέλεσε μία περιοχή, η οποία υπέφερε 

από τέτοιες εθνικές διεκδικήσεις, κυρίως των Βουλγάρων.  
Την επόμενη δεκαετία και ενώ οι σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων συνέχισαν να είναι 

τεταμένες λόγω του Κρητικού ζητήματος, έρχεται στην επιφάνεια η ανάγκη για αντιμετώπιση των 

Βουλγάρων. Οι τελευταίοι φανέρωναν αξιώσεις για εθνική Εκκλησία. Οι διαμάχες συνεχίζονταν και 

μετά την ίδρυση της βουλγαρικής Εκκλησίας, η οποία δεν υπαγόταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Το Φεβρουάριο του 1870 με ρώσικη υποκίνηση και με σουλτανικό φιρμάνι ιδρύεται η Βουλγαρική 

Εξαρχία με έδρα το Ορτάκιοϊ της Κωνσταντινούπολης. Φυσικά, η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως 

αντικανονική και σχισματική και απορρίφθηκε από το Πατριαρχείο. Η παραπάνω περιγραφείσα 

κατάσταση, με κεντρικό γεγονός την ίδρυση ανεξάρτητης βουλγαρικής εκκλησίας ονομάστηκε 

«Βουλγαρικό Ζήτημα» (Κωφός, 1977). 
Ωστόσο, το βουλγαρικό ζήτημα δεν είχε μόνο εκκλησιαστικό περιεχόμενο, αλλά κυρίως 

εθνικό. Οι Βούλγαροι διεκδικούσαν οθωμανικές κτήσεις της Μακεδονίας και της Θράκης. Έτσι, με 

τον καιρό, το μίσος των δύο λαών άρχισε να φουντώνει, καθώς μειωνόταν η αλληλεγγύη που 

παραδοσιακά συνέδεε τους ομόδοξους καταπιεσμένους λαούς. Επακόλουθο του βουλγαρικού 

ζητήματος, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο ως προς τη διάσταση της ανάπτυξης και τον 

χαρακτήρα των εκπαιδευτικών και συλλογικών δραστηριοτήτων σε περιοχές, όπως αυτή των 

Σερρών, ήταν το «Μακεδονικό Ζήτημα». Μια καίριας σημασίας διάσταση, η οποία αναδύθηκε μέσα 

από το «Μακεδονικό Ζήτημα», ήταν η σύνδεση των εκπαιδευτικών και συλλογικών δραστηριοτήτων 

με το πνεύμα του εθνικισμού και της προβολής των αλυτρωτικών επιδιώξεων και οραμάτων της κάθε 

μεριάς. Στην περίπτωση της Μακεδονίας ειδικότερα, αυτή η προβολή αφορούσε τους Έλληνες και 

τους Βούλγαρους. Καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε αρχίσει να αποσυντίθεται, η Βουλγαρία 

έστρεψε το ενδιαφέρον της προς τη Μακεδονία με στόχο, διά της προπαγάνδας στην αρχή και μέσα 

από την τρομοκρατική δράση ένοπλων ομάδων (Κομιτατζήδες) στη συνέχεια, τον βίαιο 

εκβουλγαρισμό των κατοίκων. Αποκορύφωμα της δράσης των ομάδων αυτών υπήρξε η εξέγερση 
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στο Κρούσεβο, κοντά στο Μοναστήρι, το 1903, γνωστή ως «επανάσταση του Ίλιντεν», με σκοπό την 

έναρξη ένοπλου αγώνα για την προσάρτηση της Μακεδονίας στην επικράτειά της (Πικρός, 1977). 
Έτσι, το Σεπτέμβριο του 1904, τα πρώτα ελληνικά ένοπλα τμήματα έκαναν την εμφάνισή τους 

στη Μακεδονία με αρχηγό τον Παύλο Μελά, για να ακολουθήσει ο Μακεδονικός Αγώνας, ένας 

αιματηρός, ανορθόδοξος και σκληρός ανταρτοπόλεμος που αποσκοπούσε στη διατήρηση του 

εθνικού φρονήματος των Ελλήνων της Μακεδονίας. Έληξε το 1908 με την επικράτηση του 

κινήματος των Νεότουρκων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι οποίοι απαγόρευσαν τη δράση όλων 

των αντάρτικων ομάδων (ελληνικών, βουλγάρικων, σέρβικων) στη Μακεδονία (Πικρός, 1977). 

2.2. Η εκπαιδευτική και συλλογική κατάσταση της εκκλησιαστικής επαρχίας Σερρών (1870 -  
1913). Συνθήκες και λόγοι που επέβαλαν την εκπαιδευτική και συλλογική ανάπτυξη 

Μετά την αναγνώριση της Βουλγαρικής Εξαρχίας από τους Οθωμανούς, οι αγώνες για 

«φυλετική επικράτηση» έγιναν ακόμα εντονότεροι. Ο λαός, οι ηγέτες και φυσικά η Εκκλησία 

ανέλαβαν το έργο της εθνικής επαγρύπνησης σε καθημερινή και αδιάλειπτη βάση. Η ελληνική 

παιδεία που παρεχόταν είχαν ως σκοπό να βάλει τέρμα στην αμάθεια με ταυτόχρονη διάδοση της 

ελληνικής γλώσσας ως μέσο ανάπτυξης εθνικού φρονήματος (Πικρός, 1977). 
Το 1870 με την ανακήρυξη και την αναγνώριση της Βουλγαρικής Εξαρχίας, παρατηρείται, ως 

απάντηση, ένας γενικός εκπαιδευτικός αναβρασμός στον Ελληνισμό του Μακεδονικού και Θρακικού 

χώρου. Ο χρόνος αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί και ως η αφετηρία για την αναδιοργάνωση της 

ελληνικής παιδείας, που αποτέλεσε και το πιο αποτελεσματικό μέσο για την προάσπιση των εθνικών 

συμφερόντων. Ο «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως», έδωσε το σύνθημα για 

τη δημιουργία ανάλογων συλλόγων στα πιο σημαντικό κέντρα του υπόδουλου ελληνισμού: 

Ανδριανούπολη, Φιλιππούπολη, Θεσσαλονίκη, Μοναστήρι και Σέρρες. 
Στις 3 Μαΐου του 1870 ιδρύεται και ο «Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος» (ΜΦΣΣ) 

με πρόεδρο τον Ιωάννη Θεοδωρίδη και γραμματέα τον Κωνσταντίνο Χόνδρο (Γιαννακόπουλος, 

1998). Ο Σύλλογος συσπείρωσε πολλούς επιστήμονες, κληρικούς και πατριώτες των Σερρών και 

έθεσε ως σκοπό την καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας, την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος των 

Ελλήνων και την ανάπτυξη πολύπλευρης δράσης στο χώρο της παιδείας, με αποτέλεσμα να 

αποτελέσει κορυφαίο σύλλογο για τις Σέρρες και για ολόκληρη τη Μακεδονία (Παπακυριάκου, 

2013). Η δράση του ΜΦΣΣ ήταν εξαιρετικά εθνοφελής, καθώς συνέβαλε στην ανάπτυξη της 

ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού σε ολόκληρη τη Μακεδονία, ενώ συμμετείχε στη 

διοίκηση της εφορείας των σχολείων και σε μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτήρια των Σερρών 

(Γιαννακόπουλος, 1998). Το σπουδαιότερο όμως επίτευγμα του ΜΦΣΣ ήταν όταν ίδρυσε το 1872 

Διδασκαλείο αρρένων (κατόπιν και θηλέων) το πρώτο που λειτούργησε σε όλη την ευρωπαϊκή 

Τουρκία και Ελλάδα, με διευθυντή το Δ. Μαρούλη. Η προσφορά του στο ελληνικό έθνος ήταν 

μεγάλη, καθώς αποτέλεσε χαράκωμα του εθνικού και του θρησκευτικού αισθήματος των Ελλήνων 

της Ανατολικής Μακεδονίας (Παπακυριάκου, 2013). 
Στα τέλη του 19ου αιώνα λειτουργούσε στις Σέρρες: α) Γυμνάσιο εξατάξιο με 100 περίπου 

μαθητές, β) Κεντρική εξατάξιος σχολή, που ονομαζόταν Αστική, γ) Δύο τριτάξια Δημοτικά σχολεία, 

το ένα στην Άνω Καμενίκια και το άλλο στην συνοικία του Προφήτου Ηλίου και δ) ένα Κεντρικό 

Νηπιαγωγείο, πίσω από την Αστική σχολή. Συνολικά, φοιτούσαν περί τα 500 αγόρια και λίγα 

κορίτσια σε πληθυσμό 15000 Ελλήνων. Από νωρίτερα, οι Σέρρες είχαν γίνει η γενέτειρα φλογερών 

πατριωτών, εντείνονται οι δραστηριότητες για την εξάπλωση της παιδείας, την αύξηση του αριθμού 

των σχολείων και την εκλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών με ενεργό συμπαράσταση εκκλησίας και 

κοινοτήτων (Βακαλόπουλος, 1980). 
Ωστόσο, τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν ήταν δυσμενή για την ανάπτυξη της παιδείας και 

την εκπαιδευτική δραστηριότητα των Ελλήνων της Μακεδονίας εξαιτίας των επεκτατικών 

προσπαθειών των Βουλγάρων. Πάντως, η εκπαιδευτική δραστηριότητα των Ελλήνων στις Σέρρες 

δεν διακόπηκε, καθώς αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα όπλα για τη διαφύλαξη της εθνικής 

ταυτότητάς τους. Το 1908 μάλιστα, οι Σερραίοι συντηρούν πλήρες εξατάξιο γυμνάσιο με πλούσια 
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βιβλιοθήκη, εννεατάξιο παρθεναγωγείο, εξατάξια κεντρική αστική σχολή, κεντρικό νηπιαγωγείο και 

τρία δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων με τα αντίστοιχα νηπιαγωγεία, ενώ διατηρούν και 

γυμναστήριο. Το έργο, φυσικά, αυτό γίνεται υπό την αιγίδα συλλόγων, σωματείων, αδελφοτήτων και 

ευεργετών (Αψηλίδης, 1994).  
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε σε έναν ακόμη παράγοντα ο οποίος συνέβαλε στην τόνωση 

και την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και, γενικότερα, της κοινωνικής δραστηριότητας στην επαρχία 

Σερρών και ιδιαίτερα στην ίδια την πόλη. Αυτός ο παράγοντας ήταν η λειτουργία και η οικονομική 

ευρωστία των συντεχνιών ή ρουφετίων, που ήταν ενώσεις των εμπόρων διαφόρων ειδικοτήτων. Η 

ίδρυσή τους ανάγεται στον 16ο αιώνα, όταν ακόμη το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή ήταν αδύναμο 

εξαιτίας της τουρκικής κατάκτησης. Ωστόσο, οι συντεχνίες γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική 

ζωή της πόλης και έτσι, η οικονομική τους ανάπτυξη αύξησε και αριθμητικά το ελληνικό στοιχείο. 

Η κοινωνική προσφορά των συντεχνιών ήταν μεγάλη, αφού συνέβαλαν στην ίδρυση διαφόρων 

ιδρυμάτων, όπως σχολείων και νοσοκομείων, ενώ στήριξαν και συνεργάστηκαν αποτελεσματικά με 

την Εκκλησία για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων των Ελλήνων (Βουρουτζίδης, 1995).  

2.3. Η περίπτωση του πολιτιστικού Συλλόγου Σερρών «Ορφεύς» 

Η ιστορία του «Ορφέα» ταυτίζεται με την ιστορία της πόλης των Σερρών στην κρίσιμη εκείνη 

εποχή. Συγχρόνως με την εθνική του δράση, είχε ιδιαίτερα έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς 

καλλιεργούσε την μουσική, το θέατρο και τον αθλητισμό, πραγματοποιώντας πολιτιστικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις τόσο στο ιδιόκτητό του κτίριο όσο και στο ιδιόκτητό του γυμναστήριο. 

Διοργάνωνε εθνικές και άλλες εορτές, συναυλίες, χορούς, παραστάσεις και διαλέξεις, ενώ η συμβολή 

του ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην ψυχαγωγία των κατοίκων, αλλά και στην ενθάρρυνση και την 

τόνωση του εθνικού τους αισθήματος σε μία πολύ δύσκολη εποχή (Καφταντζής, 1991).  
Σχεδόν αμέσως με την ίδρυση του «Ορφέα», το 1905 κτίστηκε και το ιστορικό του κτίριο, μια 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Όταν τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του ιστορικού αυτού κτιρίου στα 

θεμέλιά του τέθηκαν όπλα και σπαθιά της εποχής εκείνης. Το κτίριο αυτό ήταν η στέγη και το 

ορμητήριο των αγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνα.  

2.4. Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στις Σέρρες είχε και η Ιερά 

Μονή Τιμίου Προδρόμου, η οποία από τον 14ο αιώνα επιδιδόταν στη μόρφωση και την προετοιμασία 

των υποψηφίων νέων μοναχών, ενώ κατά τον 19ο αιώνα, χάρη στη δράση φωτισμένων κληρικών και 

ιερομόναχων, η εκπαιδευτική της δραστηριότητα έγινε πιο συστηματική. Από το 1825 στη Μονή 

λειτουργούσε ελληνικό σχολείο, ενώ το 1869 άρχισε η λειτουργία Αλληλοδιδακτικής σχολής, η 

οποία, εντέλει μετατράπηκε σε δημοτική σχολή (Παπακυριάκου, 2013).  
Η Ιερατική Σχολή ιδρύθηκε το 1880, σύμφωνα με ανέκδοτο υλικό του Κώδικα Ι 627/79 του 

μοναστηρίου του Τιμίου Προδρόμου, κοντά στις Σέρρες. Συγκεκριμένα στις σελίδες 227 και εξής 

περιέχεται μέρος του κανονισμού του Ιεροσπουδαστηρίου καθώς και αλληλογραφία του τότε 

ηγουμένου Θεοδοσίου Λαζάρου με διάφορους αποδέκτες που τους προτρέπει να αποστείλουν 

μαθητές για εγγραφή και φοίτηση. Σκοπός της σχολής, σύμφωνα με επιστολή του Πατριάρχη Ιωακείμ 

Γ΄ προς τους χριστιανούς για την όμοια ιερατική σχολή της Χάλκης, ήταν οι απόφοιτοι της να 

αποστέλλονται υποχρεωτικά από την εκκλησία στις επαρχίες τους ή αλλού «…ως ιερείς και 

διδάσκαλοι των χριστιανών» (Στογιόγλου, 1995).   

2.5. Η συλλογική δραστηριότητα στις Σέρρες την περίοδο 1850 - 1913 

Οι Αδελφότητες και οι Σύλλογοι ήταν μορφές θρησκευτικών και κοινωνικών συσσωματώσεων 

που τα μέλη τους με σύνδεσμο αγάπης σε κοινή προσπάθεια επεδίωκαν σκοπούς φιλανθρωπικούς 

και ψυχικής καλλιέργειας. Το έργο τους υπήρξε επικουρικό της Εκκλησία και της κοινωνίας. Η 

γέννησή τους συμπίπτει με τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Μετά την άλωση έτυχαν της ανοχής 
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της τουρκικής διοίκησης. Στα δύσκολα χρόνια κατόρθωσαν να κρατήσουν και να διατηρήσουν  

ζωντανή τη γλώσσα, τη θρησκεία και το εθνικό φρόνημα. 
Με τις οικονομικές εισφορές των μελών τους υποστήριξαν και ενίσχυσαν ιερούς ναούς 

σύστησαν και λειτούργησαν σχολεία και ιδρύματα  πρόσφεραν φιλανθρωπία σε  οικονομικά 

ασθενέστερους. Στα μέσα του 19ου αιώνα οι μεταρρυθμίσεις που προώθησε η οθωμανική αρχή (Χάττι 

Σερίφ 1839 και Χάττι Χουμαγιούμ 1856) και η έκδοση Γενικών Κανονισμών του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου αποτέλεσαν την αφετηρία για την έκρηξη σύστασης και λειτουργίας φιλανθρωπικών 

και πολιτιστικών Αδελφοτήτων και Συλλόγων (Γαλάνη, 2009). 
Η συμμετοχή στη διοίκηση και στις διαδικασίες λειτουργίας των Αδελφοτήτων καθώς και η 

συσπείρωση για την επίτευξη των σκοπών διεύρυνε τον αριθμό των ατόμων που ευαισθητοποιημένοι 

ασχολούνταν με τα κοινά για τα προβλήματα των ομόδοξων και ενίσχυε τους δεσμούς για κοινό 

εθνικό αγώνα άμυνα και αλληλεγγύη. Όταν αργότερα θα αρχίσει ο αγώνας οι αδελφότητες θα τον 

στηρίξουν με όλες τις δυνάμεις τους (Γαλάνη, 2009). 
Διοικητικά οι Αδελφότητες βρισκόταν κάτω από την υψηλή εποπτεία της τοπικής 

εκκλησιαστικής αρχής. Η μεγάλη πνευματική και πολιτιστική κίνηση που παρατηρήθηκε στις Σέρρες 

ένα από τα κέντρα του αλύτρωτου ελληνισμού με έντονο εμπορικό και οικονομικό χαρακτήρα, 

θρησκευτικότητα και εκπαιδευτική παράδοση. Εκείνη την εποχή ιδρύθηκαν και λειτούργησαν στην 

πόλη Σύλλογοι αλλά και σπουδαίες Αδελφότητες με σπουδαία επιτεύγματα και αλλά και μυστική 

εθνική δραστηριότητα. 
Τέτοια σωματεία που ιδρύθηκαν ήταν τα εξής: η «Φιλόμουσος Αδελφότης Ουρανία Σερρών» 

(1879), η «Φιλελεήμων Αδελφότης» (1872), η Φιλόπτωχος Αδελφότης «Αγίου Ελευθερίου» (1877), 

η Φιλελεήμων Αδελφότης η «Αρωγή» (1881), η «Αδελφότης Καμενικίων ο Ευαγγελισμός» (1890), 

η «Αδελφότης Κυριών η Εμμέλεια» (1894), η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα, ο 

«Μουσικός Όμιλος Τερψιχόρη» (1902), η Φιλόπτωχος Αδελφότης «Πρόοδος» (1903), ο 
«Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφεύς» (1905), ο οποίος υπάρχει ακόμη, η Φιλόπτωχος 

Αδελφότης Δεσποινίδων «Αγάπα τον πλησίον σου» (1907), η «Φιλόπτωχος Αδελφότης 

Δεσποινίδων» (1908), ο «Εθνικός Σύνδεσμος» (1909), η «Αδελφότης Πρόνοια» και η «Αδελφότης 

το θείον Κήρυγμα», η αδελφότης «Ιωάννου Χρυσοστόμου», η Φιλόπτωχος Αδελφότης «Αγίων 

Αναργύρων» και η Φιλόπτωχος Αδελφότης «Προφήτου Ηλία», η Φιλόπτωχος Αδελφότης «Αγίου 

Ελευθερίου και Προφήτου Ηλία» (1922), η Φιλόπτωχος Αδελφότης των δύο Κομενικών ή και 

«Αδελφότης των δύο λεπτών της χείρας» (1910) και το Αδελφάτο του «Κοινοτικού Νοσοκομείου» 

(Καφταντζής, 1993).   

3. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, είναι φανερό πως στην περίπτωση της πόλης των Σερρών κατά 

την περίοδο του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα και έως την απελευθέρωση της πόλης από 

τα ελληνικά στρατεύματα στην περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913), η εκπαιδευτική και 

συλλογική δραστηριότητα υπήρξε αναμφίβολα ιδιαίτερα έντονη. Αυτό το φαινόμενο άλλωστε, 

υπήρξε συνυφασμένο αφενός μεν με την μεγάλη οικονομική άνοδο και ανάπτυξη που γνώρισε το 

ελληνικό στοιχείο της πόλης, κατά το εξεταζόμενο ιστορικό διάστημα. Επίσης, άλλες ευνοϊκές 

συνθήκες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής και συλλογικής δραστηριότητας ήταν οι ευνοϊκές 

μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησαν οι Οθωμανοί για τους χριστιανικούς πληθυσμούς, καθώς και 

ο ρόλος της Εκκλησίας και των μητροπολιτών των Σερρών. 
Ιδιαίτερη άνθηση θα γνωρίσει η εκπαίδευση στις Σέρρες μετά το 1865, διότι η οικονομική ακμή 

της πόλης και του νομού Σερρών γενικότερα, είχε επίδραση και στα πολιτιστικά και κοινωνικά 

δρώμενα εκείνης της περιόδου.  
Σημαντικοί φορείς της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής ανάπτυξης στις Σέρρες 

διαδραμάτισαν οι πολυάριθμοι σύλλογοι, τα αδελφάτα και οι αδελφότητες που αναπτύχθηκαν όχι 

μόνο στην πόλη των Σερρών, αλλά και σε άλλες πόλεις. Αποκορύφωμα της δραστηριότητας αυτής 

αποτελεί ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογος, ο ρόλος του οποίου ήταν πολυσχιδής και 
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σημαντικός. Οι οργανώσεις αυτές συνέβαλαν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης του πολιτισμού, αλλά 

έχουν επίσης να επιδείξουν επιτεύγματα στο μακεδονικό αγώνα και στη φιλανθρωπική δράση. 

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την αναφορά στην Εκκλησία, καθώς ο θεσμός αυτός 

συνετέλεσε με διάφορους τρόπους στην εκπαιδευτική και συλλογική ανάπτυξη της περιοχής. Τόσο 

το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, που έλαβε την απόφαση για τη συστηματική ίδρυση 

σχολείων, όσο και οι μητροπολίτες των Σερρών, πολλοί από τους οποίους συνέβαλαν σε αυτό, 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μόρφωση και την πολιτιστική καλλιέργεια των Ελλήνων, καθώς και 

την αναζωογόνηση του εθνικού τους αισθήματος. 
Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η εκπαίδευση στην εκκλησιαστική επαρχία των Σερρών 

ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και ως το 1913, έτος κατά το οποίο 

απελευθερώθηκε η περιοχή της Μακεδονίας. Ωστόσο, η περιοχή αντιμετώπιζε διάφορες δυσκολίες 

πολιτικές και οικονομικές κυρίως που δυσχέραιναν το ρόλο της εκπαίδευσης. Τέτοιες ήταν 

εσωτερικές αναταράξεις και συγκρούσεις με τους Οθωμανούς και τους Βουλγάρους, οι οποίες 

κορυφώθηκαν κατά το Μακεδονικό Αγώνα, καθώς και προβλήματα χρηματοδότησης των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
Παρά όμως τις διάφορες δυσκολίες, φορείς της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας 

συντέλεσαν ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Τέτοιοι φορείς ήταν οι 

εύποροι κάτοικοι των Σερρών και των γύρω περιοχών, η Εκκλησία, οι Σύλλογοι και οι Αδελφότητες, 

καθώς και η πολιτική εξουσία. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο 

ζήτημα θα μπορούσε να αποκαλύψει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς σε πολλές 

περιπτώσεις τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι αποσπασματικά και ελλιπή.   
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AΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ 

ΥΣΤΕΡΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 
  

Φραγκάκης Αντώνιος 
Δρ. Φαρμακοποιός-Αρωματοθεραπευτής 

Qualification aromathérapie par la faculté de pharmacie de l’université de Strasbourg 
 

Περίληψη  

Το 1928 η ανακάλυψη της πενικιλίνης από τον Δρ. Φλέμιγκ επέφερε σημαντικές αλλαγές στα 

τότε ιατρικά χρονικά. Όμως η υπερβολική και ανεξέλεγκτη χρήση της το 1955 οδήγησε στη μεγάλη 

ανάπτυξη ανθεκτικότητας από τα βακτήρια. Αυτή η ιστορία έχει επαναληφθεί πολλές φορές ως 

σήμερα με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του οπλοστασίου των «αντιβιοτικών φάρμακων» να 

είναι ανενεργό. Έτσι, σήμερα υπάρχει ολοένα και περισσότερο η ανάγκη για ανακάλυψη νέων 

φαρμάκων με λιγότερες παρενέργειες και την καλύτερη δυνατή δράση ενάντια στα βακτήρια. Στην 

εισήγηση αυτή γίνεται αναφορά σχετικά με την παραγωγή, τη σύσταση και τη χρήση των αιθέριων 

ελαίων, καθώς και τον μηχανισμό δράσης αυτών ενάντια στους παθογόνους μικροοργανισμούς. 
 
Λέξεις κλειδιά: Αρωματοθεραπεία, αιθέρια έλαια, αντιβιοτικά  

1. Εισαγωγή 

Η αρωματοθεραπεία ως ένα είδος συμπληρωματικής θεραπείας, έχει αρχίσει να προσελκύει 

σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον της ιατρικής-φαρμακευτικής κοινότητας, με πολλούς μελετητές 

του χώρου να καταπιάνονται όλο και πιο ενεργά με το συγκεκριμένο πεδίο (Adenot, 1996. 
Blumenthal, 1998. Faucon, 2019. Ζωίδης, 2012. Καβαγιάς, 1997. Lavery, 1997. Lawless, 1995. Rose, 
1992. Tabassum & Vidyasgar, 2013. Tisserand, 2014. Φλέκκα, 2017).   

Η αρωματοθεραπεία είναι γνωστή στους ανθρώπους για πάνω από 6000 χρόνια, καθώς 

άνθρωποι όπως οι Αιγύπτιοι, οι Κινέζοι και οι Ινδοί την έχουν χρησιμοποιήσει ως θεραπευτική 

πρακτική από την αρχαιότητα. Πιστεύεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι κάποιας μορφής 

αρωματοθεραπείας ήταν οι αυτόχθονες κάτοικοι της Αυστραλίας (Αβοριγίνες) περίπου 40000 χρόνια 

πριν. Ωστόσο, δεδομένα από τη δραστηριότητά τους αυτή δεν έχουν καταγραφεί, παρά έχουν μόνο 

μεταφερθεί μέσω της προφορικής παράδοσης από γενιά σε γενιά. 
Η πρώτη καταγεγραμμένη μαρτυρία για τη χρήση αιθερίων ελαίων έρχεται από τους 

Αιγυπτίους, οι οποίοι φαίνεται να παρασκεύασαν και την πρώτη συσκευή απόσταξης αιθερίων 

ελαίων. Στη συνέχεια, η γνώση που είχε αναπτυχθεί για τα αιθέρια έλαια μεταδόθηκε στους Έλληνες, 

οι οποίοι πίστευαν ότι τα αρωματικά φυτά προέρχονται από τους θεούς και ότι αυτοί κατέχουν τη 

γνώση των αρωμάτων. Και οι αρχαίοι Έλληνες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αρωματοθεραπείας, 

καθώς ακόμη και ο Ιπποκράτης φαίνεται να την χρησιμοποιούσε για θεραπευτικούς σκοπούς. Ο 

μεγάλος Έλληνας αρωματοποιός της αρχαιότητας ανέπτυξε ένα άρωμα το οποίο ονομαζόταν 

«Μεγαλείο» και κάποια από τα συστατικά του ήταν λάδι βαλάνου, κανέλα, μύρο και λιβάνι. 
Αργότερα, η γνώση αυτή μεταφέρθηκε στους Ρωμαίους. Από τα πιο σημαντικά έργα που 

γράφτηκαν στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν το De Materia Medica του Διοσκουρίδη, 

στο οποίο περιγράφονται θεραπευτικές δράσεις φυσικών ουσιών. Ακόμη, την εποχή εκείνη ήταν 

επιβεβλημένη η χρήση αρωματικών ελαίων κατά την διάρκεια του μπάνιου και αποτελούσε δείγμα 

σωστής υγιεινής, ενώ αρωματοποιοί στην Αρχαία Ρώμη χορηγούσαν αρωματικά για τη θεραπεία 

συγκεκριμένων ασθενειών. 
Σχεδόν ταυτόχρονα με τα παραπάνω, σημειώθηκε ανάπτυξη των αρωματικών ελαίων και στην 

Κίνα, με το παλαιότερο ιατρικό βιβλίο που περιελάμβανε πληροφορίες για φυτά και τις χρήσεις τους 

να χρονολογείται στα 2700 π.Χ. Επιπλέον, η παραδοσιακή Ινδική ιατρική (Αγιουρβέδα) που ασκείται 
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ήδη για περισσότερα από 3000 χρόνια, χρησιμοποιεί αιθέρια έλαια κατά τη διάρκεια του 

θεραπευτικού μασάζ. 
Με την πάροδο των χρόνων και την ανάπτυξη του εμπορίου παγκοσμίως, τα αρώματα και τα 

αντίστοιχα έλαια έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή αλλά και πολύτιμα, με την τιμή τους να είναι ορισμένες 

φορές υψηλότερη και από αυτήν του χρυσού. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου και το γεγονός ότι 

υπάρχουν αναφορές ακόμη και στη Βίβλο σχετικά με τη χρήση αλλά και την οικονομική αξία των 

ελαίων και των φυτών. 
Η ιδιαίτερα αυξημένη τιμή των αρωμάτων και των αποσταγμάτων παρατηρήθηκε και κατά τη 

διάρκεια του Μεσαίωνα. Εν τω μεταξύ, ειδικά στην Ινδία είχε αναπτυχθεί μεγάλη παράδοση στην 

χρήση ελαίων, καρυκευμάτων και βοτάνων. Τα δυο αυτά γεγονότα συνδυασμένα οδήγησαν στην 

αναζήτηση ενός συντομότερου και ευκολότερου δρόμου για την Ινδία, και στην ανακάλυψη από τον 

Χριστόφορο Κολόμβο της Αμερικής. Παρ’ όλα αυτά, στο ταξίδι του ανακάλυψε και άλλα, δημοφιλή 
έκτοτε, αρώματα όπως αυτά του αρκεύθου (juniper), του κέδρου, της δάφνης και της βανίλιας. 

Μολονότι τα αρωματικά έλαια ήταν τόσο διαδεδομένα από αρχαιοτάτων χρόνων, η 

ενασχόληση της επιστήμης με αυτά ξεκίνησε πολύ αργότερα, σχεδόν στον 20ό αιώνα. Λίγο νωρίτερα, 

στα τέλη του 19ου αιώνα, έγινε ο διαχωρισμός των αρωμάτων σε δυο κατηγορίες, αυτά που αφορούν 

την αρωματοποιία και αυτά που αφορούν την φαρμακευτική. Την ίδια εποχή ξεκίνησε και η 

ανάπτυξη συνθετικών αρωματικών ελαίων, τα οποία ωστόσο φάνηκε να είναι από λιγότερο δραστικά 
έως αδρανή και τοξικά, και για τον λόγο αυτό η χρήση των αρωματικών ελαίων είχε μειωθεί. 

Ήταν περίπου στα 1930, όταν ο Γάλλος χημικός René-Maurice Gattefossé επινόησε τον όρο 

αρωματοθεραπεία και ίδρυσε το επιστημονικό πια κομμάτι της. Η ενασχόλησή του ξεκίνησε μετά 
από προσωπική εμπειρία, όταν κατόρθωσε να επουλώσει αποτελεσματικά και χωρίς σημάδια, με τη 

χρήση ελαίου λεβάντας, ένα εκτεταμένο έγκαυμα που είχε υποστεί στο χέρι του κατά τη διάρκεια 

εργαστηριακού ατυχήματος. Τα πειράματά του συνεχίστηκαν και το 1937 κυκλοφόρησε το βιβλίο 

του με τίτλο Aromathérapie: Les Huiles Essentielles, Hormones Végétales (Αρωματοθεραπεία: Τα 

Αιθέρια Έλαια, Φυτικές Ορμόνες). 
Λίγο αργότερα, στη δεκαετία του 1960, ο Γάλλος γιατρός Jean Valnet έγραψε το βιβλίο 

Aromathérapie (Αρωματοθεραπεία), ενώ είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούσε με επιτυχία τα αιθέρια 

έλαια στην θεραπεία εγκαυμάτων και πληγών κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς 

και διάφορα αρώματα για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών προβλημάτων. Μαθητές του Valnet 
ανακάλυψαν μετέπειτα, ανέλυσαν και επιβεβαίωσαν κλινικά ότι τα αιθέρια έλαια έχουν αντιϊκές, 

αντιβακτηριακές, αντιμυκητιασικές και αντισηπτικές ιδιότητες. Την ίδια περίπου εποχή, η 

βιοχημικός Maury ανέπτυξε συγκεκριμένες τεχνικές μασάζ για την καλύτερη απορρόφηση των 

ελαίων από τον οργανισμό και ίδρυσε κλινικές σε όλη την Ευρώπη όπου εφαρμόζονταν οι τεχνικές 

της. 
Η αρωματοθεραπεία ξεπέρασε τα όρια της Ευρώπης τη δεκαετία του 1980, όταν το βιβλίο του 

Άγγλου Robert Tisserand The art of Aromatherapy (Η τέχνη της αρωματοθεραπείας) προκάλεσε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αμερικανική αγορά, με αποτέλεσμα η νέα αυτή τεχνική να υιοθετηθεί από 
πρακτικούς εναλλακτικής ιατρικής και από καταστήματα υγιεινής διατροφής. 

Σήμερα, η αρωματοθεραπεία είναι αναγνωρισμένη και εφαρμόζεται σε πολλές χώρες σαν μια 

εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας. Ανάμεσα σε αυτές πρωτοπορούν η Αγγλία, όπου 

έχει ιδρυθεί «Συμβούλιο Αρωματοθεραπείας», και η Γαλλία, η οποία έχει εντάξει την 

αρωματοθεραπεία ως μάθημα σε αρκετές ιατρικές και φαρμακευτικές σχολές, όπως εκείνη του 

πανεπιστημίου του Στρασβούργου (Ζωίδης, 2012). 

2. Κυρίως μέρος 

Ως αρωματοθεραπεία, ή θεραπεία με αιθέρια έλαια, ορίζεται η μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί 
αρωματικά έλαια φυτών, που έχουν παραληφθεί με φυσικό τρόπο από αυτά, για θεραπευτικούς ή 
ιατρικούς σκοπούς. Το όνομα της είναι σύνθετο και προέρχεται από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις 

άρωμα και θεραπεία. 
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Η απόσταξη είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται, κυρίως στην παραγωγή αλκοολούχων 

ποτών. Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την απόσταξη αιθέριων ελαίων είναι η απόσταξη με 

ατμό. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε έναν Πέρση γιατρό του 11ου αιώνα που ονομάζεται 

«Avicenna», ο οποίος εισήγαγε και τεκμηρίωσε πολλές ιατρικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται 

ακόμη και σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της αρωματοθεραπείας. Διοχετεύεται θερμότητα στον 

άμβυκα και η θερμότητα του ατμού σπάει τις ίνες του φυτού. Η θερμότητα αυτή είναι αρκετή για να 

απελευθερώσει τα αιθέρια έλαια, τα οποία παρασύρονται από τους υδρατμούς έξω από τον άμβυκα. 

Το μίγμα ατμού και ελαίων ψύχεται και συμπυκνώνεται, παράγοντας συνήθως ένα στρώμα αιθερίου 

ελαίου και ένα στρώμα νερού. Δεδομένου ότι το αιθέριο έλαιο και το νερό έχουν διαφορετικές 
πυκνότητες, (το αιθέριο έλαιο είναι ελαφρύτερο από το νερό), το αιθέριο έλαιο ανεβαίνει στην 

κορυφή. Η απόσταξη των διάφορων αρωματικών φυτών και των λουλουδιών μπορεί να οδηγήσει σε 

δύο προϊόντα. Το ένα είναι το αιθέριο έλαιο και το άλλο το ανθόνερο, που είναι νερό στο οποίο είναι 

διαλυμένη μικρή ποσότητα αιθέριου ελαίου. Τα αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται συχνά στην 

αρωματοποιία και αρωματοθεραπεία ενώ το ανθόνερο έχει πολλές εφαρμογές στη αρωματοθεραπεία, 

στην επεξεργασία τροφίμων και στη φροντίδα του δέρματος. 
Η υδροαπόσταξη είναι η απλούστερη από τις διαδικασίες και επιτυγχάνεται όταν το φυτό 

τοποθετηθεί μέσα στο νερό, το οποίο βράζει. Ενώ αυτή η μέθοδος είναι απαραίτητη για ορισμένα 

φυτά, ιδιαίτερα τα ξυλώδη, η απόσταξη ελαίων από φυτά όπως η λεβάντα, λειτουργεί καλύτερα με 

τις μεθόδους του ατμού που αναφέρονται παρακάτω. 
Απόσταξη με νερό και ατμό είναι μια διαδικασία όπου το φυτό τοποθετείται μέσα στον άμβυκα 

πάνω από το βραστό νερό μέσω ενός πλέγματος. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι ο ατμός διαπερνά 

περισσότερο από το φυτικό υλικό, παρέχοντας μεγαλύτερη απόδοση ελαίου από ότι η μέθοδος της 

υδροαπόσταξης. 
Απόσταξη με ατμό είναι μια μέθοδος όπου ο ατμός παράγεται σε μια ατμογεννήτρια και στη 

συνέχεια εισάγεται κάτω από το φυτικό υλικό. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι το φυτικό 

υλικό μπορεί να επεξεργαστεί ευκολότερα, χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή με το νερό, 

αποφεύγοντας έτσι την αλλοίωση των συστατικών του ελαίου. 
Τα αιθέρια έλαια, προέρχονται από φυτά, από όπου απομονώνονται υπό τη μορφή λαδιού ή 

ρητίνης. Περιέχουν μια μεγάλη ποικιλία δραστικών συστατικών, ενώ ενίοτε ανευρίσκονται σε ίχνη 

και θρεπτικά συστατικά, ορμόνες, βιταμίνες, ορυκτά και αντισώματα. Έχουν επιδείξει ικανότητα 

θεραπείας του σώματος, του μυαλού και του πνεύματος, με τα δραστικά συστατικά τους να 

αποτελούν πολύ ενεργές χημικές ουσίες. Ένα αιθέριο έλαιο μπορεί να περιέχει έως και 100 

διαφορετικά χημικά συστατικά και η παρατηρούμενη θεραπευτική δράση του οφείλεται στο σύνολο 

των ουσιών αυτών, κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετική επίδραση στον οργανισμό. Δεν είναι 

μάλιστα σπάνιο κάποιες από αυτές να έχουν και αντικρουόμενες δράσεις. 
Τα αιθέρια έλαια διαθέτουν σημαντικές βιολογικές ιδιότητες, όπως αντιβακτηριακές, 

αντιμυκητιασικές, αντιικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενώ εμφανίζουν και ικανότητα 

ενίσχυσης του ανοσοποιητικού. Αυτή έρχεται μέσω της επίδρασής τους στις ορμόνες, στους αδένες, 

στα συναισθήματα, στο κυκλοφορικό σύστημα, στην αύξηση της μνήμης και της εγρήγορσης και 

στην χαλάρωση του οργανισμού. Οι ιδιότητές τους οφείλονται στη δομή τους, αλλά τα αποτελέσματά 
τους είναι, όπως καταλαβαίνουμε, αρκετά πολύπλοκα, όπως πολύπλοκη είναι και η δομή τους και οι 

χημικές τους ιδιότητες. Ανάλογα με το κυρίαρχο συστατικό του ελαίου διαφοροποιείται συνήθως και 

η δράση του (Ζωίδης, 2012). 
Η δράση των αιθερίων ελαίων ξεκινά από την στιγμή που εισέρχονται στον ανθρώπινο 

οργανισμό. Η εισχώρηση αυτή πραγματοποιείται διά μέσου τριων διαφορετικών οδών που 

συμπεριλαμβάνουν την απορρόφηση μέσω του δέρματος, την εισπνοή, καθώς και την κατάποση 

(Ζωίδης, 2012). 
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Απορρόφηση μέσω του δέρματος: Τα αιθέρια έλαια εχουν λιποδιαλυτά συστατικά και συνεπώς 

έχουν την ικανότητα να διαπερνούν τις στιβάδες του δέρματος και να φτάνουν στη συστηματική 
κυκλοφορία, η οποία επικοινωνεί με όλα τα ζωτικά όργανα του ανθρώπινου σώματος. 

Εισπνοή: Λόγω της έντονης πτητικότητάς, μπορούν να εισπνευθούν μέσω της αναπνευστικής 

οδού του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και με αυτόν τον τρόπο να διαμοιραστούν στο 

υπόλοιπο σώμα με την κυκλοφορία του αίματος. Γενικά, η αναπνοή αποτελεί τον πιο άμεσο δρόμο 

για την εισχώρηση των αιθερίων ελαίων στον οργανισμό και έπεται η απορρόφηση μέσω του 

δέρματος. 
Κατάποση: Η διατροφή με διάφορα αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, φρούτα, καθώς και με 

ορισμένα συμπληρώματα διατροφής, προμηθεύει τον οργανισμό με αιθέρια έλαια. Συνεπώς, τα 

συστατικά των αιθερίων ελαίων που καταναλώνονται, καθώς και οι μεταβολίτες τους, εισέρχονται 

με τη διαδικασία της πέψης στην κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια διαμοιράζονται στα 

διαφορετικά μέρη του σώματος. 
Τα αιθέρια έλαια από βιοσυνθετικής πλευράς αποτελούν μια ετερογενή ομάδα και 

χαρακτηρίζονται από ευρεία χημική ποικιλότητα. Συγκεκριμένα, περιέχουν πτητικά συστατικά κατά 
85-99%, που είναι μίγμα από τερπενικές, τερπενοειδείς και άλλες αρωματικές και αλειφατικές 

ενώσεις. 
Τα τερπένια αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες φυσικών προϊόντων και η σύνθεσή 

τους είναι αποτέλεσμα φυσικών ενζυματικών αντιδράσεων. Η δομή τους προκύπτει αποκλειστικά 
από την συνένωση κεφαλής-ουράς μονάδων ισοπρενίου (2- μεθυλο-1,3-βουταδιένιο). Ο άνθρακας 1 

ονομάζεται κεφαλή της ισοπρενικής μονάδας, ενώ ο άνθρακας 4 θεωρείται η ουρά της. Περισσότερα 

από 30.000 είδη τερπενίων έχουν απομονωθεί από φυτά, μικροοργανισμούς και ζώα. Τα τερπένια 

ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό των ισοπρενικών μονάδων που περιέχουν. Έτσι, τα 

μονοτερπένια είναι ενώσεις με 10 άτομα άνθρακα και βιοσυντίθενται από δύο μονάδες ισοπρενίου 

και τα σεσκιτερπένια έχουν 15 άτομα άνθρακα και προέρχονται από τρία μόρια ισοπρενίου. Τα 

μονοτερπένια είναι το πιο σύνηθες συστατικό των αιθερίων ελαίων και ορισμένες φορές 

συνεισφέρουν έως και 90% στη συνολική σύσταση τους. Τα τερπένια μπορούν να χωριστούν σε 

υποκατηγορίες, ενώ όσα περιέχουν οξυγόνο στη σύνθεσή τους καλούνται τερπενοειδή. Πιο 

αναλυτικά οι υποομάδες στις οποίες ανήκουν τα διαφορετικά είδη τερπενίων είναι οι 

υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, κετόνες, εστέρες, αλδεΰδες, φαινόλες, λακτόνες, αιθέρες και οξείδια. 
Φαρμακολογικές Δράσεις Αιθερίων Ελαίων 
Οι κυριότερες δράσεις των αιθερίων ελαίων μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες: 
Αντιβακτηριακή: Πολλά αιθέρια έλαια εμφανίζονται δραστικά έναντι τόσο Gram-(+) όσο και 

Gram-(-) βακτηρίων. Πέραν αυτών υπάρχουν αρκετά ελπιδοφόρα αποτελέσματα για την 

αντιμετώπιση της σαλμονέλας, του σταφυλόκοκκου (Ζωίδης, 2012). Οι δραστικές αντιμικροβιακές 

ενώσεις των αιθερίων ελαίων είναι γενικά τα τερπένια, τα οποἰα είναι φαίνολικα στη φύση, 

προσβάλλουν τα παθογόνα με τρόπο δράσης επί του κυτταρικού τοιχώματος και της κυτταρικής 

μεμβράνης. Ετσι, οι ενεργές φαινολικές ενώσεις μπορεί να έχουν αρκετούς επεμβατικούς στόχους, 

που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναστολή των παθογόνων μικροοργανισμών. (Tabassun & 
Vidyasagar, 2013). 

 Αντιμυκητιασική: Αρκετά είναι τα αιθέρια έλαια που σε μελέτες έχουν επιδείξει 

αντιμυκητιασική δράση και αναστέλλουν in vitro την ανάπτυξη πολλών μυκήτων και ειδικά του 

Aspergillus niger. Ένα από τα σημαντικότερα αιθέρια έλαια με τέτοια δράση είναι αυτό του 

τεϊόδεντρου και άλλων ειδών του γένους Malaleuca (Ζωίδης, 2012). Η αντιμυκητική δράση μπορεί 

να αποδοθεί στην παρουσία συστατικών των αιθερίων ελαίων όπως η καρβακρόλη, η θυμόλη, το 

κυμένιο, ο οξικός α-τερπινυλεστέρας, το πινένιο, η λιναλοόλη που είναι ήδη γνωστές για την 

αντιμικροβίακη τους δράση. Αρκετές in vitro μελέτες έχουν δημοσιευθεί επιβεβαιώντας τη δράση 

των αιθερίων ελαίων και των μεγαλομοριακών τους ενώσεων έναντι στους παθογόνους μύκητες. 

(Tabassun & Vidyasagar, 2013). 
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Αντιοξειδωτική: Πολλά αιθέρια έλαια έχουν μελετηθεί και έχουν επιδείξει σημαντική 
αντιοξειδωτική δράση. Η ιδιότητά τους αυτή οφείλεται στη δέσμευση ελευθέρων ριζών αλλά και σε 

άλλους μηχανισμούς. Ένα αιθέριο έλαιο που έχει επιδείξει σημαντική αντιοξειδωτική δράση in vitro 
είναι αυτό του μαύρου κύμινου (Nigellasativa L.). (Ζωίδης, 2012). 

Αντιφθειρική: Αφορά κυρίως το αιθέριο έλαιο τεϊόδεντρου, το οποίο περιέχεται στα 

περισσότερα σκευάσματα για την καταπολέμηση των φθειρών εξαιτίας της ικανότητας να 

αναστέλλει την χολινεστεράση. (Ζωίδης, 2012). 
Σπασμωδική: Ορισμένα αιθέρια έλαια διαθέτουν σπασμογόνο και άλλασπασμολυτική δράση. 

(Ζωίδης, 2012). 
Ορμονική: Αρκετά συστατικά των αιθερίων ελαίων όπως η γερανιάλη, η νεράλη, η γερανιόλη 

και η νερόλη είναι γνωστά για την πρόκληση οιστρογονικής απόκρισης στον οργανισμό. Αντίθετα, 

η ευγενόλη διαθέτει αντιοιστρογόνο δράση (Ζωίδης, 2012). 

3. Συμπεράσματα 

Η χρήση αιθερίων ελαίων για την αντιμετώπιση ή τον έλεγχο της ανάπτυξης ανθεκτικών 

βακτηρίων έχει διερευνηθεί εις βάθος και τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι υπάρχει εξαιρετική 
δυναμική για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Κλινικές αναφορές έχουν δείξει ότι η χρήση των 

αιθερίων ελαίων ως αντιβακτηριακών παραγόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
Η καρβακρόλη και η θυμόλη, κάποια από τα γνωστότερα συστατικά των αιθερίων ελαίων, 

έχουν εξεταστεί για την δράση τους σε στελέχη Staphylococcus aureus ανθεκτικά αλλά και 

ευαίσθητά στην μεθυκιλλίνη και φάνηκαν εξίσου ευαίσθητες στα δυο τερπένια. 
Έχουν γίνει μελέτες για τη δράση που μπορεί να προκύψει από τον συνδυασμό αιθερίων ελαίων 

και αντιβιοτικών. Οι συνδυασμοί αυτοί φαίνεται ότι παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως είναι η 

αυξημένη δραστικότητα και η μειωμένη τοξικότητα των συνδυαζόμενων παραγόντων. 

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στον συνδυασμό του αιθερίου ελαίου ρίγανης (Origanumvulgare) 
με σειρά αντιβιοτικών έναντι στελέχους E. coli που παράγει β-λακταμάση, οπότε εμφανίζει 

ικανότητα αδρανοποίησης των β- λακταμικών αντιβιοτικών. Ακόμη, έχει μελετηθεί ο συνδυασμός 

της γενταμυκίνης και τεσσάρων αιθερίων ελαίων απέναντι σε βακτηριακά στελέχη αναφοράς. 

Πρόκειται για τα αιθέρια έλαια των φυτών Pau-rosa, Tea tree, Origanum vulg. και Geranium. 
(Ζωίδης, 2012). 

Στη βάση των παραπάνω, αποδεικνύεται ότι τα αιθέρια έλαια διατηρούν την αντιβακτηριακή, 

αντιμικροβιακή δράση έναντι σε παθογόνους μικροοργανισμούς, όπου  κάποια από τα σύγχρονα 

αντιβιωτικά είναι ανενεργά. Ο τίτλος «αντιβιωτικά του μέλλοντος» έγκειται σε αυτήν την ικανότητα 

των αιθέριων ελαίων να παραμένουν ενεργά, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, στην 

αντιμετώπιση λοιμώξεων από παθογόνους μικροοργανισμούς. Ωστόσο, η πληροφόρηση, που σήμερα 

διαθέτουμε καθιστά τα αιθέρια έλαια και εν γένει την αρωματοθεραπεία ως βάση της αρωματοποιίας. 

Εν μέρει αυτό είναι σωστό, αν αναλογιστούμε ετυμολογικά τη λέξη αρωματοθεραπεία, όπου περιέχει 

τη λέξη άρωμα και αυτό συνειρμικά μας οδηγεί στη χρήση μόνο των εύοσμων αιθέριων ελαίων στο 

πεδίο της αισθητικής και της κοσμετολογίας. Σήμερα, η ιατρική αρωματοθεραπεία είναι ένας ραγδαία 

αναπτυσσόμενος κλάδος της ιατρικής έρευνας, με πολλά νοσοκομειακά ιδρύματα στην Ευρώπη, 

όπως το Hôpitaux Civils de Colmar, να την υιοθετούν για την αντιμετώπιση ασθενειών.  
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Επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση  
και εθνική συνείδηση 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ. 
 

Καραγιάννη Ελένη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ08-Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 

 

Περίληψη  

Μετά το κλείσιμο των ευρωπαϊκών συνόρων το 2016 η Ελλάδα πλέον χρειάστηκε να 

διαπραγματευτεί και το ζήτημα της ένταξης των προσφύγων. Η ίδρυση ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος σχεδιασμένο πάνω σε  ρευστές συνθήκες ήταν το πρώτο ενταξιακό μέλημα.  
Κοινός τόπος σε όσους σχεδίασαν  το πρόγραμμα  ήταν η κρυφή προσδοκία πως η ορατότητα 

των παιδιών προσφύγων στα σχολεία καθώς και το κλίμα αλληλεγγύης που επικρατούσε εκείνη την 

περίοδο,θα μπορούσαν να  συμπαρασύρουν όποια εθνικιστικά κατάλοιπα υπάρχουν και που 

υπονομεύουν κάθε προσπάθεια για ένα δημοκρατικό  σχολείο. 
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί μίλησαν ανοικτά, χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικά εργαλεία, πήραν 

συνειδητά πολιτική θέση υπέρ των παιδιών προσφύγων, ήρθαν κοντά στην κοινωνική διάσταση του 

ρόλου τους και εργάστηκαν παθιασμένα για ένα Ανοικτό σχολείο. Παράλληλα έδειξαν 

αποφασιστικότητα και αντοχή όταν ήρθαν αντιμέτωποι με ρατσιστικές και βίαιες φωνές.  
Σ`αυτήν τη συνθήκη,  τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης άλλοτε 

διευκόλυναν και άλλοτε δυσκόλεψαν αυτή τη μάχη τους. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση προσφύγων, Μ.Μ.Ε.,  ρητορική μίσους,  

1. Εισαγωγή 

Όσοι εργαζόμαστε στο ελληνικό δημόσιο σχολείο τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε την 

πεποίθηση ότι η σχέση του ελληνικού σχολείου και ειδικά του Έλληνα εκπαιδευτικού με την 

επικοινωνιακή διαχείριση της δουλειάς του και του ρόλου του, μάλλον είναι ενα κομμάτι άγνωστο 

και ίσως και όχι επιθυμητό. Ο Έλληνας εκπαιδευτικός έχει την τάση να κρατάει μακριά από την 

κοινή θέα το έργο του διατηρώντας μια ουδέτερη πολιτικά θέση  σε σημαντικά κοινωνικά θέματα.  
Στον αντίποδα,η επικοινωνία αυτή αφήνεται στη διαχείριση τρίτων που πολύ συχνά 

χρησιμοποιούν τον Δάσκαλο για να ενισχύσουν δικές τους πολιτικές επιδιώξεις εμμένοντας σε 

συντηρητικά  στερεότυπα που δεν έχουν προκύψει από κάποια έρευνα (Alfavita, 2020). 
Στην παρούσα  εισήγηση είναι αδύνατο να μην χρησιμοποιηθεί η προσωπική εμπειρία και η 

προσωπική καταγραφή όσων βιώσαμε ειδικά τα τελευταία χρονιά σε ότι έχει να κάνει με την 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Μέσα από τον ρόλο της Συντονίστριας Εκπαίδευσης Προσφύγων 

βρέθηκα στον πυρήνα των ανθρώπων που εργάστηκαν για τον σκοπό αυτό και στη γένεση ενός 

προγράμματος  καινοτόμου, τόσο για την χώρα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εκπαίδευση των 

αιτούντων άσυλο μαθητών, στήθηκε από μια ομάδα ακτιβιστών εκπαιδευτικών, τόσο στο  πεδίο όσο 

και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, οι οποίοι  ρίσκαραν τη δική τους επαγγελματική 

έκθεση αλλά και τη σωματική τους  ακεραιότητα, σε προσβολές κάθε είδους από ακροδεξιά στοιχεία. 

Σύμμαχος αλλά και εχθρός σε αυτή τη μάχη ήταν τα Μ.Μ.Ε. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στην εργασία θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε μία γενική επισκόπηση της συνθήκης, όπως 

εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια, με αφορμή την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων, που  οδήγησε 

την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να αναθεωρήσει τον ρόλο της σε σχέση με το δικαίωμα των 

παιδιών αυτών για εκπαίδευση. Στην εργασία μεταφέρθηκε το εμπειρικό κομμάτι της γράφουσας ως 

Συντονίστριας Εκπαίδευσης Προσφύγων από το συγκεκριμένο πεδίο εκπαιδευτικής  δράσης  και 

μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και συμβάντα. 
Μέσα από αυτήν την καταγραφή της εμπειρίας στο προσφυγικό πεδίο επιχειρήθηκε η 

περιγραφή των τρόπων με τους οποίους τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και τα social media  
διαμεσολάβησαν, αφηγήθηκαν και επηρέασαν την ένταξη των παιδιών αυτών ειδικά τα πρώτα χρόνια 

που λειτούργησε το επίσημο πρόγραμμα.  

2.2 Ο Έλληνας εκπαιδευτικός και το Ανοικτό και Ορατό σχολείο 

Σε μια περιόδου όπου όλο και πιο συχνά συνδέεται η Δημοκρατικότητα με το Ανοικτό σχολείο 

και με  εκείνο που μιλάει για  τις κοινωνικές ανισότητες, αυτό το σχολείο δεν μπορεί να είναι σιωπηλό 

και μη ορατό κοινωνικά. Στα πλαίσια της κατανόησης αυτής της ανάγκης, η επίσημη θέση του 

Υπουργείου Παιδείας στα Αναλυτικά προγράμματα φαίνεται πως προτρέπει την αλληλεπίδραση με 
την κοινωνία και ενθαρρύνει πρακτικές, όπως, τη δημιουργία ιστοσελίδας της τάξης στο ΠΣΔ και 

αλλού, τη δημιουργία you tube καναλιών,κ.α..ενώ παράλληλα υποστηρίζει και τα δεκάδες νέα 

σχολικά προγράμματα Erasmus, τα  e-Twining, το Teachers for Εurope, κ.α., τα οποία κατά βάση 

ενθαρρύνουν τον εκπαιδευτικό στην διάχυση της δουλειάς του εκτός σχολικού πλαισίου σε  ειδικά 

θέματα, όπως την Περιβαλλοντική καταστροφή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το προσφυγικό κ.α.. Όλα 

αυτά φυσικά υπό τις σχετικές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 5  στοιχ. α  ́ του ν.2472/1997 περί 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

2018). 
Ωστόσο εκτός από τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας και του τι υπερισχύει πραγματικά 

ως εκπαιδευτική πρακτική, μπορούμε να ισχυριστούμε πως στην πράξη κυριαρχεί μια αμφιθυμία.  
Χρησιμοποιούν άραγε οι εκπαιδευτικοί την θετική στάση του Υπουργείου Παιδείας ώστε το σχολείο 

να ανοιχτεί σε συνεργασίες και σε έναν κοινωνικό διάλογο με την κοινότητα και τις δυνάμεις της; 
Μέσα από τους νόμους που επιβάλουν συνευθύνη στην ακεραιότητα των παιδιών 

(Αlfavita,2017)), με εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να εισβάλουν και να βλάψουν τα παιδιά  
(Juniors club,2018), αλλά και σε περιπτώσεις όπως εκείνη όπου δασκάλα κατηγορήθηκε  για 

ισλαμική προπαγάνδα επειδή δίδαξε τον Κεμάλ του Χατζηδάκι (Voria, 2013), μας κάνουν να 

αναρωτιόμαστε αν ο  εκπαιδευτικός θα τολμήσει να αποσυνδέσει το σχολείο από την παράδοση και 

τα εθνοκεντρικά στερεότυπα που του παρέχουν ένα είδος ασφάλειας και να συνδέσει το σχολείο  με 

τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της χώρας. Τελευταία από τις πλέον γνωστές είναι η περίπτωση 

εκείνη της δασκάλας στο Δημοτικού Σχολείο Βαθέος Σάμου (Newsit, 2019) από την οποία ο 

σύλλογος γονέων του σχολείου ζήτησε 50.000 ευρώ αποζημίωση, καθώς μίλησε στα παιδιά της τάξης 

της  για τη ρητορική μίσους. 
Μέχρι στιγμής ήταν κοινός τόπος πως ο Έλληνας εκπαιδευτικός μάλλον  έχει αποδεχθεί τον 

ρόλο του κρατικού μεσάζοντα και πως έχει αρνηθεί την προσωπική του τοποθέτηση κατά των 

κοινωνικών αδικιών ενώ διατηρεί μια ουδέτερη στάση, συχνά παθητική. Μέσα από την καθημερινή 

εκπαιδευτική πρακτική, τη διακόσμηση των τάξεων, την επανάληψη του εθνικού ιδεώδους, κ.α., οι 

εκπαιδευτικοί συνειδητά αλλά και ασυνείδητα ισχυροποιούν την εθνοκεντρική διάσταση της 

εκπαίδευσης (Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997). Ελάχιστη ενθάρρυνση ωστόσο παρέχεται στον 

δάσκαλο από τους διοικητικούς και πολιτικούς φορείς που υπάρχουν γύρω από αυτόν για να τον 

εμψυχώσουν και να τον ενδυναμώσουν και έχει επικρατήσει μια μοιρολατρία που προτάσσεται 

συχνά πίσω από δογματικές πολιτικές φωνές πως ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αλλάξει το σχολείο 
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διότι  το πρόβλημα είναι συστημικό και εκείνος ανήμπορος. Αυτές οι φωνές διεκδικούν πρώτα μια 

αλλαγή του συστήματος έτσι ώστε να ακολουθήσει αλλαγή του σχολείου και κατά επέκταση και 

αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού σε έναν νέο, περισσότερο κοινωνικά προσανατολισμένο.  
 Στον Παπαδόπουλο διαβάζουμε πως ο Giroux στο “Αναπαραγωγή και αντίσταση στη νέα 

κοινωνία” παρατηρεί την δυναμική που αναπτύσσεται ανάμεσα  στα μέλη της σχολικής κοινότητας 

με τους κοινωνικούς φορείς σε συγκεκριμένα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια κάθε φορά 

προκειμένου να αποδομήσουν και να ανακατασκευάσουν οι ίδιοι τους όρους του ρόλου τους.  Στο 

ίδιο κείμενο επισημαίνει πως “η ιστορία γράφεται στις πλάτες των μελών της κοινωνίας”, δηλαδή 

πως οι άνθρωποι δημιουργούν μια νέα Πράξη και μια νέα παιδαγωγική ιστορία μέσα στις ελλείψεις, 

στις ματαιώσεις και στα  αδιέξοδα που βιώνουν. Μέσα από αυτές τις αποθαρρυντικές τοποθετήσεις, 

τα σχολεία αντιμετωπίζονται συχνά  σαν κάτεργα και τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως 

ανδρείκελα, περιορισμένα από καπιταλιστικά συμφέροντα και πρακτικές. “Υποβαθμίζοντας  τη 

σημασία  της ανθρώπινης παρέμβασης και την έννοια της αντίστασης, οι θεωρίες της αναπαραγωγής  

προσφέρουν  λίγη ελπίδα  για αμφισβήτηση  και αλλαγή των  κατασταλτικών  χαρακτηριστικών  της 

σχολικής εκπαίδευσης” (Παπαδόπουλος, 2011:19,20). 
Για να συμβεί αυτή η μεταστροφή  και η νέα παιδαγωγική ιστορία από τους  εκπαιδευτικούς  

θα πρέπει  να διαθέτουν αυτό που ονομάζει ο Freire, “πολιτική διαύγεια”. Να έχουν επίγνωση  των 

παραγόντων εκείνων (κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών) που  επηρεάζουν τη ζωή τους και 

την ικανότητα να μετασχηματίζουν την πραγματικότητα στην οποία ζουν. Να αναγνωρίζουν τις 

αλληλεπιδράσεις που συντελούνται ανάμεσα στο οικονομικό, στο πολιτικό και στο κοινωνικό και 

πως αυτές επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. “Συνακόλουθα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

κατανοήσουν ότι ο ρόλος τους ως παιδαγωγοί, είναι μια πολίτικη πράξη που δεν είναι ποτέ 

ουδέτερη”(Παπαδόπουλος, 2011). Πολιτική πράξη στην προκειμένη περίπτωση είναι το να φέρεις 

την θεματική του δικαιώματος στην εκπαίδευση για τα παιδιά τρίτων χωρών μέσα στην τάξη και να 

εμπλουτίσεις την ρουτίνα του σχολείου, από την διακόσμηση μέχρι και τη διοργάνωση βιωματικών 

ή και πολιτιστικών δρώμενων, με επιλογές που θα ενθαρρύνουν την κοινότητα γύρω από το σχολείο 

(πχ γονείς , κάτοικους,πολιτικούς  άρχοντες κ.α.) να συμμετάσχουν σε αυτά. 
Mόλις οι δάσκαλοι αναπτύξουν την πολιτική και κοινωνική τους διαύγεια, θα αντιληφθούν πως 

τα σχολεία είναι η προέκταση του ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία έξω από το σχολείο. Δυο επιλογές 

έχουν στην διάθεσή τους τότε για να επιλέξουν μέσα από τον ρόλο τους: “Είτε θα  διατηρήσουν το 

υφιστάμενο status quo είτε θα εργαστούν για να μετασχηματίσουν την κοινωνικοπολιτική 

πραγματικότητα  στο επίπεδο  της τάξης και του σχολείου, ώστε η κουλτούρα αυτή να μη αντανακλά 

τις κοινωνικές ανισότητες (Παπαδόπουλος, 2011:19,20).  
Στην Χατζηαγγελάκη διαβάζουμε πως έχει εκφραστεί η αντίληψη  ότι το σχολείο είναι ενα 

κοινωνικό ανοικτό  σύστημα το οποίο  βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, 

τόσο το ειδικό, δηλαδή τους γονείς, τους μαθητές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.α. όσο και το γενικό, 

δηλαδή το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό, κ.α. το οποίο αλλάζει συνεχώς. Μέσα σε 
αυτό το παγκοσμιοποιημένο σύστημα, το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Οι 

αλλαγές-προκλήσεις που αντιμετωπίζει πλέον ο εκπαιδευτικός  είναι η αποτελεσματική διάχυση και 

εφαρμογή της γνώσης  (Χατζηαγγελάκη 2018). Ο δάσκαλος. που έχει κατακτήσει την επίγνωση 

αυτής της αλήθειας αναπόφευκτα θα έχει στο νου πως η σχολική του τάξη είναι ένα παράθυρο ή ένας 

χώρος χωρίς όρια και τοίχους όπου μπορεί να αφήσει να διαχυθεί προς τα έξω η γνώση και η εμπειρία 

της Αποδοχής του Άλλου, όπως έχει καλλιεργηθεί μέσα στην κοινότητα της τάξης. 
Το σχολείο αποτελεί πεδίο, σύμφωνα με την έκφραση του Bourdieu, όπως διαβάζουμε στον 

Θεριανό (2013), τόπο διαπάλης ή χώρος στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί διαπάλη και αντίσταση. 

Τα σχολεία δεν είναι ουδέτεροι χώροι και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να διεκδικούν την ουδέτερη 

στάση όταν λειτουργούν σε αυτά. Οι εκπαιδευτικοί ως διανοούμενοι της αλλαγής είναι ανάγκη να 

αναπτύξουν ένα διάλογο που θα ενοποιεί τη γλώσσα της κριτικής με τη γλώσσα της ρεαλιστικής 

πράξης, έτσι ώστε να γίνεται σαφές τι πρέπει να αλλάξει.  
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Για να γίνει αυτό, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να αρχίσουν να μιλούν για τη ρητορική  μίσους, για 

τις κοινωνικές ανισότητες και τις κοινωνικές διακρίσεις. Ταυτόχρονα, πρέπει να εργασθούν ώστε να 

δώσουν στους μαθητές τους τη δυνατότητα να γίνουν και οι ίδιοι πολίτες με γνώση και διάθεση να 

κατακτήσουν και οι ίδιοι αυτήν την κοινωνική και πολιτική  διαύγεια (Θεριανός , 2013). 

2.3 Αλληλεγγύη και αντιστάσεις από την Κοινωνία 

Σε συνθήκες “πολέμου” όπως πραγματικά βιώσαμε το προσφυγικό θέμα ειδικά το 2015-2016, 
οι εκπαιδευτικοί καθώς φαίνεται στάθηκαν κριτικά και με διάθεση να εξανθρωπίσουν το σχολείο 

τους στο θέμα της αλληλεγγύης και της υποδοχής παιδιών προσφύγων. Η εποχή ευνόησε τον 

εκπαιδευτικό να συνδεθεί με τις ιστορικές στιγμές που συνέβαιναν πέρα από τα όρια της τάξης του 

και ο ίδιος εναρμονίστηκε στο Πανελλαδικό κύμα αλληλεγγύης της εποχής. Σύμφωνα με την έκθεση 

της Επιστημονικής Επιτροπής της Εκπαίδευσης Προσφύγων, εκτιμάται πως περισσότεροι από 

10.000 εθελοντές συνέδραμαν με εθελοντική εργασία στις δομές φιλοξενίας, προσφέροντας κάθε 

τύπου εργασίας κατά το πρώτο έτος των προσφυγικών ροών (Βεντούρα και συν.,2017). 
Οι αναπαραστάσεις του πόνου του παιδιού πρόσφυγα εκείνες τις ημέρες ενεργοποίησαν μια  

ολόκληρη κοινωνία. Το φαινόμενο του Αλληλέγγυου και Ανθρωπιστή Έλληνα (Apostolou, 2016) 
που αν και στερημένος και χρεοκοπημένος διέθεσε την αγκαλιά και το υστέρημά του, δημιούργησε 

ενα πρότυπο που υμνήθηκε από τα ΜΜΕ σε όλον τον κόσμου (Oikonomakis, 2018).. 
Ομοίως το ίδιο κύμα αλληλεγγύης σημειώθηκε και στην κοινότητα των εκπαιδευτικών. Κατά 

την περίοδο του 2015-2016 ενώ δεν είχε σχεδιαστεί ακόμη το επίσημο πρόγραμμα της εκπαίδευσης 

των προσφύγων αυτό-οργανωμένες ομάδες εκπαιδευτικών έσπευσαν να υποστηρίξουν με 

εθελοντικές εκπαιδευτικές δράσεις τις δομές.  
Ανάμεσα σε πολλές τέτοιες ομάδες χαρακτηριστική είναι το “Δίκτυο Τέχνης και Δράσης”. Μια 

συλλογικότητα εκπαιδευτικών, καλλιτεχνών, γονέων, μαθητών, βρεθήκαν σε δομές όπως στο Πεδίο 

του Άρεως, τον Ελαιώνα, την πύλη Ε1 του Πειραιά, στην κατάληψη της Μερλιέ, στην Ειδομένη, κ.α 

για να υποστηρίξουν εκπαιδευτικά τα παιδιά των προσφύγων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν εκεί 

πριν ακόμη εγκατασταθούν  ανθρωπιστικές οργανώσεις, σε εντελώς ρευστά περιβάλλοντα και 

διδάξαν σε εντελώς πρωτόγνωρες συνθήκες. Χαρακτηριστικό ήταν το “Σχολείο των μπαλονιών”, 

όπου είχε οργανωθεί στα γραφεία των Αφίξεων του παλαιού Αεροδρόμιο Ελληνικού και είχε τη 

μορφή ενός ανεπίσημου σχολείου  με εργαστήρια δημιουργικής υποστήριξης  για τα παιδιά της 

δομής. 
Όπως λέει η Χριστίνα Νομικού, διευθύντρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δημητρίου και 

ιδρυτικό μέλος της ομάδας: “Τα social media  έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των 

δράσεων, στο κάλεσμα των εθελοντών εκπαιδευτικών, στην ανεύρεση σχολικών ειδών κ.α.. Ειδικά 

εκείνες τις ημέρες με τις  αναρτήσεις μας στο διαδίκτυο αισθανόμασταν πως μοιραζόμασταν με τον 

κόσμο, τους γονείς και τους μαθητές μας, εικόνες που έλεγαν την αλήθεια για τις συνθήκες της ζωής 

των παιδιών που υπηρετούσαμε” (Notia, 2016).  
Τα ΜΜΕ εκείνη την περίοδο έδιναν χώρο σε τέτοιες ομάδες όπως το Δίκτυο Τέχνης Δράσης, 

το Σκασιαρχείο κ.α. για να παρουσιάσουν τις δράσεις τους γύρω από την συμπεριληπτική και 

αντιρατσιστική εκπαίδευση (Αυγή, 2016). 
Το κύμα της τεράστιας κοινωνικής αλληλεγγύης κόπασε στο τέλος της άνοιξης του 2016. 

Καθώς ακολούθησε η περίοδος όπου σχεδιάστηκε το επίσημο εκπαιδευτικό προγράμματα της 

εκπαίδευσης προσφύγων, η θετική  επικοινωνιακή στάση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 
ΜΜΕ, συνεχίστηκε.  Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος μέχρι και την συγκεκριμένη ώρα που 

γράφεται αυτό το κείμενο, υπήρχαν συνεχόμενες αντιδράσεις και αντιστάσεις κυρίως από 

οργανωμένες ακροδεξιές ομάδες πολιτών και κάποιες φορές και γονέων ώστε να διακοπεί ή να 

παρεμποδιστεί η ένταξη των παιδιών αυτών στο ελληνικό σχολείο. Ειδικά το γεγονός του 

εγκλωβισμού σημαντικού προσφυγικού πληθυσμού στη χώρα εξαιτίας της Συμφωνίας της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, είχε ως αποτέλεσμα να μεταβληθεί η στάση ενός μέρους της 

ελληνικής κοινωνίας και να δημιουργηθούν αντιδράσεις. Αν και εκείνες οι αρχικές αντιδράσεις ήταν 
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ολιγάριθμες, πήραν ωστόσο τεράστια δημοσιότητα. Σε αυτήν την περίοδο ορισμένα τηλεοπτικά 

κανάλια αλλά και social media, έδωσαν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, χώρο σε αυτές τις 

μικρές ομάδες και σε ακραίες περιπτώσεις ενίσχυσαν αυτές τις αντιδράσεις και ακόμα διέδωσαν 

ψευδείς και κατασκευασμένες ειδήσεις (Βεντούρα και συν.,σ.74, 2017). 
Εκείνη την περίοδο, εικόνες με παιδιά Τζιχαντιστές δολοφόνους που συμμετείχαν σε 

εγκλήματα και αποτρόπαιες πράξεις, έκαναν συχνά την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο. 
Τον Ιανουάριο του 2017 το αποκορύφωμα των εντάσεων αυτών συνέβη όταν ο υπόδικος πρώην 

βουλευμένης Γιάννης Λαγός εισέβαλε δια της βίας στο σχολείο του Νέου Ικονίου Περάματος όπου  

οι  συνοδοί του, προπηλάκισαν εκπαιδευτικούς και γονείς. Για εβδομάδες βρισκόμασταν σε επαφή 

με την τοπική κοινωνία, τόσο οι Συντονιστές Εκπαίδευσης προσφύγων, όσο και η εκπαιδευτική 

ηγεσία για να εξηγήσουμε και να καθησυχάσουμε την τοπική κοινωνία πως δεν διατρέχουν κίνδυνο 

από αρρώστιες ή από επιθετικές συμπεριφορές των παιδιών προσφύγων. Ωστόσο παρά τους 

τραμπουκισμούς από το Γιάννη Λαγό, σημειώθηκε μια καθολική μεταστροφή των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης υπέρ της εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων (Καθημερινή, 2017). Σε δημοσκόπηση 

που ακολούθησε εκείνες τις ημέρες και συγκεκριμένα την 1-2-2017 από την Metron Analysis και 

που παρουσιάστηκε  κεντρικό δελτίο του ΑΝΤΕΝΝΑ έδειξε πως το 67% των Ελλήνων ήταν υπέρ 

της ένταξης των παιδιών προσφύγων στο ελληνικό σχολείο (Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, 2017). 
Δυστυχώς οι εντάσεις και οι αντιδράσεις στην ένταξη των παιδιών προσφύγων συνεχίστηκαν 

και τα επόμενα χρόνια, συνεχώς από μικρές ομάδες, οι οποίες έπαιρναν χώρο στα τηλεοπτικά μέσα 

τα οποία πάντα μετακινούνταν από το ένα αφήγημα στο άλλο. Έβλεπες στο ίδιο δελτίο ειδήσεων  

τόσο την αναπαράσταση του επικίνδυνου τζιχαντιστή  όσο και του θυματοποιημένου και σε ανέχεια 

πρόσφυγα. Οι σχολικές μονάδες συνέχισαν να δέχονται πίεση όπου σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως 

το ζήσαμε στο Ικόνιο, η παρουσία και η διαμαρτυρία τέτοιων ομάδων ήταν σχεδόν καθημερινή έξω 

από το σχολείο, με καθημερινές μηνύσεις, εξώδικα και βομβαρδισμό με έγγραφα από αιτήματα όπως 

τα παιδιά να μην έρχονται σε επαφή με Έλληνες μαθητές, να μην  χρησιμοποιούν τις τουαλέτες αλλά 

ποτηράκια πλαστικά, κ.α.. Ωστόσο καθώς φαίνεται όλη αυτή η νέα συνθήκη υποχρέωσε τους 

Έλληνες εκπαιδευτικούς να πάρουν θέση. Εκτός από επίσημα σωματεία και συλλόγους, οι 

εκπαιδευτικοί του ελληνικού σχολείου μίλησαν στις ιστοσελίδες των σχολείων τους, στα social 

media, σε εφημερίδες και σε κανάλια. Παρουσίασαν με πείσμα τις δράσεις αλληλεγγύης που 

διοργάνωσαν στα σχολεία τους, χρησιμοποίησαν τα  social media  για εύρεση ρουχισμού και 

παιχνιδιών για τα παιδιά πρόσφυγες  ακόμα και την εποχή οπου τα ακροδεξιά στοιχεία προσπάθησαν 

με επιθετικούς τρόπους να ανακόψουν το κύμα αλληλεγγύης στα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί μίλησαν 

ανοικτά και καταδικάσαν τις συμπεριφορές αυτές. (Βλέπε Παράρτημα στο τέλος της εργασίας  με 

ενδεικτικούς συνδέσμους).  

Συμπεράσματα 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πάντα έπαιζαν ένα σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση της 

ταυτότητας του πρωταγωνιστή της αφήγησης, συγκεκριμένα του πρόσφυγα. Αυτή η επιλογή άλλοτε 

καθορίζει,  εάν η ταυτότητα θα αποτελέσει αιτία σύγκρουσης ή αν θα λειτουργήσει σαν μία “γέφυρα” 

που θα συνδέσει θετικά τον θεατή με το αντικείμενο-πρόσωπο της αφήγησης. Ο μηχανισμός που 

χρησιμοποιούν  εγείρει είτε της ψυχολογικής ταύτισης και της ενσυναίσθησης, είτε μέσω της 

αγανάκτησης και του θυμού (Λαζαρίδης, 2019).  
Στην εκπαιδευτική κοινότητα κατά τα έτη 2015-2018 όπου ο σχεδιασμούς του επίσημου 

προγράμματος ολοκληρώθηκε, τα Μ.Μ.Ε. έπαιξαν  καθοριστικό ρόλο και κινήθηκαν ανάμεσα σε 

αυτούς τους δυο πόλους. Κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την διαπάλη ήταν ο Έλληνας εκπαιδευτικός ο 

οποίος  μαζί με τα παιδιά πρόσφυγες πρωταγωνίστησαν. Στάθηκε ηγετικά και αποφασιστικά, ήρθε 

σε διάλογο και συγκρούστηκε με τις ρατσιστικές δυνάμεις και λειτούργησε ως εκείνος ο 

διανοούμενους της αλλαγής που μίλησαν οι πατέρες της Κριτικής Παιδαγωγικής. Εμπλούτισε τις 

πρακτικές του σχολείου με υλικό που βρήκε διαθέσιμο σε συνεργασία με ανθρωπιστικές οργανώσεις, 
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δημιούργησε δικό του, έδωσε χώρο δυναμικά και έφερε σε πλήρη ορατότητα το δικαίωμα της 

εκπαίδευσης για τα παιδιά που το στερούνται. 
      Στην επόμενη ημέρα μένει παρά να αφουγκραστούμε και να είμαστε σε ετοιμότητα ώστε 

να καταγράψουμε εάν η μάχη που δόθηκε στα τελευταία 4 χρόνια, ήταν ικανή να μεταστρέψει 

πραγματικά τον παλαιό εθνοκεντρικό χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου και να του δώσει μια 

καινούρια ταυτότητα απαλλαγμένη από εθνοκεντρικές προσεγγίσεις . 
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Περίληψη  

Τα δημόσια γλυπτά αντικατοπτρίζουν πτυχές της συλλογικής μνήμης. Η δημιουργία τους 

στοχεύει στη διατήρηση γεγονότων και προσωπικοτήτων του παρελθόντος, συνιστούν έναυσμα για 

τη διέγερση και τη διατήρηση της μνήμης και συμβάλλουν στη συγκρότηση μιας ταυτότητας στο 

παρόν.  
Η μελέτη παρουσιάζει μέρος ενός προγράμματος το οποίο στόχευε να χαρτογραφήσει τα 

δημόσια γλυπτά, να αναδείξει πτυχές της συλλογικής μνήμης, να ανιχνεύσει στο αν και πώς 

συμβάλλουν στη δόμηση της εθνικής συνείδηση και να επισημάνει τον κοινωνικό αντίκτυπό τους. 

Παράλληλα, στόχευε να αποτελέσει ένα συμμετοχικό κανάλι επικοινωνίας με τα μέλη των τοπικών 

κοινοτήτων μέσα από τη δόμηση μίας ψηφιακής γλυπτοθήκης των δημόσιων γλυπτών.  
Βασικές διαπιστώσεις συνιστούν τα εξής:  τα δημόσια γλυπτά αντανακλούν τρόπους δόμησης 

της συλλογικής μνήμης η οποία έχει και τοπικά χαρακτηριστικά. Αυτά, όχι σπάνια, οδηγούν σε 

έριδες. Η τοπική συλλογική μνήμη συμβάλλει στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, τα δημόσια 

υπαίθρια γλυπτά αποτελούν μέσο προσέγγισης του παρελθόντος και νοηματοδότησης του παρόντος 

μίας τοπικής κοινότητας.  
 
Λέξεις κλειδιά: δημόσια γλυπτά, συλλογική μνήμη, ψηφιακή γλυπτοθήκη, τοπική κοινότητα 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Sert, Leger και Giedion  (1958:48) «τα μνημεία είναι ορόσημα τα οποία οι 

άνθρωποι δημιούργησαν ως σύμβολα για τα ιδανικά, τους στόχους και τις πράξεις τους. Έχουν στόχο 

να επιζήσουν πέρα από την περίοδο που τα γέννησε και να συγκροτήσουν την κληρονομιά για τις 

μελλοντικές γενιές. Πρέπει να ικανοποιούν την αιώνια απαίτηση των ανθρώπων για τη μετάφραση της 

συλλογικής τους δύναμης σε σύμβολα». Στο σύνολο των μνημείων που δημιουργεί το άτομο 

εντάσσονται και τα γλυπτά (ανδριάντες, προτομές, υπομνημονικές πλάκες, συμπλέγματα κ.α.) τα 

οποία τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους (δημόσια γλυπτά) του εκάστοτε τόπου και τα οποία 

συνδέονται με το παρελθόν, «τη μετάφραση της συλλογικής δύναμης σε σύμβολα» και αποτελούν 

πολιτισμικά παράγωγα τα οποία κληροδοτούνται στις μελλοντικές γενιές.  
Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τα δημόσια γλυπτά που έχουν σχέση με το ιστορικό παρελθόν 

και περιγράφει την προσπάθεια που καταβλήθηκε για χαρτογράφησή τους στο Ελλαδικό χώρο μέσα 

από την αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 

2. Θεωρητικό μέρος 

Η έννοια της εθνικής ταυτότητας έχει απασχολήσει τους θεωρητικούς οι οποίοι διατύπωσαν 

μία σειρά από απόψεις για τη δόμησή της. Ο Hobsbawn (1983) πιστεύει ότι η δόμηση της εθνικής 

ταυτότητας αφορά την επινόηση «εθνικών» παραδόσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την επίσημη 

υιοθέτηση πρακτικών όπως εθνικών συμβόλων, ύμνων, εμβλημάτων, αγαλμάτων κ.α. και εγγυούνται 
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την αίσθηση της συνέχειας με το ιστορικό παρελθόν. Ο Kedourie (1960) κάνει μνεία για την 

ομοιογένεια με την οποία συνδέεται η εθνική ταυτότητα και η οποία προϋποθέτει την καλλιέργεια 

κοινών ενδιαφερόντων (όπως οι ιστορικές παραδόσεις) στα μέλη ενός έθνους. Τα ενδιαφέροντα αυτά 

«διδάσκουν» τoν ορθό προσδιορισμό της εθνικής κοινότητας. Ο Anderson  (1991) υπερασπίζεται την 

άποψη ότι τα έθνη αποτελούν «φαντασιακές κοινότητες» οι οποίες  δομούνται στη βάση τεχνητών 

(artificial) κοινών πολιτισμικών θεμελίων τα οποία καλλιεργούν την ομοιογένεια. Για την 

καλλιέργεια και τη διάχυσή της χρησιμοποιούνται δημόσια μέσα ώστε να αντιλαμβάνονται τα άτομα 

τους δεσμούς που τους δένουν στο χώρο και στον χρόνο. Για τον Billig (1995) η εθνική ταυτότητα 

περιλαμβάνει «καθημερινές» υπενθυμίσεις των πολιτισμικών προϊόντων τα οποία υφίσταται 

ασυνείδητα παρόντα στις καθημερινές πρακτικές μας. Σε συγκεραμό των παραπάνω, θα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι η εθνική ταυτότητα δομείται στο (δημόσιο) χώρο και στο χρόνο- με έμφαση στο 

παρελθόν- και μέσω πολιτισμικών παραγώγων τα οποία απαρτίζουν συνειδητά ή ασυνείδητα την 

καθημερινότητά μας. Τα δημόσια γλυπτά, κυρίως ιστορικού υπόβαθρου, αποτελούν ένα από τα μέσα 
τα οποία συμβάλλουν στη δόμηση και τη συντήρηση της εθνικής ταυτότητας. 

Η δόμηση και διατήρηση της ταυτότητας, είτε ατομικής είτε εθνικής, περιλαμβάνει ένα εγγενές 

στοιχείο, αυτό της μνήμης (Ricoeur, 2013). Η μνήμη αποτελεί μία μετασχηματιστική λειτουργία των 

προϊόντων των αισθήσεων για να ανταποκριθεί στις παροντικές ανάγκες (Lowenthal, 1985). Όταν 

γίνεται λόγος για το παρελθόν, τότε μέσω της μνήμης (αλλά και της λήθης ως αναφορά σε όσα 

επιλέγονται να ξεχαστούν), το παρελθόν προσαρμόζεται ώστε να καθίσταται το παρόν κατανοητό 

και να επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός του μέλλοντος. Η μνήμη, σύμφωνα με τον Halbwachs (2013), δεν 

αποτελεί αποκλειστικά ατομική υπόθεση αλλά και υπόθεση του συνόλου (συλλογική μνήμη) αφού 

το σύνολο στο οποίο εντάσσεται το άτομο νοηματοδοτεί την όποια μνήμη και την έκφρασή της στο 

χώρο και το χρόνο. Το άτομο και το σύνολο, με βάση τη μνήμη, συσχετίζουν το παρόν με το 

παρελθόν ώστε να συγκροτήσουν τη συλλογική ταυτότητα, η οποία θα καθορίσει το παρόν και θα 

προδιαγράψει το μέλλον τους. Η συγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας βασίζεται στην 

καλλιέργεια κοινών πολιτισμικών δεσμών-υπενθυμίσεων οι οποίες θα εγγυηθούν τη συνέχεια με το 

παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, τα δημόσια μνημεία, συμπεριλαμβανομένων και των γλυπτών, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, αποτελούν μεθοδευμένες, υλικού και οπτικού περιεχομένου, 

πράξεις με σκοπό την καλλιέργεια κοινών υπενθυμίσεων, τη συγκράτηση στη μνήμη γεγονότων και 

εμπειριών του παρελθόντος και την ανάκληση, μέσω μίας συμβολικής αφήγησης, σημαντικών 

σημείων του παρελθόντος (Τσιάρα, 2000).  
Κάθε τόπος, ανεξάρτητα από το χρονοχωρικό προσδιορισμό του, εγκιβωτίζει πληθώρα 

δημοσίων γλυπτών ιστορικού υπόβαθρου προκειμένου να δομήσει και να διατηρήσει την ταυτότητα 

των μελών της. Εάν θεωρηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, η σημαντικότητα των δημόσιων γλυπτών 

για τη δόμηση της ταυτότητας και της καλλιέργειας της μνήμης των μελών ενός τόπου, τότε 

καθίσταται σαφές ότι, τα μέλη της εκάστοτε τοπικής κοινότητας, θα έπρεπε να γνωρίζουν και να 

αξιοποιούν την ύπαρξη και την ταυτότητα αυτών των δημοσίων γλυπτών. Από την άλλη, οι τοπικές 

συλλογικότητες θα έπρεπε να έχουν επιμεληθεί, διαχύσει και επισημάνει στα μέλη τους την 

ταυτότητα των δημοσίων αυτών γλυπτών. Εντούτοις, μελέτες (Βερνίκου, 2019 ·Δρόσου, 2016) 

σχολιάζουν ότι τα μέλη των τοπικών συλλογικοτήτων έχουν περιορισμένη γνώση για αυτά. 

Επιπρόσθετα, η αποσπασματική ή/και η έλλειψη καταγραφή τους, η συχνή βεβήλωσή τους σε 

συνδυασμό με τις έριδες που εγείρουν σηματοδοτούν τη μειωμένη μέριμνα για αυτά και ταυτόχρονα 

ένα ενδιαφέρον πεδίο διερεύνησης.  

3. Το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα «Συλλογική μνήμη και δημόσια γλυπτά» εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020 από την Ομάδα Μαθητείας στην Ιστορία (Ο.Μ.Ι.) που την απαρτίζουν φοιτητές/τριες του 
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Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων5. Το εν λόγω 

πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε τρία μέρη και βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πρώτο μέρος αφορά την 

καταγραφή και χαρτογράφηση των δημόσιων γλυπτών στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το δεύτερο 

μέρος σχετίζεται με τη συγκριτική διερεύνηση και εμβάνθυση στα δημόσια γλυπτά για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων αναφορικά με τη συγκρότηση και διατήρηση της συλλογικής μνήμης/λήθης ενώ το 

τρίτο αφορά την παιδαγωγική αξιοποίηση των δημοσίων γλυπτών στη σχολική πρακτική. Η παρούσα 

εισήγηση παρουσιάζει το πρώτο μέρος του προγράμματος (καταγραφή-χαρτογράφηση).  
Πριν την εκπόνηση του προγράμματος διενεργήθηκε βιβλιογραφική και διαδικτυακή 

αναζήτηση προκειμένου να εντοπιστούν σχετικές μελέτες που ασχολούνται με τα δημόσια γλυπτά 

και κυρίως κατά πόσο τα δημόσια γλυπτά και η ταυτότητά τους είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. 

Διαπιστώθηκε ότι τα δημόσια γλυπτά έχουν απασχολήσει την ακαδημαϊκή έρευνα μέσα από ποικίλες 

οπτικές π.χ. πολιτιστικές σπουδές, μελέτες αρχιτεκτονικής χώρου, καλλιτεχνικές/αισθητικές 

καταγραφές  (Πανόπουλος, κ.α., 2017·Ανδρέου & Βαμβακίδου, 2006) ενώ περιορισμένη ήταν η 

ενασχόληση με το πώς αντανακλώνται οι πτυχές του παρελθόντος (ιστορία) ως σημαινόμενο μέσα 

από τα δημόσια γλυπτά (Τσιάρα, 2000). Επιπρόσθετα, δε βρέθηκε κάποια καταγραφή του συνόλου 

των δημοσίων γλυπτών στον Ελλαδικό χώρο. Οι όποιες προσπάθειες που εντοπίστηκαν ήταν τοπικού 

χαρακτήρα, συχνά μη συστηματικές, ανολοκλήρωτες ή μη επικαιροποιημένες ενώ η διάχυσή τους 

στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα δεν καθίστατο ικανοποιητική. Τέλος, εντοπίστηκαν 

περιορισμένης εμβέλειας προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης των δημοσίων γλυπτών ως μέσα 

προσέγγισης της ιστορικής γνώσης.   Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, τέθηκαν οι στόχοι του 

προγράμματος.   

3.1. Οι στόχοι του προγράμματος 

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να χαρτογραφήσει τα δημόσια γλυπτά στο ελλαδικό χώρο και να 

ερευνήσει πώς αναπαρίσταται το παρελθόν σε τοπικό επίπεδο και να εξάγει συγκριτικά 

συμπεράσματα για ένα ανώτερο επίπεδο (εθνικό) για τη δόμηση και τη διατήρηση της συλλογικής 

μνήμης. Ενδεικτικοί επιμέρους στόχοι του προγράμματος καθίστανται οι ακόλουθοι: 
Δημόσια γλυπτά και Ομάδα Μαθητείας στην Ιστορία 
Να κινητοποιήσει τους εμπλεκόμενους ώστε να ερευνήσουν ποιες πτυχές του ιστορικού 

παρελθόντος μνημονεύονται ή παραλείπονται μέσω υλικών και οπτικών πράξεων σε τοπικό επίπεδο. 
Να προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο διερεύνησης του ιστορικού γίγνεσθαι και να αυξήσει το 

ενδιαφέρον των εμπλεκομένων για τα δημόσια γλυπτά και κατ’ επέκταση για την ιστορική 

εκπαίδευση. 
Να κινητοποιήσει τους εμπλεκόμενους να παράγουν παιδαγωγικό υλικό προς αξιοποίηση στη 

σχολική τάξη προκειμένου τα δημόσια γλυπτά να καταστούν εκπαιδευτικό μέσο για την προσέγγιση 

της τοπικής και γενικής ιστορίας 
Δημόσια Γλυπτά και Τοπική Κοινωνία 
Να κινητοποιήσει τα μέλη των τοπικών συλλογικοτήτων ώστε να αναλάβουν μέριμνα για τα 

δημόσια γλυπτά ιστορικού υπόβαθρου  
Να διερευνήσει τον αντίκτυπο των δημοσίων γλυπτών στη τοπική κοινότητα και το ρόλο τους 

στην καθημερινότητά της 
Να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές συλλογικότητες συντηρούν το ιστορικό τους 

παρελθόν και τις βασικές αρχές στις οποίες δομείται η συλλογική μνήμη/λήθη 
Δημόσια Γλυπτά και Κοινωνία της Πληροφορίας-Επικοινωνίας 
Να αποτελέσει ένα κανάλι διάχυσης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου 

ενδιαφερόμενου κοινού για την αξία των δημοσίων γλυπτών 

 
5 Την Ομάδα Μαθητείας στην Ιστορία απαρτίζουν οι προπτυχιακές φοιτήτριες: Άννα Αλεξάνδρου, Βασιλική Βλαχάκη, 

Νικολέτα Ζήση, Ηλέκτρα-Ηρώ Ζώτου,  Ευανθία Καρανάτσιου, Ελένη Κολοκύθα, Γεωργία Μάνδαλου, Ευδοκία Μπέλλου, Θεοδώρα 
Παναγιωτίδου, Ευαγγελία Πέμα, Ευαγγελία Τζίγκου, Μαρία Φλωράκη, Ιωάννα Χατζηγιαννίδου.  
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Να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων για τα δημόσια γλυπτά 

και να κινητοποιήσει τα μέλη των κοινοτήτων για την καταγραφή τους αλλά και για την ανάληψη 

μέριμνας για αυτά  

3.2. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μεθοδολογική προσέγγιση συμβαδίζει με την απαραίτητη επισήμανση ότι το πρόγραμμα 

εντάσσεται στο πεδίο της ιστορικής εκπαίδευσης και για την οποία στοχεύει να αντλήσει στοιχεία 

και να τα αξιοποιήσει εκπαιδευτικά. Έτσι, για την εκπόνηση του πρώτου μέρους του προγράμματος 

χρησιμοποιήθηκε η επιτόπια οπτική έρευνα σε συνδυασμό με την πραγματολογική περιγραφή. 

Αρχικά, δομήθηκε ένα πρωτόκολλο καταγραφής για κάθε ένα δημόσιο γλυπτό ιστορικού υπόβαθρου. 

Το πρωτόκολλο απαρτιζόταν από τέσσερις ενότητες: α. Περιγραφή του γλυπτού (τι αναπαρίσταται, 

μέγεθος, υλικό, τίτλος, επιγραφές, έτος αποκαλυπτηρίων, τοποθεσία) β. Πατρότητα του γλυπτού 

(ποιος το φιλοτέχνησε-στοιχεία του γλύπτη) γ. Σχέση με την ιστορία (πληροφορίες για το ιστορικό 

γεγονός/πρόσωπο που αναπαρίσταται) δ. Σχέση με την κοινωνία (σχέση της τοπικής κοινωνίας με το 

δημόσιο γλυπτό, εορταστικές τελετές, βανδαλισμοί, σημείο τοπικών εκδηλώσεων κ.α.). 

Επιπρόσθετα, υπήρχε η δυνατότητα να ενσωματωθούν στο πρωτόκολλο καταγραφής και 

παρατηρήσεις για πληροφορίες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις παραπάνω ενότητες. Το 

πρωτόκολλο δοκιμάστηκε πιλοτικά πριν την ευρεία εφαρμογή του. Για τη συμπλήρωση του 

πρωτοκόλλου απαιτήθηκε η επιτόπια οπτική έρευνα προκειμένου να αντληθούν στοιχεία. Η Ο.Μ.Ι 

πραγματοποίησε επιτόπιες αυτοψίες για την καταγραφή των πληροφοριών και για τη φωτογραφική 

αποτύπωση της σημερινής κατάστασης των γλυπτών. Επιπρόσθετα, προέβη σε βιβλιογραφική και 

διαδικτυακή αναζήτηση καθώς και σε μελέτη δημοσιογραφικών πηγών και κριτικών σχετιζόμενων 

με το κάθε δημόσιο γλυπτό πριν την ολοκλήρωση της καταγραφής. Κάθε πρωτόκολλο ανέφερε τις 

πηγές άντλησης των πληροφοριών και συνοδευόταν από φωτογραφικό υλικό. Τα πρωτόκολλα 

καταγραφής συλλέχτηκαν και ταξινομήθηκαν με βάση τον τόπο (πόλη/χωριό/περιοχή) που βρίσκεται 

κάθε γλυπτό.  
Δεδομένου ότι στόχος αυτού του μέρους του προγράμματος είναι η συμπόρευσή του αλλά και 

η ενσωμάτωσή του στην κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, δημιουργήθηκε ένας 

ιστότοπος με τον τίτλο DigitalGlyptotheque (Ψηφιακή Γλυπτοθήκη) ο οποίος μπορεί να ανακτηθεί 

στη διεύθυνση www.digitalglyptotheque.gr. Σκοπός του ιστότοπου ήταν ο συγκερασμός και η 

δημοσιοποίηση των καταγραφών σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να αποτελέσει ένα κανάλι 

πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για τα δημόσια γλυπτά. Ο ιστότοπος σχεδιάστηκε ώστε να 

πληροφορήσει για το πρόγραμμα αλλά για τα δημόσια γλυπτά τα οποία υφίστανται σε κάθε τόπο. 

Επιπρόσθετα, λόγω του μεγάλου εύρους των καταγραφών και της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς 

της τοποθεσίας των δημοσίων γλυπτών ο ιστότοπος δομήθηκε ώστε να αποτελέσει ένα κανάλι 

επικοινωνίας με κάθε ενδιαφερόμενο με σκοπό να συνεισφέρει στο πρόγραμμα. Το παραπάνω 

πρωτόκολλο καταγραφής αναρτήθηκε στον ιστότοπο συνοδευόμενο με την πρό(σ)κληση για 

συνεισφορά μελών της εκάστοτε τοπικής συλλογικότητας στην καταγραφή και χαρτογράφηση. Ένα 

άλλο, εξίσου σημαντικό στοιχείο, αποτελεί η συλλογή, ενσωμάτωση και δημοσιοποίηση διδακτικών 

προτάσεων για αξιοποίηση των δημοσίων γλυπτών στη σχολική πρακτική για την οποία υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη στον ιστότοπο.  
Σε ένα δεύτερο στάδιο, και προκειμένου να ανταποκριθούμε στις επιταγές της ψηφιακής 

ιστορίας αλλά και της πληροφορίας, σχεδιάστηκε η δημιουργία μίας εφαρμογής για κινητές συσκευές 

(mobile application) με τον ίδιο τίτλο (digitalglyptotheque). Η εφαρμογή συγκεντρώνει τα 

πλεονεκτήματα των εφαρμογών για κινητές συσκευές και παρέχει τη δυνατότητα, πέρα από τους 

ενδιαφερόμενους, και στους εκάστοτε επισκέπτες ενός τόπου να ενημερωθούν άμεσα για την 

ταυτότητα των δημοσίων γλυπτών τα οποία συχνά κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους στις περιηγήσεις 

τους αλλά η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους δεν είναι απρόσκοπτη.  
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Με τα παραπάνω δίνεται άμεσα και έμμεσα η δυνατότητα αποκάλυψης πτυχών της τοπικής 

ιστορίας αλλά και της σημαντικότητας των γεγονότων/προσώπων του παρελθόντος που αποδίδει ο 

εκάστοτε τόπος και καθορίζουν το προφίλ και την ταυτότητά του.      

 3.3. Η σημασία του προγράμματος 

Η σημασία του προγράμματος μπορεί να αναζητηθεί σε τρία πεδία: Το εν λόγω μέρος του 

προγράμματος συμβάλλει στην ιστορική κουλτούρα μας. Σύμφωνα με τον Rusen η ιστορική 

κουλτούρα (historical culture) περιλαμβάνει την πληθώρα των τρόπων με τους οποίους καλλιεργείται 

η ιστορική συνείδηση σε μία κοινωνία. Σε αυτή συγκαταλέγονται πέρα από το θεσμό της εκπαίδευσης 

και τις εκφάνσεις του (εγχειρίδια, προγράμματα κτλ), μουσεία, εκθέσεις, πολιτιστικοί οργανισμοί, τα 

μέσα ενημέρωσης, οι επετειακές εκδηλώσεις και τα πολιτιστικά στοιχεία και οι δημόσιες εκφάνσεις 

τους  (Carretero et al, 2017). Αυτή συνδέεται με τη δόμηση της εθνικής ταυτότητας όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω από τους Halbwachs (2013), Anderson (1991) και Lowenthal (1985), υπό 

την άποψη της καλλιέργειας κοινών πολιτιστικών δεσμών-υπενθυμίσεων. Το πρόγραμμα αυτό 

συμβάλλει στην καταγραφή μέρους αυτών των δεσμών-υπενθυμίσεων μέσω της προσπάθειας 

καταλογογράφησης των δημοσίων γλυπτών. Ταυτόχρονα συνεισφέρει στη σημασία την οποία 

απέδωσε ο Nora (1989) στη μνήμη με την εισαγωγή του όρου «συλλογική μνήμη» ο οποίος αφορά 

«αυτό που μένει από το παρελθόν στο πλαίσιο του βιώματος των ομάδων» ή «ως αυτό που οι ομάδες 

δημιουργούν με το παρελθόν τους» προσφέροντας τις βάσεις για να χαρτογραφηθεί το βίωμα των 

ομάδων ή τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές συλλογικότητες συνδιαλέγονται υλικά και οπτικά με το 

παρελθόν.  
Αναφορικά με τις σύγχρονες συνθήκες, η δημιουργία του ιστότοπου και της εφαρμογής 

συμπορεύεται με τις εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής ιστορίας (digital history). Σύμφωνα με τους 

Seefeldt και Thomas, η ψηφιακή ιστορία αποτελεί ψηφιοποίηση των διασωζόμενων προϊόντων του 

παρελθόντος με τη διαμεσολάβηση των νέων τεχνολογιών αλλά και η δημιουργία ενός πλαισίου 

μέσω της τεχνολογίας για τα άτομα να βιώνουν, να ενημερώνονται και να παράγουν υλικό με άξονα 

ένα ιστορικό θέμα (Seefeldt & Thomas, 2009). Η παρούσα προσπάθεια προσφέρει τη δυνατότητα 

δημιουργίας μίας ψηφιακής κοινότητας ενδιαφερόμενων για τα δημόσια γλυπτά ιστορικού 

υπόβαθρου μέσω του συμμετοχικού της χαρακτήρα και αλλά και της δημιουργίας της ψηφιακής 

γλυπτοθήκης όπου συγκεντρώνονται τα δημόσια γλυπτά από όλες τις πλευρές του ελλαδικού χώρου. 
Συμβάλλει στο διάλογο μεταξύ της δημόσιας και της «επίσημης», ακαδημαϊκής ιστορίας. Εάν 

θεωρηθεί ότι η επίσημη και η ακαδημαϊκή ιστορία παράγεται από και για ένα περιορισμένο 

αναγνωστικό κοινό, η δημόσια ιστορία στοχεύει «στην πληροφόρηση, στην υψηλή εκλαΐκευση και τη 

μαζική ιστορική εγγραμματοσύνη, στην καταγραφή της τραυματικής μνήμης, στη συσχέτιση μνήμης και 

ταυτότητας, στην ιστορική αφύπνιση, στην ψυχαγωγία και την καλλιέργεια ενός κοινού που δεν είχε 

ποτέ προηγουμένως επαφή και ενδεχομένως να μην έχει και κανένα ενδιαφέρον για την επιστημονική 

διάσταση της ιστορίας»  (Ανδρέου κ.α., 2015:12). Το συγκεκριμένο πόνημα προσφέρει ένα βήμα για 

να ανιχνευτεί η σχέση μνήμης και ταυτότητας, να προσεγγίσει ένα κοινό που δεν είχε πρότερη επαφή 

με τα δημόσια γλυπτά με έναν εκλαϊκευμένο, κατά μία έννοια τρόπο, ο οποίος μοιράζεται 

χαρακτηριστικά από την ακαδημαϊκή ιστορία. Από ερευνητική άποψη, η καταγραφή και 

χαρτογράφηση συμβάλλει ώστε να διερευνηθούν σε βάθος τα δημόσια γλυπτά και να προκύψουν 

συγκριτικά δεδομένα αλλά και να ανακύψουν προοπτικές παιδαγωγικής αξιοποίησης σε 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

3.4. Διαπιστώσεις για το πρόγραμμα 

Λόγω της γεωγραφικής διασποράς των δημοσίων γλυπτών που φιλοδοξεί να καλύψει το 

πρόγραμμα, η περάτωσή του δεν αποτελεί ένα εύκολο εγχείρημα. Απαιτεί χρόνο αλλά και 

συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή μια και ο αριθμός και η ταυτότητα των δημοσίων 

γλυπτών αυξάνει καθημερινά. Από την άλλη πλευρά, είναι αναγκαία η καταγραφή και η 

χαρτογράφηση των δημοσίων γλυπτών προκειμένου να υπάρξει ένας (ψηφιακός) χάρτης/κατάλογος 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

143 

των υλικών και οπτικών αναπαραστάσεων της μνήμης στην εκάστοτε τοπική κοινότητα. Χωρίς αυτή 

την καταγραφή δεν θα είμαστε σε θέση να εξάγουμε συμπεράσματα για τον τρόπο διατήρησης, 

συντήρησης  και εξέλιξης της τοπικής συλλογικής μνήμης.  
Από τις μέχρι τώρα καταγραφές, την εμπειρία και την απήχηση του προγράμματος μπορούμε 

να εξάγουμε τα ακόλουθα: 
Η ενασχόληση με τα δημόσια γλυπτά είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον αριθμό τους. Παρόλο 

που η παρουσία τους σε τοπικό επίπεδο είναι γνωστή στα μέλη της περιοχής, η ταυτότητά τους 

παραμένει λίγο ή πολύ άγνωστη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε απόσπασμα της αξιολόγησης του 

προγράμματος που έγινε από μέλος της Ο.Μ.Ι.: «Ζω στα Γιάννενα από μικρή και κάθε φορά που 

περπατάω μέσα στην πόλη πολλές φορές το βλέμμα μου πέφτει πάνω στα αγάλματα, τις προτομές και 

τους ανδριάντες ανθρώπων. Συνήθως δεν σταματάω να δω ποιον απεικονίζει, εκτός αν μου προκαλέσει 

πολύ εντύπωση και τότε κοιτάω το όνομά του και ότι συμπεριλαμβάνεται στο βάθρο του, που και πολλές 
φορές δεν φαίνεται κιόλας. Ποτέ όμως δεν ψάχνω περισσότερες πληροφορίες ή στοιχεία για αυτό ή για 

τα ιστορικά γεγονότα με τα οποία συνδεόταν. Η ενασχόληση αυτή μου έδωσε το έναυσμα για μια εκτενή 

έρευνα γύρω από τα μνημεία, την τοποθέτησή τους στον χώρο και την σύνδεσή τους με την ιστορία τόσο 

του τόπου, όσο και της Ελλάδας γενικότερα.» (Χ.Α.). Το παραπάνω απόσπασμα παρέχει εχέγγυα για 

την εκπλήρωση των στόχων που τέθηκαν και αφορούσαν τα μέλη της Ο.Μ.Ι. και την ενίσχυση της 

ιστορικής παιδείας των εμπλεκόμενων. Ταυτόχρονα, σηματοδοτήθηκε ότι η ενασχόληση με τα 

δημόσια γλυπτά μπορεί να επιφέρει πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη. 
Σε σχέση με την τοπική κοινωνία, διαπιστώθηκε ότι το εγχείρημά μας είχε απήχηση σε ένα 

κοινό ποικίλου υπόβαθρου. Πέρα από τους φοιτητές/τριες που ενεπλάκησαν, τόσο απλοί κάτοικοι 

των περιοχών, εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, αρχιτέκτονες, τοπικοί ιστορικοί κ.α. βρήκαν τον 

ιστότοπο ως ένα αξιόλογο σημείο πληροφόρησης αλλά και ένα βήμα συμμετοχής και έκφρασης. Η 

ανταπόκριση που είχε ο ιστότοπος σηματοδοτεί την κινητοποίηση των μελών των τοπικών 

συλλογικοτήτων και την ευαισθητοποίησή τους γύρω από τα δημόσια γλυπτά. Μέσα από τις 

καταγραφές αναδείχθηκαν θέματα τα οποία αναδείχθηκαν στις τοπικές κοινωνίες σε σχέση με το 

εκάστοτε γλυπτό όπως φιλονικίες, έριδες μεταξύ τοπικών ενώσεων και αρχών αλλά και ζητήματα 

βεβηλώσεων και εγκατάλειψης. 
Η επισκόπηση των δημόσιων γλυπτών μέσα από τις σελίδες της DigitalGlyptotheque και η 

συγκριτική θέασή τους, οδηγεί σε ποικίλα συμπεράσματα και ανοίγει περαιτέρω πεδία ενασχόλησης. 

Μία από τις διαπιστώσεις αποτελεί το αρσενικό γένος των δημόσιων γλυπτών (η πλειοψηφία των 

γλυπτών απεικονίζει άνδρες) ενώ συγκριτικά οι γυναικείες μορφές υστερούν. Έννοιες όπως της 

ελευθερίας, της ειρήνης κτλ, όντας από το γένος τους θηλυκές, αναπαρίστανται με την εμπλοκή 

τουλάχιστον μίας γυναικείας μορφής. Μία περαιτέρω μελέτη στο ζήτημα αυτό θα μπορούσε να 

αποδώσει ενδιαφέροντα κοινωνιολογικά-ανθρωπολογικά αποτελέσματα. Ένας σημαντικός αριθμός 

προσωπικοτήτων απαντάται σε πολλές περιοχές της χώρας. Συνήθως πρόκειται για πρόσωπα τα 

οποία έχουν πρωταγωνιστήσει στην εθνική ιστορία ενώ δε λείπουν και οι προσωπικότητες και τα 

γεγονότα τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντική επανάληψη αναπαράστασης, παρά συνδέονται με 

την τοπική ιστορία. Ακόμα και στις συνεχείς επαναλήψεις ο τρόπος αναπαράστασης ποικίλει τόσο 

από καλλιτεχνικής άποψης αλλά και χώρου και τρόπου αναπαράστασης. Η εμβάνθυση σε αυτό το 

πεδίο μπορεί να αποφέρει σημαντικά ευρήματα. Ο ρόλος των τοπικών συλλόγων και ενώσεων για 

την τοποθέτηση ενός γλυπτού καθίσταται σημαντικός αφού συχνά η δημιουργία του χρηματοδοτείται 

από αυτούς ενώ άλλες φορές εμπεριέχει φιλονικίες σε τοπικό επίπεδο. Η εμβάνθυση και η συλλογή 

δεδομένων για αυτά τα ζητήματα μπορεί να αποδώσει σημαντικά νοήματα για τη δόμηση της κάθε 

κοινωνίας και για την ταυτότητα που υιοθετεί να καλλιεργήσει στα μέλη της.  

4. Αντί επιλόγου 

Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσίασε το πρώτο μέρος του προγράμματος με τον τίτλο 

«Συλλογική μνήμη και δημόσια γλυπτά» το οποίο έχει ως σκοπό να καταγράψει τα δημόσια γλυπτά 

ιστορικού υπόβαθρου στον ελλαδικό χώρο. Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να εμπνεύσει και να εμπλέξει τα 
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μέλη των τοπικών συλλογικοτήτων στην προσπάθεια αυτή και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της 

κοινωνίας της πληροφορίας ώστε να δημιουργήσει μία ψηφιακή κοινότητα ενδιαφερομένων για 

αυτά. Απώτερος στόχος είναι η μελέτη της δόμησης και καλλιέργειας της συλλογικής μνήμης, μίας 

μνήμης η οποία δεν παραμένει στατική αλλά μεταβάλλεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις 

εκάστοτε συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε ένα στενό τοπικό αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. 

Από άλλη οπτική, προσπαθεί να ανιχνεύσει την πολιτισμική δυναμική η οποία υφίσταται μεταξύ του 

ατόμου, της ομάδας κα της κοινωνίας μέσω αναπαραστάσεων του παρελθόντος.  
Τα δημόσια γλυπτά ιστορικού υπόβαθρου αποτελούν τυπικά έναν στατικό και άναρθρο σύνολο 

πολιτισμικών παραγώγων τα οποία εγκιβωτίζονται στην καθημερινότητα του έναρθρου και 

ενεργητικού συνόλου ενός τόπου. Εντούτοις, η οπτική τους υπόσταση συνδιαλέγεται με το παρελθόν 

και το παρόν και μεταδίδει μηνύματα που στοχεύουν στην αμεσότερη επαφή με το παρελθόν, τη 

συναισθηματική εμπλοκή με την ιστορική πραγματικότητα αλλά και την ενσωμάτωση με το 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Κάθε άτομο προβαίνει στην ερμηνεία και υιοθέτηση αυτών των μηνυμάτων 

μέσα από τα προσωπικά και κοινωνικά του συμφραζόμενα. Επομένως, η μελέτη τους θα μπορέσει 

να διαφωτίσει τον τρόπο μετασχηματισμού τους, τον τρόπο δόμησης της ατομικής αλλά και της 

συλλογικής ταυτότητας. Για την πραγμάτωση του στόχου αυτού, είναι απαραίτητη η καταγραφή και 

χαρτογράφησή τους. Το πόνημα αυτό έρχεται να συμβάλει στο σημείο αυτό.  
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Περίληψη 

Ένα από τα μέσα κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι τα παιδικά περιοδικά, τα οποία όπως και 

γενικότερα ο περιοδικός τύπος προβάλλουν τις κοινωνικές αξίες, τα πρότυπα και τις ιδεολογικές 

τάσεις της εποχής τους. Συγχρόνως συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς μια από τις 

κύριες λειτουργίες τους είναι η διαπαιδαγώγηση των νέων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα παιδικά 

περιοδικά αποτελούν μεταξύ άλλων και έναν από τους φορείς προώθησης της εθνικής ιδεολογογίας 

και της καλλιέργειας εθνικής συνείδησης, δηλαδή του κυρίαρχου ιδεολογικού προσανατολισμού της 

πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας των εθνικών κρατών της νεωτερικότητας. Σκοπός του άρθρου 

είναι να διερευνήσει τον ρόλο των παιδικών περιοδικών στη δίαχυση της εθνικής ιδέας, εστιάζοντας 

σε δύο αυτά, στον «Παιδικό Αστέρα» και τον «Ελληνόπαιδα», τα οποία εκδίδονταν στην Αθήνα κατά 

τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων. 
 
Λέξεις κλειδιά: παιδικά περιοδικά, Παιδικός Αστήρ, Ελληνόπαις, εθνική παιδεία, Βαλκανικοί 

Πόλεμοι 

1. Εισαγωγικά 

Τα περιοδικά που απευθύνονται σε παιδιά, όπως και ο περιοδικός τύπος στην πλειονότητά του, 

λειτουργούν ως μέσα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς προβάλλουν κοινωνικά και ιδεολογικά 

πρότυπα, αλλά και ιδανικά μέσα από την ύλη που επιλέγουν να περιλάβουν στις σελίδες τους 

(Κανατσούλη, 1997:115) 6. Στοχεύοντας συγχρόνως όχι μόνο στην ψυχαγωγία, αλλά και στη 

διαπαιδαγώγηση των νέων συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βαθμό, ανάλογα με το περιοδικό και την εποχή. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, όταν το περιοδικό 

δίνει βήμα στο αναγνωστικό του κοινό δημοσιεύοντας δικά του κείμενα, έχοντας στήλη 

αλληλογραφίας, διαγωνισμών κτλ., η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση είναι πιο ουσιαστική και 

αμφίδρομη. Με αυτές τους τις ιδιότητες λοιπόν, τα παιδικά περιοδικά αποτελούν μεταξύ άλλων και 

 
6 Η Κανατσούλη τονίζει ότι το παιδικό περιοδικό «…είναι φυσικό να καθρεπτίζει την ταυτότητα της 

εποχής του και να προβάλλει το πολιτιστικό, κοινωνικό, παιδαγωγικό, ιδεολογικό πιστεύω μιας μεγάλης μερίδας 
της κοινωνίας, ενώ κάποιες φορές μπορεί να παίζει ρόλο ανταγωνιστικό προς μια αντίπαλη ιδεολογία μιας άλλης 

κοινωνικής μερίδας». 
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έναν από τους μηχανισμούς διάχυσης της εθνικής ιδέας και συνακόλουθα της καλλιέργειας εθνικής 

συνείδησης, δηλαδή του κυρίαρχου ιδεολογικού προσανατολισμού της πολιτικής και κοινωνικής ελίτ 

των εθνικών κρατών της νεωτερικότητας. Το εθνικό αυτό ιδεολόγημα είναι απαραίτητο για την 

επίτευξη συνοχής και ομοιογένειας μεταξύ των πολιτών των εθνών-κρατών, δεδομένου ότι τόσο η 

ίδρυση όσο και η διατήρησή τους στηρίζονται στην πολιτική αρχή του εθνικισμού σύμφωνα με την 

οποία η πολιτική και η εθνική επικράτεια οφείλουν να συμπίπτουν (Gellner, 1992:13· Hobsbawm, 
1994:22· Άντερσον, 1997:26)7. Επομένως, για να εδραιώσουν την εθνική ενότητα η πολιτική και 

πνευματική ηγεσία χρησιμοποιούν διάφορους θεσμούς, μεταξύ των οποίων η εκπαίδευση κατέχει 

κύρια θέση (Κιτρομηλίδης, 2003:78-80· Φραγκουδάκη, Δραγώνα, 1997). Με σκοπό λοιπόν να 

εξετάσει με ποιους τρόπους λειτουργεί η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, η παρούσα 

ανακοίνωση εστιάζει σε δύο ενδεικτικά παραδείγματα, δηλαδή σε δύο παιδικά περιοδικά που 

εκδίδονταν στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων (1912-1913), εποχή έξαρσης 

των αλυτρωτικών προσδοκιών και εθνικής ανάτασης λόγω των σημαντικών στρατιωτικών επιτυχιών 

στα πεδία των μαχών. Πρόκειται για τον «Ελληνόπαιδα» και τον «Παιδικό Αστέρα», τα οποία είχαν 

ως κύρια επιδίωξη τη διαμόρφωση του χρηστού και ωφέλιμου για την πατρίδα πολίτη.8 

2. Ο «Παιδικός Αστήρ» 

2.1. Η φυσιογνωμία και η απήχηση του περιοδικού 

Ο «Παιδικός Αστήρ» κυκλοφορούσε στην Αθήνα από την 1η Οκτωβρίου 1911 μέχρι και τις 20 

Δεκεμβρίου του 1913. Εκδότης του ήταν ο Δημήτριος Δημητράκος (Λήμμα, 1990:265-266). Ήταν 

αρχικά δεκαπενθήμερος και κατόπιν δεκαήμερος. 
Ο σκοπός της έκδοσης δεν αναφερόταν στο πρώτο τεύχος του περιοδικού ως προγραμματική 

δήλωση ως είθισται. Γνωστοποιήθηκε όμως στο αναγνωστικό κοινό μέσω μιας διαφημιστικής 

καταχώρησης στην εφημερίδα «Εμπρός» (1911): «Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. Παιδικὸν καὶ 

Οἰκογενειακὸν 15ήμερον περιοδικὸν εκδίδεται ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου. Φαιδρὸς καὶ ζωηρὸς ὅπως εἶνε ὁ 

παιδικὸς Ἀστὴρ πλήρης καλλιτεχνικῶν εἰκόνων, παιγνιδίων, αἰνιγμάτων κλπ. θὰ γίνῃ ἀνάρπαστος ἀπὸ 

ὃλα τὰ παιδιὰ. Τὸ Μυθιστόρημὰ του ἡ «Τελευταία Σπαρτιᾶτις» παρουσιάζει πρὸ τῶν ὃμμάτων τῶν 

μικρῶν κατὰ τρόπον τερπνότατον, τὸν ὑπεράνθρωπον ἀγώνα τῶν πατέρων των τοῦ 21. Σκοπὸς τοῦ 

«Παιδικοῦ Ἀστέρος» ἡ διὰ τοῦ τερπνοῦ μόρφωσις τοῦ χρηστοῦ πολίτου, τοῦ γενναίου στρατιώτου, τοῦ 

φιλοστόργου οἰ-κογενειάρχου τῆς αὒριον...». Επομένως επιδίωξη του περιοδικού ήταν εκτός από την 

ψυχαγωγία, να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ώστε μεγαλώνοντας να γίνουν χρηστοί 

πολίτες, γενναίοι στρατιώτες και καλοί οικογενειάρχες. 
Η ύλη του «Παιδικού Αστέρα» χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία. Φιλοξενεί 

μυθιστορήματα, μικρά και μεγαλύτερα διηγήματα, εικονογραφημένα παραμύθια, άρθρα 

πραγματογνωσίας όπως τα ονόμαζε, σχετικά με τη γεωγραφία, την ιστορία και τη φυσική, ποιήματα, 

μαγικές εικόνες, πνευματικές ασκήσεις, διαγωνισμούς, αλληλογραφία, εικόνες, χάρτες, λόγια των 

παιδιών κτλ.  
Η «ΣΕΛΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΛΗΣ» ήταν εξαρχής ο χώρος επικοινωνίας του εκδότη με τους 

αναγνώστες, ο οποίος μέσα από το εφεύρημα της Θείας Καλής και των ανιψιών της, θέλησε να δώσει 

πιο οικείο και φιλικό τόνο στην επαφή του περιοδικού με το κοινό του και να δημιουργήσει πιο στενή 

σχέση μεταξύ τους. Η Θεία Καλή εκτός από τη διαχείριση της αλληλογραφίας, δημοσίευε σε κάθε 

τεύχος τους διαγωνισμούς της «Μαγικής εικόνας» και των «Πνευματικών Ασκήσεων» καθώς και τις 

λύσεις τους. Αποφάσιζε επίσης ποιες από τις εργασίες που έστελναν οι αναγνώστες ήταν κατάλληλες 

προς δημοσίευση στην ειδική Σελίδα Συνεργασίας Αναγνωστών.  

 
7 Οι περισσότεροι θεωρητικοί του εθνικισμού, παρά τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 

προσεγγίζουν το πολύπλευρο αυτό φαινόμενο συμφωνούν ως προς την πολιτική του διάσταση. 
8 Το παρόν άρθρο στηρίχθηκε στην έρευνα που πραγματοποίησα για την εκπόνηση της διδακτορικής 

μου διατριβής (Τσουρής, 2020). 
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Ως προς την εικονογράφηση, που ήταν κατά το πλείστον ασπρόμαυρη, ήταν υποστηρικτική της 

ύλης με εξαίρεση τις φωτογραφίες από τις εξελίξεις στα μέτωπα των δύο βαλκανικών πολέμων, οι 

περισσότερες από τις οποίες ήταν εμβόλιμες και χωρίς συνάφεια με τα συμφραζόμενα.  
Όσο αφορά τώρα τη διάχυση του «Παιδικού Αστέρα» στην κοινωνία, μόνο έμμεσα μπορούμε 

να εξάγουμε συμπεράσματα μέσα από το τιράζ του περιοδικού, για το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε 

ακριβείς πληροφορίες. Διαθέτουμε μόνο μια έμμεση ένδειξη για τον αριθμό αυτών που πλήρωναν 

συνδρομή, η οποία προέρχεται από τους λαχνούς που συμμετείχαν στην πρώτη κλήρωση του ετήσιου 

λαχείου για τους ετήσιους συνδρομητές του «Παιδικού Αστέρα» (Παιδικός Αστήρ, 1913α:9).  

Γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν 5213 αποδείξεις, οι οποίες όμως δεν αντιστοιχούν όλες σε ξεχωριστούς 

συνδρομητές με δεδομένο ότι αφορούσαν τους ετήσιους συνδρομητές δύο ετών (Παιδικός Αστήρ, 

1912στ:240), καθώς και τις τρίμηνες και εξάμηνες συνδρομές. Επομένως είναι βέβαιο ότι στον ίδιο 

συνδρομητή αναλογούσαν περισσότερες της μιας αποδείξεις. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούμε να 

υπολογίσουμε τον ακριβή αριθμό των συνδρομητών, κάνοντας όμως μερικές προσθαφαιρέσεις 

θεωρούμε ότι αυτοί πρέπει να ήταν πάνω από 2.5009. 
Ο «Παιδικός Αστήρ» πωλούνταν όμως και σε μεμονωμένα τεύχη στο βιβλιοπωλείο του 

Δημητράκου, καθώς και σε άλλα σημεία στην Αθήνα και την επαρχία (Παιδικός Αστήρ, 1911:32). 

Επίσης αποστέλλονταν ταχυδρομικά σε πολλές πόλεις του εξωτερικού όπου υπήρχαν ομογενείς 

συνδρομητές, όπως στο Χαρτούμ, το Γιοχάνεσμπουργκ, το Σίδνεϋ, την Καλκούτα, το Τόκιο, τη Νέα 

Υόρκη κ.ά. (Παιδικός Αστήρ, 1912γ:128).  
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις ενδείξεις για τον αριθμό των συνδρομητών, τα στοιχεία για τον 

τρόπο διακίνησής του, καθώς και το γεγονός ότι ασφαλώς το περιοδικό δεν το διάβαζε μόνο ο 

αγοραστής του, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και η οικογένειά του ή οι φίλοι του, θεωρούμε ότι ο 

«Παιδικός Αστήρ» είχε αρκετή απήχηση στην ελληνική κοινωνία και ενδεχομένως και στην 

ομογένεια. Οφείλουμε εδώ να επισημάνουμε ότι ο Δημητράκος, άγνωστο για ποιους λόγους, δεν είχε 

καταφέρει να πάρει επίσημη έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για τη διάθεση του περιοδικού στα 

σχολεία, η οποία θα μπορούσε να δώσει μεγάλη ώθηση στις πωλήσεις του στο μαθητικό πληθυσμό. 

2.2. Ο «Παιδικός Αστήρ» και η Μεγάλη Ιδέα 

Η εντύπωση που δημιουργείται ξεφυλλίζοντας τον «Παιδικό Αστέρα» δεν είναι ότι έχουμε στα 

χέρια μας ένα εθνικιστικό περιοδικό. Τα κείμενα εθνικού περιεχομένου δεν αποτελούν μεγάλο 

ποσοστό επί του συνόλου της ύλης του παρότι παρατηρείται, όπως είναι αναμενόμενο, αισθητή 

αύξηση των σχετικών δημοσιεύσεων μετά την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων και για όσο 

χρονικό διάστημα διαρκεί η κυκλοφορία του περιοδικού, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 

υποβαθμίζονται οι άλλες διαστάσεις της ψυχαγωγικής και παιδαγωγικής φυσιογνωμίας του 

περιοδικού. 
Να επισημάνουμε επίσης ότι συγκρίνοντας τα συστατικά του εθνικού λόγου που εμφανίζονται 

στην ύλη που επέλεγε αποκλειστικά ο εκδότης και στα κείμενα των αναγνωστών που δημοσιεύονταν 

στη Σελίδα Συνεργασίας Αναγνωστών δεν παρατηρούμε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. 
Καταρχήν κυρίαρχη θέση στον εθνικό λόγο του «Παιδικού Αστέρα» κατέχει η πεποίθηση της 

ιστορικής συνέχειας του έθνους, η οποία αποτυπώνεται όχι μόνο στα δύο μεταφρασμένα από τα 

γαλλλικά μυθιστορήματά του, στην «Τελευταία Σπαρτιάτισσα» και στο «Κρητικόπουλο», τα οποία 

προβάλλουν τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις για τους αρχαίους και τους νέους Έλληνες και την άμεση 

σχέση τους, αλλά και σε άρθρα όπως η «ΓΡΑΦΗ», το οποίο έχει ως θέμα του τη συνέχεια της 

 
9 Από το σύνολο των 5213 αποδείξεων οι 1413 αφορούσαν ετήσιους συνδρομητές και οι 3800 

αποδείξεις αφορούσαν τρίμηνους και εξάμηνους συνδρομητές. Επειδή όμως επρόκειτο για συνδρομές δύο 

ετών, και επειδή δεν γνωρίζουμε πόσες από αυτές αντιστοιχούσαν στον ίδιο συνδρομητή είναι δύσκολο να 

κάνουμε ασφαλή εκτίμηση. Θεωρούμε πολύ πιθανό πάντως ότι κατά τη δεύτερη χρονιά της κυκλοφορίας του 
περιοδικού οι ετήσιοι συνδρομητές του θα ήταν τουλάχιστον 800 και οι υπόλοιποι τουλάχιστον 1700, δηλαδή 

συνολικά το λιγότερο 2500. 
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ελληνικής γλώσσας (Παιδικός Αστήρ, 1913β:73), καθώς και στα αποσπάσματα από το βιβλίο 

«Χαρακτήρες» του Θεόφραστου, για να φανεί η ομοιότητα στο χαρακτήρα μεταξύ νέων και αρχαίων 

Ελλήνων, όπως επισήμαινε ο εκδότης (Παιδικός Αστήρ, 1913δ:153). Μια άλλη ιδέα είναι η εθνική 

περηφάνια, η οποία εδράζεται τόσο στο ένδοξο παρελθόν όσο και στο εξίσου ηρωικό παρόν και 

παρουσιάζεται στα ποιήματα «ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ» του Ιωάννη Πολέμη (Παιδικός Αστήρ, 1912δ:203), 

«ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ» (Παιδικός Αστήρ, 1913θ:227-
228) και «ΣΤΟΝ ΤΙΤΑΝΑ ΣΤΡΑΤΟΝ ΜΑΣ» (Παιδικός Αστήρ, 1913ι:289) του ερασιτέχνη ποιητή 

Αντώνιου Μαυρουκάκη κτλ., στον πανηγυρικό λόγο του σχολάρχη Λαυρίου Γεωργίου Ιωάννου με 

τίτλο «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Πρὸς τὸν Ἐλευθερωτήν, τὸν Γενναῖον Στρατὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ πρὸς τὰ 

Γιάννενα» που αφορούσε την κατάληψη των Ιωαννίνων από τα ελληνικά στρατεύματα (Παιδικός 

Αστήρ, 1913γ:77-78), στο μεταφρασμένο απόσπασμα από τους «Νεκρικούς Διαλόγους» του Γάλλου 

συγγραφέα Φρανσουά Φενελόν «ΞΕΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ», με σκοπό να παραλληλιστεί ο Α΄ 

Βαλκανικός Πόλεμος εναντίον των Τούρκων με τον αγώνα των αρχαίων Ελλήνων εναντίον των 

Περσών (Παιδικός Αστήρ, 1912ε:229, 1912στ:239) κ.ά. 
Τα παραπάνω ιδεολογικά συμφραζόμενα συμπληρώνουν ο αλυτρωτισμός και ο 

μεγαλοϊδεατισμός σε κείμενα όπως «700 ΕΤΗ ΕΛΛΑΣ» (Παιδικός Αστήρ, 1912α:78, 1912β:93-94)10 
του Γεώργιου Ιωάννου, στο ποίημα του Κωνσταντίνου Λυκόρτα «ΕΜΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ!» (Παιδικός 

Αστήρ, 1912δ:205), το οποίο παρότρυνε τους στρατιώτες να προελάσουν στην Ήπειρο και τη 

Μακεδονία και να καταλάβουν τα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη, να απωθήσουν τους Τούρκους 

μέχρι την Κόκκινη Μηλιά και να μπουν δοξασμένοι στην Αγιά Σοφιά, στο διήγημα του Σπ. 

Καλανταρίδη «Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΡΑΪΔΑ» (Παιδικός Αστήρ, 1913ε:181-182, 1913στ:189-190, 
1913ζ:197-198, 1913η:209) που αναφερόταν στην απελευθέρωση των αλύτρωτων αδελφών, κτλ. 

Τέλος το θρησκευτικό στοιχείο ενυπάρχει μέσα στο εθνικό, και μάλιστα σε σύνδεση με τη 

βυζαντινή έκφανση του μεγαλοϊδεατισμού. Γενικά πάντως θα λέγαμε ότι τονίζεται πιο πολύ ο 

αρχαιοελληνικός παρά ο χριστιανικός χαρακτήρας του εθνικισμού. 

3. Ο «Ελληνόπαις» 

3.1. Η φυσιογνωμία και η απήχηση του περιοδικού 

Ο «Ελληνόπαις» ήταν εβδομαδιαίο παιδικό περιοδικό που κυκλοφορούσε στην Αθήνα από τον 

Ιανουάριο του 1912 μέχρι τουλάχιστον τις 14 Ιανουαρίου 1916. Εκδότης του ήταν ο Σπυρίδων Δ. 

Δουκάκης, τέως νομαρχιακός επιθεωρητής, ο οποίος είχε και ρόλο διευθυντή με εξαίρεση τη διετία 

Απρίλιος 1912- Οκτώβριος 1914 οπότε είχε αναθέσει τη θέση αυτή στον Δημήτριο Κ. Καλότυχο, 

τέως υπουργικό γραμματέα (Ελληνόπαις, 1912α:1).11 
Ο σκοπός της έκδοσης του Ελληνόπαιδα δηλωνόταν στη δεύτερη σελίδα του πρώτου τεύχους 

του: Ὁποῖος δὲ εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ Ἑλληνόπαιδος ἢτοι ἡ παροχὴ ἀφ’ ἑνὸς μὲν ὑγιῶν θρῃσκευτικῶν, 

ἐθνικῶν καὶ ἡθικῶν ἀρχῶν, ἀφ’ἑτέρου δὲ τῶν ἀναγκαίων πρακτικῶν γνώσεων, τοιαύτη θὰ εἶναι καὶ 

ἡ ὁδός, ἣν θὰ βαδίσῃ. Καὶ τὴν μὲν θρῃσκευτικὴν καὶ ἠθικὴν μόρφωσιν θέλομεν ἐπιδιώξῃ διὰ τοῦ 

Εὐαγγελίου καὶ τῶν ἂλλων ἱερῶν γραφῶν καὶ συγγραμμάτων ἐκλαϊκεύοντες κατὰ τὸ δυνατὸν αὐτὰ, 

τὴν δὲ ἐθνικὴν καθιστάντες γνωστὸν τὸν βίον τῶν προγόνων ἡμῶν, ὃν διάγοντες ἐμεγαλούργησαν 

καὶ ἐν εἰρήνη καὶ ἐν πολέμῳ, ὡς διδασκόμεθα ἐν τῇ πολιτικῇ ἱστορίᾳ αὐτῶν, ἔτι δὲ ἐρανιζόμενοι ὅ,τι 

ἄριστον ἐκ τῶν ἀθανάτων συγγραμμάτων αὐτῶν, δι’ ὧν καὶ οἱ πάλαι καὶ οἱ νῦν ἐπαιδαγωγήθησαν  

καὶ παιδαγωγοῦνται. Ἐπειδὴ δὲ ὃσον καὶ ἂν προέχωσιν αἱ θρῃσκευτικαὶ, ἠθικαὶ καὶ ἐθνικαὶ ἀρεταὶ 

δὲν ἀρκοῦσιν ἀλλ’ ἀνάγκη καὶ πρακτικῶν γνώσεων, δι’ ὧν νὰ προσπορίζηταί τις τὴν σωματικὴν 

εὐεξίαν καὶ τὰ πρὸς τὸ ζῆν, θὰ μεταδίδωνται διὰ τοῦ Ἑλληνόπαιδος αἱ ἀναγκαῖαι πρακτικαὶ γνώσεις 

ὠφέλιμοι πρὸς τὴν ὑγίειαν καὶ τὴν ὑλικὴν εὐημερίαν.» (Ελληνόπαις, 1912α:2). Επομένως η νέα 

 
10 Το κείμενο αναφερόταν στην ιστορική παρουσία του ελληνισμού σε διάφορες περιοχές μεταξύ των 

οποίων και η Κυρηναϊκή. 
11 Οι ιδιότητες του Δουκάκη και του Καλότυχου αναφερόταν στην προμετωπίδα του περιοδικού. 
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εκδοτική πρωτοβουλία απέβλεπε να συνδράμει στη θρησκευτική, ηθική και εθνική διαπαιδαγώγηση 

των νέων σε συνδυασμό με την παροχή πρακτικών γνώσεων. Μ’ αυτό το πνεύμα λοιπόν η ύλη του 

Ελληνόπαιδα περιλάμβανε εορτολόγια, ευαγγελικές περικοπές, άρθρα σχετικά με την καθημερινή 

ζωή και τις συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων, καθώς και με ιστορικά θέματα, τα περισσότερα από τα 

οποία σχετίζονταν με την επανάσταση του 1821, ένα μυθιστόρημα σε συνέχειες, μικρότερης ή 

μεγαλύτερης έκτασης διηγήματα, ωφέλιμες γνώσεις, συμβουλές υγιεινής, πνευματικές ασκήσεις, 

διαγωνισμούς, αρχαία γνωμικά κτλ. Την πέμπτη σελίδα του περιοδικού διακοσμούσε πάντα μια 

εικόνα εθνικοπατριωτικού περιεχομένου π.χ. ο Μιαούλης, η Έξοδος του Μεσολογγίου κτλ. 

Ασπρόμαυρη εικονογράφηση υπήρχε επίσης στην πρώτη σελίδα, καθώς και εμβόλιμες φωτοφραφίες 

από τους Βαλκανικούς πολέμους. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο «Ελληνόπαις» δεν επιδίωξε σχεδόν 

καθόλου την αμφίδρομη επικοινωνία με τους αναγνώστες του, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα 

ούτε να αλληλογραφούν ούτε να στέλνουν κείμενα προς δημοσίευση, παρά μόνο να συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς.  
Ως προς την απήχηση του «Ελληνόπαιδα» τώρα, μπορούμε και πάλι να αντλήσουμε 

πληροφορίες κυρίως από το τιράζ του παρότι και πάλι τα δεδομένα που διαθέτουμε δεν είναι αρκετά 

για να μας δώσουν πλήρη εικόνα. Καταρχήν ο «Ελληνόπαις» ήταν κυρίως μαθητικό περιοδικό, 

καθώς είχε λάβει σχεδόν εξαρχής έγκριση από το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως για να διανέμεται σε όλα τα σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια (Ελληνόπαις, 

1912δ:15).12 Γι’ αυτό είχε συνδέσει άμεσα την κυκλοφορία του με το σχολικό έτος και έκανε παύσεις 

κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, δηλαδή των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των 

θερινών μηνών.  
Σε μια άλλη υπουργική έγκριση, η οποία όμως δυστυχώς δε γνωρίζουμε πότε χρονολογείται 

αναφέρεται ότι ο «Ελληνόπαις» κυκλοφορούσε σε 35.000 φύλλα και απευθυνόταν σε όλους τους 

Έλληνες: «Ο «ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΣ» εκδίδεται εις 35.000 φύλλα. Κυκλοφορεί εις όλα τα μέρη της υφηλίου, 

όπου υπάρχουν Έλληνες· αναγιγνώσκεται παντού, όπου ομιλείται η Ελληνική γλώσσα. Αναγιγνώσκεται 

εις τας πόλεις και εις τα απώτατα χωρία· εις τα μέγαρα των πλουσίων και εις τας καλύβας των πτωχών. 

Είναι κτήμα του εμπόρου, του βιομηχάνου και του κτηματίου, όπως και του εργάτου και του γεωργού. 

Του πατρός και της μητρός, όπως του υιού και της θυγατρός. Δεν υπάρχει· δεν πρέπει να υπάρχει Έλλην, 

όστις να μη έχη αχώριστον σύντροφόν του τον «Ελληνόπαιδα», διότι η ανάγνωσις του «Ελληνόπαιδος» 

είναι η ευχάριστος ενασχόλησις πάσης οικογενείας και παντός ατόμου κατά την ώραν της σχόλης» 

(Χορτιάτη, 1989:191). 

3.2. Ο «Ελληνόπαις» και η Μεγάλη Ιδέα 

Ο «Ελληνόπαις» είναι ένα περιοδικό με έντονο εθνικό προσανατολισμό με βάση τόσο τα 

ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τα πρώτα, περισσότερες από τις 

μισές σελίδες του κάθε τεύχους, αν προσμετρήσουμε και αυτές που είχαν σταθερές εικόνες, δηλαδή 

πέντε περίπου από τις οκτώ, φιλοξενούσαν συνήθως ύλη θρησκευτικού ή εθνικού χαρακτήρα. Η 

αναλογία αυτή δε μεταβλήθηκε ούτε αφότου άρχισαν οι πόλεμοι, με τη διαφορά ότι στα 

εθνικοπατριωτικά κείμενα συμπεριλήφθηκαν πλέον και αρκετά που είχαν ως πηγή έμπνευσης την 

επικαιρότητα. Ως προς την ποιοτική διάσταση τώρα, το περιοδικό αναπαρήγε τον επίσημο εθνικό 

λόγο, όπως αυτός διατυπωνόταν στο κυρίαρχο εθνικό αφήγημα που δομήθηκε πάνω στις ιδέες της 

ιστορικής συνέχειας και του ελληνοχριστιανισμού των οποίων το εννοιολογικό περιεχόμενο 

συνέθεσαν και συστηματοποίησαν ο Παπαρρηγόπουλος και ο Ζαμπέλιος (Κουμπουρλής, 2012). 
Ειδικότερα τώρα δομικά στοιχεία του εθνικού λόγου του «Ελληνόπαιδα» είναι ο χριστιανισμός, 

η φιλοπατρία, η εθνική συνέχεια, η εθνική υπερηφάνεια και ο μεγαλοϊδεατισμός. Η ελληνοποίηση 

της χριστιανικής θρησκείας διατρέχει άμεσα ή έμμεσα τις περισσότερες δημοσιεύσεις για να δηλωθεί 

με απόλυτη σαφήνεια στο κείμενο «Η Φιλική Εταιρεία» (Ελληνόπαις, 1912ι:4) όπου στον όρκο των 

Φιλικών ο ιερέας προσλαμβάνεται ως διάδοχος και συνεχιστής της παράδοσης των μεγάλων μυστών 

 
12 Η έγκριση από το Υπουργείο δόθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 1912. 
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των Ελευσίνιων Μυστηρίων. Παράλληλα εθνικοποιείται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός μέσα από 

κείμενα όπως τα εκτενή άρθρα εγκυκλοπαιδικής φύσης σε συνέχειες υπό τον τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»,13 και «ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»,14 
τα οποία αποσκοπούσαν στη γνωριμία με τους αρχαίους προγόνους και τον πολιτισμό τους. Την 

αδιάσπαστη εθνική συνέχεια τεκμηριώνει η ελληνοποίηση του Βυζαντίου μέσα από άρθρα όπως «Ἡ 

παραμονὴ τῆς 29 Μαΐου 1453» (Ελληνόπαις, 1913στ:2-4), σχετικά με την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης και «Ὁ Δικέφαλος Ἀετὸς» (Ελληνόπαις, 1912η:3, 1912θ:3). 
Οι αρχαίοι πρόγονοι αναδεικνύονταν σε πρότυπα για όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού και 

ατομικού βίου και κυρίως για την τυφλή υπακοή και αφοσίωση στην πατρίδα και τα κελεύσματά της, 

αλλά και για τον ηρωισμό και την αυτοθυσία στην προάσπισή της από τους εχθρούς, όπως αυτά 

διατυπώνονταν συνοπτικά στον όρκο εφήβων της αρχαίας Αθήνας που δημοσίευε ο «Ελληνόπαις» 

(Ελληνόπαις, 1912γ:6). 
Το πιο πρόσφατο εθνικό παρελθόν εκπροσωπούσε στον «Ελληνόπαιδα» η ελληνική 

επανάσταση, η οποία καταγραφόταν ως μια ακόμη ηρωική εποχή στο ελληνικό ιστορικό συνεχές 

μέσα από πολλά επετειακά άρθρα όπως η «Μάχη ἐν Ἀκράτᾳ» με εικόνα Τούρκων στρατιωτών που 

παρέδιδαν τα όπλα τους στους Έλληνες (Ελληνόπαις, 1912β:4-5), η «Ἔξοδος Μεσολογγίου», με 

φωτογραφία του ομώνυμου πίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη (Ελληνόπαις, 1912ε:3-5),15 «Ἡ μάχη 

τῶν Βασιλικῶν», με μία εικόνα από στιγμιότυπο της μάχης (Ελληνόπαις, 1912ζ:4-5) κ.ά. Όσο για το 

εθνικό παρόν, το περιοδικό αναφερόταν έμμεσα στη νικηφόρα προέλαση του ελληνικού στρατού και 

του στόλου κυρίως μέσα από μια σειρά άρθρων εγκυκλοπαιδικής φύσης υπό τον τίτλο «Αἱ Νέαι 

Ἑλληνικαὶ Κτήσεις»,16 βασικός σκοπός των οποίων εκτός της πατριδογνωσίας, ήταν να αποδείξουν 

την ελληνικότητα των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να φανεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο 

ελληνικός στρατός δεν ήταν εισβολέας και κατακτητής, αλλά ελευθερωτής και υπερασπιστής των 

ελληνικών δικαίων. Εξήρε επίσης τις πολεμικές επιτυχίες του ελληνικού στρατού, όπως στο 

διθυραμβικό κείμενο για την άλωση των Ιωαννίνων (Ελληνόπαις, 1913γ:2-3), κατά τον Α΄ 

Βαλκανικό Πόλεμο και σε μια σειρά δημοσιευμάτων υπό τον τίτλο «Ἀνέκδοτα τοῦ 

Ἑλληνοβουλγαρικοῦ Πολέμου», τα οποία αναδημοσίευε το περιοδικό «Ἐκ τῆς σειρᾶς τῶν βιβλίων 

τῶν Πολεμικῶν ἀνεκδότων τῆς «Ἀκροπόλεως»»,17 σχετικά με τη φιλοπατρία και τον ηρωισμό των 

Ελλήνων στρατιωτών κατά τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο.  
Ο αλυτρωτισμός και ο μεγαλοϊδεατισμός τέλος αντικατοπτρίζονται σε ποιήματα όπως τα δύο 

του Ιωάννη Πολέμη, «Στὸ Σχολεῖο» (Ελληνόπαις, 1913ε:1), όπου ο δάσκαλος έδειχνε στους μαθητές 

του στο χάρτη τις περιοχές που είχαν ήδη απελευθερωθεί από τους Τούρκους και τους έθετε το 

ερώτημα αν έπρεπε η ελευθερία να σταματήσει την πορεία της, και «Κρήτη» (Ελληνόπαις, 1913δ:4), 

όπου το νησί προχωρούσε με ανοιχτή αγκαλιά προς τη μητέρα Ελλάδα που λαχταρούσε ανέκαθεν να 

τη δεχτεί, αλλά και «Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ» (Ελληνόπαις, 1912στ:4) του Γεώργιου 

Βιζυηνού. Επίσης σε διηγήματα όπως το «Πάππος καὶ Ἔγγονος (Ἱστορικὸν ἀνέκδοτον)» 

(Ελληνόπαις, 1913α:2-3, 1913β:2-4), όπου γινόταν λόγος για τις προσδοκίες για την ανάκτηση της 

Κωνσταντινούπολης και τη δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδας. 

 
13 Το άρθρο δημοσιεύτηκε από το 2ο τεύχος στις 11 Ιανουαρίου 1912 έως και το 25ο τεύχος του 

περιοδικού στις 27 Ιουλίου 1912. 
14 Το άρθρο άρχισε να δημοσιεύεται από το 4ο τεύχος στις 25 Ιανουαρίου 1912 μέχρι και το 25ο τεύχος 

στις 27 Ιουλίου 1912.  
15 Στη σύνθεση του Βρυζάκη το εθνικό και το χριστιανικό στοιχείο συνδέονται άρρηκτα. Οι 

επαναστάτες κρατούν τη σημαία της ελευθερίας που έχει το σταυρό στη μέση, ενώ ψηλά από τον ουρανό ο 

Παντοκράτορας τους ευλογεί και άγγελοι τους στεφανώνουν. 
16 Η δημοσίευση των εν λόγω άρθρων άρχισε στο 33ο τεύχος στις 22 Οκτωβρίου 1912. 
17 Η πληροφορία αυτή δινόταν σ’ ένα από τα τεύχη του περιοδικού (Ελληνόπαις, 1914:8). 
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4. Συμπερασματικά 

Ο «Παιδικός Αστήρ» και ο «Ελληνόπαις» είναι δύο παιδικά περιοδικά με αρκετή κοινωνική 

απήχηση αν λάβουμε υπόψη τα σχετικά με την κυκλοφορία τους, έστω και ελλιπή, αριθμητικά 

δεδομένα, καθώς και το γεγονός ότι δεν απευθύνονταν εν τέλει μόνο σε παιδιά, αλλά σε ολόκληρη 

την οικογένεια. Επιπρόσθετα ο «Ελληνόπαις» είχε διείσδυση και στο μαθητικό κοινό. 

Διαπιστώνουμε επίσης ότι υπηρετούν την κυρίαρχη εθνική ιδεολογία της εποχής των Βαλκανικών 

Πολέμων μεταδίδοντας εθνικοπατριωτικά μηνύματα και προβάλοντας εθνικά ιδανικά. Συμβάλλουν 

έτσι στην ανάπτυξη της εθνικής παιδείας και συνακόλουθα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της «κατασκευής» της εθνικής ταυτότητας των 

Γκαγκαβούζηδων του Έβρου, έτσι όπως αυτή πραγματώνεται μέσα από το χορό στο γαμήλιο 

δρώμενο του «Κ’να», υπό τους όρους της κυβερνητικής παράδοσης της επικοινωνίας. Τα δεδομένα 

συλλέχθησαν μέσω της εθνογραφικής μεθόδου, ενώ για την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκε η 

συγκριτική μέθοδος. Η καταγραφή των χορευτικών μορφών του «Κ’να» πραγματοποιήθηκε βάσει 

του συστήματος σημειογραφίας του Laban, ενώ η ανάλυση της δομής και μορφής τους, με την 

μορφολογικής μεθόδου. Τέλος, για την ερμηνεία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η θεωρία της 

κοινωνικο-κυβερνητικής, σύμφωνα με το μοντέλο του Burke για τον έλεγχο ταυτότητας. Από την 

ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι ο χορός «Κ’να» διαμορφώνει την εθνική ταυτότητα των 

Γκαγκαβούζηδων του Έβρου, οι οποίοι ενεργούν και αλλάζουν τις έννοιες των πράξεών τους, ως 
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αντίδραση στα μηνύματα που λαμβάνουν από το περιβάλλον, αποδεικνύοντας ότι η διαμόρφωση της 

ταυτότητας είναι μια κυβερνητική διαδικασία. 
 
Λέξεις κλειδιά: Κυβερνητική, Ταυτότητα, Χορός, Θράκη 

1. Εισαγωγή 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι οι πολιτισμικές πρακτικές, μέρος των οποίων αποτελεί και ο χορός, 

δεν αναπαριστούν μονάχα την ταυτότητα, αλλά και την διαμορφώνουν και την αναδημιουργούν. Ως 

εκ τούτου, ο χορός σχετίζεται άμεσα με την «κατασκευή» της ταυτότητας και παρέχει τα νοήματα 

μέσω των οποίων οι ιεραρχίες του τόπου γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, μετασχηματίζονται 

(Stokes, 1994) και συμβάλλουν στη συμβολική ανασυγκρότηση του τόπου και των κοινωνικών 

ομάδων, αποτελώντας όμως ταυτόχρονα και αναπαράσταση της ταυτότητας. 
Η έννοια της ταυτότητας συνδέεται άμεσα και με την επικοινωνία. Σύμφωνα με τον Πασχαλίδη 

(2002), η επικοινωνία είναι μία σημαίνουσα λειτουργία για την ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς αποτέλεσε 

βασικό στοιχείο για την διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών και τη δημιουργία πολιτισμών. 

Επομένως, η επικοινωνία παρέχει τόσο στα άτομα, όσο και στην ομάδα την ιδιότητα όχι μόνο την 

κοινωνική, αλλά και την αίσθηση ότι ανήκουν σε μία πολιτισμική-κοινωνική ενότητα, με άλλα λόγια 

σε μία ταυτότητα (Βρύζας, 2005). Οι Hecht et al. (2005) θεωρoύν ότι η επικοινωνία είναι ο τρόπος 

με τον οποίο κατασκευάζεται η ταυτότητα, εκφράζοντας την άποψη ότι η ταυτότητα είναι μία 

επικοινωνιακή κατασκευή. Σύμφωνα με την Κυβερνητική παράδοση της επικοινωνίας, «...δύο άτομα 

όταν επικοινωνούν μεταξύ τους [...] ορίζουν τη σχέση τους μέσω των τρόπων με τους οποίους 

αλληλεπιδρούν...» (Watzlawick, Beavin, & Jakson, 1967, σελ. 120-121). Στην Κυβερνητική 

προσέγγιση, οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι ομάδες αποτελούνται από πρότυπα αλληλεπίδρασης, 

«...στα οποία οι λέξεις και οι πράξεις του ατόμου επηρεάζουν τις αντιδράσεις των άλλων...» 

(Littlejohn & Foss, 2012, σελ. 234). Τα ατόμα που ανήκουν σε μια ομάδα συνεχώς προσαρμόζουν 

τις πράξεις τους στις αντιδράσεις των «άλλων», βάσει της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν από 

αυτούς. Επομένως, στο πλαίσιο της Κυβερνητικής, η επικοινωνία νοείται ως ένα σύστημα 

μεταβλητών που αλληλοεπηρεάζονται, διαμορφώνουν και ελέγχουν την ιδιοσυγκρασία του 

συνολικού συστήματος και όπως κάθε οργανισμός επιτυγχάνουν την ισορροπία και την αλλαγή.  
Η θεωρία της Κυβερνητικής, παρόλο που βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην επικοινωνιακή 

κατασκευή της ταυτότητας, εν τούτοις μόλις πρόσφατα έχει εμφανιστεί στο πλαίσιο των 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών υπό τους όρους της κοινωνικο-Κυβερνητικής 

(Sociocybernetics) (Almaguer-Kalixto, Amozurrutia, & Servós, 2014; Bartscht, 2013; Stokes, 2006). 

Από την άλλη, η μελέτη του χορού, αν και τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζει εκτενή αναφορά στις 

σχέσεις του χορού με τη διαμόρφωση ταυτοτήτων, η θεωρία της κυβερνητικής δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί έως σήμερα. 
Το ερευνητικό πεδίο της εργασίας είναι το γαμήλιο χορευτικό δρώμενο του «Κ’να» 

(Φιλιππίδου, 2019), όπως αυτό τελείται από τους Γκαγκαβούζηδες της Οινόης, μια τουρκόφωνη, 

ορθόδοξη εθνοτική ομάδα που μετοίκησε στην περιοχή από την τουρκική Θράκη (Φιλιππίδου, 2011). 

Οι Γκαγκαβούζηδες εντοπίζονται κυρίως στη νότια Μολδαβία, αλλά και στην Ουκρανία, στη 

Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος τους εντοπίζεται στην περιοχή του 

Έβρου και κυρίως σε κοινότητες της Ορεστιάδας, μια από τις οποίες είναι και η Οινόη. Οι 

Γκαγκαβούζηδες της Οινόης, μετά τη μετοίκισή τους στην περιοχή του Έβρου, συνέχισαν να τελούν 

το χορευτικό δρώμενο του «Κ’να», το οποίο με την πάροδο του χρόνου μεταλλάχτηκε, ωστόσο, ποτέ 

δε σταμάτησε να τελείται. Στη βάση των παραπάνω, σκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι η 

μελέτη της «κατασκευής» της εθνικής ταυτότητας των Γκαγκαβούζηδων του Έβρου, έτσι όπως αυτή 

πραγματώνεται μέσα από το χορό στο γαμήλιο δρώμενο του «Κ’να», υπό τους όρους της 

κυβερνητικής παράδοσης της επικοινωνίας. 
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2. Μεθοδολογία 

Η συλλογή των εθνογραφικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση την επιτόπια 

εθνογραφική μέθοδο Λυδάκη, 2001), όπως αυτή χρησιμοποιείται στην περίπτωση του χορού 

(Buckland, 1999; Giurchescu, & Torp, 1991; Kaeppler, 1999; Koutsouba, 1999; Sklar, 1991) και 

προέρχονται από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, ενώ το μοντέλο του Geertz της «πυκνής 

περιγραφής» (2003) χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων. Για την 

καταγραφή του χορευτικών μορφών του «Κ’να», χρησιμοποιήθηκε το σημειογραφικό σύστημα του 

Laban και το σύστημα πηγαίας προσπάθειας του Laban (Κουτσούμπα, 2005), για την ανάλυση τους 

χρησιμοποιήθηκε η μορφολογική μέθοδος (Τυροβολά, 2001), ενώ η σύγκριση τους 

πραγματοποιήθηκε με τη συγκριτική μέθοδο. Τέλος, οι αναλυτικές έννοιες του «εαυτού» και του 

«άλλου», του «εμείς» και οι «άλλοι» (Γκέφου-Μαδιανού, 2003; Κοutsouba, 1997), που εννοιολογούν 

την ταυτότητα ως πολιτισμική και κοινωνική κατασκευή, αποτέλεσαν το μέσο προκειμένου να 

ακουστούν οι φωνές των ατόμων που αποτελούν τους πληροφορητές, ενώ η ερμηνεία των δεδομένων 

της έρευνας βασίστηκε στη θεωρητική οπτική της κοινωνικο-Κυβερνητικής, σύμφωνα με το μοντέλο 

ελέγχου ταυτότητας που προτείνει ο Burke (1991). 
Ορμώμενος από την Κυβερνητική θεωρία, ο Burke (1991) κατασκεύασε ένα μοντέλο ελέγχου 

ταυτότητας (Identity Control Theory-ICT), στο οποίο η διαδικασία διαμόρφωσης της ταυτότητας 

προκύπτει ως μία διαδικασία ελέγχου (Burke, 1991b). Αναλυτικότερα, ο Burke (1991) θεωρεί ότι η 

ταυτότητα αποτελείται από ένα σύνολο εννοιών (set of meanings), οι οποίες περιλαμβάνουν 

συμβολικές και μη συμβολικές παραμέτρους (Burke & Freese, 1989). Οι έννοιες αυτές εφαρμόζονται 

στον εαυτό μέσα σε μια κοινωνική κατάσταση, γεγονός που ορίζει το ποιος είναι κάποιος (Burke & 

Tully, 1977). Το σύνολο αυτό των εννοιών λειτουργεί ως ένα σημείο αυτοαναφοράς, δηλαδή ως ένα 

πρότυπο ταυτότητας (identity standard).  
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό του Burke, όταν μια ταυτότητα ενεργοποιείται, δημιουργείται 

ένας κύκλος ανατροφοδότησης, ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερα δομικά στοιχεία (Stokes, 2006) που 

είναι τα εξής: (α) Τα πρότυπα αναφοράς ή ρύθμισης (ένα σύνολο από αυτο-έννοιες). (β) Την 

εισαγωγή πληροφοριών (input) από το περιβάλλον ή από μια κοινωνική κατάσταση (social situation), 

συμπεριλαμβανομένων των αντικατοπτρικών αξιολογήσεων (reflected appraisals), δηλαδή των 

αντιλήψεων που σχετίζονται με τον εαυτό. (γ) Τη διαδικασία η όποια συγκρίνει την εισαγωγή των 

πληροφοριών με τα πρότυπα μέσω της λειτουργίας ενός μηχανισμού σύγκρισης (comparator) και, 

τέλος, (δ) Το αποτέλεσμα (output) για το περιβάλλον το οποίο δημιουργήθηκε από την σύγκριση και 

το οποίο στη συνέχεια αποτελεί την πηγή των συμπεριφορών (behavior) που σκοπεύουν να φέρουν 

τις αντιληπτικές εισαγωγικές πληροφορίες σε μια σχέση ταυτότητας σε συνάρτηση με τα πρότυπα 

αναφοράς (Burke, 1991) (βλέπε Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Identity Control Theory-ICT 

(Πηγή: Burke, 1991) 

 

Το μοντέλο λειτουργεί μετατρέποντας το αποτέλεσμα (output), δηλαδή την συμπεριφορά στην 

κοινωνική κατάσταση, με στόχο να αλλάξει τις εισερχόμενες πληροφορίες (inpput) που αφορούν τις 

αντικατοπτρικές αξιολογήσεις του εαυτού (reflected appraisals). Και αυτό το κάνει, προκειμένου να 

ταιριάξουν με τα εσωτερικά πρότυπα (Burke, 1991), δηλαδή επιχειρεί να αυτορυθμίσει τις 

αντιληπτικές εισαγωγικές πληροφορίες που δέχεται. 

3. Η Θράκη, τα σύνορα και το χορευτικό δρώμενο του «Κ΄να» 

Η περιοχή της Θράκης αποτελούσε μια μεγάλη γεωπολιτισμική ενότητα, η οποία και 

διαιρέθηκε σε τρεις υποπεριοχές. Η διαίρεση αυτή έγινε με τη χάραξη γεωπολιτικών συνόρων και οι 

υποπεριοχές που δημιουργήθηκαν κατανεμήθηκαν σε τρία διαφορετικά γειτονικά κράτη, σε αυτά της 

Βουλγαρίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας.  
Συνήθως οι γεωγράφοι εκλαμβάνουν τα σύνορα ως υλικά, οριοθετημένα στο έδαφος, που 

καθορίζουν τα γεωγραφικά όρια πολιτικών οντοτήτων ή νομικών αρμοδιοτήτων, όπως είναι τα 

κράτη. Τα εθνικά και διοικητικά αυτά όρια, καταχυρώνονται από τον νόμο, αλλά συνήθως ορίζονται 

μέσα από τη φυσική τοπογραφία, όπως αυτή ορίζεται από ένα βουνό, μια θάλασσα ή ένα ποτάμι, ενώ 

σύνορα μπορούν να δημιουργηθούν από φυλετικές, γλωσσικές και θρησκευτικές διαφορές 

(Τοπάλογλου & Πετράκος, 2008). 
Το γεγονός αυτό συνέβη και στην περιοχή της Θράκης. Η Συνθήκη της Λωζάνης που όριζε τα 

σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, έγινε με βάση θρησκευτικά κριτήρια. Έτσι, όσοι Θρακιώτες 

εντάσσονταν στο μιλέτι των Ρουμ, δηλαδή στις ορθόδοξες κοινότητες, κρίθηκαν ανταλλάξιμοι και 
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μετοίκησαν στην Ελλάδα. Έτσι, οι Γκαγκαβούζηδες, οι οποίοι διαβιούσαν στην περιφέρεια της 

Αδριανούπολης της τουρκικής Θράκης, εξαναγκάστηκαν να μετοικήσουν στην αντίπερα όχθη του 

Έβρου ποταμού. Ως εκ τούτου, ο Έβρος ποταμός διχοτόμησε τη Θράκη σε δύο συνοριακές 

υποπεριοχές και κατέστη σύνορο μετάξυ των δύο αυτών θρησκευτικών ομάδων της περιοχής της 

Θράκης και κατ’ επέκταση σύνορο μεταξύ των δύο εθνικών κρατών, ορίζοντας τι είναι «μέσα» και 

τι «έξω», ποιοι είναι «αυτοί» και ποιοι είναι οι «άλλοι».  
Αποτέλεσμα αυτού, υπήρξε το γεγονός οι δύο περιοχές, μετά τη χάραξη των συνόρων, να 

αναπτύξουν εχθρικές εικόνες έναντι των «άλλων», των «εχθρών», των «ξένων», οι οποίες 

αντικατοπτρίζονταν στη διάκριση «εμείς, οι πολιτισμένοι» και οι «άλλοι, οι βάρβαροι», διάκριση 

που αντανακλά ξεκάθαρα το στερεότυπο της εθνικής ταυτότητας (Lalioti, 2002). Και από τις δύο 

πλευρές της Θράκης αναπτύχθηκαν υποδεέστερες εικόνες των «άλλων», προκειμένου να ενισχυθεί 

η εθνική ιδεολογία και κατ’επέκταση να διαμορφωθεί μια εθνική ταυτότητα, διαφορετική για τις δύο 

περιοχές, που μέχρι τότε μοιράζονταν κοινή εδαφική περιοχή, κοινές παραδόσεις και κοινά έθιμα. 
Επομένως, ο Έβρος ποταμός εισήγαγε ασυνέχειες και προσδιορισμούς σε έναν χώρο, ο οποίος 

πριν την χάραξη του συνόρου ήταν συνεχής και απροσδιόριστος, με κοινά έθιμα, χορούς και 

παραδόσεις. Ένα απο αυτά τα έθιμα ήταν και το χορευτικό δρώμενο του «Κ’να», το οποίο παρόλες 

τις πολιτικές ανακατατάξεις και απαγορεύσεις που υπέστη, συνέχισε να τελείται. Το γεγονός αυτό 

μαρτυρά τη σημαντικότητα που αυτό κατείχε και στις δύο περιοχές της Θράκης, καθώς και την κοινή 

πορεία των Θρακιωτών και την αλληλεπίδραση των καθημερινών ανθρώπων των δύο κρατών, η 

οποία διακόπηκε με τη χάραξη των συνόρων  σε πραγματικό επίπεδο. 
Το χορευτικό δρώμενο του «Κ’να» τελείται το βράδυ πριν τα στεφανώματα κυρίως στο σπίτι 

της νύφης. Αναλυτικότερα, το βράδυ πριν τα στεφανώματα, τόσο στο σπίτι της νύφης, όσο και σε 

αυτό του γαμπρού τελείται το αποχαιρετιστήριό τους γλέντι. Στο σπίτι του γαμπρού γιορτάζουν την 

τελευταία μέρα του μελλόνυμφου με την ιδιότητα του «παλληκαριού», δηλαδή του ανύπαντρου, ενώ 

στο σπίτι της νύφης η βραδιά είναι πιο φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς είναι η τελευταία νύχτα, 

που η μελλόνυμφη θα γλεντήσει με τις φίλες και τους συγγενείς της πριν μεταβεί στην κατοικία του 

συζύγου της.  
Στο σπίτι της νύφης, λίγο πριν το τέλος του γλεντιού και ενώ η ώρα είναι περασμένη, τρεις 

πρωτοστέφανες και νιόπαντρες κοπέλες, αμφιθαλείς, φτιάχνουν με το δεξί τους χέρι, μέσα σε ένα 

μπρούτζινο ή πήλινο πιάτο την «κινά», τη χέννα δηλαδή, συμπληρώνοντας νερό, αλέυρι, και κρασί 

και μέσα σε αυτό τοποθετούν τρία αναμμένα κεριά. Τα κεριά αυτά τα δένουν με μια κόκκινη κλωστή, 

ενώ κατά την διάρκεια της ετοιμασίας της «κινάς», οι συγγενείς τραγουδάνε τρία τραγούδια ανάλογα 

της περίστασης. Τα τραγούδια αυτά συνήθως είναι της ξενητιάς, καθώς η νύφη την επομένη μέρα θα 

αποχωριστεί την οικογένειά της και θα μεταβεί σε μιά άλλη οικογένεια, αυτή του συζύγου της. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετουργίας, ξεκινά ο χορός, με τον πρωτοχορευτή να κρατάει 

στο δεξί του χέρι το ιερό αντικείμενο της τελετής με τα αναμμένα κεριά, το οποίο πρέπει να το 

χορέψουν όλοι οι καλεσμένοι στο γάμο, αφού εναποθέσουν ένα νόμισμα μέσα σε αυτό.  
Στην περιοχή της ελληνικής Θράκης το χορευτικό δρώμενο του «Κ’να» τελείται από όλες 

σχεδόν τις εθνοτικές ομάδες που διαβιούν στην περιοχή και θεωρείται από τα σημαντικότερα 

δρώμενα του κύκλου της ζωής. Στην κοινότητα της Οινόης το χορό του «Κ’να» τον ξεκινά η 

κουμπάρα και μετά η νύφη και στη συνέχεια κατά συγγενική σειρά, όλοι οι παρευρισκόμενοι, άντρες 

και γυναίκες. Ωστόσο, στην κοινότητα αυτή υπάρχει το παράδοξο ο χορός του «Κ’να» να συναντάται 

με δύο διαφορετικές χορευτικές συνθέσεις, η μία μεταγενέστερη της άλλης. Η πρώτη αναφέρεται σε 

μία διευρυμένη μορφή του χορού «στα τρία», η οποία συνοδευόταν μόνο από τραγούδι (ΜD.1- τύπου 

«στα τρία») (βλέπε Σχήμα 2). Η δεύτερη χορογραφική σύνθεση αποτελείται απο κινητικά μοτίβα του 

χορού «στα τρία» σε συνδυασμό με αυτά του χορού «στα δύο» (WD.2 τύπου «στα δύο» & μερών 

του «στα τρία») (βλέπε Σχήμα 3). 
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Σχήμα 2: Σημειογραφική καταγραφή και μορφότυπος του χορού του «Κ’να» στους Γκαγκαβούζηδες της κοινότητας Οινόης 
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Σχήμα 3: Σημειογραφική καταγραφή και μορφότυπος του χορού του «Κ’να» στους Γκαγκαβούζηδες της κοινότητας Οινόης 

(μεταγενέστερη μορφή) 

 
Ποιος όμως είναι ο λόγος αυτών των διαφορετικών εκφάνσεων του χορού στην ίδια κοινότητα;  
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4. Οι Γκαγκαβούζηδες, οι «άλλοι» και η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας  

Προκειμένου να διαμορφωθεί η εθνική ταυτότητα ενός κράτους, επιβάλλεται οι εθνικές 
παραδόσεις να συγκροτούνται στα πλαίσια αντίθεσης με τις παραδόσεις άλλων λαών. Έτσι το κοινό 

χορευτικό δρώμενο του «Κ’να» που τελούνταν  από τους Γκαγκαβούζηδες και ακόμα περισσότερα 

ο χορός που το συνόδευε έπρεπε να αλλάξει, προκειμένου να μη συνάδει με αυτόν των Τούρκων, 

θυμίζοντας σε όλους την κοινή τους πορεία. Σε αυτό συνέβαλε και η Χούντα των Συνταγματαρχών, 

που επιβλήθηκε στην Ελλάδα από το 1967 έως το1974. Όπως σε όλα τα ολιγαρχικά καθεστώτα, έτσι 

και την περίοδο αυτή το εθνικό φρόνημα και η εθνική συνείδηση αποτελούσε στόχο της πολιτικής 

εξουσίας, η οποία και κινήθηκε στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ενιαίας εθνικής πολιτισμικής 

ταυτότητας, μέσω της «ελληνορθόδοξης παράδοσης» (Καραγεώργου, 2001).  
Η πολιτική εξουσία της χρονικής αυτής περιόδου στηριζόμενη στην «ελληνορθόδοξη 

παράδοση» επιχείρησε να διαμορφώσει μια ενιαία εθνική ταυτότητα, στηριζόμενη στο σχήμα 

«όμαιμον-ομόθρησκον-ομόγλωσσον», το οποίο ενσάρκωσε την επιθυμία για μια ομογενοποιημένη 

εθνική ταυτότητα, η οποία θα στηριζόταν επάνω στην αρχαιότητα. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα 

στοιχεία του σχήματος αυτού, από τα στοιχεία δηλαδή της ελληνικότητας, κρίθηκε ως στοιχείο 

εθνικής διαφοροποίησης και ο φερόμενος αυτού «ύποπτος» εθνικής συνοχής (Φιλιππίδου, 2011). 
Στη βάση των παραπάνω, η τουρκοφωνία των Γκαγκαβούζηδων είχε ως συνέπεια οι 

ελληνόφωνοι πληθυσμοί της περιοχής του Έβρου να απευθύνονται στους Γκαγκαβούζηδες 

απαξιωτικά. Το στοιχείο της γλωσσικής τους ετερότητας, το οποίο τους διαφοροποιούσε από το 

«πρότυπο του Έλληνα», έθετε σε αμφισβήτηση την «ελληνικότητά» τους, με αποτέλεσμα να 

θεωρηθούν από τους «Έλληνες» (Ελλαδίτες-ελληνόφωνους) ως μια προβληματική ομάδα και ως μια 

ομάδα δυνάμει ταυτόσημη με το γειτονικό κράτος της Τουρκίας, δηλαδή με τον «εθνικό αντίπαλο» 

(Φιλιππίδου, 2011).  
Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την απουσία εύρυθμης επικοινωνίας μεταξύ των 

κατοίκων της περιοχής και άρα την απουσία μιας εύρυθμης συμβίωσης. Η εθρική συμπεριφορά των 

ντόπιων κατοίκων είχε ως αποτέλεσμα την κατάκληση των Γκαγκαβούζηδων με αισθήματα 

κατωτερότητας, τα οποία όμως έρχονταν σε σύγκρουση με το πρότυπο της ταυτότητας που είχαν έως 

τότε. Σύμφωνα με τον Burke (1991), όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των εισερχομένων μηνυμάτων 

από το περιβάλλον και του προτύπου ταυτότητας εμφανίζεται μια νέα παράμετρος, αυτή της λύπης, 

η οποία και αναγκάζει τα άτομα να δράσουν. Έτσι, έγινε και με τους Γκαγκαβούζηδες. Τα εχθρικά 

μυνήματα που δέχονταν από τους «άλλους» είχαν ως απόρροια τον απεμπολισμό της γλώσσας τους 

(Φιλιππίδου, 2011). Αυτό επηρέασε και το χορό του «Κ’να», στον οποίο οι Γκαγκαβούζηδες 

αφαίρεσαν το τουρκόφωνο τραγούδι και το αντικατέστησαν με ελληνόφωνα από τις γύρω κοινότητες 

των ντόπιων κατοίκων. Με την κίνησή τους αυτή επηρέασαν τις αντιλήψεις των «άλλων» και έτσι 

τα μηνύματα που λάμβαναν από το περιβάλλον τους ήταν πλέον θετικά με αποτέλεσμα οι 

αυτοαντιλήψεις τους να συνάδουν με τα πρότυπα της ταυτότητάς τους. Η συμπεριφορά τους αυτή 

επηρέασε θετικά τόσο τον κοινωνικό τους περίγυρο, όσο και αυτούς τους ίδιους με άμεση απόρροια 

την επίτευξη της εσωτερικής ισορροπίας και αρμονίας τους (βλέπε Σχήμα 4). 
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Σχήμα 4: Κυβερνητικό μοντέλο ελέγχου της ταυτότητας των Γκαγκαβούζηδων 

(αλλαγή της υπόστασης του λόγου)  

 
Ωστόσο, ο χορός του «Κ’να» παρόλες τις αλλαγές που υπέστη προκειμένου να προσιδιάσει με 

τις απόψεις των «άλλων», διατηρούσε ακόμα στοιχεία που φανέρωναν την ιδιαίτερη εθνοτοπική 

ταυτότητα των υπό μελέτη κοινοτήτων. Τα στοιχεία αυτά, από τη μια μεριά μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως «ύπτοπτα» διαφοροποίησης και από την άλλη διαχώριζαν τους κατοίκους της 

περιοχής σε αντίθεση με τον στόχο της Χούντας που ήταν η «εθνική συνοχή». Προκειμένου να 

ενισχυθεί η «εθνικη συνοχή» η Χούντα διαμόρφωσε στην περιοχή ένα ομογενοποιημένο πανθρακικό 

μουσικοχορευτικό ρεπερτόριο, προκειμένου να ενισχυθεί η εθνική ταυτότητα της ελληνικής Θράκης 

και να περιοριστούν οι ποικίλλες εθνοπολιτισμικές ιδιομορφίες της. 
Η εμμονή των Γκαγκαβούζηδων να διατηρούν τη χορευτική μορφή του «Κ΄να» που χόρευαν 

όταν διαβιούσαν στην τουρκική Θράκη, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικών 

αναπαραστάσεων για τους Γκαγκαβούζηδες από τους έλληνες Θρακιώτες. Προκειμένου λοιπόν, οι 

Γκαγκαβούζηδες να διατηρήσουν την αρμονία τους, καθώς αυτή δεν επέρχεται αυτόματα μετά την 

ανάληψη της οποιασδήποτε δράσης, επιχείρησαν να αυτορυθμίσουν και πάλι τα αντιληπτικά 

εισαγωγικά μηνύματα που δέχονταν από τους «άλλους». Ως εξής ακολούθησαν το πρότυπο της 

ταυτότητας που τους επέβαλε η δικτακτορία των συνταγματαρχών και υιοθέτησαν τη χορευτική 

φόρμα του «πανθρακικού» ρεπερτορίου, που δημιουργήθηκε για να εξυπητρετήσει την εικόνα του 

ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Με αυτή τους την πράξη, ο χορός του «Κ’να» διαφοροποιήθηκε 

από αυτόν που χόρευαν όταν διαβιούσαν στην τουρκική Θράκη, σε λόγο, αλλά και σε κίνηση, με 

αποτέλεσμα να θεωρούνται από τους «άλλους» ως Έλληνες Θρακιώτες, γεγονός που συνέπιπτε και 

με τις δικές τους αυτοαναφορές (βλέπε Σχήμα 5). 
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Σχήμα 5: Κυβερνητικό μοντέλο ελέγχου της ταυτότητας των Γκαγκαβούζηδων (αλλαγή της υπόστασης της κίνησης) 

 

Ενούτοις, μετά το τέλος της Χούντας, οι Γκαγκαβούζηδες δεν επανέφεραν το χορό του «Κ’να» 

στη πρότερη μορφή του. Προκειμένου να μην συνάδουν οι παραδόσεις τους με τις παραδόσεις άλλων 

λαών, πόσο μάλλον γειτονικών όπως η Τουρκία, που ιστορικά και πολιτικά δεν είχαν πάντα αγαστές 

σχέσεις, διατήρησαν τη χορευτική μορφή του πανθρακικού μουσικοχορευτικού ρεπερτορίου, 

διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο την ταυτότητα του Έλληνα Θρακιώτη και οχι του πρόσφυγα ή του 

Τούρκου Θρακιώτη, που ήταν δυνατόν να τους επισημανθεί σε περίπτωση που έμεναν στη διατήρηση 

την κοινής χορογραφικής σύνθεσης του «Κ’να» (βλέπε Σχήμα 6). 
Μπορεί, λοιπόν, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των Θρακιωτών των δύο κρατών 

να μην ειναι φυσική, ώστε η συμπεριφορά του ενός να επηρεάζει τη συμπεριφορά του άλλου, ωστόσο 

αυτή συνεχίζεται να υφίσταται σε συμβολικό επίπεδο. Η επικοινωνία τους λοιπόν είναι συμβολική 

και έχει να κάνει με την αλληλεπίδρασή τους απέναντι σε ένα σύμβολο που και για τους μεν και για 

τους δε, είναι κάτι σημαίνον. Το σύμβολο αυτό είναι το χορευτικό δρώμενο του «Κ’να» και 

κατ’επέκταση ο χορός που το συνοδεύει, το οποίο από τη μία είναι εθνικό σύμβολο για τους 

Τούρκους, αλλά και σημαινούσης σημασίας και για τους Έλληνες, καθώς το διατηρούν με κάθε 

τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή, παρόλες τις αντιδράσεις των «άλλων». 
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Σχήμα 6: Κυβερνητικό μοντέλο ελέγχου της ταυτότητας των Ελλήνων Θρακιωτών 

 
Επομένως, προκειμένου να συνεχίσουν να θεωρούνται από τους «άλλους» ως Έλληνες 

Θρακιώτες και τα μηνύματα από το κοινωνικό τους περιβάλλουν να συνεχίσουν να είναι θετικά 

προσκείμενα προς αυτούς και να ταιριάζουν με τα εσωτερικά τους πρότυπα, επέμειναν στη 

διατήρηση μιας μεταγενέστερης μορφής του χορού του «Κ’να», που επήλθε ως απόρροια μιας 

πολιτικής επιβολής. Με αυτό τον τρόπο ομοίαζαν με τους Έλληνες Θρακιώτες, αλλά και διέφεραν 

από τους Τούρκους Θρακιώτες, διαμορφώνοντας και διατηρώντας έτσι την εθνική τους ταυτότητα. 

Μέχρι πότε; Μέχρι οι αντιλήψεις, τα συναισθήματα και οι εικόνες των «σημαντικών τους άλλων» να 

αλλάξουν, αναγκάζοντάς τους να αυτορρυθμιστούν και πάλι, αλλάζοντας και πάλι τις συνιστώσες 

της ταυτότητάς τους. 

6. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία μελετά την κυβερνητική κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στο πλαίσιο 

του γαμήλιου χορευτικού δρωμένου του «Κ’να», όπως αυτό τελείται στην εθνοτική ομάδα των 

Γκαγκαβούζηδων της κοινότητας Οινόης στην ελληνική Θράκη. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 

σκοπός της εργασίας υιοθετήθηκε ο συνδυασμός δύο παραμέτρων. Πρώτον, ως θεωρητικό υπόβαθρο 

χρησιμοποιήθηκε η κοινωνικό-κυβερνητική προσέγγιση, όπως αυτή προσδιορίζεται μέσα από το 

θεωρητικό μοντέλο του Burke (1991) και δεύτερον η ανάλυση και η μελέτη του χορού του «Κ’να» 

αυτού καθαυτού θεωρήθηκε προυπόθεση για την επεξεργασία των θεωρητικών ζητημάτων της 
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έρευνας. Ο συνδυασμός των δυο αυτών παραμέτρων, τόσο της καταγραφής και ανάλυσης του χορού 

καθαυτού, όσο και της ανάλυσης και ερμηνείας βάσει του θεωρητικού μοντέλου του Burke (1991) 

αποτέλεσε τη δομή πάνω στην οποία κινήθηκε η εργασία αυτή, παρέχοντας μια ολιστική προσέγγιση 

της έρευνας του χορού.  
Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε πως ο χορός του «Κ’να» στους 

Γκαγκαβούζηδες της Οινόης λειτουργεί ως σύμβολο, διαμορφώνοντας τόσο την εθνοτική, όσο και 

την εθνική ταυτότητα τους. Οι Γκαγκαβούζηδες της Οινόης χρησιμοποιούν το χορό του «Κ’να» 

προκειμένου να αντιδράσουν στα μηνύματα που λαμβάνουν από την επικοινωνία τους με τους 

«σημαντικούς» ή «εθνικούς άλλους».  
Με αυτόν τον τρόπο, αναπροσαρμόζοντας το χορό του «Κ΄να» και σε συνάρτηση πάντα με τις 

αντιδράσεις των «άλλων», αυτορρυθμίζουν τις αντιληπτικές εισαγωγικές πληροφορίες που δέχονται, 

προκειμένου ισορροπήσουν τα εσωτερικά τους πρότυπα, με τις αξιολογήσεις των «άλλων» για 

«αυτούς». Έτσι, ενεργούν και αλλάζουν τις έννοιες των πράξεών τους, ως αντίδραση στα μηνύματα 

που λαμβάνουν από το περιβάλλον, αποδεικνύοντας ότι η διαμόρφωση της ταυτότητας είναι μια 

κυβερνητική διαδικασία. 
Επομένως, συνδυάζοντας τα αναλυτικά εργαλεία του χορού με το μοντέλο αυτό του ελέγχου 

ταυτότητας δίνεται η δυνατότητα να διερευνηθούν ζητήματα που αφορούν τη διαμόρφωση και την 

αναδόμηση της συλλογικής ταυτότητας μιας ομάδας, η οποία αποτελεί μια «κατασκευή», που 

προκύπτει μέσα από μια διαδικασία επικοινωνίας και αλληλόδρασης με «άλλες» ομάδες. 
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Κοινωνικές διαστάσεις, συνέπειες και προβληματισμοί 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ 
 

Στεφάνου Πασχάλης  
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Διαμαντίδης Αντώνιος 

κπαιδευτικός ΠΕ70 
 

Περίληψη  

Η υιοθεσία είναι μια κατάσταση πολύπλοκων, διαπροσωπικών, ενδοοικογενειακών και 

κοινωνικών σχέσεων. Το θέμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για το σύνολο της σχολικής 

κοινότητας καθώς στο σχολείο συναντούμε υιοθετημένα παιδιά. 
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι αρχικά η περιγραφή του θεσμού της υιοθεσίας, η 

αντιμετώπιση του υιοθετημένου παιδιού στο σχολείο, ο ρόλος του δασκάλου και το σχολικό βιβλίο 

ως εκπαιδευτικό μέσο. Ακολουθεί έρευνα με σκοπό την καταγραφή κειμένων και αναφορών στον 

θεσμό της υιοθεσίας, στα βιβλία του γλωσσικού μαθήματος όλων των τάξεων του Δημοτικού 

Σχολείου και την ποσοτική και ποιοτική ανάλυσή τους, με το ερώτημα εάν μέσω αυτών οι μαθητές 
έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του 

σημαντικού και ευαίσθητου κοινωνικού θέματος. Επίσης εάν καλλιεργείται θετική στάση από τους 

μαθητές προς την υιοθεσία και τα υιοθετημένα παιδιά, πιθανόν συμμαθητές τους. 
Συμπερασματικά και παρά τον μικρό αριθμό κειμένων και αναφορών, στα ερωτήματα της 

παρούσας έρευνας μπορούμε να απαντήσουμε θετικά.  
 
Λέξεις κλειδιά: υιοθεσία, υιοθετημένο παιδί, σχολικά βιβλία, θετική στάση, μαθητές 

1. Εισαγωγή 

Η υιοθεσία ως θεσμός συναντάται σε διάφορες μορφές σε λαούς και πολιτισμούς από τα αρχαία 

χρόνια και αποκτά τον σημερινό του χαρακτήρα τον 20ο αιώνα. Το κύριο στοιχείο που ορίζει τον 

θεσμό στην εποχή μας και τον διακρίνει από το παρελθόν, αφορά τον στόχο του. Από τους αρχαίους 

χρόνους μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 η υιοθεσία είχε πάντα σαν σκοπό την κάλυψη των  

θρησκευτικών, κοινωνικών, οικονομικών, ψυχολογικών αναγκών του ζευγαριού ή της οικογένειας 

που υιοθετούσε. Τα τελευταία χρόνια η έννοια της υιοθεσίας αλλάζει ριζικά. Σήμερα η υιοθεσία 

αποσκοπεί στην οικογενειακή και κοινωνική αποκατάσταση του παιδιού που για διάφορους λόγους 

δεν μπορεί να ζήσει με τη φυσική του οικογένεια, δίνοντας προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών 

του παιδιού (Βουκελάτου, 2013). 
Η υιοθεσία δεν είναι μια απλή διαδικασία ή μόνο η ανάληψη της φροντίδας ενός παιδιού άλλων 

γονέων για μόνιμο χρονικό διάστημα. «Είναι μια κατάσταση πολύπλοκων διαπροσωπικών 

ενδοοικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων που μπορεί να επηρεάζουν θετικά και αρνητικά τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων που τις βιώνουν: του παιδιού, των θετών γονέων και των φυσικών 

γονέων» (Κέντρο Βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ", n.d.).  
Σήμερα πλέον σε σχέση με το χθες, η υιοθεσία δεν αποτελεί ένα καλά κρυμμένο μυστικό των 

θετών γονέων, αν και η μυστικότητα της υιοθεσίας είναι καθιερωμένη και αποβλέπει στην 

εξυπηρέτηση του συμφέροντος του παιδιού. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι το παιδί θα 

πληροφορηθεί από τους γονείς του, σε χρόνο και τρόπο που θα επιλέξουν αυτοί, πως είναι 
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υιοθετημένο και να μην το μάθουν τυχαία και ξαφνικά από άλλους (Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, 

1998).   

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το υιοθετημένο παιδί – μαθητής/τρια 

Συχνά το υιοθετημένο παιδί στο σχολείο βλέπει τον εαυτό του διαφορετικό από τους 

συνομήλικούς του και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να καταβάλει επιπλέον προσπάθειες για να γίνει 

αποδεκτό, να ξεπεράσει προκαταλήψεις, ίσως και αρνητικές εκφράσεις που μπορούν να του 

προκαλέσουν συναισθήματα θλίψης και απόρριψης. Ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος του στιγματισμού 

του. Όταν το υιοθετημένο παιδί προέρχεται από διαφορετική εθνικότητα, πολιτισμό ή φυλή, τότε 

βρίσκεται σε δυσκολότερη θέση και καλείται να επιδείξει επιτεύγματα που οι συνομήλικοί του δεν 

είναι αναγκασμένοι να πραγματοποιήσουν. Επίσης τα υιοθετημένα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία 

υιοθεσίας, έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα 

συμπεριφοράς. Έρευνες δείχνουν ότι για τις σχολικές επιδόσεις η ηλικία της υιοθεσίας δεν παίζει 

κανένα ρόλο μέχρι τους 18 μήνες. Υπάρχουν αυξημένα ποσοστά αποτυχίας στο σχολείο όταν η 

υιοθεσία γίνεται ανάμεσα στους 18 μήνες και στα 3 έτη, ενώ μετά τα 4 χρόνια εμφανίζονται και 

διαταραχές της συμπεριφοράς (Μπούκουρας, n.d.· Καδόγλου, 2014). Τα παιδιά δηλαδή που έχουν 

ζήσει σε ιδρύματα έχουν χαμηλότερες επιδόσεις από τους συμμαθητές τους, ίσως εξαιτίας δυσκολιών 

στην κοινωνική τους συμπεριφορά και δυσκολίας προσαρμογής τους στο σχολικό πλαίσιο (Βορριά, 

Ντούμα,  2013).  Η παρουσία προβλημάτων και η αποκατάστασή τους εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, με σημαντικότερους την εμπειρία τους πριν την υιοθεσία, την ηλικία υιοθεσίας και την 

ποιότητα των σχέσεων του με τους θετούς γονείς, και σίγουρα είναι λιγότερα στα υιοθετημένα παιδιά 

σε σχέση με αυτά που μεγαλώνουν σε δομές κλειστής φροντίδας.  
Σύμφωνα με την έρευνα της Βουκελάτου (2013) οι  υιοθετημένοι ενήλικες που συμμετείχαν σε 

αυτήν και γνώριζαν για την υιοθεσία τους, στο ερώτημα αν το γεγονός της υιοθεσίας τους επηρέασε 

στο σχολείο και εάν ναι, με ποιο τρόπο, αρκετοί απαντούν πως δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα 

και κάποιοι το αποδίδουν στην αγάπη που έχουν εισπράξει από την οικογένειά τους. Ορισμένοι 

υιοθετημένοι ενήλικες απαντούν πως βίωσαν συγκεκριμένα περιστατικά κατά τη διάρκεια των 

σχολικών τους χρόνων. Τους αποκαλούσαν «υιοθετημένο» ή άφηναν υπονοούμενα. Το γεγονός αυτό 

τους επηρέασε και το θυμούνται, αλλά δεν τους έμεινε η στεναχώρια που ένιωσαν, γιατί οι γονείς 

τους τους είχαν προετοιμάσει για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Μερικοί απαντούν πως 

αντιμετώπισαν κάποιο γεγονός το οποίο τους προκάλεσε πολύ θυμό, αλλά δεν είπαν τίποτα, ήταν 

κλεισμένοι στον εαυτό τους και σκεπτικοί. Άλλοι είχαν συνεχείς καυγάδες με τους συμμαθητές τους 

και αντιδρούσαν πολύ έντονα. Κάποιοι ένιωθαν μειονεκτικά και πολύ άσχημα εξαιτίας της μεγάλης 

διαφοράς ηλικίας με τους γονείς τους, αφού μερικοί συμμαθητές τους νόμιζαν πως ο πατέρας τους 

ήταν ο παππούς τους και η μητέρα τους ήταν η γιαγιά τους. Ορισμένοι απαντούν πως δεν μπορούσαν 

να κοινωνικοποιηθούν εύκολα και ήταν προσκολλημένοι στην αγκαλιά της μητέρας τους, χωρίς να 

ξεκαθαρίζουν αν αυτό οφείλεται στην υιοθεσία τους ή στο χαρακτήρα τους. Κάποιοι αντιμετώπισαν 

μαθησιακές δυσκολίες και το αποδίδουν σε κοινωνικό ρατσισμό που βίωσαν στην τάξη, επειδή 

προέρχονταν από χαμηλού μορφωτικού επιπέδου οικογένεια και δεν τους έδιναν σημασία. Τέλος, 

μερικοί απαντούν πως φοβόταν μη μάθουν στο σχολείο ότι είναι υιοθετημένοι. Δίνοντας μεγάλη 

βαρύτητα στη γνώμη των φίλων τους φοβόντουσαν μήπως η αγάπη και το ενδιαφέρον της μητέρας 

τους θα προδώσει ότι είναι υιοθετημένοι. 

2.2. Ο ρόλος του δασκάλου 

Για τον τρόπο προσέγγισης του θέματος της υιοθεσίας, την αντιμετώπιση του υιοθετημένου 

παιδιού σε επίπεδο σχολείου και τάξης και τη σχέση του δασκάλου με το υιοθετημένο παιδί και την 

οικογένειά του είναι απαραίτητη η αρμονική και δημιουργική συνεργασία, επικοινωνία, ενημέρωση 

οικογένειας και σχολείου. 
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Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο, αν και συνεχίζει να ζει με την οικογένειά του, αποτελεί ένα 

μεγάλο βήμα στη ζωή του. Σχολείο και οικογένεια αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες 

αγωγής και κοινωνικοποίησης του παιδιού. Η οικογένεια είναι αναντικατάστατη, ικανοποιεί τις 

βιολογικές ανάγκες του  παιδιού της, παρέχει ασφάλεια, προστασία και προσφέρει τις κατάλληλες 

συνθήκες για την ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξή του, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί σωστά 

στην κοινωνία (Νικολάου, 2009). Στο σχολείο «επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του μαθητή και η επιτυχής κοινωνική ένταξή του, αφενός μέσα από τη συγκρότηση 

και αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου με την ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών και 

ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ., Φ.Ε.Κ. τεύχος Β' αρ. φύλλου 

303/13-03-03).  
Κοινός ο στόχος και αναγκαία η αρμονική και δημιουργική συνεργασία, επικοινωνία, 

ενημέρωση οικογένειας και σχολείου. Οικογένεια και σχολείο χτίζοντας μια θετική, ειλικρινή σχέση 

σε κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης, μπορούν αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας ικανότητες και τυχόν 

προβλήματα να αποφασίζουν από κοινού τι πρέπει να γίνει. Ο προσδιορισμός του προβλήματος 

αποτελεί τη μισή διαδρομή για την εύρεση της λύσης. Τη λύση που είναι απαραίτητο να αναζητηθεί 

στις δύσκολες περιπτώσεις με τη βοήθεια ειδικών στο πρόβλημα. Η συνεργασία τους βοηθάει να 

αποφευχθούν παρανοήσεις και βελτιώνει εκατέρωθεν τη στάση γονέων και δασκάλων  

(Ματσαγγούρας, 2008). Οι γονείς εκτιμούν τον δάσκαλο ως εξειδικευμένο σε θέματα εκπαίδευσης 

και αγωγής και ιδιαίτερα αυτόν που ενδιαφέρεται για το παιδί τους, που κατανοεί και ανησυχεί, που 

είναι διακριτικός και ρωτά χωρίς να προσβάλλει και επιδιώκουν τη συνεργασία μαζί του.    
Μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος της εκπαίδευσης αποτελεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

που αναφέρεται στις ψυχολογικές, κοινωνικές και οργανωτικές συνθήκες που κυριαρχούν στην τάξη. 

Το θετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον διευκολύνει την ανάπτυξη των παιδιών στον συναισθηματικό, 

κοινωνικό, επικοινωνιακό, αξιακό και γνωστικό τομέα. Με κύρια χαρακτηριστικά του το θετικό 

ψυχολογικό κλίμα, τις αρμονικές σχέσεις και τη λειτουργική του οργάνωση εξαρτάται από 

παράγοντες που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό ο δάσκαλος της τάξης, όπως το στυλ συμπεριφοράς του, 

η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ δασκάλου και μαθητών και μεταξύ των μαθητών. Η εμπλοκή τους 

στην οργάνωση της τάξης και την αντιμετώπιση προβλημάτων (Ματσαγγούρας,  2005). Με αυτό τον 

τρόπο εξασφαλίζει για όλους τους μαθητές του συνθήκες αποδοχής, ασφάλειας, στήριξης, 

ενθάρρυνσης. Συνθήκες για να αναπτύξουν την προσωπική τους ταυτότητα, την αυτοεκτίμηση, την 

ικανότητα ελέγχου του παρορμητισμού, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την  αποδοχή και στήριξη 

του άλλου. Ζητούμενο είναι τελικά, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλοι οι μαθητές θα 

βλέπουν το σχολείο ως κάτι σημαντικό και ευχάριστο και τη μάθηση ως μια απολαυστική εμπειρία. 
Στο σχολείο συναντούμε υιοθετημένα παιδιά τα οποία είτε γνωρίζουν είτε δεν γνωρίζουν πως 

οι γονείς τους δεν είναι οι βιολογικοί. Ο δάσκαλος εφόσον ενημερωθεί από την οικογένεια και 

γνωρίσει τις συνθήκες στη ζωή ενός υιοθετημένου παιδιού, θα μπορεί να κατανοήσει συμπεριφορές, 

τα βαθύτερα αίτιά τους και να τις τροποποιήσει. Εάν δεν έχει ενημερωθεί αλλά το γνωρίζει, 

προσαρμόζει τις παιδαγωγικές και διδακτικές του ενέργειες και παράλληλα προσεγγίζει το θέμα αυτό 

μέσα από απλές πρακτικές. Ένας πολύ συνηθισμένος αλλά παράλληλα επιτυχημένος τρόπος, που 

αποτελεί και μέρος του παιδαγωγικού προγράμματος, είναι η αφήγηση κάποιου εικονογραφημένου 

παραμυθιού μέσω του οποίου το παιδί γνωρίζει για την υιοθεσία, χωρίς καν να αναφέρεται ο όρος 

«υιοθεσία». Βέβαια η εμπειρία έχει δείξει πως είναι πολλοί κι αυτοί που αποφεύγουν να 

προσεγγίσουν στη τάξη τους το θέμα της υιοθεσίας και καταλήγουν στο συμπέρασμα πως είναι 

καλύτερο να μη γίνει ποτέ αναφορά. 
Μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά για ένα τέτοιο θέμα, ειδικά όταν στην τάξη μας δεν υπάρχει 

κάποιο υιοθετημένο παιδί και αυτό το γνωρίζουμε. Τα παιδιά με αυτό τον τρόπο γνωρίζουν 

σημαντικά, κοινωνικά θέματα και υιοθετούν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές. «Οι αξίες αυτές 

παίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού τρόπου ζωής σε ατομικό και κοινωνικό 

επίπεδο, εφόσον καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, τη σχέση του ατόμου με τον εαυτό του και με το 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ., Φ.Ε.Κ. τεύχος Β' αρ. φύλλου 303/13-



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

168 

03-03). Δεν χρειάζεται να μας διακατέχει άγχος και αγωνία για το αν είναι σωστό να προσεγγίζουμε 

κοινωνικά θέματα στο σχολείο, ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες. Όπως συζητάμε για την ισότητα, 

τη διαφορετικότητα, τη βία, τη φιλία, τους κινδύνους από το διαδίκτυο, έτσι απλά και μεθοδικά 

μπορούμε να αναφερθούμε και σε τέτοιου είδους θέματα. Η υιοθεσία σήμερα είναι ένα σημαντικό 

κοινωνικό  θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι φυσιολογικό, χωρίς να είναι 

απαγορευμένο (Σακκούλη, 2013). 

2.3. Το σχολικό βιβλίο 

Το σχολικό βιβλίο είναι εκείνο το εκπαιδευτικό μέσο το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της 

διδακτικής πράξης. Υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών, κατευθύνει τη διδασκαλία και αποτελεί τη βασική πηγή πληροφοριών και πηγή γνώσεων 

για τους μαθητές (Ξωχέλλης, 2002). Μεταξύ των κυριότερων λειτουργιών του περιλαμβάνονται και 

οι λειτουργίες της ενημέρωσης και παρουσίασης της πραγματικότητας και της κοινωνικοποίησης 

(Καψάλης, Χαραλάμπους, 1995). Καλλιεργεί στάσεις, μεταβιβάζει αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς, 

που σχετίζονται με τη συναισθηματική σφαίρα της προσωπικότητας και επηρεάζει συνεπώς «τις 

απόψεις, τις πεποιθήσεις και τις επιλογές, καθώς και τη συμπεριφορά του ατόμου» (Ξωχέλλης, 2000). 

Σημαντική λοιπόν η επίδρασή του αλλά πολύ σημαντικός και ο τρόπος προσέγγισης του κάθε 

θέματος από τον δάσκαλο ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα στη διδακτική διαδικασία. 
Η υιοθεσία είναι ένα σημαντικό και ευαίσθητο κοινωνικό θέμα για το οποίο οι μαθητές μέσω 

των σχολικών βιβλίων είναι απαραίτητο να γνωρίσουν τις πραγματικές του  διαστάσεις.  

3. Η έρευνα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί αρχικά η καταγραφή των κειμένων και αναφορών  

στον θεσμό της υιοθεσίας στα βιβλία του γλωσσικού μαθήματος όλων των τάξεων του Δημοτικού 

Σχολείου και ακολούθως η ποσοτική και ποιοτική ανάλυσή τους με το ερώτημα εάν μέσω αυτών οι 

μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις πραγματικές διαστάσεις αυτού 

του σημαντικού και ευαίσθητου κοινωνικού θέματος. Επίσης εάν καλλιεργείται θετική στάση από 

τους μαθητές προς την υιοθεσία και τα υιοθετημένα παιδιά, πιθανόν συμμαθητές τους. 
Το  ερευνητικό  υλικό  αποτελείται  από  τριάντα δύο  βιβλία. Σε κάθε τάξη διδάσκονται τρία 

βιβλία του μαθητή και δύο βιβλία εργασιών, εκτός από την πρώτη τάξη που έχει δύο βιβλία μαθητή 

και δύο βιβλία εργασιών. Επίσης τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων της Α΄& Β΄, Γ΄& Δ΄ και 

Ε΄& Στ΄ τάξεων.   

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου και στο μάθημα της Γλώσσας υπάρχουν κείμενα με 

κεντρικό θέμα την υιοθεσία: στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Γ΄& Δ΄ και Ε΄& Στ΄ 

τάξεων, σε σύνολο είκοσι ενός κειμένων μαζί με το Ανθολόγιο της Α΄& Β΄ τάξης που 

πραγματεύονται το θέμα της οικογένειας. Στο Ανθολόγιο της Γ΄& Δ΄ τάξης με τίτλο «Η ιστορία του 

Ερνέστου» του Μερσέ Κόμπανυ, σ. 41-44 και στο Ανθολόγιο της Ε΄& Στ΄ τάξης με τίτλο «Το 

καυκασιανό παραμύθι» του Ι. Δ. Ιωαννίδη, σ. 99-101. Επίσης υπάρχει αναφορά για την υιοθεσία στο 

κείμενο «Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες», Βιβλίο του Μαθητή (Β΄ τεύχος, σ. 93-94). 
Στο κείμενο «Η ιστορία του Ερνέστου» του Μερσέ Κόμπανυ «κεντρικό θέμα είναι η υιοθεσία 

και η σημασία της στη συναισθηματική πληρότητα και τη συνοχή της οικογένειας» (Βιβλίο 

δασκάλου). Ο Ερνέστος, παρά τη μικρή του ηλικία, ξέρει ότι οι πραγματικοί του γονείς δεν 

μπορούσαν να τον φροντίσουν και ξέρει ακόμη ότι μπορεί να νιώθει πολύ ασφαλής, χάρη στη στοργή 

των θετών του γονιών. Μέσα από κείμενο καλλιεργείται θετική στάση στους μαθητές προς την 

υιοθεσία και για τα υιοθετημένα παιδιά, πιθανόν συμμαθητές τους. 
Συνοδεύουν το κείμενο και προτείνονται στο βιβλίο: α) ερωτήσεις - δημιουργικές 

δραστηριότητες και β) στις προτάσεις για διάβασμα, την ανάγνωση δύο βιβλίων:  του Ι.Δ. Ιωαννίδη, 
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Το κορίτσι με τις δυο μητέρες, εκδ. Πατάκη και της Κάρμεν ντε Ποσάδας, Το Κίβι, μτφρ. Τζένη 

Γαβαλάκη, εκδ. Πατάκη. Στο βιβλίο του δασκάλου (σ. 17) προτείνονται: α) η ακρόαση 

μελοποιημένου ποιήματος του Γιάννη Νεγρεπόντη «Οι δικοί μου», σε μουσική Μάνου Λοΐζου (στο 

CD Κάτω από ένα κουνουπίδι της MINOS-ΕΜΙ), β) η «υιοθεσία» ενός παιδιού από χώρα της 

Αφρικής, Ασίας ή Λατινικής Αμερικής (επικοινωνία με την Action - Aid Hellas: Αμύντα 1, 116 35, 

Παγκράτι, Αθήνα, τηλ: 210 7248789, Fax: 210 7243449, Email: mail@actionaid.gr) και γ) πάλι η 

σύνδεση του κειμένου με Το Κίβι της Κάρμεν ντε Ποσάδας, εκδ. Πατάκη.  
Στο διαδίκτυο και στον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (εμπλουτισμένα html)» στο 

τέλος στα ενσωματωμένα ενεργά εικονίδια: α) παραπέμπει στο Ανθολόγιο της Ε΄& Στ΄ τάξης και στο 

«Το καυκασιανό παραμύθι» του Ι. Δ. Ιωαννίδη, στην εμπλουτισμένη μορφή του και β) προτείνει την 

ανάγνωση αποσπάσματος με τίτλο «Mάνα και ψυχομάνα» από το βιβλίο της Γεωργίας Tαρσούλη, 

Οι φίλοι μας τα ζώα, από το προηγούμενο Ανθολόγιο της Γ΄& Δ΄ τάξης (δεύτερο μέρος, σ. 34-41), 
με θέμα την υιοθεσία και τη σχέση θετής μητέρας - παιδιού.  

Το κείμενο «Το καυκασιανό παραμύθι» του Ι. Δ. Ιωαννίδη είναι απόσπασμα από το 

μυθιστόρημά του, Το κορίτσι με τις δυο μητέρες. Η θετή μητέρα της ιστορίας διηγείται στο παιδί ένα 

παραμύθι με σκοπό να το προετοιμάσει για την αλήθεια, αλλά και για τις αλλαγές που πρόκειται να 

συμβούν στη ζωή του. Στο παραμύθι δύο μητέρες, η φυσική και η θετή, με προτροπή του δικαστή 

τραβούν η καθεμιά προς το μέρος της το παιδί, που η φυσική μητέρα έχασε στον πόλεμο, το οποίο 

και έχει τοποθετηθεί μέσα σ’ έναν κύκλο από κιμωλία. Όταν η θετή μητέρα θα αφήσει το χέρι του 

παιδιού για να μην το πονέσει άλλο, ο δικαστής θα το δώσει σε αυτήν καθώς θεωρεί πως τα 

συναισθήματά της ήταν βαθύτερα γι’ αυτό. Προς το τέλος του κειμένου τίθεται και το σημαντικό 

ερώτημα αν πρέπει να ερωτάται το παιδί με ποια μητέρα θα ήθελε το ίδιο να ζήσει. Θυμίζει τη σοφή 

κρίση του Σολομώντα για τις δύο μητέρες από την Παλαιά Διαθήκη (Ρήγα κ. συν., 2008) και το 

θεατρικό έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Ο καυκασιανός κύκλος με την κιμωλία». Μέσα από το 

κείμενο γνωρίζουν και κατανοούν τις πραγματικές διαστάσεις της υιοθεσίας. 
Συνοδεύουν το κείμενο και προτείνονται: ερωτήσεις - δημιουργικές δραστηριότητες. Στη 

σελίδα 287 και στις βιβλιογραφικές πληροφορίες και προτεινόμενες δραστηριότητες προτείνεται η 

ανάγνωση των βιβλίων: της Ειρήνης Μάρρα, Μια ιστορία για δυο (εκδ. Καστανιώτη), της Φράνσης 

Σταθάτου, Η άλλη μάνα (εκδ. Καμπανά) και για μικρότερα παιδιά, το βιβλίο της Ιρίνας Κορσούνωφ,  

Το αλεπουδάκι του θάμνου, μτφ. Σοφίας Κασσελάκη (εκδ. Λωτός) και της Κάρμεν Ντε Ποσάδας, Το 

Κίβι (μτφρ. Τζένης Γαβαλάκη, εκδ. Πατάκη).  
Στο διαδίκτυο και στον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (εμπλουτισμένα html)» στα 

ενσωματωμένα ενεργά εικονίδια, παραπέμπει μόνο σε ηχητικό απόσπασμα του θεατρικού έργου του 

Μπέρτολτ Μπρεχτ  «Ο καυκασιανός κύκλος με την κιμωλία». 
Το κείμενο «Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες», Βιβλίο του Μαθητή Στ΄ τάξης (Β΄ τεύχος, 

σ. 93-94), είναι διασκευή κειμένου από το περιοδικό Ερευνητές της Καθημερινής, τεύχος 224, 17/5/03 

εμπεριέχει αναφορά για την υιοθεσία: «Αυτή η ξαδερφούλα μου, όταν ήρθε στο σπίτι του θείου μου, 

ήταν ακόμα πιο μικρή, αλλά δεν ήταν και τελείως μωρό. Τότε μου είπαν πως η ξαδερφούλα μου είναι 

δικό τους παιδί, μόνο που δεν το έχουν γεννήσει αλλά το έχουν υιοθετήσει. Νομίζω πως δεν υπάρχει 

καμία διαφορά, αν είσαι υιοθετημένος, αφού το ίδιο σε αγαπάνε όλοι». Μέσα από το μικρό αυτό 

μέρος του κειμένου, οι μαθητές γνωρίζουν την υιοθεσία ως μία φυσιολογική σχέση στοργής και 

αγάπης.   

5. Συμπεράσματα 

Από την καταγραφή και ανάλυση των κειμένων που είτε έχουν ως κεντρικό θέμα τον θεσμό 

της υιοθεσίας είτε εμπεριέχουν αναφορά στον θεσμό, στα βιβλία του γλωσσικού μαθήματος όλων 

των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και παρά τον μικρό τους αριθμό, οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του σύγχρονου, 

σημαντικού και ευαίσθητου κοινωνικού θέματος. Επίσης καλλιεργείται θετική στάση από τους 

μαθητές προς την υιοθεσία και τα υιοθετημένα παιδιά, πιθανόν συμμαθητές τους. 
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Συμπληρωματικά ο δάσκαλος, εκτός των λογοτεχνικών κειμένων από το Ανθολόγιο, μπορεί να 

αξιοποιήσει και διδακτικές ενότητες από τα σχολικά βιβλία της Γλώσσας, της Μελέτης 

Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που πραγματεύονται το θεσμό της 

οικογένειας ή να υλοποιήσει σχετικά διαθεματικά σχέδια εργασίας (project) στην Ευέλικτη Ζώνη.  
Ζούμε σε μια εποχή στην οποία η πληροφόρηση, η ενημέρωση και η διαρκής επιμόρφωση είναι 

αναγκαία ιδιαίτερα ως προς την ψυχοπαιδαγωγική και ψυχοκοινωνιολογική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών. Με αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός παραμένει σύγχρονος και αποτελεσματικός και 

μπορεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις. Ο δάσκαλος έχοντας ως εφόδιο τη 

γνώση με ευαισθησία και διακριτικότητα μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. 
Ιδιαίτερα για τον τρόπο προσέγγισης του θέματος της υιοθεσίας, αλλά και την αντιμετώπιση 

του υιοθετημένου παιδιού σε επίπεδο σχολείου και τάξης και τη σχέση του δασκάλου με το 

υιοθετημένο παιδί και την οικογένειά του, η διεξαγωγή σχετικής έρευνας θα μπορούσε να βοηθήσει 

σημαντικά. Επίσης αναγκαία κρίνεται η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων από τους έχοντες 

την ευθύνη για την υλοποίησή τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δομές για την παροχή 

συμβουλευτικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.  
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Περίληψη  

Οι σύγχρονες επιταγές της εκπαιδευτικής ηγεσίας στο πλαίσιο της τεχνολογίας της 

πληροφορίας δομούν ένα νέο περιβάλλον για τη σύγχρονη διαχείριση και διοίκηση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και των σχολικών οργανισμών τους. Το EMIS (Education Management 
Information System) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης, που παρέχει στους φορείς της 

εκπαίδευσης τη δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης της πορείας του εκπαιδευτικού 

συστήματος, καθώς και πληροφορίες, που δύναται να φανούν ωφέλιμες για τη βελτίωση της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων περιλαμβάνει 

μεθόδους ευρετηριασμού σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων για την αναζήτηση των 

καταλληλότερων μελετών που εμπίπτουν στην υπό διερεύνηση θεματολογία. Οι έρευνες 

αποδομήθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης και τα στοιχεία τους ομαδοποιήθηκαν και 

ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες και επιμέρους υποκατηγορίες. Τα αποτελέσματα αφορούν αφενός στη 

δομική λειτουργία των EMIS, τους παράγοντες ορθής χρήσης και επιτυχίας τους, τις 

ανατροφοδοτικές προς την εκπαίδευση λειτουργίες και ολοκληρώνεται με τα εμπόδια και τις 

προκλήσεις κατά την ενσωμάτωση και εφαρμογή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.  
 
Λέξεις κλειδιά: EMIS, Education Management Information System, εκπαιδευτικό σύστημα, 

διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών 

1. Εισαγωγή 

Οι κυβερνήσεις, σήμερα, υποφέρουν από έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα εκπαιδευτικά 

τους συστήματα (Abdul-Hamid, 2014). Τα συστήματα βάσεως δεδομένων και η τεχνολογία των 

υπολογιστών σε συνδυασμό με τις τεχνικές δεξιότητες μπορούν να παρέχουν ένα επαρκές σύνολο 

για την παραγωγή και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών για το εκπαιδευτικό σύστημα (Hua, 

& Herstein, 2003). Με τη δημιουργία ενός συστήματος βάσεως δεδομένων και τη διατήρηση 

συστηματικής ανταλλαγής και ροής πληροφοριών, το EMIS συνδέει το Υπουργείο Παιδείας με 

άλλους οργανισμούς και φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και με άλλα συστήματα, 

που ασχολούνται επίσης με εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Όλες οι χώρες κατά γενική ομολογία 

έχουν κάποιας μορφής δεδομένα, τα οποία είτε αξιοποιούνται με τρόπο δομημένο και επιδέχονται 

βελτίωσης είτε παραμένουν ως αρχείο σε συστήματα βάσεως δεδομένων. Σύμφωνα με την NLC 
(2012) προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, το κράτος, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ερευνητές και οι γονείς που εμπλέκονται είτε άμεσα 

είτε έμμεσα με το εκπαιδευτικό σύστημα, χρειάζεται να ληφθεί η απόφαση για τη δημιουργία ενός 
συστήματος διαχείρισης πληροφοριών σε επίπεδο εκπαίδευσης. Ο οργανισμός της World Bank από 
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το 1998 έως και σήμερα στηρίζει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συστημάτων EMIS σε αρκετές 

αναπτυσσόμενες χώρες. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δημιουργία μιας 

εμπεριστατωμένης ερευνητικής εικόνας σχετικά με τα EMIS, τις δυνατότητες και τα αμφιλεγόμενα 

σημεία τους.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διαδικασία της ανασκόπησης χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ευρετηριασμού στον μελετητή 

Google Scholar. Η διαδικασία αυτή κατέδειξε ελάχιστο πλήθος ερευνητικών εργασιών καθώς και 

απουσία κάποιου επιστημονικού περιοδικού με θεματικές σχετιζόμενες με την παρούσα. Η επιλογή 

των άρθρων έγινε σε πρώτο στάδιο με βάση τη συνάφεια του τίτλου τους και έπειτα, 

πραγματοποιήθηκε «εκκαθάριση» με κριτήρια την περίληψη και το περιεχόμενο τους. Συνολικά 15 

έρευνες αναλύθηκαν, τα δεδομένα των οποίων κατηγοριοποιήθηκαν σε θεματικές κατηγορίες και 

υποκατηγορίες βάσει ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης της θεματικής ανάλυσης. Η θεματική 

ανάλυση είναι μια μέθοδος εντοπισμού, ανάλυσης και αναφοράς των διαφόρων θεμάτων που 

προκύπτουν από τα ερευνητικά δεδομένα, (Braun & Clark, 2006).  
  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Από τη μελέτη και τη θεματική «αποδόμηση» των επιλεγμένων άρθρων προέκυψαν τέσσερις 

βασικές θεματικές κατηγορίες αναφορικά με τα συστήματα EMIS: 
•  Εννοιολογική προσέγγιση και στόχοι  
•  Κύριες λειτουργίες  
• Εμπόδια και προκλήσεις κατά τη διαδικασία υλοποίησης και ενσωμάτωσης 
•  Παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη, ενσωμάτωση και επιτυχία  

2.2.1 Εννοιολογική προσέγγιση και στόχοι των ΕΜΙS 

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Εκπαίδευσης – EMIS μπορεί να οριστεί 

περιεκτικά ως ένα σύστημα συλλογής, ενσωμάτωσης, επεξεργασίας, συντήρησης και διάδοσης ενός 

ολοκληρωμένου συνόλου σχετικών, αξιόπιστων, αδιαμφισβήτητων και έγκαιρων δεδομένων και 

πληροφοριών προς τους ηγέτες της εκπαίδευσης, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους 

σχεδιαστές και τους διαχειριστές σε όλα τα επίπεδα και τις ευθύνες για την επίτευξη των στόχων ενός 

οργανισμού (Wako, 2003). Οι Abdul-Hamid, Saraogi & Mintz (2017) ορίζουν το EMIS ως «ένα 

σύστημα πληροφόρησης για τη διαχείριση της εκπαίδευσης, όπου στην απλούστερη μορφή του, μπορεί 

να οριστεί ως ένα σύστημα υπεύθυνο για τη συλλογή, τη συντήρηση, την ανάλυση, τη διάδοση και τη 

χρήση δεδομένων σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Τα EMIS ποικίλλουν δραματικά μεταξύ των χωρών. 

Στην πραγματικότητα, κάθε χώρα είναι διαφορετική, και σε μια χώρα συχνά παρατηρείται επιπλέον 

διακύμανση σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των σχολικών οργανισμών. Μεταξύ των σημαντικότερων 

παραγόντων που οδηγούν στη διακύμανση είναι το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το EMIS, τα 

τεχνολογικά μέσα και οι διαφορές στο πολιτιστικό πλαίσιο γύρω από τα δεδομένα και τους τύπους 

χρήσης των δεδομένων».  Παράλληλα, ο Villanueva (2003) επισημαίνει πως «είναι ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιεί τη θεωρία των συστημάτων, μαζί με τις εξελίξεις στη μηχανοργάνωση, για να 

δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη συλλογή και τη χρήση τεράστιων ποσοτήτων 

πληροφοριών σχετικά με το σύστημα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  Ως δυνητικοί χρήστες 

δεδομένων, οι διαχειριστές παρέχουν συστηματικά ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες ώστε να 

μπορούν να διεξάγονται αποτελεσματικά οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού, ανάπτυξης 

έργων και άλλων». 
Η στρατηγική χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος στοχεύει εκτός από την ποιοτική 

βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, μακροπρόθεσμα να συνεσφέρει θετικά στην οικονομική 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

173 

ανάπτυξη και ευημερία του κράτους (Avgerou, 2008). Σ’ αυτό το πλαίσιο, ένα σύστημα διαχείρισης 

των δεδομένων της εκπαίδευσης είναι σίγουρα μια «έξυπνη επένδυση», επειδή παρέχει πληροφορίες 

και ανατροφοδοτεί έγκυρα και έγκαιρα το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ παράλληλα δίνει τη 

δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής να λαμβάνουν γρήγορα και με 

αποδοτικό τρόπο αποτελεσματικές αποφάσεις (Abdul-Hamid, Husein 2017). 
Εν ολίγοις, ένα EMIS, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών 

του συστήματος επιτρέποντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, που είναι χρήσιμες 

για το εκπαιδευτικό σύστημα. Επικεντρώνεται, επομένως, στην ενίσχυση των ικανοτήτων σε τομείς, 

όπως η  διαχείριση, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικής πολιτικής και η διάδοση πληροφοριών σε όλα τα 

επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων (Wako, 
2003). Περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για την τυπική όσο και για την άτυπη εκπαίδευση, τα 

ανώτερα ιδρύματα, την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, την ειδική εκπαίδευση και τα 

εκπαιδευτικά ερευνητικά ινστιτούτα (Wako, 2003) και  δύναται να παρέχει στους φορείς λήψης 

αποφάσεων και στους σχετικούς ενδιαφερόμενους πληροφορίες στην υποστήριξη των διεργασιών 

του συστήματος, στη διαχείριση και στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης καλύπτοντας το κενό ανάμεσα στο σχέδιο και την πραγματικότητα, επιτρέποντας 

συγκρίσεις μεταξύ σχολικών οργανισμών και μεταξύ των εθνών (π.χ. αξιολογήσεις του PISA, του 

ΟΟΣΑ) σε επίπεδο διακυβέρνησης. Βασικός σκοπός του είναι βελτιώσει τον προγραμματισμό, την 

κατανομή των πόρων, την παρακολούθηση, τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων μέσα 

από το συντονισμό όλων των πόρων πληροφόρησης, ώστε να ενσωματωθούν οι διάφορες πηγές 

πληροφοριών για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος σε ένα συντονισμένο σύστημα που 

θα μπορεί να εξυπηρετεί ολόκληρη τη χώρα.  
Αναμφίβολα, η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και οργανωτικών λειτουργιών, κατά την 

καθιέρωση ενός EMIS, προϋποθέτει να καταβληθούν προσπάθειες για τον εξορθολογισμό ορισμένων 

τμημάτων, καθώς οι υπάρχουσες διοικητικές μονάδες και υπηρεσίες ενδέχεται να μη δύναται  να 
συγχωνευθούν φυσικά ή οργανωτικά, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν το συντονισμό της ροής 

πληροφοριών (Villanueva, 2003). Όπως επισημαίνει ο Abdul-Hamid (2014): «η πεποίθηση πως το 

EMIS αποτελεί μονάχα μια βάση δεδομένων ή απλώς ένα νέο ή άλλο σύστημα πληροφορικής που 

έρχεται ως επακόλουθο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, προκειμένου να αντικαταστήσει τον 

ανθρώπινο παράγοντα, αποτελεί μια εσφαλμένη αντίληψη, που ενδέχεται να δημιουργηθεί μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων γύρω απ’ το εκπαιδευτικό σύστημα, είτε λόγω της άρνησης για αλλαγή είτε της 

μη ορθής ενημέρωσης γύρω απ’ το συγκεκριμένο θέμα». Και συνεχίζει αναφέροντας «[…] βασική 

συνιστώσα του συστήματος EMIS, αποτελεί ο άνθρωπος, καθότι είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για 

τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση των δεδομένων, παρακολούθηση των αλλαγών, την εξασφάλιση της 

ποιότητας των δεδομένων, συντήρηση του συστήματος, διάδοση των πληροφοριών, ανατροφοδότηση 

όλων των επιπέδων του συστήματος που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων κλπ.». 

2.2.3 Λειτουργίες των EMIS 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα EMIS διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες (Villanueva, 2003;  

Abdul-Hamid, 2014 & 2017; Wako, 2003): 
•  Δημιουργία ενιαίου συστήματος ανταποκρινομένου στις εξελισσόμενες ανάγκες για 

εκπαιδευτικές πληροφορίες ενσωματώνοντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα: α) 

έγκαιρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών με τη μεταφορά οργανωμένης πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα του 

εκπαιδευτικού συστήματος, β) σύνδεση και ενοποίηση διαφόρων υφιστάμενων συστημάτων 

πληροφοριών με σκοπό τη συνολική διαχείριση και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων 

του EMIS για την υποστήριξη των υποσυστημάτων της εκπαίδευσης. 
•  Δείκτες για την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που θα βελτιώνονται συνεχώς 

κατόπιν διαρκούς ανατροφοδότησης. 
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•  Εθνικό σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης των εκπαιδευτικών δεδομένων για 

την απόκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση, μετάδοση, ανάλυση, διάδοση και χρήση της 

πληροφορίας από όλα τα συμβαλόμενα μέρη του εκπαιδευτικού συστήματος. 
•  Βελτίωση δυνατοτήτων επεξεργασίας, αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων για την 

παροχή ουσιαστικών πληροφοριών, ώστε οι υπεύθυνοι σχεδιασμού και διαχειριστές να 

υποστηριχθούν στη λήψη αποφάσεων αξιοποιώντας έγκυρα δεδομένα. 
•  Ορθολογικοποίηση της φύσης και τη ροής των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη 

λήψη αποφάσεων μειώνοντας και εξαλείφοντας τις αλληλεπικαλύψεις και συμπληρώνοντας 

τα κενά πληροφόρησης. 
•  Παροχή πληροφοριών που εμπλουτίζει το πολιτικό διάλογο με αναπτυξιακά σενάρια με 

στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχολικών οργανισμών και τη βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που συντελούνται σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, ενδείκνειται και 

η  διενέργεια διαρθρωτικών αλλαγών σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων, που θα έχει 

προηγηθεί, ώστε να επανεκτιμάται η αποτελεσματικότητα του οργανισμού εκπαίδευσης 

(Tolley & Shulruf, 2009). 
• Το EMIS, τέλος, έχει την ευθύνη για τη συνεχή ανάπτυξη και κατάρτιση του δυναμικού του 

εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και του λοιπού προσωπικού του υπουργείου Παιδείας 

μέσω της ανατροφοδότησης (Visscher & Coe, 2003). 
 

2.2.4 Εμπόδια και προκλήσεις κατά τη διαδικασία υλοποίησης και ενσωμάτωσης των EMIS 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα εμπόδια και τις προκλήσεις που δύναται να εμφανιστούν, κατά 

την προσπάθεια υλοποίησης, εφαρμογής και ενσωμάτωσης ενός συστήματος EMIS στο εκπαιδευτικό 

σύστημα μιας χώρας στα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διερεύνησης. 

Πίνακας 1: Εμπόδια και προκλήσεις  

Ellison,2004 
Αργή απελευθέρωση δεδομένων, ανακρίβεια δεδομένων λόγω ελλιπούς τεχνικής εξειδίκευσης ή 

μη ακριβούς καταγραφής, αύξηση περιπλοκότητας λόγω της μεγάλης συλλογής δεδομένων, 

χαμηλό ποσοστό απόκρισης από ιδιωτικούς σχολικούς οργανισμούς, στρέβλωση δεδομένων από 

διοικητικές αρχές, περιπλοκότητα αναφορών, ελλιπής ανατροφοδότηση, επενδύσεις και 

προϋπολογισμός, δυσκολίες στην παροχή δεδομένων από διάφορα υποσυστήματα του 

εκπαιδευτικού συστήματος, μη ορθή δόμηση του συστήματος. 
Iyengar et al., 2016 

Τεχνολογικό υπόβαθρο (ανθρώπινο και μη), διαθεσιμότητα/ακρίβεια των δεδομένων, ικανότητες 

ερμηνείας δεδομένων και χρήσης/παρουσίασης δεικτών, ευρυζωνικό δίκτυο, ποιες εκπαιδευτικές 

μετρήσεις θα παρουσιαστούν και πώς, ανταγωνιστικά οράματα ανάμεσα στους εμπλεκόμενους 

φορείς, αξιοπιστία και συνάφεια των δεδομένων, εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και την εγκυρότητα 

των συστημάτων δεδομένων, αμφισβήτηση ως προς την αποτελεσματικότητα του συστήματος, 

περιπλοκότητα του συστήματος συλλογής δεδομένων.  
Villanueva, 2003 

Ανεπάρκεια πόρων (ανθρωπίνων και μη), ελλιπής πολιτική ως προς τις διαδικαστικές λειτουργίες 

του συστήματος (συλλογή, υποβολή, επεξεργασία κλπ.), μη τακτική συλλογή δεδομένων, ασαφής 

καθορισμός  των δεδομένων που θα πρέπει να συλλέγονται, σύγχυση. 
Cunningham, 1986 

Αναλογία δεδομένων πληροφοριών (πολλά δεδομένα - λίγες πληροφορίες), οι αιτήσεις για 

πληροφορίες υπερβαίνουν τις ικανότητες των υπαρχόντων συστημάτων ή/και συχνά δεν εμπίπτουν 

στις υπάρχουσες κατηγορίες ή συστήματα αρχειοθέτησης. 
 

Bhatti & Adnan, 2010 
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Εξέλιξη, ασφάλεια και ευρωστία του συστήματος βάσης δεδομένων, έλλειψη κουλτούρας 

ανταλλαγής πληροφοριών, μη διαθεσιμότητα επαρκών δεδομένων και πληροφοριών, αργή 

διαδικασία διάδοσης δεδομένων, προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, προϋπολογισμός και υποδομές. 
Abdul – Hamid et al., 2017 

Έλλειψη επενδύσεων, κακή ποιότητα δεδομένων και ελλιπή μέτρα επαλήθευσης της αξιοπιστίας 

τους, κίνδυνος αποπροσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας από άλλες σημαντικές 

δραστηριότητες διαχείρισης, δυσκολία στη συλλογή δεδομένων από ιδιωτικούς φορείς 

εκπαίδευσης, ασυνέπεια ηγεσίας λόγω έλλειψης κοινού οράματος ή/και μεταξύ των διάφορων 

ομάδων του συστήματος, νομικά ζητήματα, μη ορθολογική οργάνωση του συστήματος, μη 

ρεαλιστικοί στόχοι, κουλτούρα χρήσης δεδομένων, διαφάνεια προς τους χρήστες του συστήματος 

(ακεραιότητα). 
Abhiyan, R. M. S. , 2015 

Εμπλοκή πολλών υπηρεσιών και φορέων (σύγχυση ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση 

δεδομένων και πληροφοριών), μη ενημερωμένη βάση δεδομένων, μη ύπαρξη ενός ενιαίου 

μηχανισμού επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ διαφόρων εμπλεκομένων μερών 

του συστήματος, αδυναμία συστηματικής παρακολούθησης των μη εγγεγραμμένων παιδιών, μη 

διαθεσιμότητα κατάλληλου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων. 
Avgerou, 2008 

Ενδημικά προβλήματα κάθε αναπτυσσόμενης χώρας (κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά), 

υιοθέτηση μεθόδων και πρακτικών από ανεπτυγμένες χώρες, δίχως να λαμβάνεται υπόψη το 

κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Διακρίνονται τρεις κατηγορίες εμποδίων: α) scalability failure: 
τεχνολογική περιπλοκότητα, δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού, φτωχή πολιτική στήριξη β) 

sustainability failure: έλλειψη επενδύσεων για τεχνολογική αναβάθμιση, απουσία πολιτικής 

δέσμευσης απ' την πολιτική ηγεσία, εξάρτηση απ’ τις χορηγίες ξένων οργανώσεων γ) assimilation 

in dysfunctional organizational processes: ενσωμάτωση του πληροφοριακού συστήματος σε 

δυσλειτουργικές οργανωσιακές δομές παρά σε βελτίωση αυτών. 
Crouch et al., 2001. 

Δέσμευση πολιτικής ηγεσίας, απουσία κινήτρων από τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών, 

ασάφεια ως προς το ποια δεδομένα πρέπει να συλλεχθούν και να αναλυθούν, τεχνολογική 

περιπλοκότητα, μη ρεαλιστικές προσδοκίες, απουσία επενδύσεων, αναλογία δεδομένων 

πληροφοριών (πολλά «δεδομένα» λίγες «πληροφορίες»), υπερβολική προσοχή στις τεχνικές 

λειτουργίες παρά στις οργανωτικές διαδικασίες και τα θεσμικά μέσα που ευνοούν τη χρήση και 

ανταλλαγή της πληροφορίας, απουσία ομοφωνίας ανάμεσα στου εμπλεκόμενους φορείς 

(ανταγωνιστικά οράματα για το πώς πρέπει να μοιάζουν τα EMIS), φόβος απ’ τη σύγκριση 

επιδόσεων με συνέπεια τη δημιουργία αντίστασης από τους δασκάλους και από τις διοικητικές 

αρχές του σχολικού οργανισμού. 
Cassidy, 2006 

Ενσωμάτωση, τεχνολογική περιπλοκότητα συστήματος και κόστος συντήρησης, περιορισμοί λόγω 

οργανωτικών δομών και ανθρώπινων πόρων, εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού στη χρήση 

δεδομένων, δέσμευση πολιτικής ηγεσίας, συμμετοχή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του EMIS, 
κοινό όραμα, εγγενή οργανωτικά προβλήματα εκπαιδευτικού συστήματος, υλικοτεχνικές 

υποδομές, αντίσταση εκπαιδευτικού προσωπικού, ποικιλία μέσων για την έγκυρη, ακριβή και 

έγκαιρη συλλογή και διάδοση των δεδομένων και των πληροφοριών, «συγκρούσεις» για το ποια 

δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται, διαφάνεια και λογοδοσία. 
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2.2.5 Παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη, ενσωμάτωση και επιτυχία των EMIS 

O σχεδιασμός και η καθιέρωση ενός EMIS θα πρέπει να είναι νομικά κατοχυρωμένα. Να 

διέπεται, δηλαδή, από κατάλληλη νομοθεσία για την ανάπτυξη συγκεκριμένής εκπαιδευτικής 

πολιτικής με συναφείς διοικητικές αποφάσεις. Η κυβερνητική δέσμευση έχει μεγάλη σημασία, 
πρωτίστως, από το Υπουργείο Παιδείας. Mια δέσμη καλά συντονισμένων και σαφώς καθορισμένων 

νομοθετικών και διοικητικών μέτρων αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση, προκειμένου να 

συγκεντρωθούν αυτές οι υπηρεσίες στο πλαίσιο του EMIS (Villanueva, 2003). Όπως υπογραμμίζουν 

οι  Hua και Herstein, (2003) «[…] η ανάπτυξη του EMIS συνεπάγεται την καλλιέργεια μιας νέας 

κουλτούρας διαχείρισης πέραν της δημιουργίας ενός συστήματος δεδομένων και πληροφοριών. Η 

διαδικασία συλλογής, ενσωμάτωσης, ανάλυσης και διάδοσης δεδομένων είναι σημαντική, αλλά ακόμη 

πιο κρίσιμη είναι η κουλτούρα της ανταλλαγής δεδομένων, της χρήσης πληροφοριών και της 

οργανωτικής διαχείρισης που οδηγεί στην αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης του EMIS. Είναι 

σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ανάπτυξη του EMIS δεν είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

πληροφοριών».  
Σύμφωνα με την UNESCO οι παράγοντες  της επιτυχούς υλοποίησης και ενσωμάτωσης των 

EMIS επιμερίζονται στους εξής τομείς (Wako, 2003):  
Πολιτική δέσμευση: το εγχείρημα υλοποίησης και ενσωμάτωσης ενός πληροφοριακού 

συστήματος διαχείρισης του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό την παροχή ποιοτικότερης 

εκπαίδευσης πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη απ’ την πολιτική ηγεσία, προκειμένου να εμπνεύσει 

μια αίσθηση αποστολής – οράματος. Η υπογραφή σχεδίων δράσης ή συμφωνιών δεν αποτελούν 

πολιτική δέσμευση. Σε περιπτώσεις, όπου το αναπτυξιακό επίπεδο του συστήματος βρίσκεται σε 

ποιοτικά κακή κατάσταση, γεγονός που οφείλεται στους λαθεμένους χειρισμούς των ηγετών του 

κράτους, θα πρέπει να γίνει κοινή προσπάθεια απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 
Καλή διακυβέρνηση: αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία και πως αυτή 

κατευθύνει το σχέδιο δράσης. Η λήψη αποφάσεων οφείλει να περιλαμβάνει όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, διότι η συμμετοχή του καθενός δημιουργεί τις προϋποθέσεις και θέτει τις 

επιτυχείς δομές προς την υλοποίηση του σκοπού που έχει τεθεί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, 

οργανισμοί και πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, πρέπει να λειτουργούν σε συνεργατικό 

πλαίσιο κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων, προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν συγκρούσεις σε 

επίπεδο χάραξης πολιτικής.  Η παρουσία ενός συνεργατικού κλίματος, που κινείται στα πλαίσια του 

οράματος για ποιοτικότερη εκπαίδευση, διαμορφώνει τις απαραίτητες δομές για επιτυχημένη 

ενσωμάτωση του EMIS. 
Ηγεσία: η ισχυρή διαχείριση, δεδομένου ότι η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικό EMIS απαιτεί 

ποικίλες γνώσεις και δεξιότητες σημαίνει επαγγελματισμός, υπευθυνότητα,  αποτελεσματικότητα, 

ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και βέλτιστος συντονισμός του προσωπικού και των διατεθειμένων 

πόρων. 
Οι Crouch, Enache και Supanc (2001) με τη σειρά τους επισημαίνουν τα 7 βασικά σημεία 

προσοχής κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός EMIS:  
1) Τα αποτελεσματικά EMIS είναι υπόλογα σε συγκεκριμένους χρήστες που ζητούν 

συγκεκριμένα στοιχεία με σκοπό την άμεση και έγκυρη ενημέρωση.  
2) Η εξασφάλιση ότι οι ενδιαφερόμενοι σε όλα τα επίπεδα διαβουλεύονται σχετικά με την 

ανάπτυξη του EMIS τείνουν να αυξάνουν την πιθανότητα ιδιοκτησίας.  
3) Η συνεχής δέσμευση της ηγεσίας της κυβέρνησης συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα ενός 

συστήματος EMIS. 
4) Χρήση αντικειμενικών πληροφοριών. 
5) Πολιτικές αποφάσεις που καθοδηγούνται από πολιτικά συμφέρονται και προσδοκίες 

υπονομεύουν τη λειτουργία του EMIS. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ορθολογική ανάλυση 

αντικειμενικών δεδομένων που λαμβάνονται με μεθόδους έρευνας, ώστε να αποτραπεί κάτι 

τέτοιο. 
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6) Tα αποτελεσματικά συστήματα EMIS τείνουν να είναι απλά και προσιτά στη λειτουργία και 

στη χρήση τους.  
7) Η μεταρρύθμιση του EMIS πρέπει να επικεντρωθεί πρώτα σε πληροφορίες που ενημερώνουν 

άμεσα τις κρίσιμες αποφάσεις. Πολλές φορές συλλέγονται περισσότερες πληροφορίες απ’ 

ό,τι αναλύεται και εφαρμόζεται στη λήψη αποφάσεων. 
O Ellison (2004) υπογραμμίζει τέσσερις συνιστώσες ως «καλές πρακτικές» για την υλοποίηση, 

εφαρμογή και ενσωμάτωση ενός συστήματος EMIS: 
Εστίαση σε θέματα διαχείρισης και θεσμικών θεμάτων: το κέντρο βάρους δίνεται στις ΤΠΕ και 

παραμερίζονται οι οργανωτικές διαδικασίες και τα θεσμικά κίνητρα που οδηγούν στη χρήση των 

πληροφοριών. 
Εστίαση στη χρήση πληροφοριών (όχι στην παραγωγή): στις περισσότερες περιπτώσεις 

συλλέγονται περισσότερες πληροφορίες από αυτές που αναλύθηκαν και εφαρμόστηκαν στην λήψη 

αποφάσεων. 
Εστίαση στην ταχύτητα (όχι πληρότητα): οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες στην απαίτηση 

πληροφοριών επιβαρύνουν το σχεδιασμό του EMIS. Η εστίαση της προσοχής στον σχεδιασμό για  

ταχύτητα ανταλλαγής της πληροφορίας παρά στο βαθμό ακρίβειας θεωρείται προτιμότερη. 
Εξέλιξη (όχι επανάσταση): Η διατήρηση των ήδη υπαρχόντων βάσεων δεδομένων και η 

προοπτική της εξέλιξης των διαδικασιών συλλογής δεδομένων κρίνεται αποτελεσματικότερη από 

την επιλογή για «οικοδόμηση» νέων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. 
Τέλος, η έκθεση της World Bank “What matters most for education management information 

systems: A framework paper, όπως επίσης και Lessons Learned from World Bank Education 
Management Information System Operations: Portfolio Review, (Abdul-Hamid, 2014 και Abdul-
Hamid, Saraogi, N., & Mintz, S. 2017) ορίζει τους παρακάτω παράγοντες που μπορούν να 

συντελέσουν στην επιτυχημένη πραγάμτωση όλων των λειτουργιών ενός EMIS: 
•  Ισχυρό νομικό πλαίσιο για την αποφυγή διοικητικών και επιχειρησιακών προκλήσεων καθώς 

και θεσμοποίηση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων. 
•  Τα συστήματα δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικά σχεδιασμένα ή περίπλοκα. 
•  Δημιουργία δεικτών για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του 

EMIS. 
•  Αποφυγή των καθυστερήσεων (χειρωνακτική επεξεργασία πληροφοριών) με την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάλυση των δεδομένων θα 

πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο. Ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής , διαχείρισης και 

ανάλυσης πλήρων και συναφών δεδομένων με τους εκπαιδευτικούς στόχους για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επιδόσεων της χώρας. 
•  Παροχή κινήτρων για τη διεξαγωγή ερευνών που προωθούν της αξιοποίηση του συστήματος. 
•  Συνεχής κατάρτιση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα του συστήματος της εκπαίδευσης. 
•  Προϋπολογισμός αποκλειστικά για τις δραστηριότητες του EMIS . 
•  Παρότρυνση των ιδιωτικών σχολείων να ενταχθούν στο σύστημα και να παρέχουν ακριβή 

δεδομένα. 
•  Προσαρμογή του συστήματος στις χρηματοοικονομικές συνθήκες  της εκάστοτε χώρας. 
•  Θεσμική δέσμευση από την κυβέρνηση για την εφαρμογή του συστήματος με σαφώς 

καθορισμένους στόχους  από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
•  Στρατηγικές παραγωγής και διάδοσης αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και αποτελεσματική 

χρήση τους, για τον προγραμματισμό και τη χάραξη πολιτικής. Ενίσχυση της πεποίθησης 

αναφορικά με  την αξία των δεδομένων για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. 
•  Μείωση των καθυστερήσεων στη συλλογή δεδομένων και συνεχής  βελτίωση της ποιότητας 

των δεδομένων που συλλέγονται. 
•  Δημιουργία μιας κουλτούρας με γνώμονα τα δεδομένα (data driven culture), ως θεμελιώδες 

στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων. 
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•  Δημιουργία ελεύθερης πλατφόρμας που θα επιτρέπει τη πρόσβαση και διάχυση των 

δεδομένων του EMIS σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 
•  Κοινό όραμα μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών του εκπαιδευτικού συστήματος για την 

αποφυγή προβλημάτων εφαρμογής. 
•  Ενίσχυση των διευθύνσεων σε όλα τα επίπεδα (κατάρτιση, υλικοτεχνικές υποδομές, 

τεχνολογία κλπ.) για την παροχή δεδομένων και αποτελεσματική χρήση τους. 
•  Εφαρμογή μέτρων επικύρωσης σε περιφερειακό επίπεδο για την αξιοπιστία της ποιότητας 

δεδομένων καθώς επίσης και  καθιερωμένοι έλεγχοι ποιοτικού ελέγχου δεδομένων για  τη 

διατήρηση αξιόπιστων δεδομένων, χρήσιμων για τη λήψη αποφάσεων. 

5. Συμπεράσματα 

Η αβεβαιότητα που συνοδεύει το μέλλον όπως και οι ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες που 

αναδιαμορφώνουν σταδιακά, ξαφνικά και πιθανότατα ριζικά τους σχολικούς οργανισμούς κρίνουν 

αναγκαία την ύπαρξη μιας τεχνολογίας που θα επιτρέπει την παρακολούθηση και τη συσχέτιση 

πληροφοριών, με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας βελτίωσης της αποδοτικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Οι αναδυόμενες και ποικίλες δυνατότητες της τεχνολογίας των 

υπολογιστών και ειδικότερα των συστημάτων EMIS μπορούν να επιτρέψουν τη μεταφορά 

οργανωμένης πληροφορίας με σκοπό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής πολιτικής παρέχοντας τη 

δυνατότητα στους λήπτες αποφάσεων να σχεδιάσουν τις επόμενες βελτιωτικές κινήσεις τους.  Το 

εκπαιδευτικό σύστημα παύει πλέον να αντιμετωπίζεται με «κλειστές» οργανωσιακές προσεγγίσεις, 

ντετερμινιστικά μοντέλα και αναλυτικές θεωρίες, αλλά πλέον αναδιαμορφώνεται ως ένα ανοικτό και 

ευμετάβολο πεδίο δράσης ικανό να προσαρμοστεί και να αναθεωρήσει τα επιμέρους στοιχεία του, 

έπειτα από συστηματική και δυναμική ανατροφοδότηση του ικανή να συνεισφέρει στη δημιουργία 

μιας κουλτούρας ανταλλαγής και χρήσης των κατάλληλων πληροφοριών σε διεθνές (κι όχι μόνο) 

επίπεδο.  
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Η ΖΩΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ... ΨΗΦΙΑΚΑ 
 

Σουνδουλουνάκης Νικόλαος 
Καθηγητής Κλάδου ΠΕ04. Δ/ντής Γυμνασίου Καστελλίου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Φουντουλάκης Αντώνιος  

Εκπαιδευτικός ΠΕ86, 
 

Περίληψη  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα της βιολογίας της Γ΄ 

Γυμνασίου με τη φιλοδοξία να βοηθήσουμε τον εκπαιδευτικό που θέλει να προκαλέσει νοητικές 

κατασκευές στους μαθητές του. Για τον σκοπό αυτό, η ανάπτυξη το σενάριο στηρίζεται στις 

σύγχρονες θεωρίες μάθησης και δίδεται ιδιαίτερη σημασία στις ΤΠΕ καθώς αυτές ενσωματώνονται 

στην εκπαιδευτική πράξη. Χρησιμοποιούνται λογισμικά με υπερκείμενα, πολυμεσικά και 

υπερμεσικά στοιχεία που παρέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις περιεχομένου, δυνατότητα 

ελεύθερης πλοήγησης, επιτρέποντας την εικονοποίηση κει την κατανόηση αφηρημένων εννοιών και 

πολύπλοκων μηχανισμών. Το διδακτικό σενάριο δύναται να εφαρμοστεί σε δύο διδακτικές ώρες στο 

εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου ή σε σχολική τάξη με φορητούς υπολογιστές.  Αναφέρεται 

στην ενότητα "Διατήρηση και συνέχεια της ζωής" και συγκεκριμένα στην "Κυτταρική διαίρεση". 

Αναλύονται οι διδακτικοί στόχοι, παρουσιάζονται οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση του 

σεναρίου, περιγράφεται το μοντέλο μάθησης που θα εφαρμοσθεί και τέλος παρουσιάζονται δύο 

φύλλα εργασίας που καλύπτουν το σύνολο της ενότητας. 
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Λέξεις κλειδιά: κύτταρο, γενετικό υλικό, ομαδοσυνεργατική, μάθηση, διαδραστικό υλικό, 

Web 2.  

1. Εισαγωγή 

Χαρακτηριστικό της σημερινής εποχής είναι η συνεχής ανάπτυξης ως αποτέλεσμα ραγδαίων 

εξελίξεων κυρίως στους τομείς της πληροφορικής, των επικοινωνιών αλλά και στον τομέα της 

βιολογία και βιοτεχνολογίας. Στην σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική η χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών είναι απαραίτητες καθώς αποτελούν ένα αναβαθμισμένο 

εργαλείο μάθησης, συχνά όμως η χρήση τους αυτή δεν έχει την απαραίτητη οργάνωση και σε βάθος 

επεξεργασία του διδασκόμενου αντικειμένου(Δημητρακόπουλος ,2004). Στο σενάριο αυτό 

παρουσιάζεται μια διδακτική παρέμβαση στην διδασκαλία της Βιολογίας με χρήση εργαλείων ΤΠΕ... 

2. Σύντομη περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Το σενάριο που παρουσιάζουμε υλοποιήθηκε στα 2 τμήματα της Τρίτης τάξης του Γυμνασίου 

Καστελλίου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ το Β’ τετράμηνο του Σχολικού Έτους 2018-2019. Το σενάριο μπορεί να 

υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής σε τάξη ή και το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με την 

χρήση φορητών Η/Υ. Η παρέμβασή μας υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου. 

Το κάθε τμήμα μπορεί να χωριστεί σε ομάδες των 4-5 μαθητών (3-4 ομάδες ανά τμήμα). Η κάθε 

ομάδα θα μπορεί να χρησιμοποιεί 1-3 Η/Υ (ανάλογα αν το σενάριο υλοποιείται σε αίθουσα ή στο 

εργαστήριο) οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις όπου δεν 

είναι εφικτή η σύνδεση στο διαδίκτυο οι περισσότερες εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν και 

τοπικά σε κάθε Η/Υ. Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιήθηκε 1 Η/Υ ανά ομάδα μαθητών.  

Η διάρκειά του σεναρίου είναι 3 διδακτικές ώρες (3 εβδομάδες). Η πρώτη διδακτική ώρα 

αφιερώνεται για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα διάφορα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν στο 

Σενάριο. Γενικό χαρακτηριστικό των λογισμικών αυτών είναι η διαδραστικότητα, για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούνται και αρκετά εργαλεία του Web 2. Τα λογισμικά αυτά θα παρουσιαστούν 

αναλυτικότερα παρακάτω. Σε όλες σχεδόν τις διδακτικές ώρες δίδεται αρχικά αφόρμηση με ένα 

powerpoint, με μια εικόνα,  ή ένα video (πχ youtube, hapyakκλπ) το οποίο έχει διαδραστικό 

χαρακτήρα. Εν συνεχεία με χαλαρή καθοδήγηση μέσω του διδάσκοντα οι μαθητές χρησιμοποιούν το 

διαδραστικό υλικό βάση φύλλων εργασίας με τα οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν τα βασικά 

μυστήρια της ζωής. Τα φύλλα αξιολόγησης μπορούν να είναι είτε on-line σε κάποιο e-class ή blog η 

φόρμα αλλά και εκτυπωμένα. Έχουν επιλεγεί κατάλληλα βίντεο τα οποία εμπλουτίστηκαν με 

διαδραστικό υλικό ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα κατανόησης από τους μαθητές των κυτταρικών 

δομών. Τα βίντεο αυτά μπορούν εύκολα να διαδραστικό χαρακτήρα ακόμα και στο You-Tube (με τη 

χρήση annotations) ή το powerpoint αλλά και με την χρήση άλλων λογισμικών (edpuzzle, hapyak) 

ακόμα και από μη ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την τεχνολογία εκπαιδευτικούς. Επίσης στην 

παρέμβασή μας χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό “ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΙ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ” το οποίο 

μπορεί να είναι τεχνολογικά όχι και τόσο σύγχρονο αλλά με τις κατάλληλες προσθήκες μπορεί ακόμα 

να αξιοποιηθεί ως ένα εξαιρετικό εργαλείο μάθησης. Τα φύλλα εργασίας δόθηκαν σε εκτυπωμένη 

μορφή για να γίνει ετεροαξιολόγηση πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει και στην ψηφιακή μορφή αλλά 

με περισσότερους Η/Υ (τουλάχιστον 2 ανά ομάδα).    
Στο τέλος της παρέμβασης οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο σχετικά 

με τις εντυπώσεις τους από την υλοποίηση του σεναρίου. Τα αποτελέσματα του σεναρίου τόσο όσον 

αφορά τους γνωστικούς στόχος αλλά και τους παιδαγωγικούς αξιολογούνται ως ιδιαίτερα θετικά 

αφού οι απαντήσεις των μαθητών στα φύλλα εργασίας ήταν τις περισσότερες περιπτώσεις σωστές 

(σε ορισμένες ομάδες το ποσοστό επιτυχίας πλησιάζει το 100% στα δύο Φ.Ε) ενώ έδειξαν και 

ιδιαίτερη επιμέλεια και προσήλωση κατά την διάρκεια της παρέμβασης πράγμα το οποίο δεν γίνεται 

στον ίδιο βαθμό στην περίπτωση της μετωπικής διδασκαλίας. Αυτό οφείλεται στην ικανοποίηση των 
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μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία η οποία αποτυπώνεται στις απαντήσεις τo σχετικό 

ερωτηματολόγιου που συμπλήρωσαν στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης 

3. Συμπεράσματα   

3.1. Για τους μαθητές στο Γυμνάσιο Καστελλίου 

Το συγκεκριμένο σενάριο υλοποιήθηκε  στο 2ο τετράμηνο του 2018-19 στο  Γυμνάσιο 

Καστελλίου. Στο τέλος με την ολοκλήρωση του σεναρίου οι μαθητές απάντησαν σε σχετικό 

ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται. Με βάση τις απαντήσεις των, φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένοι 

σε μεγάλο βαθμό από την όλη διαδικασία των διδακτικών παρεμβάσεων, καθώς οι τρεις στους 

τέσσερις αρέσκονται με τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική τεχνική της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, 

φαίνεται ότι κερδίζουν από αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον σε ποσοστό που ξεπερνά το 70%, η 

συντριπτική πλειοψηφία δεν επιθυμεί να αλλάξει κάτι στην όλη διαδικασία και μόνο ένα ποσοστό 

που αγγίζει το 20% βαθμολογεί τη συγκεκριμένη διαδικασία ως μέτρια ενώ το υπόλοιπο 80% ως 

άριστη.  
Οι μαθητές διδάχθηκαν, έστω και μη συνειδητά, να σέβονται και να ενθαρρύνουν την 

ιδιαιτερότητα, τη διαφορετικότητα και την προσωπική πορεία ανάπτυξης, σε σχέση με την ανάγκη 

του «ανήκειν» και της συλλειτουργίας. 
Στην αρχή, όταν ως εκπαιδευτική τεχνική είχε επιλεγεί η μετωπική εισήγηση εμπλουτισμένη 

με ερωτήσεις και συζήτηση, η γλώσσα του σώματος των μαθητών έδειχνε αμηχανία, αδιαφορία, 

βαρεμάρα. Αργότερα όταν ως εκπαιδευτική τεχνική επιλέχθηκε η ομαδοσυνεργατική διεργασία, οι 

μαθητές παρουσιάζονται αμήχανοι και αγχωμένοι καθώς αντιμετωπίζουν μια άγνωστη γι’ αυτούς 

κατάσταση. Αμφισβητούν τις προθέσεις του καθηγητή τους θεωρώντας τον έμμεσα ως εκφραστή της 

κυρίαρχης κουλτούρας. Σιγά σιγά όμως πείθονται από την αντιμετώπιση του καθηγητής τους, η 

επιφυλακτικότητα και καχυποψία δίνουν τη θέση τους σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και διάθεση 

συνεργασίας και έτσι η ομάδα αναπτύσσεται και παράγεται έργο (συναισθηματική έκφραση). Βασική 

αιτία στην δημιουργία κλίματος ασφάλειας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας, αποτελεί η δυνατότητα 

σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές που δίνεται από το καθηγητή τους να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διεργασία. 
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Εικόνα 1 Στα παραπάνω σχήματα αποτυπώνεται η ικανοποίηση των μαθητών 

Τα αποτελέσματα σε ότι αφορά τις απαντήσεις των μαθητών σε όλα τα Φ.Ε ήταν πάρα πολύ 

καλά αφού όλοι οι μαθητές απάντησαν τουλάχιστον στο 60% των απαντήσεων ενώ το 75% πάνω 

από το 90%. Το τελευταίο αποδεικνύει ότι οι μαθητές αφομοίωσαν το περιεχόμενο του μαθήματος. 

 

Εικόνα 2 Οι επιδόσεις των μαθητών στα Φύλλα εργασίας 

3.2. Για τους εκπαιδευτικούς 

Η διδακτική παρέμβαση αυτή είχε και πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, καθώς πέρα από τον 

εκπαιδευτικό που τις υλοποίησε, τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου διαφόρων ειδικοτήτων 

παρακολούθησαν φάσεις των παρεμβάσεων. Τους δόθηκε η δυνατότητα να αξιολογήσουν τις 

παρεμβάσεις αυτές να σχολιάσουν τις παρατηρήσεις τους με τον “διδάσκοντα”. Αναπτύχθηκε ένας 
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γόνιμος προβληματισμός και ανατροφοδότηση. Το γενικό συμπέρασμά τους είναι ότι χαρακτήρισαν 

ως θετικό το όλο εγχείρημα, καθώς ενεργοποιεί την πλειονότητα των μαθητών ακόμα και αυτούς που 

χαρακτηρίζονται ως «αδύναμοι», δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα διδασκαλίας όπου το άγχος και η 

αδιαφορία έχουν δώσει τη θέση τους στην προθυμία και στην θέληση για συμμετοχή. Όμως το 

κυριότερο είναι η δήλωσή τους να δοκιμάσουν και αυτοί ανάλογες εκπαιδευτικές τεχνικές 

προσαρμοσμένες στο διδακτικό περιεχόμενο που αυτοί υλοποιούν. 

3.3. Για τον εκπαιδευτικό των διδακτικών παρεμβάσεων 

Για τον εκπαιδευτικό της παρέμβασης ή όλη διαδικασία ήταν μια αποκάλυψη καθώς: 

• Δε νοείται εκπαιδευτική διεργασία, γι’ αυτόν, εάν αυτή δε διέπεται από την αρχή της ισοτιμίας 

και των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από το πολιτισμικό και 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται, μπορεί και πρέπει να μετέχουν 

στην εκπαιδευτική διεργασία, ώστε να εξελιχθούν σταδιακά αφενός σε ενεργούς και 

σκεπτόμενους πολίτες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στη συνεχώς μεταβαλλόμενη 

πραγματικότητα και αφετέρου να αμβλυνθούν οι κοινωνικές τριβές και ανισότητες προς 

επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. 
• Άλλαξαν τα συναισθήματά του. Η αίσθηση αδιεξόδου, η ανυπομονησία για αλλαγή του 

μαθησιακού κλίματος, το άγχος, αλλά και η αμηχανία αντικαταστάθηκαν από επιβεβαίωση 

και ικανοποίηση από την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, από τον σεβασμό και την 

ανεκτικότητα που άρχισαν να δείχνουν μεταξύ τους οι μαθητές.  
• Συνειδητοποίησε ότι όλα θέλουν το χρόνο τους καθώς ο μαθητής έχει να καλύψει τις ατομικές 

ανάγκες του πρώτα στα πλαίσια της ομάδας. Όταν πειστεί ότι το περιβάλλον της ομάδας είναι 

ασφαλές, τότε αποφασίζει να μεταφέρει τις ατομικές ανάγκες και να τις «προσθέσει» με τις 

ανάγκες των άλλων, αποδεχόμενο ότι υπάρχουν κοινές ανάγκες. Όταν η ομάδα βρεθεί σε 

περιβάλλον κάλυψης των εσωτερικών της αναγκών, τότε αρχίζει να αυξάνεται το παραγόμενο 

έργο. Για να γίνει κατανοητός ο παραπάνω ισχυρισμός μπορεί να περιγραφεί 

χρησιμοποιώντας το φυσικό ανάλογο της εντροπίας ενός συστήματος, όπου η 

απορροφούμενη ενέργεια δαπανάται στην αρχή στην αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του 

συστήματος και τότε μόνο αφού καλυφθεί αυτή η εσωτερική ανάγκη, υπάρχει παραγόμενο ή 

αποδιδόμενο έργο. 
• Υιοθέτηση της ομαδοσυνεργατικής εκπαιδευτικής τεχνικής σε συνδυασμό και με άλλες 

τεχνικές όπως είναι αυτές των ομαδικών ασκήσεων, των ερωτήσεων ως της πλέον 

αποτελεσματικής μεθόδου ενεργοποίησης μαθητών, με παρόμοια χαρακτηριστικά όπως αυτά 

έχουν περιγραφεί. 
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Παράρτημα  

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται το πλήρες σενάριο.  

Τίτλος εκπαιδευτικού σεναρίου:  

" Η ζωή πολλαπλασιάζεται ... ψηφιακά"  

Εκτιμώμενη διάρκεια εκπαιδευτικού σεναρίου: 

Τρεις διδακτικές ώρες (μία ώρα περιλαμβάνει εξοικείωση με τη χρήση των λογισμικών). 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις  

Το Α.Π. και ΔΕΠΠΣ προβλέπει τη διδασκαλία της ενότητας: "Διατήρηση και συνέχεια της 

ζωής". όπου στη 4η υποενότητα  διδάσκεται η "κυτταρική διαίρεση" Οι μαθητές της τρίτης 

γυμνασίου έχουν διδαχθεί στο μάθημα της βιολογίας από την Α΄ Γυμνασίου για το κύτταρο χωρίς να 

έχουν εμβαθύνει στις λειτουργικές του δομές. Επίσης έχουν ήδη διδαχθεί με τη χρήση ίδιων 

μοντέλων και εργαλείων, που θα χρησιμοποιηθούν και εδώ, την οργάνωση του γενετικού υλικού σε 

χρωμοσώματα, τη ροή της γενετικής πληροφορίας, τις γονιδιακές μορφές (αλληλόμορφα γονίδια)  
 

Σκοποί και στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου  

Σκοποί της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών 

στην διδακτική διεργασία, η ανάδειξη τρόπων όπου οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και 

ταυτόχρονα η ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 
Ως στόχους, αυτούς πρέπει να τους διαχωρίσουμε ως ακολούθως : 
 

Γενικοί στόχοι 

Να αποκτήσουν κριτική σκέψη και το περιεχόμενο της. Δηλαδή την ικανότητα: να αιτιολογούν, 

να ακριβολογούν, να οργανώνουν, να τεκμηριώνουν, να συγκρίνουν, να αποκτούν σφαιρική 

πληροφόρηση, να αναγνωρίζουν τις συνέπειες από τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, να 

διατυπώνουν με σαφήνεια τα συμπεράσματά τους, να ταξινομούν τις πληροφορίες, να αναγνωρίζουν 

http://www.eyliko.gr/Lists/List42/Attachments/744/sxeseis_sxolikh_taxh.pdf
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την εγκυρότητα των πληροφοριών και βέβαια να μπορούν να αξιολογούν τη γνώση που τους 

μεταδίδεται. 
 

Γνωστικοί στόχοι 

• Να ονομάζουν και να περιγράφουν τους μηχανισμούς της κυτταρικής διαίρεσης 
• Να κατανοήσουν τους  μηχανισμούς και τη σημασία της μίτωσης. 
• Να γνωρίσουν τα στάδια και  να αντιληφθούν τη σημασία της μείωσης. 
• Να διακρίνουν τις διαφορές της µίτωσης και της µείωσης. 

Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου  

Η αρχική αφόρμηση δίδεται με ένα powerpoint, ή μια εικόνα,  ή ένα video (πχ youtube, hapyak 

κλπ)  το οποίο έχει διαδραστικό χαρακτήρα που αποτελούν βασικά εργαλεία εποπτικής διδασκαλίας. 

Επιλέχθηκαν κατάλληλα βίντεο τα οποία εμπλουτίστηκαν με διαδραστικό υλικό ώστε να ενισχυθεί 

η δυνατότητα κατανόησης από τους μαθητές των κυτταρικών δομών. 
Το λογισμικό «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΙ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» και αυτό του φωτόδεντρου αλλά και 

άλλα διαδραστικά βίντεο που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον διδάσκοντα για να 

υποστηρίξουν τη διδασκαλία της Βιολογίας της Γ' Γυμνασίου με το νέο Α.Π.Σ – Δ.Ε.Π.Π.Σ.  πιο 

συγκεκριμένα: 
Το λογισμικό «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΙ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που 

χρησιμοποιεί: 

• Τα πολυμεσικά στοιχεία στα οποία συνδυάζονται ακίνητες εικόνες, ήχος, βίντεο, απλό 

κείμενο και υπερσυνδέσεις σε μη γραμμική οργάνωση των πληροφοριών και του 

περιεχομένου το οποίο εμπλουτίζεται με διαδικτυακό υλικό.  
• την πολλαπλή αναπαράσταση του περιεχομένου του. 
• την εικονοποίηση και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών και πολύπλοκων μηχανισμών 

καθώς χρησιμοποιεί φωτορεαλιστικές (πραγματικές) και αναλογικές (αφηρημένο) 

αναπαραστάσεις, διαθέτει:  
• δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης στο περιεχόμενο. 
• ευρετήριο όρων βιολογίας(γλωσσάρι),  
• πηγές μελέτης όπου ο μαθητής μπορεί να ανατρέξει για συμπληρωματικές γνώσεις 

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση – θέματα θεωρίας του εκπαιδευτικού 

σεναρίου  

Η εσωτερική δομή και λειτουργία του κυττάρου είναι δυσνόητη για τους μαθητές καθώς η 

πολυπλοκότητα των λειτουργιών ενός κυττάρου έρχεται σε "αντίθεση " με το υπερβολικά μικρό 

μέγεθός του. Η επιλογή τόσο του λογισμικού “Βιολογία Α΄- Γ΄ Γυμνασίου”  όσο και του 

φωτόδενδρου αλλά και διαδραστικές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν παρουσιάζουν όλες εκείνες τις 

πληροφορίες-θεωρίες με ευχάριστο και κατανοητό τρόπο  για τους μαθητές.  
Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το εκπαιδευτικό σενάριο  

Χρησιμοποιήθηκε  το λογισμικό ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΙ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ το οποίο μπορεί να 

εκτελεστεί διαδικτυακά  αλλά και να είναι και εγκατεστημένο στους Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν. 

Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστή για να το τρέξει 

ο καθηγητής και ο μαθητής. 
Επίσης από το φωτόδεντρο που βρίσκεται διαδικτυακά στην παρακάτω διεύθυνση 

http://photodentro.edu.gr χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες έχει 

εγκατασταθεί και αυτόνομα στην επιφάνεια εργασίας των Η/Υ του εργαστηρίου (εναλλακτικά για 

την περίπτωση μη λειτουργίας του διαδικτύου). 
Σαν εφόρμηση αλλά και σαν μέσο ομαδοσυνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διαδραστικά εκπαιδευτικά βίντεο τα οποία έχουν τροποποιηθεί 

http://aesop.iep.edu.gr/node/18807
http://photodentro.edu.gr/photodentro/colloringcell_pidx0012801/
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κατάλληλα(με την κατάλληλη άδεια) για να αποκτήσουν διαδραστικό χαρακτήρα. YouTube 
χρησιμοποιώντας annotations ή χρησιμοποιώντας το edpuzzle ή σε ποιο σύνθετες περιπτώσεις 

λογισμικά και τοhapyakκ.α  Χρησιμοποιείται και λογισμικό παρουσιάσεων καθώς και παρουσιάσεις 

με χρήση του PowerPoint με εισηγητικό, ενημερωτικό ή συμπερασματικό τρόπο από τον διδάσκοντα. 

Τέλος οι αξιολογήσεις μπορούν γίνουν με την χρήση on-line ερωτηματολογίων (google forms) μέσω 

κάποιου blog.  
 

Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο εκπαιδευτικό σενάριο  

Κατά τη διδασκαλία και εφαρμογή του σεναρίου θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι ορισμένοι 

µαθητές συγχέουν τις διαδικασίες της κυτταρικής διαίρεσης, της κυτταρικής αύξησης και της 

κυτταρικής διαφοροποίησης. ∆εν αντιλαµβάνονται ότι κατά την ανάπτυξη τα κύτταρα διαιρούνται, 

αυξάνεται ο αριθµός τους και διαφοροποιούνται. Επίσης, θεωρούν ότι στους ενήλικες η κυτταρική 

διαίρεση αποτελεί λειτουργία του κυττάρου που γίνεται συνέχεια. Θεωρούν ότι η αντιγραφή του 

DNA γίνεται κατά την κυτταρική διαίρεση. Πιστεύουν ότι τα κύτταρα που προκύπτουν από την 

πρώτη µειωτική διαίρεση είναι διπλοειδή.  

Διδακτικό συμβόλαιο  

Ο εκπαιδευτικός αποφάσισε να συνάψει ένα μαθησιακό συμβόλαιο με τους μαθητές (Σακκάς, 

Μπαρδάνης 2012). Στόχος αυτού του συμβολαίου ήταν ο κάθε μαθητής να γνωρίζει τι θα κάνει, γιατί 

θα το κάνει, πώς θα το κάνει και πότε θα το κάνει.  
Το συμβόλαιο αυτό συζητήθηκε με τους μαθητές της τάξης, οι οποίοι συμφώνησαν μετά από 

πρόταση του καθηγητή τους να χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων. Εξέφρασαν 

επιφυλάξεις για τον τρόπο που θα στελεχωθούν οι ομάδες καθώς οι μαθητές επιθυμούσαν να 

βρίσκονται με τους φίλους τους, ενώ ο εκπαιδευτικός υποστήριξε και έπεισε τελικά τους μαθητές, ο 

χωρισμός σε ομάδες να γίνει με άλλα κριτήρια, όπως είναι: 
Η διατήρηση της ανομοιογένειας. 
Η ισοδυναμία όσον αφορά την αποτελεσματική εκτέλεση έργου,  
Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται μέσα από τα φύλλα εργασίας  
Το συμβόλαιο προτάθηκε και έγινε αποδεκτό από το σύνολο των μαθητών και των δύο 

τμημάτων μέσα σε ένα κλίμα πειθούς κι όχι αυστηρότητας και καταναγκασμού.  

Υποκείμενη θεωρία μάθησης  

Στη σχολική κοινότητα, η έννοια της κριτικής σκέψης σχετίζεται με την αιτιολόγηση, 

ακριβολογία, οργάνωση- τεκμηρίωση, ανάλυση, σύγκριση, πληροφόρηση, αναγνώριση συνεπειών, 

σαφήνεια ως προς τη διατύπωση δεδομένων και συμπερασμάτων, ταξινόμηση, εγκυρότητα, 

εκτίμηση και αξιολόγηση (Fisher 1989). 
Η απόκτηση και καλλιέργεια αυτών των ικανοτήτων- δεξιοτήτων των μαθητών, απαιτεί την 

χρήση κατάλληλων εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά δεν είναι άλλα από την εφαρμογή των κατάλληλων 

εκπαιδευτικών τεχνικών που θα ενεργοποιήσουν τους μαθητές και θα τους εμπλέξουν ενεργά- 
αποτελεσματικά στη μαθησιακή διεργασία. 

Στα νέα αναλυτικά προγράμματα, ενθαρρύνεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με την 

βοήθεια κατάλληλων δραστηριοτήτων.  
Ομάδες εργασίας: Αποτελεί την πιο σύγχρονη ενεργητική εκπαιδευτική τεχνική (Καλογρίδη, 

Μέγα 2013). Βασίζεται στο ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης όπου η γνώση ανακαλύπτεται και 

κατακτιέται από συνεργαζόμενους μαθητές.  
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δίνει την δυνατότητα σε μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση 

να αισθανθούν ότι ανήκουν κάπου και έτσι να βρουν το περιβάλλον εκείνο για να εκφράσουν την 

άποψή τους.  

https://www.youtube.com/
https://edpuzzle.com/
https://corp.hapyak.com/
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Η έννοια του μοντέλου στη σύγχρονη διδακτική βιβλιογραφία, χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

που οργανώνει, καθοδηγεί και αξιολογεί τη διδακτική πρακτική (Ματσαγγούρας 2007). 
Το διδακτικό μοντέλο προσδιορίζεται από δύο παράγοντες. Από την απαίτηση για δράση των 

μαθητών σε πραγματικά αντικείμενα που επιβάλλει τη λειτουργία της τάξης σε ομάδες. Δεύτερον 

από τη χρήση του Φύλλου Εργασίας (η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δε διευκολύνει την προφορική 

επικοινωνία του διδάσκοντα με τους μαθητές) στο οποίο περιγράφονται οι δραστηριότητες των 

ομάδων. Η διδακτική προσέγγιση είναι μαθητοκεντρικά προσανατολισμένη, με το δάσκαλο στο ρόλο 

του καθοδηγητή και του οργανωτή καταστάσεων μάθησης.  
Το γεγονός ότι εργάζονται σε ομάδες, τους δίνει τη δυνατότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

ισοτίμων, η οποία είναι αποτελεσματικότερη στη μάθηση, από την καταλυτική παρουσία ακόμα και 

του ικανότερου δάσκαλου.  
Κατά Elliot (2008) ο κοινωνικός εποικοδομητισμός δίνει έμφαση στην κοινωνική φύση της 

μάθησης. Ο πολιτισμός, η γλώσσα και το κοινωνικό πλαίσιο καθορίζουν τη μάθηση. Δανείζεται από 

τον Vygotsky τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (zone of proximaldevelopment), που υποστηρίζει 

ότι οι μαθητές μπορούν να κατακτήσουν έννοιες, που δεν μπορούν να κατανοήσουν μόνοι τους, με 

τη βοήθεια ενήλικων ή συναδέλφων που είναι πιο προχωρημένοι. 
Ο Nunes (1991) υποστηρίζει ότι "...το βυγκοτσκικό παιδί χρησιμοποιεί ως αφετηρία 

συστήματα συμβόλων τα οποία περιλαμβάνουν συστήματα γνώσεων διαθέσιμα στην κουλτούρα και 

μαθαίνονται και χρησιμοποιούνται από τα παιδιά με διαπροσωπικό τρόπο..." 
Για να βοηθηθούν οι μαθητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη, οι δραστηριότητες-ερωτήσεις 

φέρουν κάποια χαρακτηριστικά που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα 

ταξινομούνται σε: 
• Γενικές: απευθύνονται σε όλους τους μαθητές (και μπορούν να απαντηθούν σχεδόν από 

όλους τους μαθητές). 
• Διαγνωστικές: Έχουν ως στόχο τη διερεύνηση του τι ξέρουν οι μαθητές για ένα θέμα. 
• Υποθετικές: Απαιτούν από τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία 

που ήδη γνωρίζουν. 
• Κατανόησης: Έχουν ως στόχο τους τον έλεγχο του βαθμού κατανόησης μιας κατάστασης  

ενός φαινομένου κτλ. 
• Αιτιολόγησης- κρίσης: Στοχεύουν στην αιτιολόγηση ενός φαινομένου ή μιας κατάστασης. 
• Εμπέδωσης: Έχουν ως στόχο τους την εδραίωση της γνώσης. 

Οργάνωση της τάξης – εφικτότητα σχεδίασης  

Η χωροταξία της τάξης είναι ένας βασικός παράγοντας λειτουργίας των ομάδων. Για την 

λειτουργικότητα του σεναρίου το κάθε τμήμα μπορεί να χωριστεί σε ομάδες των 4-5 μαθητών (3-4 
ομάδες ανά τμήμα). Η κάθε ομάδα θα μπορεί να χρησιμοποιεί 1-3 Η/Υ (ανάλογα αν το σενάριο 

υλοποιείται σε αίθουσα ή στο εργαστήριο) οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Σε πολύ 

ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η σύνδεση στο διαδίκτυο οι περισσότερες εφαρμογές 

μπορούν να εγκατασταθούν και τοπικά σε κάθε Η/Υ. Αν το σενάριο υλοποιείται σε τάξη οι μαθητές 

δημιουργούν ένα “Π” γύρω από δύο ενωμένα θρανία ώστε να διασφαλιστεί τόσο η επικοινωνία-
συνεργασία όσο και η ανατροφοδότηση μεταξύ μαθητών, αλλά και με τον εκπαιδευτικό, με την ίδια 

φιλοσοφία τοποθετούνται οι μαθητές και στο εργαστήριο όταν το σενάριο υλοποιείται σε αυτό. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των ομάδων αλλά και του σεναρίου έγινε με τη χρήση ερωτήσεων σε φύλλα 

εργασίας - αξιολόγησης τα οποία, μπορούν να είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική τάξη(η ταξη του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου) ή σε blog αλλά και σε εκτυπώσιμη μορφή. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ετεροαξιολόγηση μεταξύ των ομάδων με αλλά και παρουσίαση στην ολομέλεια και 

συζήτηση μικρών project αλλά και online αξιολόγηση. Κατά την πρώτη εφαρμογή του σεναρίου, η 
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συμπλήρωση των ερωτήσεων σε εκτυπώσιμη μορφή, και η ετεροαξιολόγηση με εναλλαγή φύλλων 

εργασίας. Ακολούθησε των συζήτηση σε επίπεδο εσωτερικό των ομάδων αλλά και οι παρουσιάσεις 

στην ολομέλεια και συζήτηση επί αυτών. 

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες  

Θεωρείται απαραίτητη η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα προκαλεί διαδικασίες 

αφόρμησης για τους εκπαιδευτικούς ώστε να προβληματίζονται, να πειραματίζονται, να 

ανταλλάσουν απόψεις και να υποστηρίζονται στο έργο τους.Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να έχει τα 

χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού forum υπό τη αιγίδα ενός επιστημονικού; συνδικαλιστικού; 

εκπαιδευτικού; φορέα καθώς η Πολιτεία φαίνεται να έχει διαφορετικές προτεραιότητες σε σχέση με 
τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση για όλες τις βαθμίδες. 

Χρήση εξωτερικών πηγών  

1. Φωτόδενδρο 
2.  pi-schools.gr 
3. Διαδικτυακή βιολογία  
4. You-tube 
5. edpuzle 
6. hapyak….. 
7. https://blogs.sch.gr/ 
8. blogger 
9. Βιολογία Β-Γ Γυμνασίου Ηλ. Βιβλίο 
 

Φύλλα Εργασίας: Επισυνάπτονται ενδεικτικά 2 φύλλα εργασίας.  
Φύλλο Εργασίας 1 
Μίτωση 
Όνομα ομάδας:……………………………….………τμήμα: .............................. 
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………......... 
Σκοπός: Να κατανοήσετε τους μηχανισμούς κυτταρικής διαίρεσης 
Στόχοι: Να κατανοήσετε σε ποια κύτταρα και με ποιο τρόπο πως μεταφέρεται η γενετική 
πληροφορία κατά τη μίτωση. 
Να αντιληφθείτε τη σημασία της μίτωσης στη διατήρηση σταθερού αριθμού χρωμοσωμάτων 
Να γνωρίσετε τα στάδια της μίτωσης. 
 

  

http://photodentro.edu.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://users.sch.gr/mchatzinik/
https://www.youtube.com/
https://edpuzzle.com/
https://corp.hapyak.com/
https://blogs.sch.gr/
https://www.blogger.com/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C103/698/4599,20882/
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Παρακολουθείστε μια δραματοποίηση της μίτωσης ενεργοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF-VAfTgY4s 
Πατήστε στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=IEZBfm0r2FI παρακολουθείστε 

το video  με την αναπαράσταση των σταδίων της μίτωσης  
 
Οδηγίες  
Ακολοθυθείστε τις οδηγίες απάντησης των ερωτήσεων, μετά το πέρας των παρουσιάσεων έχετε 

δέκα πέντε λεπτά για να συσκεφτείτε και να αποφασίσετε την παρουσίασή σας.  
 
Πως πιστεύετε ότι πολλαπλασιάζονται τα δικά σας κύτταρα    
 ................................................................................................................................................... 
 
Ανοίξτε τον φυλλομετρητή στο «Φωτόδεντρο»  και επιλέξτε από τις θεματικές ενότητες 

«γενετική-βιοτεχνολογία» και εκτελέστε την ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ - ΜΙΤΩΣΗ.   
 
Με βάση αυτό που είδατε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 Πως πιστεύετε ότι πολλαπλασιάζονται τα δικά σας κύτταρα  
...................................................................................................................................................... 
Πότε συμβαίνει η κυτταρική διαίρεση με τη μίτωση;  
...................................................................................................................................................... 
Τι εξασφαλίζει η μίτωση;  
.................................................................................................................................. ..................... 
Ποιοι οργανισμοί πολλαπλασιάζονται με τη μίτωση; 
………………………………………………………................................................................... 
 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6232?locale=el
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Αντιστοιχίστε τις φλασεις της μίτωσης, της 1ης στήλης, με τα γεγονότα, της 2ης στήλης, που 

συμβαίνουν σε αυτές 
Στήλη 1 Στήλη 2 
α. Διαχωρίζονται τα θυγατρικά κύτταρα πρόφαση 
β. Διαλύεται η πυρική μεμβράνη μετάφαση 
γ. Χωρίζονται οι αδελφές χρψματίδες ανάφαση 
δ. Τα χρωμοσώματα τοποθετούνται στον ισημερινό του 

κυττάρου 
τελόφαση 

 
 
Τί πιστεύετε ότι θα συμβεί σ' ένα κύτταρο αν διαταραχθεί η σωστή σειρά πολλαπλασιασμού  

του;   
.............................................................................................................................................. 
 
 
Ποια από τις παρακάτω εικόνες δείχνει την τελόφαση; (κυκλώστε την επιλογή σας)  

 
 
Ποια από τις παρακάτω εικόνες δείχνει την μετάφαση; (κυκλώστε την επιλογή σας)  

 
 
Ποια από τις παρακάτω εικόνες δείχνει την πρόφαση; (κυκλώστε την επιλογή σας)  

 
 
Ποια από τις παρακάτω εικόνες δείχνει την ανάφαση; (κυκλώστε την επιλογή σας)  
 

 
 
Ο άνθρωπος έχει 46 χρωμοσώματα. Τα κύτταρα της επιδερμίδας του ανανεώνονται 

καθημερινά.Πόσα χρωμοσώματα έχουν τα νέα κύτταρα της επιδερμίδας; Η αριθμητική απάντησή 

σας στο πλαίσιο 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

  (Α)                           (Β)                            (Γ)                                         (Δ)                        

  (Α)                           (Β)                            (Γ)                                         (Δ)                        

  (Α)                           (Β)                            (Γ)                                         (Δ)                        

  (Α)                           (Β)                            (Γ)                                         (Δ)                        
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Φύλλο Εργασίας 2 
Μείωση 
Όνομα ομάδας:……………………………….………τμήμα: .............................. 
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………......... 
 
Σκοπός: Να κατανοήσετε τους μηχανισμούς κυτταρικής διαίρεσης 
Στόχοι: Να κατανοήσετε σε ποια κύτταρα και με ποιο τρόπο πως μεταφέρεται η γενετική  
πληροφορία κατά τη μείωση. 
Να αντιληφθείτε τη σημασία της μείωσης στη διατήρηση σταθερού αριθμού χρωμοσωμάτων 
Να γνωρίσετε τα στάδια της μείωσης. 
Οδηγίες  
1.  Ακολουθείστε τις οδηγίες απάντησης των ερωτήσεων. 
2. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων έχετε δέκα πέντε λεπτά για να συσκεφτείτε και να 

αποφασίσετε την παρουσίασή σας.  
3. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν θα πρέπει εκτός από το video να 

συμβουλευθείτε και το βιβλίο σας σελ. 105-106 
 
Θυμηθείτε 
Σε διπλοειδείς οργανισμούς τα χαρακτηριστικά κληρονομούνται τόσο από τα χρωμοσώματα 

του «πατέρα» όσο και της «μητέρας» (αμφιγονία).  
Παρακολουθήστε το video ενεργοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο 

https://www.youtube.com/watch?v=nMEyeKQClqI 
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   Ανοίξτε τον φυλλομετρητή στο «Φωτόδεντρο»  και επιλέξτε από τις θεματικές ενότητες 

«γενετική-βιοτεχνολογία» και εκτελέστε την ΜΕΙΩΣΗ. Κατόπιν τρέξτε τις ερωτήσεις μέχρις  ότου 

τις εκτελείτε με απόλυτη επιτυχία. 
 
Γιατί πρέπει να συμβεί μείωση των χρωμοσωμάτων των γαμετών; 
...…………………………..………………..…………………………………………………. 
Τι εξασφαλίζει η μείωση; 
………………………………………………………………………………………………… 
Σε ποια κύτταρα εμφανίζεται η μείωση;  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ανοίξτε τον φυλλομετρητή στο «Φωτόδεντρο»  και επιλέξτε από τις θεματικές ενότητες 

«γενετική-βιοτεχνολογία» και εκτελέστε την ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ - ΜΙΤΩΣΗ.   
 
Οι φράσεις περιγράφουν συνοπτικά τα σημαντικότερα γεγονότα της μείωσης. Τοποθετήστε 

μπροστά από κάθε φάση ένα αριθμό, ώστε να περιγράφεται η μείωση από την αρχή ως το τέλος. 
…..  αντιγραφή DNA 
….   αποχωρίζονταιτα ομόλογα χρωμοσώματα 
….   προκύπτουν τέσσερα κύτταρα 
….   κάθε χρωμόσωμα να αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες 
….   σχηματίζονται δύο κύτταρα 
….   τα ομόλαγα χρωμοσώματα τοποθετούνται ως ζεύγη, το ένα απέναντι από το άλλο. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6232?locale=el


Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

193 

….   αποχωρίζονται οι αδελφές χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος 
 
Αντιστοιχίστε τις διαδικασίες της 1ης στήλης, με το αν συμβαίνουν στη μίτωση, στη μείωση ή 

και στις δύο της 2ης στήλης 
Στήλη 1 Στήλη 2 
α.   Στο τέλος πράγονται δύο νέα κύτταρα μίτωση 

β.   Πριν τη διαίρεση διπλασιάζεται το γενετικό υλικό  

γ.   Στο τέλος παράγονται 4 νέα κύτταρα μείωση 

δ.   Στο τέλος προκύπτουν απλοειδή κύτταρα  

ε.   Διαχωρίζονται οι αδελφές χρωματίδες και στα δύο 

Στ. Διαχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα  

Ο αστακός έχει 200 χρωμοσώματα στα σωματικά του κύτταρα. Πόσα χρωμοσώματα έχει ένα 

σπερματοζωάριο αστακού; Την αριθμητική σας απάντηση τοποθετήστε την εντός του παρακάτω 

πλαισίου 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
 
 
Ερωτηματολόγιο (φύλλο) Αξιολόγησης της Παρέμβασης από Μαθητές 
1. Μου αρέσει το μάθημα περισσότερο σε: 
α. Ομάδες 
β. Ο κάθε μαθητής μόνος του   
 
2. Σε βοήθησε η ομάδα να καταλάβεις; 
α. καθόλου 
β.λιγότερα 
γ. καθόλου 
 
3. Συνεργασθήκατε στην ομάδα σας; 
α. Πολύ 
β. Αρκετά 
γ. Λίγο 
δ. Καθόλου 
 
4. Σας βοήθησε ο καθηγητής σας 
α. Ναι. 
β. Όχι 
 
5. Η Ομάδα σε εμπόδισε να καταλάβεις; 
α. Περισσότερα 
β. Λίγα 
γ. Καθόλου 
 
6. Θα αλλάζατε κάτι στη Διαδικασία; 
α. Ναι 
β. Όχι 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 
 

Τριτσετάκης Δημήτρης Μιχάλης 
Φοιτητής, τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 
Ζουρελίδου Μαρία 

Φοιτήτρια, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

Περίληψη:  

 Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εξέταση και ανάλυση του τρόπου, με τον οποίο η 

κοινωνία της πληροφορίας επηρεάζει τρία στοιχεία της ιστορικής επιστήμης. Πρώτα θα ορίσουμε 

την έννοια της προφορικής ιστορίας. Θα ορίσουμε την έννοια και θα δώσουμε ορισμένα 

παραδείγματα ιστορικής μνήμης. Ακόμα, θα συνθέσουμε τον ορισμό και θα αναλύσουμε την 

κοινωνική ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος. Στη συνέχεια θα συνοψίσουμε και θα καταλήξουμε σε 

ορισμένα σημεία. Θα περάσουμε μετά στην ανάλυση ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών της 

κοινωνίας της πληροφορίας και την κατηγοριοποίηση ορισμένων βασικών τύπων πληροφορίας, 

καθώς και στην ανάλυση της σημασίας της συνεχούς πληροφόρησης.   
 
Λέξεις κλειδιά: προφορική ιστορία, ιστορικό γεγονός, ιστορική μνήμη, ιστορική επιστήμη, 

κοινωνιολογία. 

1: Εισαγωγή: προφορική ιστορία, ιστορικό γεγονός και ιστορική μνήμη: 

 1.1: Η Προφορική Ιστορία: 

 Ξεκινώντας την ανάλυση μας θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον όρο προφορική 

ιστορία. Η προφορική ιστορία αναφέρεται τόσο στον τρόπο διεξαγωγής μιας έρευνας όσο και στο 

αποτέλεσμα της. Είναι η καταγραφή του λόγου ανθρώπων, καθώς και η ερμηνεία των βιωμάτων τους 

από το παρελθόν. Η πρακτική και η ερμηνεία της προφορικής ιστορίας συμπλέκονται. Η πρωτότυπη 

προφορική συνέντευξη, μια μορφή προφορικής ιστορίας, συνιστά ένα επικοινωνιακό γεγονός 

(Abrams, 2014). Έτσι, η προφορική ιστορία ενθαρρύνει την επικοινωνία και κατά συνέπεια την 

αλληλοκατανόηση μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών υποκειμένων (Thompson, 2008). Άλλες 

μορφές προφορικής ιστορίας είναι η ηχογραφημένη ή βιντεοσκοπημένη εκδοχή της συνέντευξης, το 

απομαγνητοφωνημένο κείμενο και η ερμηνεία του υλικού της συνέντευξης (Abrams, 2014). 
 Η προφορική ιστορία συνιστά την πρώτη μορφή ιστορίας. Η προσκόλληση των ιστορικών 

στην έρευνα των γραπτών τεκμηρίων είναι σχετικά πρόσφατη. Στη σύγχρονη εποχή της 

πληροφόρησης το γραπτό έγγραφο έχει εκτοπισθεί από τη θέση του ως μοναδική πηγή ιστορικής 

γνώσης. Η αλλαγή στις μεθόδους επικοινωνίας έχει μετατοπίσει το βάρος στις προφορικές μορφές 

επικοινωνίας, τις προσωπικές συναντήσεις ή τις τηλεφωνικές διαλέξεις. Άρα, μπορούμε να 

συμπεράνουμε, ότι οι προφορικές πηγές επανέρχονται στο προσκήνιο ως πηγές του σύγχρονου 

ιστορικού (Thompson, 2008). 
 Όπως προαναφέραμε, η προφορική ιστορία ενθαρρύνει την αλληλοκατανόηση μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων και υποκειμένων. Αναδεικνύει πρόσωπα και ομάδες όχι μόνο από τα κέντρα 

εξουσίας, αλλά και από το ανώνυμο πλήθος. Διευρύνει τους ορίζοντες της ιστορίας, η οποία ξεφεύγει 

από τον απόλυτο τρόπο, με τον οποίο έχει συνηθίσει να κρίνει τα πράγματα. Εξάλλου, κάθε ιστορική 

πηγή διακατέχεται από υποκειμενικότητα, όμως η προφορική πηγή μάς επιτρέπει να προσεγγίσουμε 

την υποκειμενικότητα της μνήμης (Thompson, 2008), αλλά και να παράξουμε νέες ερμηνείες για τα 

ιστορικά γεγονότα, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

195 

1.2: Η Ιστορική Μνήμη: 

 1.2.1: Η Ιστορική και η Συλλογική μνήμη 

 Σε μία προσπάθεια να ορίσουμε την ουσία της ιστορικής μνήμης, είναι αναγκαίο να 

κατανοήσουμε πρώτα ποια είναι η ίδια η μνήμη. Μία απλή έρευνα θα καταδείξει πως δεν υπάρχει 

μονάχα μία, όπως θα πιστεύαμε, αλλά διάφορα είδη και τύποι μνήμης, από την ιστορική και τη 

συλλογική μνήμη, έως την κινηματογραφική. Είναι βέβαια ευκολονόητο πως οι κατηγοριοποιήσεις 

αυτές υφίστανται τόσο σαν μία ερευνητική, όσο και σαν μία πρακτική και ουσιαστική αναγκαιότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει στο σημείο αυτό να ορίσουμε τις βασικές συνιστώσες της μνήμης και 

των ιδιαιτεροτήτων της που μας ενδιαφέρουν στην έρευνα μας.  
 Η μνήμη δεν είναι μόνο η ανάκληση γεγονότων και εμπειριών του παρελθόντος. Είναι μια 

διαδικασία, βάσει της οποίας ανακαλούμε γεγονότα, ιστορίες, εικόνες, εμπειρίες, συναισθήματα από 

την ζωή μας, τα οποία εντάσσουμε σε ένα κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο (Abrams, 2014). Άρα 

η διαδικασία αυτή, η οποία διαρκώς ανασηματοδοτείται, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο (Αυδίκος, 

2017). Με άλλα λόγια, όπως υποστήριξε ο κοινωνιολόγος Maurice Halbwachs, «η ατομική μνήμη 

είναι μέρος ή ακόμη και μια πλευρά της μνήμης των ομάδων». 
 Ο Halbwachs επινόησε τον όρο συλλογική μνήμη. Πρόκειται για την μνήμη που μοιράζονται 

οι άνθρωποι στο πλαίσιο μιας κοινότητας ή μιας ομάδας. Η συλλογική μνήμη συνίσταται ουσιαστικά 

στο αποτέλεσμα μιας διαρκούς διαδικασίας αλληλεπίδρασης μεταξύ ιστορικής μνήμης και 

προσωπικής μνήμης (Λαλαγιάννη, Πέτσα, 2011). Η προσωπική μνήμη επηρεάζεται από την 

οικογένεια, την κοινότητα, το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Στη συλλογική μνήμη συναντώνται οι 

προσωπικές μνήμες για το ίδιο γεγονός και δημιουργείται μια από κοινού συμφωνημένη μνήμη, η 

οποία κυριαρχεί, ενώ οι επιμέρους μνήμες χάνονται (Abrams, 2014).  
 Η ιστορική μνήμη αναφέρεται στη μνήμη που διατηρούν οι άνθρωποι σε σχέση με την 

συγκρότηση της κοινότητας τους. Η μνήμη αυτή ενώνει κοινωνικά τα μέλη της κοινότητας, 

λειτουργεί ως το αφήγημα της κοινότητας για τον εαυτό της, ο ιδρυτικός της μύθος. Η διαφορά της 

από την συλλογική μνήμη έγκειται στο γεγονός ότι η συλλογική μνήμη αφορά την άμεση βίωση των 

γεγονότων, στα οποία αναφέρεται, ενώ για την ιστορική μνήμη κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. 

Μπορεί να προκύπτει μέσα από την συλλογική μνήμη της κοινότητας (Λιάκος, 2014). 
 Η ιστορική μνήμη, όσο και η ίδια η μνήμη δεν είναι κάτι στατικό. Αντίθετα, είναι μία 

ενεργητική διαδικασία στην οποία το άτομο λαμβάνει μέρος. Η αντίληψη της ιστορικής μνήμης έχει 

να κάνει με την ίδια την κατάσταση του ατόμου και της κοινωνίας. Κατάσταση οικονομική, πολιτική, 

πολιτισμική ή και κοινωνική και επίσης χωρική και χρονική. Οι όποιες μεταβολές στην σύνθεση, τη 

δομή και τη λειτουργία της κοινωνίας δύνανται να επιφέρουν και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 

γίνεται αντιληπτή η ιστορική μνήμη. Σε κάθε περίπτωση, η ιστορική μνήμη έχει ακόμα και μια υλική 

διάσταση, υπό την μορφή μνημείων για παράδειγμα.   

1.2.2: Παραδείγματα ιστορικής μνήμης: 

 Όπως έχουμε ήδη πει, η ιστορική μνήμη είναι κάτι το οποίο έχει εκτός από πνευματική και 

καθαρά υλική χροιά. Η ιστορική μνήμη είναι ικανή να χτίσει ένα μέρος ή το σύνολο σχεδόν της 

κοσμοθεωρίας μιας κάποιας κρατικής ή εθνικής οντότητας. Η μνήμη είναι παρούσα στο σύνολο των 

καθημερινών δραστηριοτήτων, υπό τη μορφή μνημείων. Έχει την ιδιαίτερη δυνατότητα να 

ενεργοποιεί τις πληροφορίες που έχουν εντυπωθεί απο περελθούσες εμπειρίες που έχουμε βιώσει.  

Σε κάθε περίπτωση, παράγοντες όπως το συμφέρον ή και θυμικά προσδιορισμένες συμπεριφορές 

επηρεάζουν την μνήμη και την αντίληψη που έχουμε για το παρελθόν, κάτι που ισχύει τόσο για το 

άτομο και τα προσωπικά του βιώματα και μνήμες, όσο και για την κοινωνία και την συλλογική μνήμη 

(Λε Γκοφ, 1998). Σε κάθε περίπτωση, σημαντικό είναι να θυμόμαστε πως ένα αρκετά μεγάλο 

κομμάτι της ιστορικής μνήμης είναι πολιτικά καθορισμένο. Ακόμα, η θυμική αντίδραση κατά την 

διάρκεια της διαντίδρασης με τους φορείς της ιστορικής μνήμης είναι πανταχού παρούσα. 
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 Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ το παράδειγμα των μνημείων που ανεγέρθηκαν προς τιμήν των 

πεσόντων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιδεολογική και ιστορική μνήμη περί του πολέμου που 

θα τελείωνε όλους τους πολέμους ξεκινά ακόμα από τον δεύτερο χρόνο του (Ραπτοπούλου, 2013).   

Πρώτα πρώτα στην Γαλλία δημιουργούνται σύντομα μουσεία και εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, 

ανεγείρονται 36.000 μνημεία μέχρι το 1920 αφιερωμένα στους πεσόντες, ενώ οι μεγάλες απώλειες 

που υπέστησαν οι γαλλικές δυνάμεις οδήγησαν σε ιδιαίτερα μεγάλους μεταπολεμικούς εορτασμούς. 

Ένα μεγάλο πλήθος μυθοπλαστικού έργου δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του πολέμου σε όλες τις 

χώρες που επηρεάστηκαν είτε λιγότερο είτε περισσότερο από τον Μεγάλο Πόλεμο.  
 Βέβαια, τα αποτελέσματα του πολέμου παραμένουν εμφανή ακόμα και σήμερα. Τον Οκτώβριο 

του 2010 (Ραπτοπούλου, 2013) η Γερμανία κατέβαλε την τελευταία δόση των αποζημιώσεων βάσει 

της συνθήκης των Βερσαλλιών. Ο άγνωστος στρατιώτης έγινε ένα εθνικό σύμβολο πάνω στο οποίο 

στηρίζεται  το εθνικό φρόνημα, ενώ η φωτογραφία χρησιμοποιείται σαν μέσο για την πρόκληση 

θυμικής αντίδρασης (Λε Γκοφ, 1998). Τέλος, τελετές μνήμης κάθε είδους πραγματοποιούν ακόμα 

και σήμερα όχι μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι, αλλά και χώρες που υπέστησαν πολύ λιγότερες 

απώλειες. 

1.3: Το ιστορικό γεγονός και η σημασία του: 

 1.3.1: Η ιστορία και το «ιστορικό γεγονός»: 

 Στην ερώτηση «τι είναι ιστορία» διατυπώθηκαν κατά καιρούς πολλές απαντήσεις. Προφανώς 

η κάθε απάντηση δεν διατυπώνεται αυθαίρετα, ενώ σχετίζεται πάντοτε με την αντίληψη περί 

επιστήμης της εκάστοτε εποχής και με δεδομένους τους χωρικούς περιορισμούς της ανθρώπινης 

ύπαρξης. Ακόμα, ο ιστορικός όπως και ο κάθε επιστήμονας επηρεάζεται εξαιρετικά από τα συμβάντα 

της εποχής του. Σε κάθε περίπτωση όμως, ένα από τα κομμάτια που ενδιαφέρεται να αναλύσει η 

ιστορική επιστήμη είναι αυτό που καλείται ιστορικό γεγονός. Αποδεχόμενοι λοιπόν πως η ιστορία 

αποτελεί ουσιαστικά «μία συνεχή διαδικασία αμοιβαίας δράσης ανάμεσα στον ιστορικό και τα 

γεγονότα του», δηλαδή ένας «ατέρμονος διάλογος ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν» (Καρρ, 

1983) ή μία επιστήμη των πραγματικών γεγονότων που έλαβαν χώρα σε έναν ορισμένο χρόνο και 

τόπο (Αντωνόπουλος, 1981), η σημασία του ιστορικού γεγονότος είναι φανερή.   
 Το ερώτημα που προκύπτει από τον παραπάνω συλλογισμό στρέφεται στον διαχωρισμό και 

τις πιθανές διαφορές ανάμεσα στα θεωρούμενα ως ιστορικά και τα θεωρούμενα ως μη ιστορικά 

γεγονότα. Λέμε βέβαια ότι ο ιστορικός θεωρεί κάποια γεγονότα ιστορικά, επειδή οι μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις και οι ακολουθίες γεγονότων που μεταχειρίζεται ο ιστορικός είναι στενά συνδεδεμένα 

με την εποχή στην οποία ζει και γράφει (Μανν, 2014). Τι είναι λοιπόν εκείνο που διαφοροποιεί ένα 

ιστορικό γεγονός από ένα μη ιστορικό;  
 Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν ιδεοτυπικό ορισμό του, θα λέγαμε πως ιστορικό γεγονός 

αποτελεί ένα σημείο μέσα στο χρόνο ή μια κάποια ακολουθία γεγονότων που έχει συσσωρεύσει ένα 

πολύ ιδιαίτερο νόημα, δηλαδή όταν του αποδίδεται από μία κοινότητα ή κοινωνία πολύ ιδιαίτερη 

σημασία για την εξέλιξη της. Έχοντας βέβαια κατά νου τους περιορισμούς και τις ιδιαίτερες όμως 

επιστημολογικές και ερμηνευτικές δυνατότητες ενός ιδεότυπου, θα θεωρήσουμε αυτόν τον ορισμό 

σαν επαρκή προκειμένου να συνεχίσουμε την έρευνα μας. Ποια λοιπόν είναι εκείνα τα γεγονότα στα 

οποία αποδίδουν οι ομάδες περισσότερο νόημα από ότι σε άλλα και θεωρούν αυτά σαν ιστορικά;  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα που παραθέτει ο Ε.Χ. Καρρ. Το 1850 ένας 

οργισμένος όχλος στο Στάλυμπριτζ Ουαίηκς σκότωσε έναν κουλουρτζή με κλωτσιές, γεγονός που 

καταγράφηκε σε κάποιο αυτοβιογραφικό κείμενο. Κάποια στιγμή, ο Κ. Κλαρκ ανέφερε το γεγονός 

αυτό σε κάποιο έργο του. Μονάχα το ότι αναφέρθηκε, κατά τον ίδιο τον Καρρ, δεν καθιστά το θάνατο 

του ανθρώπου αυτού ένα ιστορικό γεγονός, αλλά είναι πλέον ένα «υποψήφιο ιστορικό γεγονός» 

(Καρρ, 1983). Το εάν θα γίνει τελικώς ένα ιστορικό γεγονός θα κριθεί από διάφορες συνθήκες, 

κυρίως όμως από την πειστικότητα του επιχειρήματος για την οποία ανασύρεται το γεγονός από τη 

λήθη της ιστορίας. Το γεγονός δηλαδή, με ένα άλλο παράδειγμα, ότι ο Καίσαρας πέρασε τον 
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Ρουβίκωνα θεωρείται ιστορικό γεγονός, ενώ η ίδια διάβαση του από χιλιάδες άλλους κατά τους 

αιώνες δεν είναι. Προσαρμόζοντας τη διατύπωση αυτή στα προαναφερθέντα, η διάβαση από τον 

Καίσαρα θεωρείται από τον μελετητή σαν ιστορικό γεγονός, ενώ η ίδια πράξη από άλλα άτομα δεν 

θεωρείται.  
    Παρατηρούμε λοιπόν πως η συσσώρευση νοήματος σε ένα γεγονός γίνεται σταδιακά και 

αποτελεί μια μάλλον συλλογική ενέργεια, παρά μια ατομική. Κατά μία έννοια, θα μπορούσαμε να 

πούμε πως η συλλογική συνείδηση είναι υπεύθυνη για την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων. Σε 

κάθε περίπτωση, το ιδιαίτερο νόημα που προσδίδεται από την κοινωνία σε συγκεκριμένα γεγονότα 

είναι εμφανές ότι επηρεάζεται από διάφορους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και 

πολιτικούς παράγοντες.  

1.3.2:Η φιλοσοφία της ιστορίας και οι ιστορικές συνθήκες: 

 Σαν παράδειγμα της κοινωνικής κατασκευής και ανάδειξης τόσο του ιστορικού γεγονότος, όσο 

και της ίδιας της ιστορίας θα ασχοληθούμε στο παρόν κεφάλαιο με τη φιλοσοφία της ιστορίας όπως 

αυτή διαμορφώθηκε κατά την εποχή του Διαφωτισμού. Ο ίδιος ο Διαφωτισμός σχετίσθηκε εν πολλοίς 

σθεναρά ή και σχεδόν ταυτίσθηκε με την «προόδο». Η δύναμη και κυριαρχία που επί αιώνες ασκούσε 

η  Καθολική Εκκλησία έφθινε προοδευτικά στην Γηραιά Ήπειρο μέχρι τη στιγμή που ουσιαστικά 

αντικαταστάθηκε κατά την εποχή της μεγάλης προόδου των επιστημών και των γραμμάτων. Η 

φιλοσοφία της ιστορίας που αναπτύχθηκε κατά την εποχή του Διαφωτισμού  είχε κυρίως σαν στόχο 

την απόπειρα απαλλαγής από την θεολογική ερμηνεία της Ιστορίας που εισήγαγαν οι προγενέστεροι 

ιστορικοί, όπως ο Αυγουστίνος (Χρύσης, 2004).  
 Ο Διαφωτισμός είναι εν πολλοίς η έναρξη μίας νέας εποχής. Σηματοδοτείται το τέλος του 

Μεσαίωνα και οι εκφραστές και εκπρόσωποι του κινήματος έχουν συναίσθηση αυτού, αλλά και 

επιδιώκουν την ανάσχεση όλων των ιδεών της παλαιάς σχολής. Οι Condorcet, Turgot, Rousseau, 
Voltaire και Montesquieu επηρέασαν κατεξοχήν την ιστορική σκέψη της εποχής. Κεντρικό σημείο 

της ιστορίας για τους Διαφωτιστές ήταν η ανάπτυξη του επιστημονικού πνεύματος. Πριν από την 

άνοδο αυτή των επιστημών κυριαρχούσε μια σχετική προκατάληψη.  
 Σημαντικό, σε κάθε περίπτωση, είναι να θυμόμαστε πως ο Διαφωτισμός, όπως όλα τα 

κοινωνικά γεγονότα στην ανθρώπινη ιστορία, δεν προέκυψε τυχαία, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μίας 

μακροχρόνιας εξελικτικής διαδικασίας. Εξετάζοντας τις συνθήκες στις οποίες αναδείχθηκε ο 

Διαφωτισμός, παρατηρούμε πως οι προηγούμενοι αιώνες χαρακτηρίσθηκαν από σημαντικά 

τεχνολογικά επιτεύγματα και ανακαλύψεις, από πρόοδο στην αγροτική παραγωγή και τις 

επιστημονικές μεθόδους. Την εποχή του Διαφωτισμού, η Ευρώπη βρισκόταν σε μία παρατεταμένη 

περίοδο ακμής. Απόδειξη της σχετικής τεχνολογικής και τεχνικής υπεροχής των ευρωπαϊκών 

δυνάμεων αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, ο Επταετής Πόλεμος. Σε οποιαδήποτε προηγούμενη εποχή, 

η διεξαγωγή ενός τέτοιου πολέμου θα ήταν τεχνικά αδύνατη. Συμπερασματικά, η άποψη πως η 

ανθρωπότητα οδεύει προς ένα κάποιο καλύτερο μέλλον, δεδομένου του οικονομικού (ανάπτυξη του 

εμπορίου και της βιοτεχνικής-γεωργικής παραγωγής) και του τεχνολογικού και τεχνικού 

περιβάλλοντος, ήταν λογικό να εκφραστεί στα πλαίσια της εποχής σαν μια γενική κατεύθυνση. Όπως 

θα ήταν επίσης λογική για τον μετέπειτα αναλυτή η Ρουσσοϊκή πεσιμιστική οπτική της ιστορίας, 

δηλαδή πως ο άνθρωπος είναι «εκ φύσεως ελεύθερος, αλλά παντού μέσα στην κοινωνία βρίσκεται 

σε δεσμά». Και πάλι όμως, η λύση που προτείνει ο Ρουσσώ στη μορφή του Κοινωνικού Συμβολαίου 

διατυπώνεται με την ελπίδα και τον οραματισμό μίας καλύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

οργάνωσης. 

1.4: Ορισμένες παρατηρήσεις:  

 1.4.1:Παρατήρηση Πρώτη: 

 Είναι εμφανές πως οι τρεις αυτές συνιστώσες της ιστορικής επιστήμης επηρεάζονται κατά 

ιδιαίτερο τρόπο η κάθε μία από το άτομο και την ιδιαίτερη κάθε φορά διαδικασία επεξεργασίας. Οι 
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τρόποι με τους οποίους η πληροφόρηση καθίσταται δυνατή στην εποχή της πληροφορίας σε σχέση 

με προηγούμενες εποχές, είναι το θέμα του επόμενου μέρους της εργασίας μας.   

1.4.2:Παρατήρηση Δεύτερη: 

Η ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων γίνεται μέσω της ενδελεχούς μελέτης της ιστορίας. 

Υπάρχουν επίσης κοινά αποδεκτά γεγονότα τόσο σημαντικά, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, 

που η σημασία τους είναι σχεδόν αδιαμφισβήτη και πάνω σε αυτά στηρίζονται αφηγήσεις 

ιδεολογικού και συναισθηματικού τύπου. Ακόμα, υπάρχουν οι προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες, 

τις οποίες ο ερευνητής θα πρέπει να συγκεντρώσει μόνος του, καθώς δεν υπάρχουν κάπου 

καταγεγραμμένες, σε επίσημα έγγραφα ή αλλού. Αυτές οι τρεις συνιστώσες είναι ξεκάθαρα 

αλληλένδετες και είναι όλες μέρη του ίδιου συνόλου, του κοινωνικού αφηγήματος για το παρελθόν 

της συνομάδωσης. 

2: Κυρίως Μέρος:  Η Κοινωνία της πληροφορίας και η πληροφόρηση: 

2.1: Η Κοινωνία της Πληροφορίας:  

 Από τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη να φέρουν εις πέρας ορισμένες 

πολύπλοκες πράξεις και υπολογισμούς που υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήταν εξαιρετικά 

χρονοβόρες. Στο πλαίσιο αυτό, κατασκευάσθηκαν υπολογιστικές μηχανές που ήταν σε θέση να 

εκτελέσουν ορισμένες απλές ή πιο σύνθετες πράξεις με σχετική ακρίβεια. Παραδείγματα τέτοιων 

εφευρέσεων είναι ο προσφάτως ανακαλυμμένος μηχανισμός των Αντικυθήρων και ο άβακας. Οι 

υπολογιστικές αυτές μηχανές ήταν δυνατό μεν να παράγουν έναν αριθμό πληροφοριών, όμως η 

μετάδοση τους γινόταν σχεδόν αποκλειστικά είτε με γραπτή μορφή ή εγχάρακτη μορφή, είτε διά 

στόματος. Η υλική και φυσική διάσταση του μέσου διάδοσης της πληροφορίας έχει σαν αποτέλεσμα 

την δημιουργία ορισμένων ιδιαίτερων για το κάθε υλικό περιορισμών. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως 

από τη στιγμή που οι κυριότερες μορφές μετάδοσης μιας οποιασδήποτε πληροφορίας γίνονταν κάτω 

από ορισμένες καιρικές και υλικές συνθήκες, ο πομπός και ο παραλήπτης της εκάστοτε πληροφορίας 

θα έπρεπε να συντονίσουν μία σχετικά δαπανηρή προσπάθεια προκειμένου η πληροφόρηση να 

πραγματοποιηθεί.  
 Υπό την έννοια αυτή, έργα υποδομής όπως δρόμοι και λιμάνια, αλλά και λόγοι κοινωνικοί, 

οικονομικοί, πολιτικοί και κυρίως πρακτικοί που επέβαλαν την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας 

στους χερσαίους και τους θαλάσσιους δρόμους, μπορούν να ερμηνευθούν ακόμα και σαν μία 

προσπάθεια διατήρησης ενός δικτύου συστηματικής, έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, όσο αυτό 

είναι δυνατό.  
 Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως επί αιώνες η μεταφορά της πληροφορίας από το ένα σημείο 

ή πρόσωπο σε ένα άλλο γινόταν με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Το μήνυμα μεταφερόταν είτε σε γραπτή 

μορφή είτε προφορικά, από στόμα σε στόμα στον ή στους δέκτες. Παρόλα αυτά, στα χρόνια που 

ακολούθησαν την Βιομηχανική Επανάσταση παρατηρούμε μεγάλες αλλαγές, με κυριότερες τον 

τηλέγραφο και και το τηλέφωνο, ενώ στην διάρκεια της πέμπτης δεκαετίας του 20ου αιώνα και 

συγκεκριμένα το 1946, κατασκευάσθηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Στις επόμενες δύο 

δεκαετίες το πρώτο δίκτυο υπολογιστών δημιουργείται στις Η.Π.Α. Κατά τη δεκαετία του 1980 από 

το CERN προκύπτει ο Παγκόσμιος Ιστός. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 4,39 δισεκατομμύρια 

χρήστες έχουν πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό. 
 Πρέπει να παρατηρήσουμε βέβαια πως στην διεύρυνση της χρήσης του διαδικτύου 

συνετέλεσαν ωμού ιδιωτικοί και κρατικοί φορείς, μία μείξη κρατικής παρέμβασης και ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. Οι κυβερνητικές πολιτικές και η κρατική διαχείριση ήταν κυρίαρχα στα πρώτα του 

βήματα, αν και πλέον η δυναμική αυτή στην παροχή φαίνεται να αλλάζει.  
 Σε κάθε περίπτωση, έχοντας μελετήσει ιστορικά την ανάδειξη της κοινωνίας της πληροφορίας, 

σκόπιμο είναι να εξετάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της. Κύριο χαρακτηριστικό, λοιπόν, είναι η 

μαζική ανταλλαγή και παραγωγή δεδομένων και η αυξανόμενη ενασχόληση με το διαδίκτυο και τις 
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ψηφιακές πληροφορίες. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι 
βιομηχανικές οικονομίες των πιο ανεπτυγμένων κρατών παρέδωσαν την σκυτάλη στις κοινωνίες της 

πληροφορίας, οι οποίες και ονομάζονται έτσι, επειδή ο κυριότερος όγκος της εργατικής τους δύναμης 

ασχολείται με δραστηριότητες σχετικές με την πληροφορία, ενώ προοδευτικά τα κέρδη που 

προκύπτουν προέρχονται όλο και περισσότερο από ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες (Beniger, 1986). 

Πολιτικές και στρατηγικές γενικότερα αποσκοπούν στην δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, την 

εγκαθίδρυση ενός περιβάλλοντος που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρήσεων και 

την άνθηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  
Παράλληλα βέβαια, διασφαλίζονται οι ατομικές ελευθερίες και οι λειτουργίες των 

δημοκρατικών θεσμών. Στόχοι των διοικητικών παρεμβάσεων όπως διατυπώνονται από 

προγράμματα ανάπτυξης στην περιοχή της Ε.Ε. είναι η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες και της ποιότητας ζωής (Ταλάρου, Κανάκα, 2007). Ακόμα, οι παρεμβάσεις αυτές 

στοχεύουν στην ανανέωση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος και την δυναμική 

ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν σε κάθε περίπτωση τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας και οι πλατφόρμες διαδικτυακής επικοινωνίας. Σε πολιτικό επίπεδο, 

γίνεται πρακτικά δυνατή η πολιτική συμμετοχή όλων και επιτυγχάνεται πρακτικά μια κάποια 

δυναμική ισότητας. Ο «Παγκόσμιος Ιστός» αποτελεί ουσιαστικά ένα σύστημα διακίνησης 

πληροφοριών και δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές (Τσίπρας, 2019). 

2.2: Πληροφορία και πληροφόρηση: 

  2.2.1: Εισαγωγή: 

 Τη διαδικασία συστηματικής πρόσληψης, επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης με τα δεδομένα 

που προσλαμβάνονται από το διαδίκτυο θα ορίσουμε ως πληροφόρηση. Στο παρόν κεφάλαιο, λοιπόν, 

θα αναφέρουμε τις βασικές μορφές που μπορεί να λάβει η πληροφορία σήμερα, η οποία είναι και η 

βασική συνιστώσα της όλης διαδικασίας.  

2.2.2: Γραπτό κείμενο: 

 Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η διαδικασία διάδοσης της γνώσης και της 

πληροφορίας γινόταν εξαιρετικά αργά. Στην κοινωνία της πληροφορίας, η σχέση του ανθρώπου με 
το περιβάλλον του και τα εξωτερικά ερεθίσματα ανατρέπεται (Αναστασιάδης, 1998). Ένα γραπτό 

κείμενο ανεξαρτήτως περιεχομένου λειτουργεί κάτω από ορισμένους υλικούς και περιβαλλοντικούς 

περιορισμούς. Το χαρτί για παράδειγμα έχει μια κάποια ορισμένη διάρκεια ζωής. Παρόλα αυτά, η 

αναπαραγωγή ενός βιβλίου σήμερα είναι τόσο εύκολη και γρήγορη όσο ποτέ άλλοτε, άρα η απώλεια 

ή καταστροφή ενός βιβλίου, ενός υλικού φορέα του γραπτού λόγου, δεν είναι τόσο καταστροφική 

όσο θα ήταν η αντίστοιχη απώλεια ενός υλικού φορέα σε παλαιότερη εποχή, όπου τα τεχνικά μέσα 

και οι γνώσεις για την αναπαραγωγή κόστιζαν πολύ περισσότερο και άρα πολύ λιγότερα αντίτυπα 

ήταν διαθέσιμα. Σε αντιδιαστολή λοιπόν με παλαιότερα χρόνια, κείμενα σε ψηφιοποιημένη μορφή 

κατακλύζουν μεν τον χώρο του διαδικτύου, ενώ έντυπα κείμενα είναι πιο εύκολο να συνταχθούν και 

να αντιγραφούν μαζικά προς πώληση.  

2.2.3: Εικόνα: 

 Μετά από μία μακρά διαδικασία λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένων προσπαθειών, η πρώτη 

φωτογράφιση επετεύχθη το 1826 (Gernsheim, 1986). Δεν είναι αναγκαίο να παραθέσουμε τις 

τεχνικές δυσκολίες και την μακρά εξελικτική διαδικασία που ακολούθησαν οι φωτογραφικές 

μηχανές μέχρι να φθάσουν στην σημερινή τους μορφή, καθώς αυτό έχει ήδη επαρκώς περιγραφεί και 

αναλυθεί. Έχοντας μονάχα υπόψιν ότι η φωτογραφία ξεκίνησε ως ένα αρκετά ακριβό προϊόν, 

αποτέλεσμα μίας ιδιαίτερης διαδικασίας στα πλαίσια ιδιαίτερων συνθηκών, αντιδιαστέλλονται η 

σύγχρονη αντίληψη, η χρήση και οι ιδιαίτερες διαδρομές της ψηφιοποιημένης εικόνας κατά την 
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εποχή της πληροφορίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το 2019 το 74,9% των 

ερωτηθέντων χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για να συμμετάσχουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και το 46,2% για να «ανεβάσουν» σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης κείμενα, 

φωτογραφίες, βίντεο ή μουσική.  

3: Συμπεράσματα:  

3.1: Συμπέρασμα Πρώτο: Η ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος μέσα από την την ανταλλαγή 

πληροφοριών: 

 Όπως ήδη αναφέραμε, το ιστορικό γεγονός αναδύεται κοινωνικά και αναδεικνύεται  μέσω του 

ιστορικού. Η κοινωνία της πληροφορίας βοηθά το άτομο, τον ιστορικό, να εντοπίσει το ιστορικό 

γεγονός, πρώτα με την συστηματική ανάλυση των παρεχόμενων δεδομένων και μετά με την διάθεση 

προς κρίση των αποτελεσμάτων της συστηματικής αυτής ανάλυσης. Με άλλα λόγια, μέσω της 

συστηματικής ανάλυσης και της διαδικασίας κρίσης η οποία είναι πολύ ευκολότερη στην εποχή της 

πληροφορίας, το έργο του ιστορικού απαλύνεται και ο διαμοιρασμός των πονημάτων γίνεται σχεδόν 

αυτόματα.  

3.2: Συμπέρασμα Δεύτερο: Η ιστορική μνήμη και η τεχνολογία: 

Η ιστορική μνήμη και η μνήμη γενικότερα εμπεριέχει στοιχεία προσωπικού βιώματος και 

ερμηνεύεται σχετικά διαφορετικά ανάλογα με την ψυχοσυναισθηματική ή κοινωνική κατάσταση, 

στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα άτομο. Μέσω της συστηματικής διαδικασίας πληροφόρησης και 

της πληθώρας διαθέσιμων πληροφοριών, αλλά και των ιδιαίτερων εφαρμογών και λειτουργιών του 

διαδικτύου, η ιστορική μνήμη είναι σε κάθε περίπτωση πολύ πιο εύκολο να διατηρηθεί, αλλά και να 

τεθεί ως πλαίσιο διαλόγου ή σύγκρουσης, διαδικασίες που και οι δύο έχουν σαν αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός νέου παραδείγματος, ενός νέου συστήματος σκέψης για το παρελθόν. 

3.3: Συμπέρασμα Τρίτο: Η προφορική ιστορία στην εποχή της πληροφορίας: 

Προφορική ιστορία αποτελεί η καταγραφή του λόγου ανθρώπων και η ερμηνεία των βιωμάτων 

τους. Σε μία κοινωνία της πληροφορίας, η καταγραφή αυτή γίνεται με τεχνικά μέσα πολύ πιο 

αποτελεσματικά και αξιόπιστα σε σχέση με το παρελθόν, ενώ το ίδιο το παραγόμενο υλικό σε 

οποιαδήποτε μορφή μπορεί πολύ εύκολα να πολλαπλασιαστεί και αντίγραφα του να διαμοιρασθούν 

και να αναλυθούν από όποιον το επιθυμεί. Ακόμα, η ανάλυση των προσωπικών βιωμάτων μπορεί 

πολύ εύκολα να συγκριθεί με παρόμου τύπου υλικά και να αναχθούν από αυτά συμπεράσματα σε 

σχέση με τον άνθρωπο και την ιστορία.  

3.4: Τελικό Συμπέρασμα: 

Αποδεχθήκαμε πως το ιστορικό γεγονός αναδύεται κοινωνικά, πράγμα που ισχύει και για τις 

φιλοσοφίες περί της ιστορίας. Αποδεχθήκαμε πως το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της 

ιστορικής μνήμης, ενώ και η ίδια η προφορική ιστορία δεν ξεφεύγει από τον κανόνα αυτό. Υπό την 

έννοια λοιπόν αυτή, καταγράψαμε πολύ σύντομα και επιγραμματικά ορισμένους τρόπους μέσω των 

οποίων οι τρεις αυτές συνιστώσες αναδύονται από την κοινωνία της πληροφορίας. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον θα είχε μία σειρά μελετών που, συνεχίζοντας στην ίδια γραμμή, θα μελετούσε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καθεμίας συνιστώσας σε σχέση με την κοινωνική της ανάδειξη κατά 

την εποχή της πληροφορίας. 
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Θεωρητικό πλαίσιο και σύγχρονες τάσεις 

ΟΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Βασιλείου Κλεοπάτρα 
Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 

 
Βαραγγούλη Μαρία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 87.09 
 

Περίληψη  

Η σύγχρονη εκπαίδευση έχει συνδεθεί με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον οικονομικό, 

κοινωνικό αλλά ιδιαίτερα στον τεχνολογικό τομέα, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί νέες 

μορφές μάθησης. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την τυπική-θεσμοθετημένη μάθηση, την μη τυπική- 
οργανωμένη, αλλά εκτός πλαισίου, και την άτυπη, που είναι μια διά βίου διαδικασία. Σήμερα, 

περισσότερο από ποτέ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, αναδεικνύεται αναγκαίος ο συνδυασμός 

των διαφορετικών μορφών μάθησης. 
  Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση των νέων μορφών εκπαίδευσης 

όπως της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του 

διαδικτύου στην κάλυψη των αναγκών μάθησης και γνώσεων των ατόμων. Σκοπός της παρούσας 

μελέτης είναι να διερευνηθούν οι μορφές μη τυπικής μάθησης στον τομέα των ΤΠΕ. Τα 

συμπεράσματα - αποτελέσματα από την παρούσα μελέτη αναδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαίδευσης στις αναδυόμενες τεχνολογίες προκειμένου να ανταποκριθούν στις επερχόμενες 

γενιές.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, άτυπη διδασκαλία, εξ αποστάσεως μάθηση, ΤΠΕ, ψηφιακοί 

χώροι. 

1. Εισαγωγή 

Στη δεκαετία του '90 με την επανάσταση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι γενιές ανθρώπων αποκτούν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά στο 

περιβάλλον που γεννιούνται και στις συνθήκες διαβίωσης: στην πλειοψηφία τους καθορίζονται από 

τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ΤΠΕ, καθώς και την κατηγοριοποίηση των ομάδων 

των ατόμων στις ψηφιακές γενιές, οι οποίες ξεκινούν από τη baby-boomers, φτάνουν σε εκείνους 

που γεννήθηκαν το 2005 (γενιά Alpha, Molnár, 2015) και συνεχιζουν ως σήμερα. 
Ποια είναι, όμως, η έννοια του όρου; Η εκπαίδευση είναι προφανώς μια συνεχής διαδικασία, 

εκτεινόμενη από την πρώιμη νηπιακή ηλικία έως την ενηλικίωση, η οποία αναγκαστικά περιλαμβάνει 

μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων και πηγών. Εκτός από τις κλασσικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης, 

λόγω του διαφορετικού τρόπου ζωής και των αλλαγών που έχουν συντελεστεί όχι μόνο σε κοινωνικό 

επίπεδο, οι άτυπες μορφές μάθησης διαδραματίζουν έναν αυξημένο ρόλο.  
Οι πρακτικές μέθοδοι των άτυπων μορφών μάθησης είναι: 

•  η ηλεκτρονική μάθηση 
• η εξ αποστάσεως εκπαίδευση  
• η εικονική πραγματικότητα  
• η δικτύωση με βάση τη μάθηση της κοινότητας και  
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• τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που βασίζονται σε 

σύννεφο (cloud computing - Molnár, 2015). 

Αυτές οι μορφές αντιπροσωπεύουν εκείνες τις προοδευτικές μορφές μάθησης που δεν 

συνδέονται κατ' ανάγκη με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και με την παραδοσιακή διδασκαλία, τις 

διαλέξεις και τα σεμινάρια. Στην άτυπη μάθηση ο σπουδαστής επιλέγει το περιβάλλον μάθησης όπου 

επιθυμεί  να ανανεώνει συνεχώς τις γνώσεις του. 

2. Κυρίως μέρος 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Τηλεπικοινωνιών έχουν εξελιχθεί ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια και συνιστούν ένα από τα πιο βασικά τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουν 
συντελεστεί σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Συνήθως, αντί του όρου Πληροφορική 

χρησιμοποιείται πλέον σε ευρεία κλίµακα ο όρος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ-ICT- Information and Communications Technologies). Με τον όρο αυτό 

χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη µετάδοση µιας ποικιλίας 

µορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύµβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο), καθώς και τα µέσα που 

είναι φορείς αυτών των άυλων µηνυµάτων. H εξέλιξη αυτή σχετίζεται κατά κύριο λόγο:  

•  µε τις διεπιφάνειες ανθρώπου – υπολογιστή (human - computer interfaces)  
•  με το ∆ιαδίκτυο (Internet)  
•  με τα πολυµέσα (multimedia) και τα υπερµέσα (hypermedia)   
•  µε τα σύγχρονα λογισµικά που, όλο και περισσότερο φιλικά µε το χρήστη, έχουν πλέον 

καταστεί κοινό σηµείο αναφοράς. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη της εισαγωγής και της ένταξης της 

πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστηµα υπήρξε επίσης αρκετά γρήγορη τα τελευταία είκοσι 

πέντε µε τριάντα χρόνια. ∆εν έλειψαν ωστόσο οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι πολλαπλές 

θεωρήσεις για τη θέση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

εκπαίδευση Οι χρήσεις των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν επιτρέψει σηµαντικές 

εκπαιδευτικές εφαρµογές τόσο στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία όσο και στη 

διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος (Κόμης, 2005). Στόχος της παρούσας μελέτης είναι 

να προσεγγίσουμε τις κυριότερες μορφές σύγχρονης εκπαίδευσης που σχετίζονται με τις νέες 

τεχνολογίες. Ειδικότερος στόχος είναι η λεπτομερής περιγραφή των μορφών της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και η κατανόηση της μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Οι κυριότερες μορφές σύγχρονης εκπαίδευσης που σχετίζονται άμεσα με την χρήση των ΤΠΕ 

και μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, είναι οι εξής (Κριεμάδης 

και συν., 2016): 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance learning) 
• Ηλεκτρονική εκπαίδευση (e- learning) 
• Εκπαίδευση βασιζόμενη στο διαδίκτυο (Web Based Training) 

2.1. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance learning) 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance Education) βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος και φορείς παροχής εκπαίδευσης  την υιοθετούν σε μια προσπάθεια να προσφέρουν 

εκπαίδευση σε ένα ευρύτερο κοινό. Η αδυναμία παρακολούθησης  των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων με τις συμβατικές εκπαιδευτικές αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης 

πραγματικότητας για απόκτηση νέων, γενικών και ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και η 

αδυναμία των συμβατικών μορφών εκπαίδευσης να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης 

κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων 

εκπαίδευσης όπως είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Lionarakis, 2003). Ο όρος εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, στην πιο γενική του διάσταση, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες κατά τις οποίες ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε μια φυσική απόσταση από τον 
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εκπαιδευτή του και χρησιμοποιεί κάποια μορφής τεχνολογία για να επικοινωνήσει μαζί του και να 

έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (Schlosser and Simonson, 2002).  
Σύμφωνα με τον R.M.Delling (1987), «η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια καλά 

σχεδιασμένη και οργανωμένη δραστηριότητα που αφορά στην επιλογή, στην προετοιμασία και στην 

παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην καθοδήγηση και στην υποστήριξη του 

εκπαιδευόμενου μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων».  
Ως εκπαιδευτική και παιδαγωγική οντότητα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στηρίζεται στη 

φιλοσοφία και τις θεωρητικές αρχές της «ανοικτής μάθησης». Ο όρος «ανοικτή μάθηση» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης κάθε 

πολίτη στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τη φυσική απόσταση που τον χωρίζει από το εκπαιδευτικό 

ίδρυμα, τις κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις, καθώς και από την προηγούμενη εκπαιδευτική 

του εμπειρία (Verduin and Clark, 1991).  
Η προώθηση ανοικτής μάθησης στα εκπαιδευτικά συστήματα άρχισε να καταγράφεται έντονη 

από τη δεκαετία του 1970 και ύστερα, όπου οργανώνονται προσπάθειες για διεύρυνση της 

πρόσβασης προς την εκπαίδευση για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (Davies, 1977).  
Σε ένα σύστημα ανοικτής εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος μπορεί να διαλέξει το 

αντικείμενο σπουδών που τον ενδιαφέρει, έχει την ευχέρεια επιλογής του χρόνου, με την  «ευελιξία» 

που έγκειται στο γεγονός ότι η διαδικασία μάθησης μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σπίτι, σε μια 

βιβλιοθήκη, στο χώρο εργασίας ή οπουδήποτε. 
Ο Dix και οι συνεργάτες του (1998) κατηγοριοποιούν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανάλογα με τη μορφή επικοινωνίας που μπορούν να υποστηρίξουν: 

• • Τα ασύγχρονα εργαλεία υποστηρίζουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων σε 

διαφορετικό χρόνο. Τέτοια εργαλεία είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο παγκόσμιος ιστός, 

οι πίνακες ανακοινώσεων, η βιντεοδιάλεξη, οι ψηφιακές τάξεις. 
• • Τα σύγχρονα εργαλεία υποστηρίζουν την επικοινωνία και την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση 

σε πραγματικό χρόνο. Τέτοια εργαλεία είναι η συζήτηση δια μέσου υπολογιστών (chat) και η 

τηλεδιάσκεψη. 

Η περιγραφή των συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στη σχετική 

βιβλιογραφία περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικά χαρακτηριστικά και η αξιολόγησή τους βασίζεται 

σε κριτήρια όπως είναι η ευκολία πρόσβασης, η δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμεσικών 

λειτουργιών, η λειτουργικότητά τους, η ευκολία εγκατάστασης, η συμβατότητα με πρότυπα, η 

συμβατότητα με άλλα προϊόντα λογισμικού και οι δυνατότητες για επικοινωνία.  
Τα περιβάλλοντα «σύγχρονης τηλεκπαίδευσης» υποστηρίζουν την οπτική και ηχητική 

επικοινωνία πραγματικού χρόνου μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Η 

εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται σε προκαθορισμένο χρόνο και οι εκπαιδευόμενοι 

παρακολουθούν ζωντανά τον εκπαιδευτή τους, μπορούν να του υποβάλλον ερωτήσεις και να λάβουν 

άμεσα την απάντησή τους. Μπορούν να μοιράζονται: την οθόνη του εκπαιδευτή, περιεχόμενο, 

διαδραστικά εργαλεία γραφής, ζωγραφικής ή σχηματικών αναπαραστάσεων. Απαιτείται δίκτυο 

υψηλών ταχυτήτων και εξειδικευμένος εξοπλισμός. 
Οι εφαρμογές ασύγχρονης εκπαίδευσης αποτελούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα 

που ενσωματώνουν μια σειρά από υπηρεσίες του Διαδικτύου και είναι γνωστές ως «πλατφόρμες», οι 

οποίες:  

• περιλαμβάνουν μια ποικιλία εργαλείων διαχείρισης μαθημάτων: εργαλεία πρόσβασης σε 

πηγές εκπαιδευτικού υλικού και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας,  
• παρέχουν διευκολύνσεις: η ευκολία πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό μέσα από 

ιστοσελίδες, υποστήριξη ενσωμάτωσης πολυμεσικής πληροφορίας μέσα από αρχεία εικόνων, 

ήχου και βίντεο, ασύγχρονη επικοινωνία μέσα από υπηρεσίες (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  

πίνακες ανακοινώσεων, ομάδες συζήτησης) σύγχρονη επικοινωνία (μέσα από υπηρεσίες 
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όπως είναι τα εργαλεία συνομιλίας -chat και η τηλεδιάσκεψη με εικόνα και ήχο -
videoconference  

• υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από εργαλεία παρακολούθησης της προόδου 

του μαθητή, αναζήτησης πληροφοριών και δραστηριοτήτων αυτό-αξιολόγησης, ή την 

υπηρεσία help desk. 

2.2. Η ανάπτυξη του διαδικτύου και η ηλεκτρονική μάθηση (e learning) 

Το 1992 εμφανίστηκε το διαδίκτυο και στις αρχές του 21ου αιώνα καθιερώθηκαν τα ψηφιακά 

δίκτυα και δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος ψηφιακός κόσμος. Σ’ αυτό το περιβάλλον, κανείς δεν 

ξέρει τα πάντα, ο καθένας κερδίζει από τις ανταλλαγές ιδεών και την αλληλεπίδραση. 
Ο παλαιότερος κόσμος του web 1.0 ήταν βασισμένος στην ιεράρχηση της πληροφορίας, με 

λίγους να έχουν έλεγχο στη ροή της. Σήμερα στον κόσμο του web 2.0, ο καθένας έχει πρόσβαση σ’ 

αυτήν, ο καθένας δύναται να παράγει και να ανταλλάσσει πληροφορία. Γινόμαστε “δημιουργοί 

γνώσης”, ενεργοί διαχειριστές και όχι μόνο καταναλωτές της πληροφορίας και της γνώσης. Αυτό 

εξηγεί την επιτυχία συλλογικών προσπαθειών όπως η Wikipedia. 
Οι νέες τεχνολογίες άλλαξαν το πρόσωπο της επιστήμης. Ανάλυση της επιστημονικής 

δραστηριότητας με βάση τη ροή των «κλικ» ανάμεσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα δείχνει την 

πρωτοφανή διασύνδεση μεταξύ των επιστημών και των κλάδων της. Επιπλέον, οι ελεύθερες 

δυνατότητες σε social bookmarking, blogs-microblogging (twitter), social networks ακόμα και της 

δημοσίευσης σε open-source περιοδικά όπως και η ελεύθερη διάθεση προγραμμάτων διαχείρισης 

σημειώσεων (Zoho Notebook), ιδεών (Xmind | Mindmap), βιβλιογραφίας (Zotero), ροής 

δημοσιεύσεων (Google reader), άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την επιστήμη.   
Η συνεισφορά στην επιστήμη πλέον συμπεριλαμβάνει έναν πολύ μεγαλύτερο κύκλο 

συμμετεχόντων. Αυτό αφορά κατ’ αρχήν τη συλλογή δεδομένων σε ανοιχτές πλατφόρμες όπου ο 

κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμβάλλει, τεκμηριώνοντας, για παράδειγμα τον πλούτο της άγριας 

πανίδας (Project Noah), των φυτών (Tela Botanica), ή θέματα που αφορούν στα πουλιά (Βirds of 

Québec) κ.τ.λ.. 
Η επιστήμη web 2.0 προσκαλεί επίσης τον καθένα να συμβάλλει στην ανάλυση και στη δόμηση 

της γνώσης. Tο polymath project παραδείγματος χάριν, ξεκίνησε από έναν μαθηματικό, ο οποίος 

αφού δεν κατάφερε να λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα, ζήτησε βοήθεια από φοιτητές, δασκάλους, 

επαγγελματίες μαθηματικούς. Η συλλογική προσπάθεια έφερε τη λύση σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Το ίδιο συναντάμε στην αστρονομία με το πρότζεκτ galaxy zoo που συνδυάζει το ενδιαφέρον των 

χρηστών για τα άστρα με την ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζει μοτίβα για να ταξινομήσει 

γαλαξίες. Στο παιδαγωγικό παιχνίδι fold-it, οι παίκτες μπορούν να αναδιπλώσουν πρωτεΐνες και να 

λύσουν προβλήματα τεταρτοταγούς δομής που ταλαιπωρούν χρόνια τους ερευνητές και που οι 

υπολογιστές δεν μπορούν να λύσουν. Με παρόμοιο τρόπο βρέθηκε μια πρωτεΐνη του ιού του AIDS 
που αποτελεί σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση της ασθένειας. 

Έτσι η πρόοδος της επιστήμης, αποκτά μια σύγχρονη εκπαίδευση σε έναν τομέα, και 

αναπτύσσει τις λεγόμενες μετα-ικανότητες (meta-skills) όπως είναι η κριτική σκέψη, η ικανότητα να 

θέτει ερωτήματα και να λύνει προβλήματα, αναπτύσσει μια διεπιστημονική προσέγγιση, κινείται σε 

ετερόκλητα περιβάλλοντα και διαχειρίζεται θέματα, καταστάσεις που δύσκολα συναντώνται στη 

συμβατική εκπαίδευση. 
Οι νέες τεχνολογίες άλλαξαν όμως και τον ίδιο τον κάτοχο της γνώσης. Νοητικές διαδικασίες 

σε σχέση με τη φαντασία, τη λογική, την απομνημόνευση τώρα εξωτερικεύονται στον υπολογιστή, 

ενώ η εκπαίδευση έχει βγει από τους επίσημους τοίχους του σχολείου ή του Πανεπιστημίου. 

Κινούνται έτσι παράλληλα η τυπική παιδεία και η άτυπη παιδεία. Διαμορφώνεται ένα χάσμα μεταξύ 

του τι μαθαίνω έξω από το σχολείο, το Πανεπιστήμιο και τι μαθαίνω εντός του, τόσο που οι φοιτητές 

της Βρετανίας και της Γαλλίας έχουν οργανωθεί σε ένα κίνημα το ονομαζόμενο “Edu’Hack’tion” και 

ζητούν η εκπαίδευσή τους να ανοιχτεί με ταχύτερους ρυθμούς προς τον ψηφιακό κόσμο και να 

ενσωματώσει δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες. Το παραδοσιακό μοντέλο της εκπαίδευσης και του 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0004803
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0004803
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network
http://pkp.sfu.ca/?q=ojs
http://notebook.zoho.com/nb/login.do?serviceurl=%2Fnb%2Findex.do
http://www.xmind.net/
http://www.zotero.org/
http://www.projectnoah.org/
http://www.tela-botanica.org/site:accueil?langue=en
http://www.oiseauxqc.org/english.jsp
http://www.oiseauxqc.org/english.jsp
http://en.wikipedia.org/wiki/Polymath_Project
http://www.galaxyzoo.org/
http://fold.it/portal/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BD
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ρόλου του εκπαιδευτικού διαφοροποιήθηκε επίσης και στη θέση του μιλάμε για την αντεστραμμένη 

τάξη- flipped classroom, όπου ο εκπαιδευτικός είναι μέντορας και όχι ο μοναδικός κάτοχος γνώσης. 
Τα λάθη γίνονται αφορμή μάθησης και όχι αποτυχίας, τα παιδιά ρωτούν και σκέφτονται αντί 

να απαντούν και να ακούν, ο στόχος είναι η μάθηση και όχι οι βαθμοί, αναπτύσσεται η ικανότητα να 

λύνει κανείς προβλήματα και όχι να αποστηθίζει, μαθαίνουμε, δημιουργούμε με βάση τα 

ενδιαφέροντά μας και τέλος η τάξη επιβάλλεται από μόνη της. 
Πρωτοποριακά και επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής όλων αυτών είναι η Khan 

Academy με το εικονικό σχολείο να προσφέρει βίντεο και παιχνίδια κυρίως στις επιστήμες και να 

δέχεται δύο εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα. Το ΤEDed με το κανάλι του στο ΥouTube και 

εκπαιδευτικά βίντεο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που δημιουργούν οι χρήστες. Η πρωτοτυπία 

τους βρίσκεται  στα εργαλεία που συνοδεύουν τα βίντεο και επιτρέπουν στον καθηγητή να φτιάξει 

το δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα με συμμετοχή των μαθητών.  
Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πρώτο ψηφιακό εκπαιδευτικό βιβλίο πανεπιστημιακού επιπέδου 

για τη Βιολογία, “Principles of Biology»  το οποίο έχει on-line αναβαθμίσεις και ενημερώσεις που 

σημαίνει ότι το υλικό διαμορφώνεται συνεχώς και συμπεριλαμβάνει τα δεδομένα της σύγχρονης 

έρευνας.  
Τα ανοιχτά και δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρουν τα καλύτερα πανεπιστήμια 

του κόσμου είναι το Coursera, το Udacity και το edX . Δεν αποτελούν απλή μαγνητοσκόπηση μιας 
παράδοσης αλλά είναι συμμετοχικά. Στην τελευταία πλατφόρμα της Google, το Course builder 
(Open online education), που παρέχει το πλαίσιο για να φτιάξει κανείς ένα μάθημα με τη λογική 

πάντα της flipped classroom, για 10 ή 10.000 μαθητές. 
Η κοινωνική διάσταση των εφαρμογών του Ιστού 2.0 διαμορφώνει μία νέα κουλτούρα 

επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, που αλλάζει ριζικά τη σχέση των ατόμων με την 

πληροφορία και τη γνώση. Επιπλέον, μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην ατομική σκέψη, 

η οποία βασίζεται σε έναν στατικό-γραμμικό τύπο γνώσης, ως αποτέλεσμα της συλλογής 

πληροφοριών από πηγές του παραδοσιακού Ιστού, στη συλλογική σκέψη (collective thinking) και 

στη συνδεδεμένη σκέψη (connected thinking), που ενισχύονται από τις συμμετοχικές εφαρμογές, 

τους ανοικτούς πόρους υλικού, τις κινητές συσκευές και τα δίκτυα γνώσης που αναπτύσσονται τον 

Ιστό 2.0 (Τζιμογιάννης, 2016). 
Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση, όπου η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να εντάξει 

συστηματικά νέα ψηφιακά περιβάλλοντα και πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης στους 

εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς της. Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύονται νέοι παράγοντες, οι οποίοι 

καθορίζουν τη μετάβαση από την παραδοσιακή διδασκαλία σε δυναμικά, ανοικτά περιβάλλοντα 

ηλεκτρονικής μάθησης για όλους (Τζιμογιάννης, 2016). 
Ο όρος ηλεκτρονική μάθηση 2.0 (e-learning 2.0) εισήχθη για πρώτη φορά από τον Downes 

(2005) για να περιγράψει νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και μαθησιακές 

δραστηριότητες που υλοποιούνται με την υποστήριξη τεχνολογιών του Παγκόσμιου Ιστού 2ης 

γενιάς. Βασιζόμενος στις αρχές του κονεκτιβισμού και στην ιδέα των δικτύων μάθησης, επιχείρησε 

να περιγράψει συνδυασμένες προσεγγίσεις μάθησης, οι οποίες βασίζονται στη συνομιλία και στην 

αλληλεπίδραση, στη διαμοίραση και κοινή χρήση εκπαιδευτικών πόρων, στη δημιουργία και στη 

συνεργασία των ατόμων (Τζιμογιάννης, 2016). 
Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) σύμφωνα με τους Koohang & Harman (2005), ορίζεται ως 

η προσφορά εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη 

διδασκαλία και μάθηση) μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών μέσων. Το ηλεκτρονικό μέσο θα μπορούσε 

να είναι το Διαδίκτυο, η δορυφορική TV, video / audio ταινία, ή / και CD-ROM. Για να προσδιοριστεί 

και να αποσαφηνιστεί κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο η έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, έχουν 

καθοριστεί τρεις διαφορετικές μορφές (Κριεμάδης και συν., 2016): 

• Η εκπαίδευση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό, κατά την οποία προσφέρονται στον 

εκπαιδευόμενο συνδυασμός εκπαιδευτικών υλικών (βιβλία, αναφορές στο δίκτυο, 

μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, σημειώσεις, προγράμματα εκμάθησης βασισμένα σε 

http://www.khanacademy.org/
http://www.khanacademy.org/
http://ed.ted.com/
https://www.coursera.org/
http://www.udacity.com/
https://www.edx.org/
https://code.google.com/p/course-builder/
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υπολογιστή κτλ.), συνήθως χωρισμένα σε ενότητες (μαθήματα), τα οποία χρησιμοποιεί με το 

δικό του ρυθμό, δηλαδή αποφασίζει ο ίδιος εν σχέσει προς τον τόπο και το χρόνο που θα τα 

χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει επικοινωνία με διδάσκοντα ή με άλλους μαθητές. 
• Η Ασύγχρονη εκπαίδευση και 
• Η Σύγχρονη Εκπαίδευση, όπως αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) έχει πλεονεκτήματα, τα οποία σχετίζονται με τη σημερινή 

κοινωνική δομή, τον σύγχρονο τρόπο ζωής και την οικονομική πραγματικότητα. Τα θετικά στοιχεία 

της ηλεκτρονικής μάθησης είναι η απαραίτητη προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας, η ταχεία καινοτομία, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, η γρήγορη επικοινωνία 

με μεγάλες ομάδες στόχων και η εκπαίδευσή τους. Στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας δε, οι 

ρόλοι καθηγητών και σπουδαστών έχουν αλλάξει καθώς η διαχείριση της ψηφιακής ιθαγένειας 

πραγματοποιείται με καινοτόμους τρόπους. Σε αυτές τις διαφορετικές μορφές της ηλεκτρονικής 

μάθησης, η διδακτική  στερείται ενός από τα βασικά στοιχεία της κλασσικής θεωρίας της μάθησης 

που είναι η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και τα αποτελέσματά της.  Ως αρχή της ολότητας, η 

διδασκαλία παρέχεται μέσα από τις σύγχρονες ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής τεχνολογίας και τις 

συνδέσεις στο Διαδίκτυο που μπορούν να αντισταθμίσουν για παράδειγμα, την έλλειψη σωματικής 

παρουσίας. Αυτές οι μορφές μάθησης προτιμούνται και χρησιμοποιούνται από ομάδες ανθρώπων οι 

οποίες, αφενός καλύπτονται από τη ψηφιακή υπηκοότητα, κυρίως δε από τη ψηφιακή γενιά Z, Y, ή 

τη γενιά Α, και αφετέρου  από εκείνους  που έχουν τη δυνατότητα της ψηφιακής ικανότητας και είναι 

εξοπλισμένοι με κατάλληλες δεξιότητες (Molnár, 2015).    

2.3. Εκπαίδευση βασιζόμενη στο διαδίκτυο (Web Based Training) 

  Η δικτυακή ψηφιακή επικοινωνία και μάθηση αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία 

βασίζεται στη μάθηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με την ειδοποιό διαφορά ότι τα μαθήματα 

διεξάγονται με την αρωγή πλατφορμών εκπαίδευσης που βασίζονται στο μοντέλο πελάτη-
εξυπηρετητή (client-server), μέσω διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι, αποκτώντας έναν κωδικό και ένα 

όνομα χρήστη (username & password) κατευθύνονται ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και το 

μάθημα που τους αντιστοιχεί, σε διαβαθμισμένα περιβάλλοντα – «αίθουσες» παρακολουθώντας τις 

ανάλογες διαλέξεις, έχουν στη διάθεσή τους σημειώσεις, ενώ μπορούν ταυτόχρονα μέσω ειδικών 

forum να κάνουν τις παρατηρήσεις τους, αλλά και να εξεταστούν (Κριεμάδης και συν., 2016). 
Η μάθηση μέσω δικτύου (Connectivism) βασίζεται στα εργαλεία του Web 2.0 που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για την ανταλλαγή και τη διάδοση της γνώσης. Η τυπική εκδήλωση από 

αυτά τα περιβάλλοντα εκμάθησης ανοιχτής πρόσβασης είναι μία σειρά διαδικτυακών κοινωνικών 

δικτύων, wikis, blogs ή άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες. Σε αυτό το ειδικό περιβάλλον του διαδικτύου, 

οι καταναλωτές, όπως στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνονται δημιουργοί. Η 

πλειοψηφία αυτού του τεχνικού περιβάλλοντος παρέχεται από τις σημερινές υπηρεσίες κοινωνικών 

μέσων στο Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Web 2.0, το οποίο υποστηρίζει πλήρως τη χρήση 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και  βασίζεται σε ψηφιακά πρωτόκολλα. Τέτοιο κοινό πρότυπο 

σύστημα είναι το SCORM με τις διάφορες εκδοχές του, ικανό να διαχειρίζεται βίντεο, κινούμενα 

σχέδια, διαδραστικά κινούμενα σχέδια και δοκιμές σε απευθείας σύνδεση, ακόμη και με 

προσαρμοστικούς τρόπους. Τέτοια συστήματα που είναι καλά προσαρμοσμένα σε ένα ευρύ φάσμα 

συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης είναι το Moodle, το Olat, το Coospace ή Coedu (Molnár, 2015).   
Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, το πιο δημοφιλές κοινωνικό Δίκτυο που εξασφαλίζει την 

ευρύτερη σε κλίμακα μεταφορά μηνυμάτων και κοινή χρήση μέσων είναι: 

•  το Facebook 
• το Pinterest με τη μορφή της κοινής χρήσης εικόνων σε άλμπουμ ανά θέμα  
• το Instagram που παρέχει εύκολη μεταφόρτωση εικόνων από κινητές συσκευές,  
• η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων με την εξάλειψη των ψηφιακών ιχνών από το Snapchat  
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• το LinkedIn που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία των εργαζομένων σε  επιχειρήσεις 

(Molnár, 2015).    

Στη σημερινή παγκόσμια κοινωνική δομή, οι χρήστες κινητών τηλεφώνων έχουν κατά μέσο 

όρο 2-3 κινητά τηλέφωνα ακόμη και αν ληφθεί υπόψη,  ότι στην Αφρική κατά μέσο όρο τα 10 κινητά 

τηλέφωνα αντιστοιχούν σε 100 άτομα, ή ακόμη και τα αναπτυσσόμενα έθνη που πλήττονται από το 

ψηφιακό χάσμα έχουν αναλογία 1 τηλέφωνο ανά 100 ανθρώπους. Επίσης ο δείκτης ψηφιακής 

παιδείας στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο  δείχνει την πλειοψηφία των χρηστών να έχει πρόσβαση σε 

ευρυζωνικό Διαδίκτυο, άρα και στη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων. Η τεχνολογία 5G παρέχει 

υψηλή ταχύτητα πρόσβασης στο Internet, η οποία δεν χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο δικτύου που είναι 

συνηθισμένο για τα ασύρματα δίκτυα. Με αυτό τον τρόπο, καθίσταται πρωτοποριακό με βάση το 

σημερινό 4G LTE (Long Term Evolution) ασύρματο πρότυπο, με το ποσοστό μεταφοράς των  

δεδομένων να είναι πολύ μεγαλύτερο από 326 Mb/s (Molnár, 2015).    
Οι υπηρεσίες που βασίζονται σε  cloud computing- σύννεφο είναι ένας συλλογικός όρος για τις 

υπηρεσίες, οι οποίες δεν συνδέονται με συγκεκριμένο, ειδικό υλικό, αλλά παρέχoνται από 

κατανεμημένα σκεύη, εξαρτήματα. Το Cloud computing περιλαμβάνει την ανάπτυξη ομάδων από 

απομακρυσμένους διακομιστές και λογισμικό δικτύου που επιτρέπουν την κεντρική αποθήκευση 

δεδομένων και την ηλεκτρονική πρόσβαση στον υπολογιστή υπηρεσιών ή πόρων με προστασία από 

απώλεια δεδομένων. Οι βασισμένες σε σύννεφο λύσεις αποσκοπούν σε μεγαλύτερα πλεονεκτήματα 

όπως είναι: η αξιοπιστία, η οικονομικά αποδοτική υλοποίηση και λειτουργία, η χρησιμοποίηση της 

παραγωγικής ικανότητας 80-90%, η απαίτηση σε  χαμηλό επενδυτικό κεφάλαιο, καθώς και οι 

απεριόριστες υπολογιστικές πηγές. Το θεμελιώδες χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι ότι 
αυτές και άλλες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες και το περιεχόμενο θα είναι ενημερωμένο, οπότε 

κανείς δεν χρειάζεται να αρχίσει να χρησιμοποιεί πληροφορίες μεταφόρτωσης στο σύστημα ξανά και 

ξανά. Η Ανοικτή Πρόσβαση δεν συνεπάγεται προοδευτική εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας. 

Περαιτέρω πλεονέκτημα μπορεί επίσης να αναφερθεί, η δυνατότητα για συνεργατική εργασία, 

συνεχή συγχρονισμό δεδομένων και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, αυτόματη 

ενημέρωση, κρυπτογράφηση δεδομένων (Molnár, 2015). 
Επίσης, το εικονικό μαθησιακό περιβάλλον  όπως το CloudParty, αναπτύχθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Eötvös, όπου απαιτεί ως απαραίτητη προσθήκη τα ειδικά γυαλιά που ονομάζονται 

Oculus προκειμένου να βοηθήσουν στην παρουσίαση του πραγματικού περιεχομένου και της 

εικονικής προβολής στον χρήστη. Αυτό το είδος εμπειρίας παρέχεται από την τρισδιάστατη, 

ρεαλιστική εμφάνιση. Στον τομέα της εκπαίδευσης, αναπτύχθηκε από την Google -τάξη,  είναι πλέον 

διαθέσιμη για εγγραφή και επίσης το Classcraft που παρέχεται ως εκπαιδευτική πλατφόρμα (Molnár, 
2015), αλλά και χώροι στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ή to Padlet, το Ζοοm και τελευταία η επίσημη 

πλατφόρμα σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας webex.    
Επίσης, στην Κορέα, το 2004 ξεκίνησε το σπίτι της Cyber που βελτιώνει την ποιότητα της 

εκπαίδευσης του κοινού και γεφυρώνει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης, 

μειώνει σημαντικά το κόστος λόγω έλλειψης ταξιδιών και άλλων εξόδων, παρέχει 

αυτοκατευθυνόμενη γνώση στο πρόγραμμα σπουδών, μέσα στο περιβάλλον του Διαδικτύου στο 

σπίτι. Η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος έχει ως σκοπό την εξάλειψη του ψηφιακού 

χάσματος μεταξύ του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος σχολείου. Το σύστημα εκπαίδευσης στο 

σπίτι της Cyber χειρίζεται τόσο το κομμάτι παρακολούθησης, όσο και τα αποτελέσματα της 

εκπαίδευσης που παρουσιάζονται με την αξιολόγηση από το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS). 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα βοηθά τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη του 

συνεταιρισμού των μαθητών και της μάθησης με βάση την εμπειρία και επιτρέποντας την 

ηλεκτρονική υποστήριξη (Molnár, 2015).    
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3. Συμπεράσματα 

Κατά την εξέλιξη της πανδημίας λόγω κορωνοϊού και την άμεση ανάγκη για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, είναι πλέον ξεκάθαρο πως στα διαφορετικά κάθετα επίπεδα του εκπαιδευτικού 

συστήματος, απαιτείται διαφορετική στρατηγική διδασκαλίας και εκμάθησης στην πραγματοποίηση 

αποτελεσματικής μάθησης. Το κύριο καθήκον και η πρόκληση σε ένα κράτος είναι ο προσδιορισμός 

των κατάλληλων θεσμικών ή άτυπων μορφών εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα, καθώς και οι 

κατάλληλες μέθοδοι, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη πέρα από τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

των συμμετεχόντων, την ηλικία και τα ψυχικά χαρακτηριστικά τους. Πρέπει να αναφερθεί, ότι 

διαφορετικές τυπικές και ανεπίσημες μορφές εκπαίδευσης και διαφορετικοί μαθησιακοί χώροι 

παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα τεχνολογικής εξέλιξης και γνωστικής ανάπτυξης. 
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο συντελείται 

ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου και έχει δυνατότητες προσαρμογής σε ατομικές ιδιαιτερότητες. 

Παράλληλα οι γρήγορες συνδέσεις με το διαδίκτυο προσφέρουν νέα κανάλια ‘διανομής’ και νέες 

μορφές πληροφοριών και υπηρεσιών. Η διαδραστικότητα στα ψηφιακά δίκτυα αυξάνεται σταθερά 

ενώ οι τεχνολογίες Web2.0 γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ παρόχων και καταναλωτών ψηφιακού 

υλικού. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ξεφεύγουν από τα πλαίσια μιας 

καθαρά λειτουργικής διάστασης σε οικονομικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο και οι 

δυνατότητες που παρέχουν επεκτείνονται σε πολιτισμική εμπειρία. Σε επίπεδο εθνικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής η κατάσταση αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εκπόνηση και υλοποίηση 

στρατηγικών σχεδίων για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα μέσα από καθορισμό 

οράματος για το ρόλο των ΤΠΕ και προσδιορισμό των προκλήσεων που ο ρόλος αυτός συνεπάγεται. 
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 

Κομσέλη Φανή (Φωτεινή) 
Δρ. Σύμβουλος – Καθηγήτρια ΕΚΕ 53/ΕΑΠ, Εκπαιδευτική Ηγεσία/ Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων, Επιστημονικό προσωπικό ΕΚΔΔΑ/ΕΣΔΔΑ  
 

Περίληψη  

Η εργασία πραγματεύεται τον αντίκτυπο της 4ης βιομηχανική επανάσταση στο δημόσιο και 

την επίδραση της στον ρόλο των φορέων επιμόρφωσης λόγω της ταχύτητας των αλλαγών που θα 

επιφέρει. Έγινε βιβλιογραφική διερεύνηση που ανέδειξε τρία βασικά θέματα, το ευέλικτο εργασιακό 

περιβάλλον που θα χαρακτηρίζει τον δημόσιο τομέα  για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών, 

τις αλλαγές στις απαιτούμενες ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου λόγω 

ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και την απαιτούμενη προσαρμοστική οργανωσιακή νοοτροπία, 

που θα διασφαλίζει την ύπαρξη κανόνων και το αναγκαίο ανοιχτό πλαίσιο για τους πολίτες.  

Αναδείχτηκαν οι προκλήσεις για τους φορείς της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων που 

αφορούν στην αναβάθμιση (upskilling) των δημοσίων υπαλλήλων ή επανειδίκευση των δημοσίων 

υπαλλήλων (reskilling) και κατατίθενται προτάσεις πολιτικής που θα βοηθήσουν  στην διαμόρφωση 

κουλτούρας μάθησης στους φορείς του δημοσίου μέσω των φορέων κατάρτισης/επιμόρφωσης.  
 
Λέξεις κλειδιά: 4η Βιομηχανική επανάσταση, Ινστιτούτα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης, 

επανειδίκευση (re-skilling), αναβάθμιση δεξιοτήτων (up-skilling). 

1. Εισαγωγή 

Βάσει της έρευνας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), η ταχύτατη ανάπτυξη της 

τεχνολογίας της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, δημιουργεί αίσθημα φόβου τόσο στις 

αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, που οφείλεται κυρίως στην απειλή απώλειας 

θέσεων εργασίας που επηρεάζει την διαβίωσή τους (Shank,2016). Στην έκθεση του ΠΟΦ 

(Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ) που προηγήθηκε της διάσκεψης της Γευνεύης αναφέρεται ότι 

εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις σε τομείς όπως της τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής, 

νανοτεχνολογίας, γενετικής και βιοτεχνολογίας, θα δημιουργήσουν σοβαρά θέματα στα μοντέλα των 

επιχειρήσεων και στις αγορές εργασίας τα αμέσως επόμενα χρόνια, γεγονός που αποτελεί μείζονα 

πρόκληση για τις επιχειρήσεις.  Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αναζήτηση των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού που θα ανταποκρίνονται στις εξελίξεις.  
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Schwab (2016) «Οι προηγούμενες βιομηχανικές 

επαναστάσεις απελευθέρωναν την ανθρωπότητα από την ζωική δύναμη, κατέστησαν δυνατή τη 

μαζική παραγωγή και έφεραν ψηφιακές δυνατότητες σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, αυτή 

η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι θεμελιωδώς διαφορετική. Χαρακτηρίζεται από μια σειρά 

από νέες τεχνολογίες που συντηρούν τον φυσικό, ψηφιακό και βιολογικό κόσμο, επηρεάζοντας όλους 

τους κλάδους, τις οικονομίες και τις βιομηχανίες, και μάλιστα προκαλώντας ιδέες για το τι σημαίνει 

να είσαι άνθρωπος».  Επιπρόσθετα, οι Schwab (2016) και Smith (2014) υποστηρίζουν ότι αυτές οι 

αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε γεωπολιτική αστάθεια, μηχανική μάθηση, αυξανόμενο ρόλο των 

γυναικών, αυτοματοποίηση και κινητή πανταχού παρουσία (mobile ubiquity). Για να αντιμετωπίσουν 

οι κυβερνήσεις τις προκλήσεις αυτής της νέας εποχής ο  Roberge  προτείνει «οι κυβερνήσεις, αντί να 

σχεδιάσουν ένα νέο δραματικό μέλλον, θα πρέπει να θέσουν τα «μεγάλα ερωτήματα» και να 

ξεκινήσουν τη συζήτηση τώρα, έτσι ώστε, να έχουν μια σαφή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η 

κοινωνία αναμένει να ανταποκριθούν (Roberge, I., 2016). 
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Ο Αμδίτης, (Αμδίτης, Α., 2019)18 υποστηρίζει ότι αυτό που θα φέρει η 4η βιομηχανική 

επανάσταση, είναι πως «όλα τα συστήματα θα είναι συνδεδεμένα και θα υπάρχει ένα παγκόσμιο 

δίκτυο που θα μεταφέρει δεδομένα με σκοπό να βελτιώνει τη ζωή μας». 
Όσον αφορά στην Ελλάδα, ειδική έκθεση του ΣΕΒ για την σχέση ρομπότ με την απασχόληση, 

αναφέρει ότι περίπου 1,5 εκατ. μισθωτοί θα οδηγηθούν σε αλλαγή του αντικειμένου εργασίας και θα 

μετακινηθούν σε άλλες θέσεις, εάν προχωρήσει δυναμικά η αυτοματοποίηση της εργασίας. Η 

συζήτηση και ο προβληματισμός για τις αλλαγές που θα επιφέρει η 4η βιομηχανική επανάσταση έχει 

ξεκινήσει από τον τομέα των επιχειρήσεων κυρίως, και δεν φαίνεται να υπάρχει αρνητική αντίδραση 

στις προκλήσεις .19 Όμως τι συμβαίνει στον δημόσιο τομέα;  
Στο πλαίσιο αυτό η εργασία επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα; 

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου εργασιακού περιβάλλοντος για τον δημόσιο τομέα 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών;   
• Ποιες αλλαγές θα επιφέρει η ενσωμάτωση των τεχνολογιών στο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο 

από την άποψη των ικανοτήτων που απαιτούνται για την κάλυψη νέων δημοσίων 

λειτουργιών, όσο και στα συστήματα πρόσληψης για την στελέχωσή του; 
• Πως θα επιδράσουν οι αλλαγές στην οργανωσιακή νοοτροπία των φορέων του δημόσιου 

τομέα; 
• Πώς θα επηρεαστούν οι φορείς επιμόρφωσης του δημοσίου και ποιος είναι ο ρόλος τους στις 

νέες προκλήσεις; 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το νέο περιβάλλον του δημοσίου τομέα 

O Tan, Teck-Boon, καθηγητής στην Σχολή Διεθνών Σπουδών τηςε Σιγκαπούρης όταν έθεσε 

στον Καθηγητή Klaus Schwab την ερώτηση «Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για την 4η 
βιομηχανική Επανάσταση;», εκείνος «έδωσε μια τόσο απλή, όσο και κομψή απάντηση», όπως 

γράφει, «για να αντιμετωπίσουμε την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, πρέπει πρώτα να την 

καταλάβουμε» (Tan, Teck-Boon & Shang-su, Wu, 2017).  Σύμφωνα με τον Schwab (2016), η 

συνεχής σύγκλιση φυσικών, ψηφιακών και βιολογικών κόσμων, που θα συμβεί με την Τέταρτη 

Βιομηχανική Επανάσταση, καθώς και το γεγονός ότι οι πολίτες μέσω των νέων τεχνολογιών θα έχουν 

μεγαλύτερες ευκαιρίες για εκφράσουν τις απόψεις τους, να συντονιστούν μεταξύ τους, να 

συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις, ακόμα και να παρακάμψουν την εποπτεία των δημόσιων αρχών, 

θα επηρεάσει μεταξύ άλλων τις κυβερνήσεις, αλλά και τον δημόσιο τομέα.  Επιπρόσθετα, οι 

κυβερνήσεις, μέσω των νέων τεχνολογιών και των εξουσιών που αυτές δίνουν, θα έχουν την 

δυνατότητα  να αυξήσουν τον έλεγχο στον πληθυσμό με βάση τα συστήματα διασταύρωσης και την 

ικανότητα ελέγχου που δίνουν οι ψηφιακές υποδομές.20 Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αλλάξουν την 

 
18 Πρόεδρο του ευρωπαϊκού οργανισμού για τα ευφυή συστήματα μεταφορών. 
19 ΣΥΝΕΔΡΙΟ Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΣΕΣΜΑ) Ελλάδας «4η Βιομηχανική Επανάσταση – Το 

Ανθρώπινο Δυναμικό στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», 4 Ιανουαρίου 2019, Αθήνα.  Συνέδριο με θέμα 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Οι 
Νέες Τεχνολογικές Τάσεις,  Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 | Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Συνέδριο 
του ΣΕΒ (Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών) με θέμα:  «Bιομηχανία 4.0: Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί», 19 Δεκεμβρίου 
2019, Αθήνα.  

20 Σημαντικό για το θέμα το βιβλίο “The age of surveillance Capitalism: The fight for a Human Future at the New Frontier of 
Power”  της Soshana Zuboff, στο οποίο αναφέρει ότι «το διαδίκτυο των πραγμάτων» ( “the internet of things") ή η πανταχού παρούσα 
πληροφορική, θεωρείται ως μέσο αλλαγής της συμπεριφοράς του εικοστού πρώτου αιώνα» (Zuboff, 2019: 202-203).  Και στην Ελλάδα 
η συζήτηση αυτή είναι εξαιρετικά επίκαιρη τις ημέρες που γράφεται αυτό το άρθρο και λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν 
επιβληθεί στον πληθυσμό της χώρας λόγω της συγκυρίας με την πανδημία του κορωνοϊου.  Βλ.συνέντευξη υπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη στην iefimerida που αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η πανδημία, που ίσως αλλάξει τον κόσμο 
όπως τον ξέραμε, έχει επιβάλει την σφραγίδα του κατεπείγοντος σε όλες τις δράσεις του δημοσίου.»  Όμως, όπως χαρακτηριστά 
αναφέρει «Salus populi suprema lex: H υγεία,  η ευημερία, του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος, φράση του Κικέρωνα που ανασύρει ο 

Snowden στο βιβλίο του». Επίσης, διαδικτυακή συζήτηση του Κύκλου Ιδεών (2.4.2020), «Πανδημία, Θεμελιώδη Δικαιώματα και 
Δημοκρατία».  Στην συζήτηση έλαβαν μέρος οι:  Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Χρήστος Ράμμος, 
Αντιπρόεδρος ε.τ του Συμβουλίου της Επικρατείας,  Αντώνης Μανιτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Λίνα 
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προσέγγισή τους, όσον αφορά τη δέσμευση του κοινού και τη χάραξη πολιτικής, καθώς ο κεντρικός 

ρόλος τους στη μείωση της πολιτικής οφείλεται σε νέες πηγές ανταγωνισμού και στην ανακατανομή 

και αποκέντρωση της εξουσίας που καθιστούν δυνατή οι νέες τεχνολογίες (Schwab, 2016). 
Για τον Roberge (Roberge, I., 2016) μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που έχουν οι 

κυβερνήσεις είναι ο ρόλος της Δημόσιας υπηρεσίας στην νέα εποχή και θα πρέπει να οργανώσουν 

τις δημόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές και να προσφέρουν υπηρεσίες στους 

πολίτες με αυξημένη ποιότητα.  Πρόκειται, όπως υποστηρίζει, (Roberge, I., 2016) στην ουσία για μία 

επανεξέταση του ρόλου των κυβερνησεων στην κοινωνία και στην οικονομία.  
O Pollitt (2014) αναφέρθηκε καταρχάς σε “«megatrends» του εξωτερικού περιβάλλοντος που 

θα πρέπει να αναθεωρηθούν, επειδή φαίνεται πολύ πιθανό να επηρεάσουν τη δημόσια διοίκηση στο 

άμεσο μέλλον. Έχοντας μελετήσει τις χώρες της ΕΕ υποστηρίζει, ότι οι κυβερνήσεις είναι οι μόνες 

που είναι σε θέση να αναπτύξουν προσαρμοστικές στρατηγικές που είναι πλήρως προς το δημόσιο 

συμφέρον. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις φαίνεται να υλοποιούν μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα 

θεωρώντας αυτές τις τάσεις απλά ως «υπόβαθρο» και αντί να τις αντιμετωπίσουν άμεσα, εστιάζουν 

είτε στην περικοπή, όταν και όπου αυτό φαίνεται να κοστίζει λιγότερο πολιτικά, είτε αξιοποιώντας 

τον ορθολογιστικό λόγο των μεγάλων συμβουλευτικών εταιρειών21 (Pollitt, C., 2014). 
Ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και χώρες που αξιοποιούν εκτεταμένα τις νέες τεχνολογίες, όπως 

η Σιγκαπούρη, αντιμετωπίζει το θέμα της επίδρασης της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης με 

σκεπτικισμό και μάλιστα στην Έκθεση Πολιτικής με θέμα «Οι επιπτώσεις της τέταρτης βιομηχανικής 

επανάστασης για τη Σιγκαπούρη», και μιλούν για «καταστροφικές συνέπειες της τέταρτης 

Βιομηχανικής Επανάστασης» που θα υπάρχουν. Θεωρούν ότι θα υπάρχουν «εκτεταμένες συνέπειες 

για την οικονομία της χώρας, τον κοινωνικό ιστό, την εθνική ασφάλεια ακόμα και τους πολιτικούς 

θεσμούς» και καταλήγουν ότι «το μικρό μέγεθος της χώρας υποδηλώνει ότι θα είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένη σε αυτή τη βαθιά μεταστροφή».  
Στην τοποθέτησή του ο Heinonen, Γενικός Διευθυντής του Φιλανδικού Εθνικού Συμβουλίου 

Εκπαίδευσης (WEF, 2017), υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η ικανότητα και τα εργαλεία της 

κυβερνητικής εργαλειοθήκης για να αντιμετωπιστούν οι σύνθετες και απρόβλεπτες συνθήκες που θα 

δημιουργήσει η 4η βιομηχανική επανάσταση.  Η εμπιστοσύνη του κοινού είναι ένας αργά 

ανανεώσιμος πόρος κατά τον ίδιο και αυτό θα πρέπει να αλλάξει για να δημιουργηθεί δημόσια αξία 

από μια νέα οπτική.  Υποστηρίζει ότι για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στους πολίτες θα πρέπει να 

γίνει μια επαναστατική μετατόπιση και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να πετύχουν αποτελέσματα με τους 

πολίτες, μέσω μια θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο αντίληψης της ταυτότητας των πολιτών που από 

καταναλωτές-πολίτες θα πρέπει να αναχθούν σε δημιουργούς αξίας-πολίτες και ο σχεδιασμός των 

υπηρεσιών θα πρέπει να έχει επίκεντρο τον χρήστη, προκειμένου να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη του 

κοινού (Heinonen, O.P., WEF, 2017).  Η ανάγκη αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας των 

προσδοκιών μπορεί να επιτευχθεί αν αυξηθεί «η ικανότητα του δημόσιου τομέα να καινοτομεί, να 

σχεδιάζει τις υπηρεσίες με τους πολίτες. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προσαρμόζονται 

υπηρεσίες από την πλευρά των πολιτών, παρά από τα διοικητικά σιλό». (Heinonen, O.P., 2017).  

 
Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου και Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, που 
συντόνισε τη συζήτηση. Ανακτήθηκε στο: https://ekyklos.gr/2-4-202020-pandimia-themeliodi-dikaiomata-kai-
dimokratia.html?idU=1, Εκτός από τα θέματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα αναπτύσσονται και προβληματισμοί που 

έχουν σχέση και με την κατάσταση της οικονομίας μετά την συγκυρία της πανδημίας όπως χαρακτηριστικά η διαδιαδικτυακή 
συζήτηση του Κύκλου ιδεών «Η πανδημία και οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας- Η επόμενη ημέρα» (8.4.2020).  Στην συζήτηση 
έλαβαν μέρος οι: Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Κώστας Κωστής, Καθηγητής Ιστορίας ΕΚΠΑ, Ευάγγελος 
Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Mytilineos, Γιώργος Προκοπάκης, Οικονομικός αναλυτής, Σύμβουλος 
επιχειρήσεων, Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ, CEO Electra Hotels & Resorts, που συντόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών. 

21 Και στην Ελλάδα τόσο think tank ελληνικά όσο και Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων όπως η KPMG (συνέδριο με θέμα: 
“Leaders of Digital Economy», η Management Consulting Lead-Communication, Media & Technology, Accenture ασχολούνται με το 

θέμα των δεξιοτήτων που θα απαιτηθούν στην νέα εποχή από το 2016. Βλ.σχετικά ημερίδες και συνέδρια της KPMG, του Δικτύου για 
τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, ημερίδα του ALBA, εκδηλώσεις του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, του Επαγγελματικού 
Οικονομικού Επιμελητηρίου.  

https://ekyklos.gr/2-4-202020-pandimia-themeliodi-dikaiomata-kai-dimokratia.html?idU=1
https://ekyklos.gr/2-4-202020-pandimia-themeliodi-dikaiomata-kai-dimokratia.html?idU=1
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Στην Ελλάδα φαίνεται ότι η αυτοματοποίηση δεν φοβίζει τον ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών 

Βιομηχανιών), και υποστηρίζουν ότι η συνάντηση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης με την 

ελληνική βιομηχανία φαίνεται ότι θα καθυστερήσει αρκετά.22  Όσον αφορά στους Έλληνες πολίτες, 

σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, μόλις το 12% των Ελλήνων (22% πανευρωπαϊκά) θα 

ένοιωθαν «πολύ άνετα» να βρίσκονται εντός ενός αυτόνομου αυτοκινήτου, εν μέσω κίνησης!  Σε 

αυτή την διαπίστωση φαίνεται να καταλήγει και ο Αμδίτης που κατέστησε σαφές πως ως κοινωνία 

«δεν είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά που θα έρθουν. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι κάτι τέτοιο 

είναι πολύ μακριά». (Αμδίτης, Α. 2019). 
Από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, με 

αφορμή την συγκυρία της πανδημίας, παρακολουθεί τις αντιδράσεις αυτών που υποστηρίζουν ότι 

πολλά κράτη με αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού έδωσαν έμφαση στην έννοια του surveillance, 

της επιτήρησης και υποστηρίζει ότι «η τεχνολογική δραστηριοποίηση στη χώρα μας …… έδωσε 

έμφαση στην ενδυνάμωση». Εμείς λέμε “μπείτε στο www.gov.gr και δείτε το κράτος να λειτουργεί 

για πρώτη φορά ενιαία”. Εχει σημασία το πού είναι η αιχμή του δόρατος για τον καθένα. Εμείς 

δώσαμε την έμφαση στις υπηρεσίες.» (Πιερρακάκης, Κ., 2020).  Και καταλήγει αναφέροντας ότι «Η 

τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, χρησιμοποιώ την τεχνολογία για να κάνω τη ζωή του πολίτη 

καλύτερη και να απλοποιήσω τις αλληλεπιδράσεις του με το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι γυρνάς 

ανάποδα τον τρόπο που δούλευες ως δημόσιο στα θέματα της τεχνολογίας.» 

2.2 Επίδραση των αλλαγών της νέας ψηφιακής εποχής στο ανθρώπινο δυναμικό  

Ο Alvin Toffler (1970), υποστήριξε από πολύ νωρίς ότι το μέλλον θα είναι για εκείνους που 

πρέπει, να …Ξεμαθαίνουν και να ξαναμαθαίνουν" (... Unlearn και relearn)." Αποδίδει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στον ρόλο της ηγεσίας στο δημόσιο, αναφέροντας ότι οι μάνατζερς θα πρέπει να διαθέτουν 

ηγετικές ικανότητες, να έχουν συναισθηματική νοημοσύνη, αυτογνωσία, και αυτορρύθμιση.  Θα 

πρέπει να διαθέτουν επίσης βαθιά γνώση των συναισθημάτων, των δυνατοτήτων, των αδυναμιών, 

των αναγκών και των κινήτρων τους και να γνωρίζουν πώς τα συναισθήματά τους επηρεάζουν τους 

άλλους και την απόδοση της εργασίας. 
Σe έκθεση των Deloitte Global & the Global Business Coalition (2018: 3) σχετικά με την 

προετοιμασία της νέας γενιάς για την νέα ψηφιακή εποχή, αναφέρεται «ότι η αναντιστοιχία που 

υπάρχει αυτή την στιγμή μεταξύ των δεξιοτήτων των νέων και των αναγκών των επιχειρήσεων θα 

διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, καθώς οι αλλαγές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 

μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις και τις εργασίες ταχύτερα από ότι προσαρμόζονται οι εργαζόμενοι.» 

(Deloitte Global & the Global Business Coalition, 2018: 3). Μπροστά στο θέμα αυτης της 

αναντιστοιχίας «οι ηγέτες και οι οραματιστές αναγνωρίζουν ως υποχρέωση - ακόμη και ευκαιρία - 
να επανεξετάσουν την αντιστοίχιση θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων, καθώς και τον τρόπο που οι 

μελλοντικοί εργαζόμενοι θα μπορέσουν να επιδείξουν αυτές τις δεξιότητες.   
Ο Coleman (2016) υποστηρίζει ότι η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση έχει σοβαρές 

επιπτώσεις στην της κοινωνίας και των επιχειρήσεων λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού και η 

εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης, …. θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης για όσους 

διαθέτουν τις σχετικές δεξιότητες.  
Ο Mesnard (2016) συμφωνεί ότι, όλες οι επαναστατικές τεχνολογίες που αλλάζουν 

βιομηχανικά την παραγωγή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας και η ψηφιακή εποχή 

θα περιορίσει τη ζήτηση εργασίας ή να επιβάλει νέα απαιτήσεις για την εκπαίδευση. Η 

χρησιμοποίηση ρομπότ και υπολογιστών, αποτελεί αγωνία για πολλούς δημόσιους εργαζόμενους. 

 
22 Με βάση τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ρομποτικής (για το 2016) που επικαλείται η σχετική μελέτη, αναφορικά 

με την πυκνότητα χρήσης ρομπότ στη βιομηχανία, σε σύνολο 44 χωρών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 36η (17 ρομπότ ανά 10.000 
εργαζομένους), πίσω από την Πορτογαλία (57), το Ισραήλ (31), το Μεξικό (31), τη Ν. Αφρική (28), την Τουρκία (23), την Αργεντινή 
(18) και οριακά μόνο πάνω από τη Ρουμανία (15). Πρώτες στη χρήση ρομπότ έρχονται η Σιγκαπούρη (831), η Ν. Κορέα (774) και η 
Γερμανία (338). Σύμφωνα με την μελέτη οι πιο φτωχές περιφέρειες έχουν πάντα περισσότερες θέσεις που μπορούν να 
αυτοματοποιηθούν.   

http://www.gov.gr/
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Ο Davidow (2014) από την πλευρά του υποστηρίζει ότι το χάος είναι αναπόφευκτο λόγω των 

τεχνολογικών αλλαγών.  Αναφέρει ότι «η ευφυΐα του μηχανήματος έχει ήδη σημαντική επίδραση 

στην αξία της εργασίας και επομένως, η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την 

πραγματικότητα. Ο Colvin (2015) αναφέρει ότι θα ωφεληθούν τα άτομα με μεγάλη ικανότητα 

ενσυναίσθησης, επειδή τα ρομπότ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως την αλληλεπίδραση 

μεταξύ ανθρώπων.  
Στη σχετική συζήτηση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το 2016, οι δεξιότητες που 

αναδείχτηκαν ως απαραίτητες είναι οι: Σύνθετη επίλυση προβλημάτων, Κριτική σκέψη, 

Δημιουργικότητα, Διαχείριση ανθρώπων, Συντονισμός με άλλα άτομα, Συναισθηματική νοημοσύνη, 

Κρίση και λήψη αποφάσεων, Προσανατολισμός στις υπηρεσίες, Διαπραγμάτευση, Γνωστική 

ευελιξία. 
Οι συντάκτες της Έκθεσης πολιτικής για την Σιγκαπούρη, υποστηρίζουν ότι, ο ρόλος της 

κυβέρνησης πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις (Tan, Teck-Boon 
and Shang-su Wu, Shang-su, 2017). 

Στην Λευκή Βίβλο της κυβέρνησης του Οντάριο στον Καναδά  (2017) αναφέρεται 

χαρακτηριστικά η φράση του AlvinToffler «Οι αναλφάβητοι του αύριο δεν θα είναι αυτοί που δεν 

μπορούν να διαβάσουν, αλλά αυτοί που δεν έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν» (1970: 211), ανάγοντας 

έτσι την ικανότητα της συνεχούς μάθησης ως μία κομβική ικανότητα για την προσαρμογή των 

ατόμων στην νέα ψηφιακή εποχή.  Η μελέτη καταλήγει ότι η ανάπτυξη σφαιρικών ικανοτήτων και 

τεχνολογικών δεξιοτήτων είναι επείγουσα ανάγκη για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, επειδή 

θα επιτρέψει σε όλους να βρουν τη θέση τους στον αυριανό κόσμο 2017: 45). Ο Brown Gr. (2017) 

αναφέρει «απαιτούνται παρεμβάσεις που υποστηρίζουν προσεγγίσεις διδασκαλίας χωρίς 

αποκλεισμούς και συνεχείς μαθησιακές εμπειρίες σχετικές με τις προκλήσεις που μπορούμε να 

εντοπίσουμε σήμερα και εκείνες που μπορούμε να προβλέψουμε για αύριο.» 
Αναφερόμενος στις δεξιότητες που θα απαιτηθούν στον δημόσιο τομέα, ο Brown A. (2019) 

υποστηρίζει ότι θα αναπτυχθούν νέες δεξιότητες, όπως, δημιουργικότητα, συναισθηματική 

νοημοσύνη  (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης), συνεργασία, επικοινωνία και 

ευελιξία για να κάνουν τη δουλειά που δεν μπορούν να κάνουν τα μηχανήματα. Σημαντικές 

δεξιότητες ακόμα για τον Brown είναι η αυτορύθμιση, η ανοιχτότητα για αλλαγές και η εξοικείωση 

με την ασάφεια, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.  
Ένα πρόβλημα ελλείμματος δεξιοτήτων, που θα απαιτηθούν στην νέα εποχή, εντοπίζεται, 

σύμφωνα με τους Santeli & Gerdon (Santeli J.T. & Gerdon S. 2019) στις δεξιότητες διαχείρισης 

δεδομένων και δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης.  Οι οργανισμοί και οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν 

μικρούς προϋπολογισμούς για τις προσλήψεις και αυτά τα ποσά δεν μπορούν να προσελκύσουν 

κορυφαίους σε δεξιότητες υποψήφιους.  Αυτό θα οδηγήσει την κυβέρνηση και τις δημόσιες 

υπηρεσίες σε έλλειμμα δεξιοτήτων Τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που, κατά την άποψή τους, 

εμποδίζει την ικανότητά τους στην εξεύρεση λύσεων.  (Santeli J.T. & Gerdon S., 19.8.2019). 
Συνοψίζοντας την συζήτηση, επιχειρείται στον Πίνακα 1. που ακολουθεί μία συγκέντρωση των 

δεξιοτήτων, απαραίτητων για να λειτουργήσει ο δημόσιος τομέας και οι κυβερνήσεις στη νέα 

ψηφιακή εποχή. 
 

Θεωρητικοί/ Εκθέσεις Επίδραση στο ανθρώπινο δυναμικό 
Alvin Toffler (1970) Το μέλλον θα είναι για εκείνους που πρέπει, να …Ξεμαθαίνουν και 

να ξαναμαθαίνουν" 
Davidow (2014) Το χάος είναι αναπόφευκτο.  Επειδή η ανθρώπινη αξία θα 

καθορίζεται από το κόστος της ισοδύναμης μηχανικής 

νοημοσύνης, η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να ανταποκριθεί σε 

αυτή την πραγματικότητα 
Colvin (2015) Θα ωφεληθούν τα άτομα με μεγάλη ικανότητα ενσυναίσθησης, 
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Mesnard (2016) Η εξάλειψη διαφόρων θέσεων εργασίας στο γραφείο και τη 

διοίκηση, αποτελεί αγωνία για πολλούς δημόσιους εργαζόμενους 
Coleman (2016) Η έλλειψη δεξιοτήτων, καθώς θα υπάρχουν λίγοι ειδικοί για την 

εφαρμογή τεχνολογιών, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες 

απασχόλησης για όσους διαθέτουν τις σχετικές δεξιότητες. 
World Economic Forum 
(2016) 

Σύνθετη επίλυση προβλημάτων, Κριτική σκέψη, 

Δημιουργικότητα, Διαχείριση ανθρώπων, Συντονισμός με άλλα 

άτομα, Συναισθηματική νοημοσύνη, Κρίση και λήψη αποφάσεων, 

Προσανατολισμός στις υπηρεσίες, Διαπραγμάτευση, Γνωστική 

ευελιξία. 
Tan, Teck-Boon & Shang-su 
Wu (2017) 

Ενίσχυση του ρόλου της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορεί να 

αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις 
Brown Gr. (2017) Ανάπτυξη σφαιρικών ικανοτήτων και τεχνολογικών δεξιοτήτων 

είναι επείγουσα ανάγκη, επειδή θα επιτρέψει σε όλους να βρουν τη 

θέση τους στον αυριανό κόσμο 
Deloitte Global & Global 
Business Coalition (2018)23 

Προετοιμασία για εργασία (Αλφαβητισμός, αριθμητική, ψηφιακή 
γραμματισμό, σύνοψη, αυτο-παρουσίαση, διαχείριση χρόνου, 

επαγγελματισμό, εθιμοτυπία) 
Ήπιες δεξιότητες, (Επικοινωνία, κριτική σκέψη, δημιουργική 

σκέψη, συνεργασία, προσαρμοστικότητα, πρωτοβουλία, ηγεσία, 

κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, ομαδική εργασία, 
αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση, νοοτροπία ανάπτυξης και 

βελτίωσης, πολιτιστική επίγνωση) 
Τεχνικές δεξιότητες (Προγραμματισμός υπολογιστών, 

κωδικοποίηση, διαχείριση έργου, χρηματοοικονομική διαχείριση, 
μηχανικές λειτουργίες, δεξιότητες βασισμένες στην τεχνολογία, , 

τις τεχνολογικές δεξιότητες, και άλλες ειδικές δεξιότητες που 

σχετίζονται με την εργασία (π.χ. νοσηλευτική, γεωργική, νομική). 
Επιχειρηματικότητα (Πρωτοβουλία, καινοτομία, 

δημιουργικότητα, εργατικότητα, επινοητικότητα, ανθεκτικότητα, 

εφευρετικότητα, περιέργεια, αισιοδοξία, ανάληψη κινδύνου, 

θάρρος, επιχειρηματική αίσθηση και επιχειρηματική λειτουργία). 

Όλες οι προαναφερόμενες κατηγορίες δεξιοτήτων θα πρέπει να 

αποκτώνται από την οριζόντια δράση της Δια Βίου εκπαίδευσης, 

που ορίζεται ως «Μία συνεχής διαδικασία απόκτησης νέας γνώσης 

και νέων  δεξιοτήτων, καθώς προοδεύουν τα άτομα μέσω της 

επαγγελματικής και προσωπικής καριέρας. 
Brown A. (2019) Δημιουργικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη  

(συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης), 

συνεργασία, επικοινωνία και ευελιξία για να κάνουν τη δουλειά 

που δεν μπορούν να κάνουν τα μηχανήματα, αυτορύθμιση, 

ανοιχτότητα για αλλαγές, εξοικείωση με την ασάφεια 
Santeli J.T. & Gerdon S., 
(19.8.2019) 

Έλλειμμα δεξιοτήτων Τεχνητής νοημοσύνης που εμποδίζει την 

ικανότητά να εξεύρεσης λύσεων 

Πίνακας 1.  Επίδραση των αλλαγών της ψηφιακής εποχής στο ανθρώπινο δυναμικό 

 

 
23 Αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα που απευθυνόταν σε νέους. Deloitte Global & Global Business Coalition, σ. 

16. 
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Όπως διαπιστώνεται, οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η επίδραση της τεχνολογίας και η έλευση 

της ψηφιακής εποχής θα επηρεάσει το ανθρώπινο δυναμικό.  Εντοπίζονται ορισμένες δεξιότητες που 

κατά την άποψη των θεωρητικών θα πρέπει να διαθέτουν τα άτομα, όπως ενσυναίσθηση, τεχνικές 

ικανότητες, προσαρμοστικότητα.  Όμως σε αυτό που συμφωνούν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι 

ότι, στην ψηφιακή εποχή θα μπορέσουν να ανταποκριθούν τα άτομα που «μαθαίνουν πώς να 

ξεμαθαίνουν και να ξαναμαθαίνουν» -παραφράζοντας την φράση του Tofler.  Εκτιμάται λοιπόν, η 

δια βίου εκπαίδευση ως απαραίτητη για την ανάπτυξη των ατόμων και την προσαρμογή τους στα νέα 

περιβάλλοντα εργασίας. 

2.3  Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού για το ανθρωπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα  

Τη σημερινή εποχή κυρίως ο ιδιωτικός τομέας βρίσκεται σε μία εποχή μετάβασης24.  Ως εκ 

τούτου απαιτείται αναβάθμιση (upskilling)25 ή επανειδίκευση (reskilling) του ανθρώπινου δυναμικού 

προκειμένου να ανταπεξέλξθουν στα νέα δεδομένα και στον μετασχηματισμό των βιομηχανιών.   
Από το 2006 σε έρευνα που διεξήχθη από τους Barns S.-A., Bimrose J., Brown A  (2006: 25) 

αναφέρεται ότι μακροπρόθεσμα, το μέλλον της δημόσιας διοίκησης απειλείται, επομένως, οι 

κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατάρτισης δεξιοτήτων για την ικανότητα των 

εργαζομένων στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling) για 

τους ερευνητές μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές δραστηριότητες ανάλογα με τα άτομα (σε έργα 

συγκεκριμένα, στην κανονική εργασία μαζί με εκπαίδευση, με την ανάπτυξη στρατηγικής 

σταδιορδρομίας..).   Η επανειδίκευση (reskilling) μπορεί να γίνει μέσω  αυτοκατευθυνόμενης 

μάθησης ή επίσημης επανεκπαίδευσης και επιστροφή στην εργασία, ή και αυτοαπασχόλησης μέχρι 

την συνταξιοδότησή τους (Barns S.-A., Bimrose J., Brown A, 2006: 26). 
Ας δούμε όμως ποια είναι τα δεδομένα για την Ελλάδα. Ως προς τα ηλικιακά χαρακτηριστικά 

με βάση τα δεδομένα της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων το 2016, ο μέσος όρος ηλικίας των 

δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνεται στα 45,3 έτη έναντι 43,1 ετών που ήταν τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια26. Η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων είναι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, το 39,79% 
είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κατέχουν δηλαδή τουλάχιστον ένα πτυχίο. Επίσης, το 25,64% 

είναι ειδικών θέσεων, όπως για παράδειγμα αξιωματικοί, και συνεπώς έχουν αποφοιτήσει από ειδικές 

σχολές.  Για τα έτη 2012-2015 το 39,86% των απασχολουμένων ήταν επίσης απόφοιτοι 

πανεπιστημίου, ενώ υψηλό ήταν και τότε το ποσοστό των υπαλλήλων ειδικών θέσεων που ανερχόταν 

στο 24,27% των υπαλλήλων.27 Στον Πίνακα 2. αποτυπώνεται η ηλικιακή κατανομή του τακτικού 

προσωπικού του δημόσιου τομέα. 

 
24 Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του McKinsey Global Institute, περισσότεροι από 375 εκατομμύρια εργαζόμενοι 

ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν εντελώς το σύνολο των δεξιοτήτων τους μέχρι το έτος 2030. Τα στοιχεία που οδηγούν αυτήν την 
μετάβαση προέρχονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και είναι η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση που 

αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο της εργασίας.   
25 Η έννοια της επανειδίκευσης, επανακατάρτισης (reskilling) στο λεξικό Cambridge,  “ουσιαστικά σημαίνει να μαθαίνεις νέες 

δεξιότητες για να κάνεις μια διαφορετική δουλειά". Με βάση τον ορισμό αυτό, το άτομο μπορεί να αναβαθμίσει τις γνώσεις σου και 
τις δεξιότητες του και να στραφεί προς μία διαφορετική ειδίκευση, προκειμένου να ακολουθήσει μία διαφορετική σταδιοδρομία από 
αυτήν που εργαζόταν μέχρι κάποια στιγμή σε κάποιον τομέα.  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, επανειδίκευσης το άτομο 
μπορεί να απασχοληθεί αξιοποιώντας πλέον τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει.  Η έννοια του "upskilling", στο ίδιο 
λεξικό, ορίζει  «ως αναβάθμιση των δεξιοτήτων την ενίσχυση των ικανοτήτων ενός υπαλλήλου που παραμένει στο ίδιο προφίλ 
εργασίας.»   Η διάκριση ανάμεσα στην έννοια της επανειδίκευσης και την έννοια της αναβάθμισης των δεξιοτήτων έγκειται στο ότι η 

επανακατάρτιση,  απαιτεί την απόκτηση ενός άλλου πτυχίου, άλλης πιστοποίησης, ενώ η αναβάθμιση απαιτεί από ένα άτομο την 
ενίσχυση και βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, ώστε να αυξηθεί η αξία του στον οργανισμό που εργάζεται.   

26 Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Αγγελική 
Φαϊτάκη, Νίκος Ιωάννου από το Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας ΟΠΣ, Ανδρέας Δημητρίου, Διονύσης Κοντογιώργης από το 
Τμήμα Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης) για την περίοδο 2012-
2015 οι ηλικίες των δημοσίων υπαλλήλων κυμαίνονταν μεταξύ 40 και 55 ετών. Αυτή η αύξηση του ΜΟ έχει την εξήγησή της κυρίως 
στο γεγονός ότι δεν έγιναν προσλήψεις λόγω των μέτρων που εφαρμόστηκαν και αφορούσαν στην μείωση του δημόσιου τομέα στην 
Ελλάδα. (Καραμανώλη Ε., Καθημερινή, 2/6/2017). Τα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτουν από την ποιοτική και ποσοτική 

ανάλυση των στοιχείων που αναρτήθηκαν στο επίσημο Μητρώο του Δημοσίου αναφορικά με τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, αλλά 
και τους υπηρετούντες στην κεντρική διοίκηση. 

27 Τα στοιχεία προέρχονται από την Απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων έως και τον Δεκέμβριο 2016. 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

217 

Πίνακας 2.  Κατανομή του τακτικού προσωπικού του δημοσίου / ηλικιακή κατηγορία (Πηγή:  Εφημερίδα των Συντακτών, 

17/3/2016) 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
<=25 11.359 2% 
>25 και <=30 24.696 4,4,% 
>30 και <=35 51.211 9,0% 
>35 και <=40 84.549 14,9% 
>40 και <=45 96.916 17,1% 
>45 και <=50 118.228 20,9% 
>50 και <=55 97.072 17,1% 
>55 και <=60 57.878 10,2% 
>60 και <=65 19.386 3,4% 
>65 5.605 1,0% 
Χωρίς πληροφορία 13 0,0% 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 566.91328  

 

Τούτων δοθέντων, εκτιμάται ότι υπάρχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό υπαλλήλων του 

δημοσίου, για τους οποίους θα πρέπει να αναπτυχθεί μία στρατηγική αναβάθμισης των δεξιοτήτων 

τους, ώστε να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους στην ψηφιακή εποχή. Παραφράζοντας τον τίτλο 

της έκθεσης του ΠΟΦ «Επανάσταση της Αναβάθμισης των δεξιοτήτων» μιλώντας για την οικονομία, 

τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις (WEF, 2018)29, μπορούμε να μιλήσουμε για επανάσταση στην 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων του δημόσιου τομέα.  Κατά την άποψή μας αυτή η «επανάσταση» θα 

πρέπει να γίνει επειδή το δυναμικό του δημοσίου:   

• διαθέτει ικανή επαγγελματική εμπειρία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί, 
• ανήκει στις ηλικιακές κατηγορίες άνω των 35 έως 55 και θα συνεχίσουν να εργάζονται και 

ως γενιά των Millennians/GenY)  διαθέτουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που συντελούν στην 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, καθώς επιδιώκουν σταθερή ανατροφοδότηση. (Marston, 

2007),30   
• είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου και θα μπορέσει να αξιοποιηθεί κατάλληλα ανάλογα με 

τις δημόσιες πολιτικές και τις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. 

Στον Πίνακα 2. ανωτέρω παρατηρείται ότι το ποσοστό του τακτικού προσωπικού στις 

ηλικιακές κατηγορίες 40 έως και 60 έτη είναι το 55,1%, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από το μισό 

του συνόλου του τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα.  Ιδιαίτερα οι ηλικίες από 40 έως 50 

αποτελούν το 38% του συνολικού πληθυσμού και όπως φαίνεται από τα δεδομένα της απογραφής 

είναι υψηλού επιπέδου σπουδών και σε ηλικία που θα αξιοποιηθεί στον δημόσιο τομέα τουλάχιστον 

για την επόμενη δεκαπενταετία.  Αυτό το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να είναι η κύρια 
ομάδα - στόχος για δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων ή/και επανειδίκευσης, προκειμένου να 

υπηρετήσουν το δημόσιο με βάση τις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής.  Μία ομάδα - στόχος επίσης 

στην οποία μπορούν να εστιαστούν σχετικές δράσεις είναι αυτή που ανήκουν στην ηλικιακή 

 
28 Το σύνολο αυτό αφορά στοιχεία της Απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων έως και τον Δεκέμβριο του 2015. 
29 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Έκθεση «Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η ενθάρρυνση της συνεχιζόμενης 

επανεκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης σε ολόκληρη την οικονομία θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση του 
εργατικού δυναμικού με τα εργαλεία που απαιτούνται για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και για τη 
διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν εργαζόμενους με τις δεξιότητες που χρειάζεται να συμβάλλουν πλήρως στο 
οικονομικό και κοινωνικό δυναμικό τους.» 

30 Οι Millenials χαρακτηρίζονται επίσης, από αυτοπεποίθηση, φιλελεύθερη σκέψη και προθυμία για αλλαγή.  Η γενική τους 

στάση προς την εργασία και την επιθυμία για αυτοπραγμάτωση μέσω αυτής, είναι θετική. (Josiam et al, 2009, όπ. αναφ. στην μελέτη 
««Διερεύνηση των προσδοκιών και στερεοτύπων της ελληνικής δημοσιοϋπαλληλίας  για τη συμβουλευτική υποστήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο του σχεδιασμού της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας», ΕΚΔΔΑ, 2017: 11-12). 
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κατηγορία των 35 έως 40, ήτοι το 14% του συνόλου, στοχεύοντας κυρίως στην αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων τους.  
 Όσον αφορά στο μέλλον θα πρέπει ενδεχομένως να επανεξεταστεί το σύστημα προσλήψεων 

στον δημόσιο τομέα, ώστε να προσελκύονται άτομα που διαθέτουν εκείνες τις δεξιότητες που θα 

είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες στην ψηφιακή εποχή. Αυτό θα μειώσει τυχόν έλλειμμα δεξιοτήτων 

Τεχνητής Νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα και θα ενισχύσει την ικανότητα εξεύρεσης λύσεων και 

την αποτελεσματικότητά του. (Santeli J.T. & Gerdon S., 19.8.2019). 

5. Συμπεράσματα / Προτάσεις πολιτικής 

Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και μελέτης του θέματος καταδεικνύουν 

ότι τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο περιβάλλον του δημόσιου τομέα αποτελούν μεγάλη 

πρόκληση για την δράση και λειτουργία των φορέων κατάρτισης και επιμόρφωσης του δημόσιου 

τομέα. Μία πρόκληση είναι η αλλαγή του συστήματος πρόσληψης των δημοσίων υπαλλήλων στην 

χώρα μας με βάση τα νέα δεδομένα. Η λογική της συγκέντρωσης τυπικών προσόντων που επικρατεί 

στο σύστημα επιλογής θα πρέπει σταδιακά να αλλάξει και το σύστημα να προσανατολιστεί στην 

επιλογή ατόμων που διαθέτουν βασικές ικανότητες και δεξιότητες που να ανταποκρίνονται στο νέο 

ψηφιοποιημένο περιβάλλον του δημοσίου.  Οι ικανότητες αυτές θα αφορούν τις νέες τεχνολογίες, 

αλλά και δεξιότητες ευαισθητοποίησης και προσανατολισμού στην παροχή υψηλών ποιοτικά 

υπηρεσιών προς τους πολίτες. Δεξιότητες που θα αυξάνουν το αίσθημα της ευθύνης για την ασφάλεια 

στην διαχείριση του μεγάλου πλήθους των δεδομένων των πολιτών και θα προστατεύουν το δημόσιο 

συμφέρον. 
Μία άλλη πρόκληση είναι να ανιχνευθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες βάσει των αναγκών του 

δημόσιου τομέα και  να υπάρξουν βασικές κατηγοριοποιήσεις με βάση την επαγγελματική εμπειρία 

που έχουν –για να μη χαθεί η υφιστάμενη πολύτιμη πείρα στα θέματα που επεξεργάζονται.  Στην 

συνέχεια θα πρέπει να επιχειρηθεί η αντιστοίχηση των απαιτούμενων νέων δεξιοτήτων βάσει των 

αναγκών που θα απαιτηθούν για να ανταποκριθεί το δημόσιο στην νέα ψηφιακή εποχή. Ανάλογα με 

τις αλλαγές που θα προκύπτουν να υπάρχουν προγράμματα upskilling και reskilling για κατηγορίες 

δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις δημόσιες πολιτικές. 
Για την μεγιστοποίηση της συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα τόσο 

στο εθνικό, όσο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα δεδομένα 

του νέου περιβάλλοντος, οι φορείς επιμόρφωσης του δημοσίου, οι Σχολές δημόσιας διοίκησης θα 

πρέπει να επανεξετάσουν το ρόλο τους, λαμβάνοντας πλέον υπόψη τα εξής: 

• Ανάπτυξη στρατηγικής των οργανισμών και ως μανθάνοντες οργανισμοί να φροντίσουν για 

την αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling) των δημοσίων υπαλλήλων για να αναλάβουν 

έναν άλλο ρόλο ή επανειδίκευση των δημοσίων υπαλλήλων (reskilling), προκειμένου να 

αναλάβουν νέους ρόλους σε έναν ευέλικτο δημόσιο τομέα. 
• Επανεξέταση του ρόλου της κατάρτισης / επιμόρφωσης ενισχύοντας τους δημόσιους 

υπαλλήλους, ώστε να υιοθετήσουν μια κουλτούρα μάθησης και να είναι σε θέση να 

προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον του χώρου εργασίας τους. 
• Προσανατολισμό των πόρων προς την κατεύθυνση της έρευνας καταρχάς, για την αποτύπωση 

της υπάρχουσας κατάστασης από πλευράς ικανοτήτων/δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού του δημόσιου τομέα.   

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακών σχεδίων 
που θα περιλαμβάνει στην δράση τους μεταξύ άλλων τα εξής: 

• Σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση 

δεξιοτήτων για κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, ανάλογα με τις αλλαγές που θα υπάρχουν 

ανά τομέα δημόσιας πολιτικής 
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• Επανειδίκευση (Reskilling) αποφοίτων/ανέργων με βάση κατηγοριοποίηση προς την 

κατεύθυνση απόκτησης ικανοτήτων/δεξιοτήτων απαραίτητων για την στελέχωση του 

δημόσιου τομέα (π.χ. μαθηματικοί που θα εκπαιδευτούν στην συγγραφή κώδικα σε γλώσσες 

προγραμματισμού). 
• Σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την επανειδίκευση 

κατηγοριών υπαλλήλων των οποίων το αντικείμενο διαφοροποιείται ή καταργείται. 
• Αξιοποίηση της τεχνολογίας για ανάπτυξη και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ανάπτυξης 

οριζόντιων ικανοτήτων για όλες τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων με ελεύθερη 

πρόσβαση με στόχο την αυτοβελτίωση, αυτοανάπτυξη. 
• Ανάπτυξη της ικανότητας «να μάθουν να ξεμαθαίνουν και να ξαναμαθαίνουν»  
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Η διελκυστίνδα μεταξύ γνώσης και πληροφορίας 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Αρβανιτάκης Γιάννης 
Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

 

Περίληψη  

H εκπαίδευση είναι ένα πολιτικό και οικονομικό φαινόμενο που είναι σχεδιασμένο να 

διαμορφώνει μέλη που να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες. Βασικό συστατικό της προόδου 

είναι η “κοινωνία της πληροφορίας” που σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει τον Oxford Reference 

είναι “Μια έννοια που ανταποκρίνεται στην επέκταση και την πανταχού παρούσα πληροφόρηση. Σε 

αυτήν η πληροφόρηση είναι το καθοριστικό στοιχείο, σε αντίθεση με τη βιομηχανική κοινωνία όπου 

η ατμοπαραγωγή και τα ορυκτά καύσιμα ήταν τα στοιχεία που βρισκόταν στο επίκεντρο.” (Oxford 

Reference, information society).  
Κατά τον φιλόσοφο Richard Stanley Peters (1966) η εκπαίδευση είναι μια κατάσταση την οποία 

επιτυγχάνουν τα άτομα, μέσα από ένα σύνολο συνεχιζόμενων δια βίου διαδικασιών που οδηγούν σε 

αυτήν και είναι τελικά μια κατά κύριο λόγο ανθρωπιστική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας σκοπός πρέπει να είναι οι έγκυρες και τελικά χρήσιμες μόνο 

πληροφορίες να επιλεγούν και να μετατραπούν σε γνώση. 
  
Λέξεις κλειδιά: Δια βίου εκπαίδευση, Κοινωνία της Πληροφορίας 

1. Εισαγωγή 

Στην κοινωνία της πληροφορίας, η κύρια πηγή ανάπτυξης είναι η πληροφορία που, σε αντίθεση 

με άλλους πόρους, χαρακτηρίζεται από ιδιότητες όπως η απεραντοσύνη. Ως εκ τούτου, ένα άτομο 

είναι σε μια συνεχή διαδικασία μάθησης, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της γνώσης. Δεν είναι όλες 

όμως οι πληροφορίες, γνώση. Σημείο κλειδί είναι η διαμόρφωση της πληροφορίας σε γνώση ώστε 

να δημιουργηθεί η κοινωνία της γνώσης.  
Η κοινωνία της γνώσης θα πρέπει να βασίζεται σταθερά σε μια δέσμευση για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης. Θα 

πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η πλήρης υλοποίηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και όλων 

των πολιτιστικών δικαιωμάτων. Στις κοινωνίες της γνώσης, η πρόσβαση στις πληροφορίες πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη και να παρέχει υψηλής ποιότητας, διαφοροποιημένη και αξιόπιστη 

πληροφόρηση. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ποικιλομορφία των πολιτισμών και των 

γλωσσών. 
Η παραγωγή και η διάδοση εκπαιδευτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού υλικού, η 

διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς, η ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης πρέπει να είναι 

ουσιώδεις. Τα δίκτυα ομάδων πληροφοριών θα πρέπει να αναπτυχθούν, καθώς είναι πολύ σημαντικά 

για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την συνεργασία στις κοινωνίες της γνώσης. Οι τεχνολογίες 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ICT) πρέπει να θεωρηθούν ως παιδαγωγικά εργαλεία για την 

ανάπτυξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Τελευταία, αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι 

απλώς εργαλεία, ενημερώνουν και διαμορφώνουν τους τρόπους επικοινωνίας μας, αλλά και τις 

διαδικασίες σκέψης και δημιουργικότητάς μας. Πώς πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε αυτή η 

επανάσταση να μην είναι απλώς το προνόμιο ενός μικρού αριθμού οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών; 

Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτές τις πληροφορίες και 
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τους πνευματικούς πόρους και να ξεπεράσουμε τα κοινωνικά, πολιτισμικά και γλωσσολογικά 

εμπόδια; Τι ευκαιρίες διδασκαλίας προσφέρονται από αυτά τα μέσα επικοινωνίας; Αυτά είναι 

κρίσιμα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν αν θέλουμε οι κοινωνίες των γνώσεων να γίνουν 

πραγματικότητα και να προσφέρουν έναν παγκόσμιο χώρο για αλληλεπίδραση και ανταλλαγή. Με 

την ευκαιρία της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η UNESCO 

προτίθεται να θέσει στη διάθεση όλων των συμμετεχόντων μια σειρά εγγράφων, τις πιο ανησυχητικές 

ερωτήσεις που μόλις αναφέρθηκαν. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η συστηματική μελέτη 

βιβλίων, δημοσιεύσεων, ηλεκτρονικών μέσων, όπως ιστοτόπους, ιστολόγια.. Η βιβλιογραφική 

έρευνα μπορεί να οριστεί ως κάθε έρευνα που απαιτεί την συλλογή πληροφοριών από δημοσιευμένα 

υλικά.  
Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η συστηματική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε επιλέχτηκε με κριτήριο τη συνάφεια ως 

προς το αντικείμενο της μελέτης, τόσο αναφορικά με τα δευτερογενή δεδομένα από προϋπάρχουσες 

έρευνες, όσο και με τη θεωρητική θεμελίωση των εννοιών  Τα δεδομένα που παρατίθενται είναι όσο 

το δυνατόν πιο πρόσφατα, ώστε να καταγραφεί η τρέχουσα κατάσταση του φαινομένου. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.2.1 Κοινωνία της Πληροφορίας 

Ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας» χρησιμοποιείται συχνά ανεξέλεγκτα από δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς χωρίς να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με το 

Wikipedia: Κοινωνία της πληροφορίας ονομάζεται μία κοινωνία όπου η παραγωγή, διανομή, χρήση, 

ενσωμάτωση και διαχείριση πληροφοριών αποτελεί σημαντική οικονομική, πολιτική και πολιτιστική 

δραστηριότητα. 
Εξετάζοντας τον όρο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, το Oxford Reference αναφέρει πως ανάλογα 

από την σκοπιά που το εξετάζει κανείς υπάρχουν χωριστά κριτήρια ορισμού που χρησιμοποιούνται. 

Από την σκοπιά του Τεχνολογικού τομέα επισημαίνεται η αύξηση των τεχνολογιών πληροφοριών 

και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως τεχνολογικό μέσο που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα μας (Η/Υ, 

κινητά, χρήση Internet κλπ). Στον Οικονομικό τομέα η συμβολή των επιχειρήσεων πληροφόρησης 

(π.χ. εκδόσεις, ψυχαγωγία, συμβουλευτικές υπηρεσίες) στην παγκόσμια οικονομία έχει ξεπεράσει 

άλλους τομείς (όπως π.χ. της Γεωργίας) και είναι πλέον από τους πρώτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε 

επίπεδο εργασιακό, τα επαγγέλματα όπως οι ερευνητές, οι δικηγόροι, οι σύμβουλοι και οι 

εκπαιδευτικοί είναι πλέον εντατικοί χρήστες στην πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής πληροφοριών, της ανάλυσης και της επικοινωνίας. Μια άλλη διάσταση είναι στην 

οργάνωση του χρόνου όπου τα δίκτυα πληροφοριών έχουν βαθιές επιπτώσεις στην οργάνωση του 

χρόνου και του χώρου, καθώς και σε άλλες σχέσεις, επιτρέποντας την επικοινωνία σε πραγματικό 

χρόνο σε πλανητική κλίμακα. Σε πολιτιστικό επίπεδο είναι εμφανής η χρήση των τεχνολογιών 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και με αυτόν τον τρόπο η δημιουργία μιας κοινωνίας της 

πληροφορίας στην οποία υπάρχει διάχυτη τηλεόραση, διαφήμιση, πληθώρα διαφορετικών μορφών 

ζωής, πολλαπλές εθνότητες, πολλές υβριδικές μουσικές εκφράσεις, και άλλα πολλά (Oxford 

Reference, information society) 
Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και εργαλεία για 

την εξυπηρέτηση των πολιτών. Προσφέρουν απεριόριστη πρόσβαση στην πληροφόρηση και 

προσκαλούν μια βαθιά επανεξέταση του στόχου της εκπαίδευσης και της συνάφειάς της με την 

εθνική ανάπτυξη. Έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν την πρόσβαση σε εκπαίδευση σε όλα τα 
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επίπεδα, να ξεπεράσουν τις γεωγραφικές αποστάσεις, να πολλαπλασιάσουν τις ευκαιρίες κατάρτισης 

και να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους μέσω της πρόσβασης σε 

πληροφορίες και καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων - τόσο στην τάξη, όσο και σε μη τυπικές 

μορφές.  

2.2.2 Διαδικασίες μάθησης 

Οι αρχές μάθησης που προτείνουν οι ειδικοί βασίζονται σε διάφορες επιστημονικές απόψεις 

και αντιλήψεις (Νημά & Καψάλης, 2002). Κάποιες από αυτές μπορούν να εμπλουτιστούν με την 

χρήση ΤΠΕ, πιο συγκεκριμένα: 
Με την αρχή της εποπτικότητας σημασία έχει η διέγερση των αισθήσεων με σκοπό την 

προσέγγιση και ουσιαστική απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Στην αρχή της συνεργασίας τονίζεται η ανάγκη να προετοιμάζουμε τους μαθητές για να ζήσουν 

στην κοινωνία λειτουργώντας δημιουργικά και παραγωγικά. Η χρήση συνεργατικών μεθόδων 

βοηθάει στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και την δημιουργία ενός φιλικού και ευχάριστου 

κλίματος μέσα στην τάξη (Βεντούρης, 2005). 
Η αρχής της αυτενέργειας των μαθητών εμμένει στην ανάγκη παροχής δυνατότητας ελεύθερης 

δράσης των μαθητών, χωρίς την αυστηρή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 
Με την αρχή της  εξατομίκευσης που δεν πρέπει να συγχέεται με την παραπάνω αρχή της 

αυτενέργειας, γίνεται προσπάθεια να τονιστεί πως ο κάθε μαθητής αποτελεί μια ξεχωριστή 

προσωπικότητα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και στόχους. 
Τέλος με την αρχή της επικοινωνίας τονίζεται η ανάγκη αλληλεπίδρασης του μαθητή με τον 

εκπαιδευτικό και των μαθητών μεταξύ τους.    

2.2.3 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση μπορούν 

να οδηγήσουν σε βελτιωμένη μάθηση των μαθητών και καλύτερες μεθόδους διδασκαλίας. Οι 

εφαρμογές πολυμέσων μπορούν να παρέχουν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών σε διάφορες μορφές 

όπως κείμενο, γραφικά, ήχο ή βίντεο. Με την χρήση υπηρεσιών αποθήκευσης και συγχρονισμού 

αρχείων (Google Drive, Microsoft One Drive κλπ) μπορούμε με δημιουργήσουμε αποθετήρια 

πληροφοριών και έτσι να παρέχουμε στους μαθητές μια ελεγχόμενη πρόσβαση σε εργασίες, 

εφαρμογές και πάσης φύσεως υλικό που να διανέμεται ανέξοδα και δυναμικά. Οι μαθητές στις 

εργασίες τους χρησιμοποιούν αυτήν την τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που λέγεται Internet. 
Αλλά ακόμη και σε πιο υψηλό επίπεδο μάθησης βλέπουμε ερευνητές να θεωρούν το Διαδίκτυο ως 

ένα σημαντικό εργαλείο ΤΠΕ σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης (McNeely, 2005).  
Μια σημαντική δυνατότητα που δίνεται με την χρήση ΤΠΕ είναι η  προσομοίωση, η εικονική 

πραγματικότητα και ο τομέας πολλαπλών χρηστών. Η χρήση των παραπάνω εργαλείων δίνει την 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν το μαθησιακό περιβάλλον με την χρήση ήχου, 

εικόνων (εικόνες αντικειμένων προς μελέτη), κινούμενα σχέδια και βίντεο κλιπ. Έτσι μπορούμε να 

ενσωματώσουμε οπτικά ερεθίσματα στο μαθησιακό περιβάλλον για να ενισχύσουμε την αυτονομία 

και τη σκέψη των μαθητών (Cheung, 2000).  
 Η χρήση εφαρμογών γραφείου όπως ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή η χρήση 

υπολογιστικών φύλλων θεωρούνται σήμερα απαραίτητα εργαλεία για την σύνταξη και παρουσίαση 

(εφαρμογές παρουσιάσεων) εργασιών. Άλλα εργαλεία ΤΠΕ που δεν έχουν τόσο σχέση με την 

διασύνδεση – επικοινωνία χρησιμοποιούνται για την καλύτερη παρουσίαση – προβολή του 

αντικειμένου που είναι προς μελέτη . Ιδιαίτερα σημαντικοί μετασχηματισμοί της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας μπορούν να επιτευχθούν με την χρήση διαδραστικών πινάκων. Ο διαδραστικός 

ηλεκτρονικός πίνακας για μπορεί να παράγει αλληλεπιδραστική μάθηση. Αντί να χρειάζεται να 

συγκεντρωθούν γύρω από έναν ή δύο υπολογιστές, ο διαδραστικός πίνακας δεν προβάλλει μόνο τα 

υλικά, αλλά και να ανταποκρίνεται στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση με τις εντολές και τις εντολές 

του υπολογιστή σε μια οθόνη αφής. Επιπλέον, αυτές οι τεχνολογίες παρέχουν παρορμητική 
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ανταλλαγή πληροφοριών, οικοδόμηση γνώσεων και τόνωση της προσωπικής ανάπτυξης (Essays, 
2013). 

Οι «απλές» εφαρμογές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται όπως φυλλομετρητές αλλά ακόμη 

και εργαλεία δημιουργίας «ομάδων» επικοινωνίας όπως είναι το Viber, Messenger ή και 

ομαδοσυνεργατικά περιβάλλοντα όπως είναι το Moodle. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την εύκολη 
επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ή μεταξύ μαθητών έξω από την τάξη συμβάλλοντας 

έτσι στην κοινωνικοποίηση τους, με τον όρο «κοινωνικοποίηση» να είναι σε αυτή την περίπτωση 

υπό αμφισβήτηση. Τα σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία όπως η συνομιλία ή η βιντεοδιάσκεψη 

επιτρέπουν την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Από την άλλη χρησιμοποιώντας εργαλεία 
ασύγχρονης επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ηλεκτρονικό πίνακα) μπορούμε να 

αναπτύσσουμε ένα σύστημα στο οποίο η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ ανθρώπων δεν είναι 

«ζωντανή», αλλά κάπως καθυστερημένη. Συμπερασματικά, η μάθηση δεν θεωρείται πλέον ως 

μοναχική δραστηριότητα, αλλά περιγράφεται ως πραγματοποιούμενη μέσω κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους, μέντορες και εμπειρογνώμονες. 

2.2.4 Ισότιμη Μάθηση με την χρήση ΤΠΕ  

Ως επακόλουθο της τεχνολογικής προόδου, ο σχεδιασμός και η παράδοση της εκπαίδευσης 

έχουν αλλάξει σημαντικά. Με την διευρυμένη δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας 

ασύρματης πρόσβασης όλο και περισσοτέρων μαθητών, αναγνωρίζεται η αξία της τεχνολογίας και 

οι μαθητές είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία μέσα από τον μόνιμο συνοδό τους, 

το κινητό τηλέφωνο. Η δυνατότητα δημιουργίας εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (Virtual 
Learning Environment) είναι γεγονός. Ο σκοπός κάθε εικονικού περιβάλλοντος μάθησης είναι να 

διευκολύνει την ηλεκτρονική μάθηση (Weller, 2007) και να ενισχύσει συνεργασία και επικοινωνία 

χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία VLE.  
Το ενδιαφέρον για τη μάθηση των σπουδαστών αυξάνεται όταν χρησιμοποιούνται ενεργές 

μέθοδοι μάθησης (Active Learning) στην τάξη. Η ενεργητική μάθηση δεσμεύει τους μαθητές σε δύο 

πτυχές - κάνουν πράγματα και σκέφτονται τα πράγματα που κάνουν. Η χρήση τεχνολογικών 

εργαλείων και πολυμέσων συμβάλλει στη βελτίωση της ατμόσφαιρας της τάξης. Διαφορετικοί τύποι 

στρατηγικών ενεργητικής μάθησης, όπως ομαδική συζήτηση, σκέψη-ζεύγος-μετοχή, αναστρέψιμη 

αίθουσα διδασκαλίας, ιδέες brainstorms κ.λπ. μπορούν να υλοποιηθούν σε δραστηριότητες (Νήμα & 

Καψάλης, 2000). 
Η εξατομικευμένη μάθηση μπορεί να προσφέρει μια πραγματική επανάσταση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Bowen, 2013). Οι νέες τεχνολογίες και τα εργαλεία προσφέρουν στους 

μαθητές μεγαλύτερη ευελιξία, ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες και την ευκαιρία να 

προσαρμόσουν την μάθηση στις συγκεκριμένες ανάγκες τους, τις συνθήκες και το ατομικό προφίλ 

μάθησης τους. Οι σημαντικότεροι ίσως από τους τομείς που μπορεί η χρήση ΤΠΕ να φέρει 

επανάσταση είναι σε Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, στην Διδασκαλία εξ αποστάσεως, την 

Εξατομικευμένη μάθηση, την Ομαδοσυνεργατική μάθηση, την Δια βίου μάθηση.  
Ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που σε πρόσφατη διακήρυξη (UN, 2016) ορίζει ως έναν 

απο τους 16 στόχους για την Εκπαίδευση την “Εξασφάλιση ολοκληρωμένης και ισότιμης 

εκπαίδευσης ποιότητας και προώθηση της διά βίου μάθησης“. Η Ένωση εκπαιδευτικών ASCD, που 

εκπροσωπεί πάνω απο 30 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς, ορίζει πως; “Μια ποιοτική εκπαίδευση είναι 

αυτή που επικεντρώνεται σε ολόκληρο το παιδί η κοινωνική, συναισθηματική, διανοητική, σωματική 

και γνωστική ανάπτυξη κάθε μαθητή ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας, 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ή γεωγραφικής θέσης. Προετοιμάζει το παιδί για την  ζωή στο 

πραγματικό περιβάλλον.“ 
Σύμφωνα με την Επιτροπή Delors (UNESCO, 1996): «Η εκπαίδευση είναι στο επίκεντρο τόσο 

της προσωπικής όσο και της κοινοτικής ανάπτυξης. η αποστολή της είναι να επιτρέψει στον καθένα 

από εμάς, χωρίς εξαίρεση, να αναπτύξουμε πλήρως τα ταλέντα μας και να συνειδητοποιήσουμε το 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

226 

δημιουργικό μας δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για τη ζωή μας και την επίτευξη των 

προσωπικών στόχων μας».  
Θα μπορούσαμε να πούμε πως κάθε εκπαιδευτικό σύστημα είναι μια κοινωνία της γνώσης, η 

οποία θα πρέπει να προσφέρεται χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς. 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι για να επιτύχουμε στον δύσκολο τομέα 
της εκπαίδευσης του αύριο θα πρέπει να εξοπλίσουμε τους νέους με τη γνώση και τις δεξιότητες που 
είναι απαραίτητες στον επαγγελματικό τομέα και κατά συνέπεια στις αλλαγές στην επαγγελματική 
τους ζωή. Στον ανατολή του 21ου αιώνα οι δεξιότητες, οι κλάδοι και οι θέσεις εργασίας 
μεταλλάσσονται γρήγορα. Οι εργαζόμενοι του αύριο πρέπει να κατέχουν όχι μόνο τις τεχνικές 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εμπλοκή με τις νέες τεχνολογίες - τον λεγόμενο «Ψηφιακό 
γραμματισμό» - αλλά και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και την 
ομαδική εργασία. 

Όταν δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο πως και όχι στο τι και το γιατί, υπάρχει βέβαια ο 
κίνδυνος η εκπαίδευση να επικεντρώνεται γνώση που θα προετοιμάζει ένα πρόσωπο, που “ξέρει, 
αλλά δεν καταλαβαίνει, που μιλά για ηθική, αλλά είναι ανήθικο και που είναι μορφωμένο αλλά μη 
καλλιεργημένο”  (Maslov et al, 2016) 

Η μάθηση με την χρήση ΤΠΕ μπορεί να προχωρήσει σε νέες μορφές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που τονίζουν τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία και απαιτούν νέες δεξιότητες για το 
κοινωνία της γνώσης. Επειδή η κοινωνία του μέλλοντος θα είναι μια κοινωνία μάθησης, οφείλουμε 
ως εκπαιδευτικοί να παρέχουμε στα μέλη της κοινωνίας μας την δυνατότητα ελεύθερης, χωρίς 
περιορισμούς πρόσβαση σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης που να είναι έτσι οργανωμένα ώστε να 
προχωράνε την κοινωνία μπροστά προς νέες κορυφές και ανεξερεύνητα τοπία. 
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Παραγωγή, οργάνωση, διανομή και διάδοση της 
πληροφορίας 

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+KA1 ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2018-1-EL01-KA101-046920 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 

ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 11Ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019. 
 

Κοκοτσάκη Αντωνία Χρ.     
Εκπαιδευτικός ΠΕ05, DEA/Nouvelle Sorbonne -Paris 3 

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση του σχεδίου κινητικότητας 

Erasmus+KA1 με τίτλο «Εκπαίδευση για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς» που υλοποιήθηκε στο 

11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Σκοπός του σχεδίου ήταν να βάλει στο επίκεντρο του σχολικού ήθους τις 

αρχές του συμπεριληπτικού σχολείου, προάγοντας τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Με το τέλος της 

επιμόρφωσης του προσωπικού, καθορίστηκε το πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης-
κουλτούρας στη σχολική κοινότητα και επικαιροποιήθηκε η στρατηγική του 11ου Γυμνάσιου 

Ηρακλείου για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, οι διαπολιτισμικές και ψηφιακές 

δεξιότητες του προσωπικού αναβαθμίστηκαν, σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας εισήχθησαν στο 

πρόγραμμα σπουδών για την ομαλότερη κοινωνική ένταξη των μεταναστών, των Ρομά και 

νεοφερμένων προσφύγων και την ενσωμάτωση των αρχών της συμπεριληπτικότητας στο πρόγραμμα 

σπουδών των μαθημάτων. Τέλος, ενισχύθηκε σε σημαντικό  βαθμό η Ευρωπαϊκή διάσταση του 

σχολείου, το προσωπικό  είναι ενεργοποιημένο και με περισσότερα κίνητρα και το αίσθημα 

ικανοποίησης από την εργασία έχει ενισχυθεί. 
 

Λέξεις κλειδιά: Erasmus+KA1, συμπερίληψη, διάχυση. 

1. Εισαγωγή 

Το σχέδιο κινητικότητας Erasmus+KA1 με τίτλο «Εκπαίδευση για ένα σχολείο χωρίς 

αποκλεισμούς», είχε σκοπό να βάλει στο επίκεντρο του σχολικού ήθους τις αρχές του 
συμπεριληπτικού σχολείου, προάγοντας τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 

έχει ένα ποικίλο σχολικό πληθυσμό που αποτελείται από οικονομικούς μετανάστες προερχόμενους 

από οκτώ διαφορετικές χώρες, αρκετούς Ρομά και πρόσφυγες που βρίσκονται υπό την προστασία 

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης του 11ου Γυμνασίου, ως εκ 

τούτου, εντόπισε την ανάγκη δημιουργίας ενός σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, που 

προάγει  τη συμπεριληπτική κουλτούρα. «Ως Συμπεριληπτική εκπαίδευση, ορίζεται αφενός, η 

προσπάθεια για παροχή ισότιμων ευκαιριών που σχετίζονται, με τη συμμετοχή όλων των μαθητών 

στις σχολικές δράσεις, την επιτυχία στη μαθησιακή διαδικασία και την ομαλή κοινωνικοποίησή τους 

στους σχολικούς κόλπους. Αφετέρου, αφορά την αποφυγή της περιθωριοποίησης ή του αποκλεισμού 

κάποιου μαθητή ή ομάδας μαθητών, εξαιτίας της καταγωγής, της θρησκείας, της γλώσσας, του 

φύλου, των ειδικών αναγκών, της επίδοσης  καθώς και των πολιτισμικών καταβολών ή και του 

κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου του.» (Παναγιώτου, 2018).  
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• Σκοπός-Στόχοι του σχεδίου κινητικότητας 
• Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών-Ομάδα επιλεγμένων εκπαιδευτικών-Επικύρωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων με το έγγραφο Europass Κινητικότητα (Mobility) - Κριτήρια 

επιλογής σεμιναρίων - Τίτλοι σεμιναρίων. 
• Αποτελέσματα σχεδίου–Kαλές πρακτικές. 
• Τρόποι διάχυσης αποτελεσμάτων σχεδίου κινητικότητας εντός και εκτός σχολικού χώρου. 
• Αξιολόγηση προγράμματος.   

2.Κυρίως μέρος 

2.1.Σκοπός-Στόχοι του σχεδίου κινητικότητας 

Το σχέδιο κινητικότητας  «Εκπαίδευση για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς» είχε σκοπό να 

βάλει στο επίκεντρο του σχολικού ήθους τις αρχές του συμπεριληπτικού σχολείου, προάγοντας τις 

ίσες ευκαιρίες για όλους. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στις αρχές της συμπεριληπτικής κουλτούρας και πως αυτές μπορούν να αποτυπωθούν 

σε μια ξεκάθαρη πολιτική στο χώρο του σχολείου μας,  η ανάπτυξη καλών πρακτικών / νέων μεθόδων 

και εργαλείων μάθησης για την εφαρμογή και την ενσωμάτωση των αρχών της συμπεριληπτικότητας 

στο πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων καθώς και η εισαγωγή καλών πρακτικών για την 

ομαλότερη κοινωνική ένταξη των μεταναστών, των Ρομά και νεοφερμένων προσφύγων που θα 

λειτουργήσουν προληπτικά στη ριζοσπαστικοποίησή τους.  
  

2.2. Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών - Ομάδα επιλεγμένων εκπαιδευτικών - Επικύρωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων με το έγγραφο Europass Κινητικότητα (Mobility) - Κριτήρια 

επιλογής σεμιναρίων - Τίτλοι σεμιναρίων. 

Μία ομάδα εκπαιδευτικών, διαφορετικών ειδικοτήτων επιλέχθηκε για να παρακολουθήσει επτά 

επιμορφωτικά σεμινάρια, με αντιστοιχία ένας εκπαιδευτικός ανά σεμινάριο, στο εξωτερικό και 

συγκεκριμένα στις χώρες Ισπανία, Γερμανία και Πορτογαλία. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς με 

οργανική θέση στο σχολείο μας, με πολυετή πείρα στην υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών 

δραστηριοτήτων, που διακρίνονταν για τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες, που ήταν πρόθυμοι να 

ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους μετά το τέλος της κινητικότητας καθώς και να εκπληρώσουν όλες 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο σχέδιο. Επιπλέον, οι πέντε από τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο 

στο εξωτερικό  για πρώτη φορά. Οι τίτλοι των σεμιναρίων ήταν: ”Team Building in the school”, 

“Parents and Teachers: building bridges”, “Classroom Management Solutions for teachers: new 

methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies” , ”Designing Inclusive 

Educational Environments”, ”Creative drama as a social inclusion and refugee integration tool”,  

“Introduction to Intercultural Education”, ”ICT as a tool for Intercultural and media education” και 
περιγράφονται αναλυτικά στο blog του σχεδίου μας 
https://erasmuska1education4inclusion.blogspot.com/. Η ομάδα Erasmus+  αποτελείτο από τους 

Κοκοτσάκη Αντωνία, ΠΕ05, Διευθύντρια και συντονίστρια του σχεδίου, Αθανασάκη Μαρία, ΠΕ80, 

Υποδιευθύντρια, Μπενέτου Σπυριδούλα, ΠΕ02, Τσαπάκη Ελένη, ΠΕ03, Φιολιτάκη Μαρία, ΠΕ02 
και Χουρσάν Χρυσή, ΠΕ02. Για την  εύρεση των επιμορφωτικών σεμιναρίων χρησιμοποιήθηκε 

αποκλειστικά η πλατφόρμα School Education Gateway η οποία αποδείχθηκε ιδιαιτέρως χρήσιμη στη 

διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος καθώς προσφέρει ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου, όπως 

καλές πρακτικές από ευρωπαϊκά σχέδια,  βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις Ευρωπαίων ειδικών στη 

σχολική εκπαίδευση, διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς, πόρους όπως διδακτικό υλικό, 

παρουσιάσεις καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές στη σχολική εκπαίδευση. Τα 

σημαντικότερα κριτήρια επιλογής των επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι: 

http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport/europass-mobility


Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

229 

• η συνάφεια των στόχων, του περιεχομένου,της ομάδας-στόχου των επιμορφωτικών 

σεμιναρίων με αυτά του σχεδίου μας. 
• το κόστος του επιμορφωτικού σεμιναρίου και των όσων περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ. 

γεύματα, διαμονή και/ή πρόγραμμα κοινωνικών εκδηλώσεων). 
• καινοτόμες διδακτικές για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης του σχολείου 

μας. 
• ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής (πρακτικές δραστηριότητες). 

το φάσμα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν  το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων. 
• κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ κατά την παράδοση του μαθήματος. 

την εμπειρία του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών που έχουν αναλάβει το σεμινάριο. 
• εάν το σεμινάριο περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές και επακόλουθες follow-up 

δραστηριότητες που ενδεχομένως εκτείνουν το χρονικό διάστημα της μάθησης και 

μεγιστοποιούν τα οφέλη. 
• ένα καλό σεμινάριο/μάθημα ενθαρρύνει την ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ συμμετεχόντων, 

συνεισφέροντας έτσι σε μια ευρύτερη κατανόηση της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 
• Ελέγχουμε αν σε αυτό συμμετέχουν άτομα από άλλες χώρες και πώς διοργανώνεται η 

ανταλλαγή των πρακτικών. 
• η χρήση του EuropassMobility.  
• Τέλος, θα είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε για το αν είναι δυνατή η ακύρωση του σεμιναρίου και 

τι είπαν για το σεμινάριο άτομα που συμμετείχαν στο παρελθόν. (Tutorial, School Education 
Gateway,2015) 

Με το τέλος της επιμόρφωσης έγινε επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με το 

έγγραφο Europass Κινητικότητα (Mobility) που είναι  είναι ένα προσωπικό έγγραφο (ανά 

επιμορφούμενο) που καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα σεμινάρια. 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν 

συμβαδίζουν απόλυτα με αυτά που είχαμε σχεδιάσει. Πιο συγκεκριμένα: Οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί μέσω της παρακολούθησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων, εμπλούτισαν τις γνώσεις 
τους και απέκτησαν δεξιότητες  σε θέματα που αφορούν: 

• την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων για τη δημιουργία συμπαγών και παραγωγικών 

ομάδων στη σχολική κοινότητα ξεπερνώντας τα εμπόδια των διαπροσωπικών σχέσεων και 

βγάζοντας τον καλύτερο εαυτό από το κάθε μέλος της ομάδας. 
• τη χρήση της δημιουργικής δραματοποίησης ως μέθοδος διδασκαλίας, εργαλείο ομαλής 

κοινωνικής ενσωμάτωσης στη σχολική τάξη, μέσο αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ 

ετερόκλητων ομάδων μαθητών και ως μέσο αποτελεσματικής και ουσιαστικής επικοινωνίας 

τόσο μεταξύ των ίδιων των μαθητών όσο και μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου,  
• την εκμάθηση νέων μεθόδων διδασκαλίας (με τη μορφή δημιουργικής δραματοποίησης), οι 

οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην τάξη και ανταποκρίνονται στο διαφορετικό 

διαπολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών 
• την ευαισθητοποίηση σε θέματα διαφορετικότητας. 
• την αξιοποίηση των βιωματικών δράσεων και των παιχνιδιών ρόλων ως εργαλείων  για την 

επικοινωνία με μαθητές προερχόμενους από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. 
• την κατανόηση της σημασίας που έχει ή ενεργός ακρόαση για το χτίσιμο υγιών σχέσεων με 

τους μαθητές. 
• την συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της μη λεκτικής επικοινωνίας για τους μαθητές που 

προέρχονται από διαφορετικό γλωσσικό / πολιτισμικό υπόβαθρο.  
• την ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου και γονέων και νέων 

τρόπων προσέγγισης μαθητών και γονέων.  

http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport/europass-mobility
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• την αξιοποίηση ποικιλίας βιωματικών δραστηριοτήτων σχετικών με την ενσυναίσθηση, τη 

δημιουργία ομάδας και την εξωτερίκευση των συναισθημάτων. 
• τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της «Μη βίαιης επικοινωνίας». 
• την εκμάθηση τρόπων διαχείρισης μιας αποτελεσματικής και ενημερωμένης (up to date) 

σχολικής τάξης, που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την αφοσιωμένη μάθηση (engaged 
learning) με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων μάθησης. 

• την κατανόηση και δημιουργία μηνυμάτων ΜΜΕ βασισμένα στις εφαρμογές icloud. 
• την εξοικείωση με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την χρησιμοποίηση του 

υπολογιστή ως εργαλείο διδασκαλίας και εκμάθησης (συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών 

πινάκων και ψηφιακών βιβλίων, virtual pen, google drive, padlet, animoto κ.ά.).  
• την σχεδίαση μαθημάτων πάνω στον τρόπο που μαθαίνουν οι μαθητές (learn how to learn). 
• την απόκτηση ψηφιακών  δεξιοτήτων  χρήσης των κινητών συσκευών στην Εκπαίδευση. 
• την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. 
• την βελτίωση των γνώσεων τους  για τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.  

2.3. Αποτελέσματα σχεδίου – Καλές πρακτικές. 

• Με το τέλος της επιμόρφωσης επικαιροποιήθηκε η στρατηγική του 11ου Γυμνάσιου 

Ηρακλείου για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς η οποία ενσωματώθηκε στο πλαίσιο 

οργάνωσης της σχολικής ζωής με τίτλο : «Οι Πολιτικές του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου για 

ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς». Επιπλέον, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές: 
• Η εφαρμογή της δημιουργικής δραματοποίησης ως μεθόδου διδασκαλίας είχε ως αποτέλεσμα 

την εποικοδομητική συνεργασία των μαθητών στο πλαίσιο της Θεατρικής-Πολιτιστικής 

Ομάδας που λειτούργησε στο Σχολείο μας και την πραγματοποίηση στο πλαίσιό της ποικίλων 

δράσεων αλλά και θεατρικών παραστάσεων, οι οποίες συνοπτικά παρουσιάζονται στους 

παρακάτω συνδέσμους: 
• http://mariafiolitaki.weebly.com/2018-2019-11omicron 

gammaupsilonmunu940sigmaiotaomicron-
etarhoalphakappalambdaepsilon943omicronupsilon.html 
https://dramateam11.blogspot.com/ 

• Παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου της δημιουργικής δραματοποίησης σε συγκεκριμένες 

διδακτικές ενότητες. Οι μαθητές μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα και να προσεγγίσουν 

θέματα προς μελέτη στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας (π.χ. η γλώσσα 

ως τρόπος επικοινωνίας αλλά και ως στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας, ρατσισμός), να 

προωθηθεί η ενσυναίσθηση και να παράγουν πρωτότυπα μαθησιακά αποτελέσματα (ψηφιακά 

κόμικς): 
http://mariafiolitaki.weebly.com/3eta-epsilonnu972tauetataualpha1.html 

• Δημιουργία σχεδίου μαθημάτος στο μάθημα της  γαλλικής γλώσσας  με τη χρήση εργαλείων 

ΤΠΕ. https://drive.google.com/open?id=1Anp2cp-JAGIjGA9SlH8idq16hyOqiUvt 
• Δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με τη διαπολιτισμικότητα στο 

σύγχρονο σχολείο ώστε να προληφθούν προβλήματα ξενοφοβίας και μίσους και να 

καλλιεργηθεί κλίμα αποδοχής και αλληλοσεβασμού στη σχολική κοινότητα. 
• Δημιουργία συμπαγών και παραγωγικών ομάδων στη σχολική κοινότητα. 
• Ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου και γονέων. 
• Τρόπους διαχείρισης –εργαλεία της διαφορετικότητας σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή πολιτισμικό, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών.  
• Ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. 
• Βελτίωση των γνώσεων τους  για τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και 

ευκαιρίες για μελλοντικές συνεργασίες. 
• Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. 

http://mariafiolitaki.weebly.com/2018-2019-11omicrongammaupsilonmunu940sigmaiotaomicron-etarhoalphakappalambdaepsilon943omicronupsilon.html
http://mariafiolitaki.weebly.com/2018-2019-11omicrongammaupsilonmunu940sigmaiotaomicron-etarhoalphakappalambdaepsilon943omicronupsilon.html
http://mariafiolitaki.weebly.com/2018-2019-11omicrongammaupsilonmunu940sigmaiotaomicron-etarhoalphakappalambdaepsilon943omicronupsilon.html
https://dramateam11.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1Anp2cp-JAGIjGA9SlH8idq16hyOqiUvt
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• Τέλος, το προσωπικό  είναι ενεργοποιημένο και με περισσότερα κίνητρα και το αίσθημα 

ικανοποίησης του από την εργασία έχει ενισχυθεί. (Blog, Εκπαίδευση για ένα σχολείο χωρίς 

αποκλεισμούς, 2020) 

2.4. Τρόποι διάχυσης αποτελεσμάτων σχεδίου κινητικότητας εντός και εκτός σχολικού χώρου. 
 
Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη διάχυση των αποτελεσμάτων. Οι δραστηριότητες που 

υλοποιήθηκαν με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου μας διαχωρίζονται σε αυτές 

που πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός σχολικού χώρου.  
Εντός του σχολικού χώρου: 

• Μετά από κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποίηση διάλεξης-εργαστηρίου στους 

συναδέλφους της Σχολικής Μονάδας και παρουσίαση επιλεγμένων καλών πρακτικών με τη 

συμμετοχή των συναδέλφων όπου αυτό ήταν δυνατόν. 
• Πραγματοποίηση διάλεξης  στους γονείς –κηδεμόνες των μαθητών μας. 
• Οργάνωση Ημέρας ERASMUS+KA1 στο σχολείο Δευτέρα 23/9 με την παρουσία 

εκπροσώπων από Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, Δήμο 

Ηρακλείου, Γραφείο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης 

Ηρακλείου, Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων, Αθλητικών Σωματείων, Περιβαλλοντική Ομάδα Eco 
Voice, ΚΕΘΕΑ Ηρακλείου, 4η  ΤΟΜΜΥ Ηρακλείου. 

• Με Banner που βρίσκεται στην είσοδο του σχολείου. 

Εκτός του σχολικού χώρου: 

• με δελτία τύπου μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.  
• στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 
• στο blog του Σχολείου ο σύνδεσμο του οποίου κοινοποιήθηκε σε όλα τα σχολεία της Κρήτης 

μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης σχετικά με την εκπαίδευση και τα προγράμματα Erasmus+.  
https://erasmuska1education4inclusion.blogspot.com/ 

• στο facebook της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης και αυτού του σχολείου 

μας. 
• με δημιουργία Group στην πλατφόρμα etwinning με τίτλο”Education4Inclusion”. 
• με ανάρτηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου στην πλατφόρμα Erasmus+. 
• στις προσωπικές ιστοσελίδες ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή blogs των εκπαιδευτικών που 

μετακινήθηκαν. 
• με φυλλάδιο παρουσίασης του σχεδίου (στόχους, υλοποίηση, αποτελέσματα). 

https://drive.google.com/open?id=1Tl3VmqtKO3wNsp5I62hGLj7PFO5giPJq 
• με εισήγηση της Συντονίστριας του σχεδίου στο συνέδριο ΙΑΚΕ 2020 στις 10 Ιουλίου 2020. 

(Blog, Εκπαίδευση για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, 2020) 

2.5. Αξιολόγηση προγράμματος. 

Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των επιμορφωτικών σεμιναρίων του σχεδίου 

έγιναν σε τρεις φάσεις: 
Αρχική Αξιολόγηση: Εφαρμοζόταν στην αρχή του σχεδίου και αποσκοπούσε στον 

προσδιορισμό του επιπέδου γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

προκειμένου να γίνει η καλύτερη επιλογή του επιμορφωτικού σεμιναρίου. Για το λόγο αυτό 

πραγματοποιούνταν συνεντεύξεις με τον υπεύθυνο του σχεδίου. Επίσης, πραγματοποιούνταν 

συναντήσεις μεταξύ του συντονιστή με τον εκπαιδευτικό που επρόκειτο να μετακινηθεί για 

ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων και επικοινωνία με τους φορείς επιμόρφωσης για την ρύθμιση 

https://drive.google.com/open?id=1Tl3VmqtKO3wNsp5I62hGLj7PFO5giPJq
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διαδικαστικών και παιδαγωγικών ζητημάτων που αφορούσαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς και 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών όσον αφορά το ταξίδι και την ασφάλεια της μετακίνησης. Μέθοδοι 

αξιολόγησης: συζητήσεις / συσκέψεις, ατομικός φάκελος εκπαιδευτικού με το υλικό προετοιμασίας 

για την μετακίνησή του. 
Διαμορφωτική Αξιολόγηση: Εφαρμοζόταν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και 

αποσκοπούσε στον έλεγχο της πορείας κάθε εκπαιδευτικού προς την κατάκτηση των συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί ως τελικοί. Μέθοδοι αξιολόγησης: Ημερολόγιο 

εκπαιδευτικού, Ατομικός φάκελος εκπαιδευτικού, Συζητήσεις / συνεντεύξεις. 
Τελική Αξιολόγηση: Εφαρμοζόταν μετά το τέλος της δραστηριότητας προκειμένου να 

εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων της δραστηριότητας, σε σχέση με τους προκαθορισμένους 

ως τελικούς στόχους. Μετά από κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο υπήρχε η ανατροφοδότηση των 

εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην κινητικότητα, με συνεντεύξεις /συζητήσεις, κατάθεση 

αξιολογικών εκθέσεων προκειμένου να αξιολογηθεί η δραστηριότητα στο σύνολο της και ανταλλαγή 

των εμπειριών της κινητικότητας. Στη συνέχεια υπήρχε άμεση αξιοποίηση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την κινητικότητα και διάδοση των αποτελεσμάτων κάθε 

κινητικότητας. Μέθοδοι αξιολόγησης: Φόρμες αναφοράς εκπαιδευτικού, Ατομικός φάκελος 

εκπαιδευτικού, Συζητήσεις / Συσκέψεις με την ομάδα Erasmus+. 

3. Συμπεράσματα 

Κύριο γνώρισμα των σημερινών σχολικών μονάδων αποτελεί η πολυεπίπεδη ετερότητα του 

μαθητικού πληθυσμού. Μείζον ζήτημα θεωρείται το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ατόμων για 

πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά και για την παροχή ίσων ευκαιριών, ώστε να επιτύχουν την 

κοινωνικοποίησή τους, την ολική ανάπτυξή τους και να μάθουν αποτελεσματικά τόσο οι μαθητές 

όσο και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 έκανε την εμφάνισή της μία 

διαφορετική οπτική και ένα καινοτόμο εγχείρημα στα εκπαιδευτικά πράγματα: ο όρος της 

Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης (Inclusive education). Η έννοια της Συμπερίληψης επιθυμεί να 

αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες όλων των μαθητών καθώς και να αποκριθεί στα μοναδικά 

χαρακτηριστικά του καθενός, αλλά και στα ετερόκλητα στοιχεία που παρουσιάζουν σαν ένα σύνολο. 

Με άλλα λόγια, στόχο της αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών διεργασιών, η 

βελτίωση της σχολικής ζωής, η ολική αναμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, η εκ νέου 

δημιουργία της σχολικής κουλτούρας ώστε εκείνα να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην 

αποστολή τους και στον κρίσιμο και πολυσχιδή σημερινό τους ρόλο. Η επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου στη συμπεριληπτική εκπαίδευση ήταν η 

αρχή μιας προσπάθειας βελτίωσης του σχολικού κλίματος και υιοθέτηση μιας νέας οπτικής των 

πραγμάτων. Επικαιροποιήθηκε η στρατηγική του σχολείου μας στις αρχές του συμπεριληπτικού 

σχολείου και  η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ERASMUS+KA1 «Εκπαίδευση για ένα σχολείο 

χωρίς αποκλεισμούς» λειτούργησε ευεργετικά στην σχολική κοινότητα, υπέρ της καλυτέρευσης της 

ζωής όλων των μαθητών μας αλλά κυρίως των μειονεκτούντων μαθητών μας και των οικογενειών 

τους και θα δώσει μακροπρόθεσμα σε όλους ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστούμε το 

πρόγραμμα Erasmus+ για την ευκαιρία που μας έδωσε. 
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https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus 

https://www.schooltime.gr/2018/04/27/i-filosofia-tis-simperiliptikis-ekpaideusis/
https://www.schooltime.gr/2018/04/27/i-filosofia-tis-simperiliptikis-ekpaideusis/
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από το διαδικτυακό τόπο https://erasmuska1education4inclusion.blogspot.com/ 

Ξενόγλωσση 

Tutorial (2015). How to select a teacher training course abroad. Ανακτήθηκε στις 30-6-2020 από 

το διαδικτυακό τόπο 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/tutorials/how_to_select_a_teache
r_traini.htm 

Παραρτήματα 

Πολιτικές του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς 
 
Το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου είναι ένα συμπεριληπτικό σχολείο, ένα σχολείο που σέβεται και 

αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Εστιάζουμε στην ευημερία και την πρόοδο κάθε μαθητή ξεχωριστά 

και αποδίδουμε σε όλα τα μέλη της κοινότητάς μας ίση αξία. Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα  σε 

ένα ευρύ και ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και 

μαθησιακές τους ανάγκες. 

• Το σχολείο μας είναι  έτοιμο να χειριστεί την διαφορετικότητα 
• Με ευέλικτες διδακτικές και μαθησιακές μεθόδους, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές 

ανάγκες και μορφές μάθησης. (διαφοροποιημένη διδασκαλία). 
• Με την αποδοχή και τον σεβασμό της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας. 
• Με τη συμμετοχή των γονέων και της κοινότητας στη σχολική ζωή καθώς και με τη σύσφιξη 

των σχέσεων με τις οικογένειες. 
• Με τον έγκαιρο εντοπισμό και με τη λήψη ενισχυτικών μέτρων για παιδιά με υψηλό  κίνδυνο 

σχολικής αποτυχίας και εγκατάλειψης. 
• Με τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας στις αρχές του 

συμπεριληπτικού σχολείου. 
• Ευέλικτες μέθοδοι διδασκαλίας με καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά τα Προγράμματα 

Σπουδών, τον εξοπλισμό καθώς και τη χρήση των ΤΠΕ. 
• Περιβάλλον φιλικό προς το παιδί, που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες 

του. 
• Επαγγελματικό περιβάλλον με δεδηλωμένη και ενεργητική στόχευση στην γνωστική, 

ψυχοκινητική και  συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών και στην προώθηση της ένταξης 

για όλους 
• Συνεχής συνεργασία και επικοινωνία σχολείου και οικογένειας στο πλαίσιο στήριξης όλων 

των μαθητών. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

Νοβάκος Ιωάννης 
Ειδικός Παιδαγωγός ΠΕ70 

  

Περίληψη 

Τα ΜΜΕ ως πολιτισμικός παράγοντας επίδρασης και διαμόρφωσης της συλλογικής 

ταυτότητας των πολιτών, που συνιστούν οργανικά ενεργά μέλη των σύγχρονων κοινωνιών είναι, 

πλέον, μία αδήριτη πραγματικότητα. Με το παρόν άρθρο, επιχειρείται εκτενώς και διεξοδικά η 

απόδοση και ερμηνεία του πολύσημου όρου ΜΜΕ καθώς και η συνύφανσή του με τρόπους και 

μορφές διαμόρφωσης της συλλογικής ταυτότητας των πολιτών/ατόμων. Η όσο το δυνατόν καλύτερη 

πραγμάτευση και αποσαφήνιση του νοηματικού περιεχομένου της έννοιας των ΜΜΕ και του 

συσχετισμού τους με τη δημιουργία και διάχυση των πληροφοριών, εν ολίγοις, καταδεικνύει πώς το 

συγκεκριμένο Μέσο – φαινόμενο διαμορφώνει και επηρεάζει αθέατα όλο το μηχανισμό του τρόπου 

ζωής (αξίες, πεποιθήσεις, απόψεις, στάσεις, ιδέες, ανάγκες) των ατόμων της δημόσιας σφαίρας. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ΜΜΕ, συμβολική επίδραση, διαμόρφωση χαρακτήρων, ποδηγέτηση της 

κοινής άποψης, παγκοσμιοποίηση 

1. Εισαγωγή  

Η αισθητή βελτίωση των πολυμορφικών οικονομιών του κόσμου, έχει συντελέσει στη διάδοση 

των νέων τεχνολογιών και στην πολυδιάστατη ανάγνωση και ερμηνεία των διάφορων γεγονότων και 

φαινομένων του κοινωνικού γίγνεσθαι. Επίσης, παρατηρείται σε καθημερινή βάση μια άστοχη και 

υπερβολική χρήση των λέξεων στις διάφορες εκφάνσεις της δημόσιας σφαίρας, όπως είναι στα 

διάφορα συμπόσια, στις ημερίδες και στις αίθουσες παραδόσεων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

(Da Lage, 2005). Στο φως της δημοσιότητας, έρχονται διάφορες έρευνες και δημοσκοπήσεις που 

καταδεικνύουν ότι στην πλειοψηφία των πολιτών επικρατεί μία αμφισημία απόψεων εν σχέσει με 

την πραγματική κατανόηση των όρων ΜΜΕ και παγκοσμιοποίηση (Hargreaves & Thomas, 2002). 
Η παγκοσμιοποίηση και τα ΜΜΕ, ωστόσο, έχουν εισβάλει ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες ως κάτι 

καινοφανές στη ζωή των πολιτών (Deleuze, 1995). 
Το προκείμενο επιδραστικό Μέσο, συνεπικούρησε στην καθολική εξάπλωση του διαδικτύου 

παγκοσμίως, μ’ έναν τέτοιο τρόπο ώστε να συνιστά αδήριτη και επιτακτική ανάγκη της ζωής των 

ατόμων των σύγχρονων πολιτισμικών συστημάτων. Η ραγδαία εξέλιξη του κλάδου των επικοινωνιών 

και της τεχνολογίας –ιδιαιτέρως της τηλεόρασης– πέραν των άλλων, υπήρξε η αφετηρία της 

παγκοσμιοποίησης. Επομένως, δύναται να σημειωθεί ότι η παγκοσμιοποίηση συνιστά ένα καθολικό 
φαινόμενο της σύγχρονης κοινωνίας, που διαπερνάει και επηρεάζει –οριζοντίως και καθέτως– όλα 

τα επίπεδα (πολιτισμικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό) της εποχής μας. Παρ’ όλα αυτά, για 

πολλούς ανθρώπους η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μία ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενη διαδικασία που 

προκαλεί οικονομική και πολιτική αστάθεια, καταλύει τα έθνη-κράτη, δημιουργεί 

αλληλοσυνδεδεμένα και αλληλεξαρτώμενα δίκτυα και, τέλος, εξυπηρετεί οικονομικές σκοπιμότητες 

και συμφέροντα που δεν έχουν τη δυνατότητα και ικανότητα να ελέγξουν από τη μεριά τους 

ουσιαστικά και τελέσφορα (Sandoval, 2000). 

2. Η δημιουργία της νέας συμβολικής πραγματικότητας 

Σίγουρα τα Μέσα διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση διατήρησης 

και ανανέωσης των παραδόσεων για ένα πολύ μεγάλο αριθμό διαφορετικών κοινωνικών ομάδων 

(Bennett, 2001). Η οικειοποίηση των νέων μεσοποιημένων συμβολικών μορφών από τα δρώντα 
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υποκείμενα, παρέχει με τη σειρά της στην παράδοση τη δυνατότητα ανανέωσής της σε νέα 

ποικιλόμορφα, ετερογενή και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και μέρη (Frost, 2000). Ειδικότερα, 

διαπιστώνεται ότι επηρεάζουν καθοριστικά ορατά κοινωνίες και εθνοτικές ομάδες που έχουν άλλες 

παραδόσεις και ομιλούν διαφορετικές γλώσσες. Υπό τη συλλογιστική της προρρηθείσας αναφοράς, 

συνιστά κοινό τόπο το πόσο δημοφιλείς και γνωστές είναι οι ταινίες του Bollywood σε άτομα και 

ομάδες που κατάγονται από τη Νότια Ασία και διαμένουν σε διάφορα κράτη της Ευρώπης και δη 

στη Βρετανία (Bell, 2000). 
 Όλη αυτή η κατάσταση έχει επιφέρει πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες αλλαγές και έχει 

προκαλέσει συγκρούσεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των Μέσων επικοινωνίας. Η 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα και κοσμοθεωρία των οικογενειών γύρω από τις αντιλήψεις, στάσεις, αξίες 

και πεποιθήσεις που προβάλλονται και καθιερώνονται μέσα από το εργαλείο των ΜΜΕ έχει αλλάξει, 

πλέον, ολοκληρωτικά (Arquilla & Ronfeldt, 1997). Το νέο πολιτισμικό τοπίο, επομένως, διαφαίνεται 

ότι είναι πολύπλοκο και πολυποίκιλο από τη διασπορά και προβολή των παραδόσεων μέσω των 

ΜΜΕ. Το χάσμα που προκαλούν τα προϊόντα των Μέσων επικοινωνίας, δημιουργούν έριδες μεταξύ 

των γενεών (παλιών και νέων) που επιφέρουν πολλαπλές συγκρούσεις και ανακατατάξεις στη δομή 

των κοινωνιών και κατ’ επέκταση στη συμπεριφορά των ατόμων (Bennett, 2001). Η αναβίωση των 

τελετουργικών παραδόσεων για την αναθέρμανση και συντήρησή τους, δεν υφίσταται πια. Τούτο 

οφείλεται στην απόλυτη επικράτηση των Μέσων επικοινωνίας σ’ όλα τα στρώματα των κοινωνικών 

δικτύων. Ο άκρατος σολιψισμός (ατομικισμός), εκτός των άλλων, οδηγεί σε βίωση ιδεών και αξιών 

που κινούνται προς τελείως αντιδιαμετρικές κατευθύνσεις και λογικές (Gillmor, 2004).  
 Ως προς τη σημασία της εμφιλοχώρησης και διείσδυσής τους σε όλες τις πτυχές της 

καθημερινότητας των πολιτών, επομένως, αναφαίνεται ότι ο ρόλος των ΜΜΕ είναι σημαντικός. Η 

επικρατούσα «σχολή» της πολιτισμικής διαχείρισης των ΜΜΕ, συνεπώς, διατρέχει και διαπερνάει 

όλους τους πολιτισμικούς φορείς και οργανώσεις, ανατροφοδοτούμενη φυσικά, από την εκάστοτε 

κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής (Baudrillard, 1985). Δεδομένων τούτων, διαπιστώνεται ότι τα ΜΜΕ 

ως δίαυλοι και συνιστώσες της μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, δεν διαχειρίζονται και άγουν 

μόνο το πολιτισμικό γίγνεσθαι του παρελθόντος και του παρόντος, διαμορφώνοντας και 

φιλοτεχνώντας ένα μέλλον με άλλους ετερογενείς φορείς, αλλά παράλληλα, προωθούν και 

συντείνουν στη μετάδοση και μεταβίβαση των μηνυμάτων, πληροφοριών, γεγονότων και 

φαινομένων. Στη λογική του συλλογισμού αυτού, τα ΜΜΕ συνιστούν μία από τις πιο θεμελιώδεις, 

βασικότερες και σπουδαιότερες πολιτισμικές δραστηριότητες των υποκειμένων (Κράουτς, 2006). 
Τα υποκείμενα, πλέον, δεν μιλάνε άλλο και δεν δρουν, παρά μόνο ακούν και βλέπουν, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται όλο και περισσότερο μιθριδατική η δημόσια σφαίρα. Επίσης, η 

τηλεόραση είναι το Μέσον που προτιμάται για να μεταδοθούν μηνύματα οιασδήποτε μορφής και 

περιεχόμενου στο ευρύ κοινό, ενώ οι εφημερίδες δεν διαβάζονται αν δεν έχουν μεγάλους και 

έγχρωμους πηχυαίους τίτλους. Στη δομή της δημόσιας σφαίρας, επομένως, υποχωρεί το κείμενο και 

ο λόγος σε σχέση πάντα με την εικόνα (Batliwala & Brown, 2006). Εκτός των άλλων αναφαίνεται 

ότι στα διάφορα συμβάντα κυριαρχούν οι εντυπώσεις. Πλέον, είναι διακριτό και σίγουρα κατανοητό 

ότι η δημόσια σφαίρα κατακλύζεται από ετερογενή χαρακτηριστικά που εγγίζουν όλο και 

περισσότερο τη μορφή της οπτικοποιημένης σφαίρας. Δεδομένων των συνθηκών αυτών, 

καταδεικνύεται ότι όλα τα υποκείμενα βρίσκονται ταυτόχρονα σε παρόμοια θέση, αφού 

παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα που το περιεχόμενο της θεματολογία τους δεν σέβεται και 

δεν ανταποκρίνεται στη νοημοσύνη τους, αλλά αντιθέτως, κατατείνει και στοχεύει στη διαρκή 

προσκόλλησή τους σ’ αυτά, μέσω της καταιγιστικής πρόταξης ωραιοποιημένων εικόνων και 

συγκεχυμένων/ατελών συνεπαγωγών (Navarro, 2006). Η αυστηρά εκλογικευμένη κριτική και 

επιλογή για τα καθέκαστα καθώς και για το υπάρχον και τρέχον status quo μέσω των εικόνων είναι 

άτοπη και, ως εκ τούτου, οδηγεί ουσιαστικά σε αδιέξοδο. Εν ολίγοις, διαπιστώνεται ότι όλα τα 

συμπεράσματα συγκλίνουν στο σημείο ότι τα μηνύματα που προσλαμβάνουν τα υποκείμενα από τα 

ΜΜΕ, υπόκεινται στην εικόνα των ατόμων που τα εκφέρουν και ελάχιστα έως καθόλου στο 

καθεαυτό περιεχόμενό τους (Edwards & Gaventa, 2001).   
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 Οι ταχέως εξελισσόμενες αλλαγές και καταστάσεις που έχουν επέλθει στο παγκόσμιο 

περιβάλλον, έχουν μετασχηματίσει άρδην το τοπίο στα ΜΜΕ, οδηγώντας ουσιαστικά τους 

ανθρώπους σε πλήρη πολιτισμικό και παιδευτικό αποπροσανατολισμό. Αυτή η εικόνα των ΜΜΕ, 

όμως, σήμερα,  έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Tα ΜΜΕ έως τώρα (ραδιόφωνο, τηλεόραση και έντυπος 

τύπος) πληροφορούσαν και εκπαίδευαν κριτικά και δημιουργικά τους πολίτες, μέσω της 

παρουσίασης πολυποίκιλων σε νόημα και μηνύματα εκπομπών και συζητήσεων. Το ιδιωτικό 

κεφάλαιο, εφεξής, έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει απρόσκοπτα και δίχως προσκόμματα σε αυτές 

τις αλλαγές, αποκομίζοντας παντελώς όλη τη μερίδα των οικονομικών, πολιτισμικών και πολιτικών 

ωφελειών. Απ’ την άλλη, τα επίσημα κράτη με τις κυβερνήσεις τους αδυνατούν να βρουν και να 

εξασφαλίσουν τις απαραίτητες επενδύσεις και τα κονδύλια που χρειάζονται για τις νέες και τεράστιες 

τεχνολογικές καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις (Blain & O’ Donnell, 2003). 
Τα Μέσα διαμέσου του επιτελικού τους ρόλου μεσοποιούν τις καταστάσεις. Εφεξής, στις 

σύγχρονες κοινωνίες της αβεβαιότητας και του κράματος ανάπτυξης και διεύρυνσης των κοινωνικών 

προσδοκιών και ανισοτήτων, υφίσταται ένα αίσθημα φόβου, που τα ΜΜΕ επικαλύπτουν με το 

επίχρισμα του κριτικού και εποπτικού τους ρόλου (Carey, 2005). Το είναι, δηλαδή η κατεξοχήν όψη 

του πραγματικού, αντικαθίσταται όλο και περισσότερο από το φαίνεσθαι. Η κατασκευή της 

«πραγματικότητας» ελέγχεται όλο και περισσότερο από τους ειδικούς και επαγγελματίες των 

δημόσιων σχέσεων της σύγχρονης βιομηχανίας των ΜΜΕ. Αυτοί εμπλέκονται στη διαχείριση της 

πληροφορίας και στο μετασχηματισμό και περιορισμό των διακυβευμάτων που παρουσιάζονται ως 

μηνύματα διαμέσου των εικόνων στα άτομα (Παπαθανασόπουλος, 2000). Με τη χρήση των Μέσων, 

οι βιομηχανίες διαμόρφωσης του πολιτισμού, φιλοτεχνούν ένα πέπλο συγκάλυψης των επιπτώσεων 

που δημιουργούν και επιφέρουν οι ίδιες. Στην ουσία, έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν την 

αθέατη πλευρά των πραγμάτων, χωρίς να καταστεί αντιληπτή από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, 

που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα δρώντα υποκείμενα (Beck, 1992). 
Με την έννοια αυτή, τα Μέσα συνιστούν ένα εμπροσθοβαρές εργαλείο των παγκόσμιων 

επιχειρήσεων, μέσω του οποίου επινοούνται και προωθούνται πολύ σημαντικές διεργασίες και 

αποφάσεις. Τα μαζικά Μέσα έχουν το now how ώστε να ελέγχουν τις συνειδήσεις των ατόμων μέσω 

της προώθησης κοινωνικών νεωτερισμών, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό τις ανθρώπινες 

συνειδήσεις (Chomsky, 1999). Αν και τα Μέσα παράγουν και επιτείνουν εν δυνάμει την απομόνωση, 

ασάφεια και σύγχυση των ενεργών υποκειμένων, από την άλλη, παραμένουν ένας μηχανισμός 

δυνητικής εποπτείας, ο οποίος δύναται να κατευθύνει τη δημοσιότητα εν σχέσει με διάφορες 

εκφάνσεις της. Οι συγκρούσεις, ιδεολογίες και συμμαχίες, εφεξής, υποσκελίζουν το πεδίο των 

καθεστηκώτων σχηματισμών και προλειαίνουν το έδαφος της εναργώς εξατομικευμένης κοινωνίας 

(Chalaby, 2005).  
Το συμβολικό και εικονικό περιβάλλον, με άλλα λόγια, συνιστά ένα συνδυασμό που 

αντικαθιστά τον παραδοσιακό και προσαρτάται ιδανικά στη λογική της νεωτερικότητας και του 

μεταμοντερνισμού. Υπό τη σκοπιά αυτή, τα Μέσα αποτελούν ένα προπέτασμα που εδράζει την 

πολιτισμική συνέχεια ομάδων και κοινοτήτων που έχουν απομακρυνθεί χωρικά από τον τόπο 

καταγωγής τους (Allan, 2005). Το συμβολικό περιεχόμενο των παραδόσεων, έτσι, εισέρχεται σε μια 

νέα φάση άρθρωσης και μετάδοσης μέσα από τα προϊόντα των ΜΜΕ, οδηγώντας τα υποκείμενα στον 

ενστερνισμό και στην υιοθέτηση νέων στάσεων, αξιών και πρακτικών, που τα απομακρύνουν από 

την καθεστηκυία πραγματικότητα. Συνεπώς, εμφανίζεται  ένα νέο φάσμα διαμεσολαβημένων 

συμβολικών μορφών που δεν σχετίζονται με τη διαπροσωπική αλληλόδραση. Οι νέες μορφές 

διαμεσολάβησης δεν συνδέονται αποκλειστικά με την υποχώρηση της διαπροσωπικής διάδρασης στο 

πλαίσιο της παράδοσης, αλλά συνιστούν ένα νέο μόρφωμα που τις καθιστά εξίσου αυθεντικές και 

σημαντικές όπως και τις παραδοσιακές που μεταδίδονται βάσει των διαπροσωπικών 

αλληλεπιδράσεων (Blumler & Gurevitch, 1982). 
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3. Η υπόρρητη συνύφανση των ΜΜΕ με τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης 

 Η τηλεόραση ως Μέσο ενημέρωσης αποφεύγει συστηματικά και ένσκοπα/εμπρόθετα να 

αναφερθεί με ουσιαστικό τρόπο στη ζώσα πραγματικότητα, τείνοντας να μετατρέπει ένα επουσιώδες 

μήνυμα και γεγονός σε εντυπωσιακό ή/και θεαματικό. Προφανώς με τη μορφή που λαμβάνει η 

παρουσίαση των διάφορων θεμάτων, δημιουργείται παθογένεια σε μια μερίδα ατόμων, αφού δίδεται 

έμφαση σε πράξεις βίας που ενεργοποιούν το θυμικό των ατόμων. Οι νέοι άνθρωποι, σήμερα, παρότι 

έχουν άλλη κουλτούρα σε σχέση με την προηγούμενη γενεά και, συν τοις άλλοις, διαθέτουν υψηλού 

επιπέδου τεχνολογικές δεξιότητες ώστε να χειρίζονται τα σύγχρονα ψηφιακά Μέσα προβολής και 

ενημέρωσης με επαγγελματική και τελέσφορη επιτηδειότητα, δεν διαθέτουν παρ’ όλα αυτά τη 

στοιχειώδη ικανότητα και δυνατότητα λόγω μη προσήκουσας εκπαίδευσης να επιλέγουν, να 

αντιδιαστέλλουν και να αξιολογούν –με κριτικο-ερμηνευτική σκέψη και λογική– τις αληθινές και 

ψευδείς ειδήσεις και πληροφορίες μέσα από ένα τεράστιο όγκο(Ferguson, 1989). 
Στη βάση των άνωθεν αναφορών και λεγομένων, διαπιστώνεται με ποιο τρόπο τα Μέσα, 

δημιουργούν συνεχείς αμφιβολίες και φόβους που εμφιλοχωρούν και φωλιάζουν στο ασυνείδητο και 
μαλακό υπογάστριο των υποκειμένων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται με ολοκληρωτικά 

δεσμευτικό τρόπο και μορφή ο έλεγχος και η χειραγώγηση των ενεργών πολιτών στη δημόσια ζωή 

και στην κοινωνία. Αναλυτικότερα, καθίσταται αντιληπτό και κατανοητό το πως οι απεικονίσεις των 

Μέσων λειτουργούν ως ένας μεγεθυντικός φακός που παρουσιάζει την πραγματικότητα ως χίμαιρα 

που εισδύει στις ψυχές των ανθρώπων, προκαλώντας τους μόνιμο τραύμα που αιμορραγεί και 

διευρύνεται συνεχώς με συγκεκριμένο τρόπο και μέθοδο (Friedman, 2005). Σε κάθε περίπτωση, ο 

μικρόκοσμος των Μέσων προσδιορίζεται βάσει της θέσης του στον ευρύτερο κόσμο και διέπεται από 

δικούς του νόμους. Εκτός των άλλων, αναφαίνεται ότι αυτός ο αυτόνομος κόσμος δεν δημιουργείται 

από εξωτερικούς παράγοντες, εξ ου και δεν καθορίζεται από αυτούς. Σε μέσες άκρες τα Μέσα 

συγκροτούν έναν αυτόνομο οργανισμό και πεδίο. Κοντολογίς τα Μέσα, επιβάλλουν τις απόψεις τους 

στο πολιτισμικό πεδίο και μεταλλάσσουν το χώρο του. Οι νόμοι των Μέσων αφορούν 

αντικειμενικοποιημένες σχέσεις που δε καθίστανται αντιληπτές από τα άτομα. Η δύναμη και ισχύς 

των Μέσων, προσδιορίζει και οριοθετεί υπό μία έννοια το σύγχρονο πολιτισμικό τοπίο και γίγνεσθαι. 

Η υφή και απόχρωση της συγκεκριμένης δύναμης δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά το κυριότερο 
συμβολική, γεγονός που τη χρήζει ταυτόχρονα ως μία δύναμη που είναι αφανής και υπόρρητα 

λειτουργική (Gitlin, 2002).  
Όσον αφορά τον τομέα της οριζόντιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθίσταται διακριτό 

ότι συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο το χώρο της 

επικοινωνίας και των ΜΜΕ (Schiller, 1993). Στο πλαίσιο των προηγούμενων αναφορών, φαίνεται 

να ξεκινούν γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’80 οι πρώτες μεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές, 

που κατέληξαν το 2000 στη μεγαλύτερη εξαγορά του 20ού αιώνα που χαρακτηρίστηκε η μητέρα 

όλων των εξαγορών. Η συγκεκριμένη εξαγορά αφορούσε την αγορά και συγχώνευση του πιο παλιού 

και μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου στον κλάδο της ψυχαγωγίας και επικοινωνίας της Time 
Warner, από μία σχετικά νεοφυή επιχείρηση στον κλάδο των υπηρεσιών του διαδικτύου, που ήταν η 

American Online. Με τον τρόπο αυτό, διαπιστώνεται πως οι ανάγκες της παγκόσμιας παραγωγής για 

την εξασφάλιση του αποδοτικού ανταγωνισμού, απαιτούν και χρειάζονται την απόλυτη συγκρότηση 

μιας πολιτισμικά ομοιογενοποιημένης αγοράς των οπτικοακουστικών προϊόντων και παράγωγών 

τους. Αντιθέτως από το ’80 και εντεύθεν παρατηρείται να αλλάζει άρδην το τοπίο, αφού στο χώρο 

του κλάδου αυτού εισέρχονται επιχειρήσεις με ένα ευρύ φάσμα πολλαπλής και πολυποίκιλης 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, όπως είναι η General Electric και η Sony (Jameson, 1991). 
Εφεξής, είναι πασιφανής και έκδηλη η αλληλεξάρτηση πολιτισμού και οικονομίας στο χώρο 

των ΜΜΕ. Λαμβανομένων υπόψη αυτών, αναφαίνεται ότι τα ΜΜΕ έχουν και χρησιμοποιούν τα 

δομικά χαρακτηριστικά μίας τυπικής γραφειοκρατικής οργάνωσης, με τελείως ορθολογικό και 

τελέσφορο τρόπο. Η επικοινωνία λειτουργεί και μεταδίδεται στα άτομα, ως μία μορφή κοινωνικής, 

οικονομικής και πολιτισμικής διαδικασίας. Εν συνεχεία αυτή η επικοινωνιακή διαδικασία 

μετατρέπεται σε ορθολογικοποιημένη εργασιακή διεργασία και πρακτική (Herman & McChesney, 
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1997). Τα ΜΜΕ είναι πια πανίσχυρες επιχειρήσεις που προσφέρουν στη γραφειοκρατία ένα 

προνομιακό περιβάλλον ανάπτυξης. Η σχέση των μελών της οργάνωσης που είναι ο τυπικός 

ορθολογισμός, αναπτύσσεται και διαχέεται μέσα στην ίδια την κοινωνία. Πέραν των άλλων, 

υφίσταται ένα κανονιστικό ήθος, που αγγίζει πλέον το σύνολο των συλλογικών σχέσεων, 

μετατρέποντας και μετασχηματίζοντας την ιδεολογία και τον πολιτισμό σε μύθο (Σεραφετανίδου, 

1987). Στη λογική αυτή, καταδεικνύεται ως συνεπαγωγή ότι τα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά των 

ΜΜΕ λειτουργούν όχι μόνο στο παραπάνω πλαίσιο, αλλά και ως τρόπος καθημερινής δράσης, 

σκέψης και πρακτικής των υποκειμένων, αναπαράγοντας και συντηρώντας τρόπους δημιουργίας και 

μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς (Franzen, 2002∙ Habermas, 1989). 
Στο πλαίσιο των άνωθεν αναφορών και αναλύσεων, παρατηρείται ότι η τεχνολογία 

κατευθύνεται από την πολιτισμική βιομηχανία, ενώ η τεχνολογική λογική είναι αυτή της εξουσίας. 

Υπό τη λογική αυτή, διαφαίνεται ότι η έννοια και το νόημα της επικοινωνίας, –λόγω του ότι 

βρίσκεται στο κέντρο των οικονομικών διακυβεύσεων– αποκτά μεγαλύτερη σημασία και διάσταση, 

επειδή αναπλάθει και αναδιαμορφώνει την επιστητή πραγματικότητα (Fiske, 1996). Τα ΜΜΕ στην 

ουσία, καλύπτουν την έλλειψη της σωστής γνώσης σχετικά με τον άνθρωπο και το τεράστιο έλλειμμα 

και κενό που παρατηρείται στην καθημερινότητά του, χρησιμοποιώντας στρατηγικές και πρακτικές 

που εδράζονται στην φιλοσοφία του εντυπωσιασμού. Διαπιστωμένα, πλέον, αποδεικνύεται ότι οι 

εικονικές προπαγάνδες εξασφαλίζουν τη συνοχή του συστήματος, μέχρι να εναντιωθούν στην αδικία 

της ίδιας της δημιουργίας τους. Με τρόπο αφανή και μορφή φαντασμαγορική, συνεπώς, η 
μεταμοντέρνα κοινωνία έχει μετατραπεί και καταστεί παντελώς επιφανειακή (McChesney, 1997). 

4. Η κυριαρχία των ΜΜΕ στο παγκόσμιο πολιτισμικό πεδίο 

Η ανάπτυξη των ΜΜΕ παρείχε τη δυνατότητα στους απανταχού φορείς δράσης για εύκολη 

πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό, μπόρεσαν να απομακρυνθούν και να 

αποστασιοποιηθούν από το συμβολικό και εννοιοδοτικό περιεχόμενο της διαπροσωπικής τους 

διάδρασης και διεπίδρασης, όπως επίσης και από τις κυρίαρχες εξουσιαστικές μορφές των πρακτικών 

και λειτουργιών της καθημερινότητάς τους, αφού άρχισαν να γνωρίζουν για τους άλλους. Αυτοί οι 

άλλοι που μπορεί να ήταν πραγματικοί ή φαντασιακοί, υποσκέλιζαν τα όρια της καθημερινής τους 

πραγματικότητας και επεκτείνονταν πέρα από την προσωπική τους σφαίρα. Με την εμφάνιση των 
συγκεκριμένων δικτύων, εν προκειμένω, άρχισε να εκλείπει το διαπροσωπικό στοιχείο από τη φύση 

των υποκειμένων. Βάσει των προρρηθέντων, διαπιστώνεται ότι με το πέρασμα του χρόνου οι 

άνθρωποι άρχισαν να αποκτούν την ικανότητα να έχουν βιώματα και εμπειρίες, για διάφορα 

φαινόμενα και γεγονότα μέσω της επικοινωνίας (Μάλγκαν, 1999). 
Με την ταυτόχρονη εμφάνιση της βιομηχανικής ανάπτυξης και των σύγχρονων νεωτερικών 

κοινωνιών, ως εκ τούτου, σήμανε το οριστικό τέλος των διάφορων μεταφυσικών και παραδοσιακών 

κοσμοαντιλήψεων και παραδοχών. Ο τελετουργικός χαρακτήρας της πρακτικής πτυχής της 

καθημερινότητας, δεν υφίσταται πλέον. Συν τοις άλλοις, παρατηρείται ότι και οι παραδόσεις 

αλλάζουν μορφή, καθότι το συμβολικό περιεχόμενο της παράδοσης εισδύει και εγγράφεται στα μέσα 

επικοινωνίας (Ετζιόνι, 1999). Με την εμφάνιση του καπιταλισμού, συνεπώς, εξασθενεί το 

θρησκευτικό στοιχείο των πεποιθήσεων και πρακτικών που χαρακτηρίζει τις πρώιμες κοινωνίες και 

αναδύεται ο ορθολογισμός και η εκλογίκευση της αποτελεσματικής δράσης. Υπό το πρίσμα αυτό, τα 

υποκείμενα άρχισαν να διαμορφώνουν την έννοια του εαυτού και των δυνατοτήτων τους, διαμέσου 

της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης και της διάχυσης των συμβολικών αγαθών μέσα από τα ΜΜΕ, 

διαμορφώνοντας έτσι μία συνεκτική ταυτότητα (Giddens, 1990). 
Εφεξής, η εικόνα του αγαθού θεωρείται σημαντικότερος παράγοντας από το ίδιο προς πώληση 

αγαθό για την επίτευξη των μέγιστων κερδών. Πρώτη η εταιρεία Nike, φροντίζει οι καταναλωτές να 

πιστεύουν πρώτα σ’ αυτήν και στα ειλικρινή της κίνητρα και, κατόπιν στην αγορά των προϊόντων 

της. Σαφώς η συγκεκριμένη πρακτική, καταδεικνύει ότι η εταιρεία λειτουργεί περισσότερο ως ένα 

πολιτισμικό και πολιτικό μόρφωμα και λιγότερο ως μία εταιρεία αθλητικών ειδών. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της άνωθεν παραδοχής, επίσης, συνιστούν οι κορυφαίοι αθλητές οι 
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οποίοι αποκομίζουν τα περισσότερα χρήματά τους από τις διαφημίσεις και απειροελάχιστα από τις 

αθλητικές τους επιδόσεις (Garnham, 1990). Με την παγκοσμιοποίηση των Μέσων, μεταδίδεται και 

εισχωρεί μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας το μήνυμα της προσωπικότητας –τόσο της εταιρείας όσο 

και των αθλητών– στους καταναλωτές ανά τον κόσμο. Όλα αυτά συνιστούν μία αναγκαία και βασική 

προϋπόθεση και συνθήκη, ώστε να εξασφαλίζει η εταιρεία την αέναη προβολή του εμπορικού της 

σήματος και εικόνας μέσω των αθλητών που την εκπροσωπούν σε παγκόσμιο επίπεδο (Μπάρμπερ, 

1998). 
  Τα προγράμματα των ΜΜΕ και οι διαφημίσεις συνυφαίνονται αναπόδραστα μεταξύ τους με 

σχέση αμφίδρομη. Ο αριθμός των τηλεθεατών που παρακολουθούν συγκεκριμένες εκπομπές που 

προβάλλουν ένα προκατασκευασμένο και προκαθορισμένο είδος μηνυμάτων και πληροφοριών, 
άλλωστε, συνιστά το κριτήριο της επιτυχίας των προγραμμάτων αυτών και όχι η καθεαυτή αξία του 

περιεχομένου τους. Με την έννοια αυτή, σημειώνεται ότι τα ΜΜΕ μετέρχονται δυναμικά και 

κατακλυσμιαία εν είδει ιδεοθύελλας, οιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτουν στη φαρέτρα των 

προγραμμάτων τους, για να προσελκύουν την προσοχή του κοινού. Όπως διατείνονται, εξάλλου, οι 

Herman και Chomsky (1988) με πολύ ξεχωριστό τρόπο, η επιρροή της κυρίαρχης ιδεολογίας συνιστά 

ένα από τα πέντε «φίλτρα» που μετέρχονται τα Μέσα προκειμένου να καθορίζουν την ύλη τους και 

το είδος των μηνυμάτων που εκπέμπουν προς το κοινό (Gurevitch & Levy, 1990).  

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις  

Στις σύγχρονες μετανεωτερικές κοινωνίες, εφεξής, επικρατούν τα χαρακτηριστικά του μαζικού 

πολιτισμού που χρωματίζουν και ενδύουν όλους τους πολιτισμούς ομοιογενώς. Λαμβανομένων 

υπόψη των συνθηκών της παγκόσμιας παραγωγής, κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ και αναγκαία η 
συγκρότηση και λειτουργία μίας ομογενοποιημένης πολιτισμικά αγοράς των οπτικοακουστικών 

προϊόντων, προκειμένου –να εξασφαλιστεί ο αποδοτικός ανταγωνισμός– με απώτερο σκοπό και 

στόχο την αποκόμιση τεράστιων οικονομικών κερδών για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς των 

ΜΜΕ. Στα διάφορα κατ’ ευφημισμό «δημοκρατικά κράτη» το τελευταίο διάστημα, επίσης, 

παρατηρείται να υφίστανται ανάλογοι μηχανισμοί πίσω από τις ασκούμενες πιέσεις, με στόχο τη νέα 

περιθωριοποίηση της δημόσιας τηλεόρασης προς όφελος των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που 

ανήκουν στα τεράστια πολυεθνικά δίκτυα. 
Η πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει τη Δύση, υπό τη λογική αυτή, δεν χρησιμοποιείται 

σίγουρα, για να βελτιώσει τα δομικά στοιχεία του πολιτισμού και να υποστηρίξει την πνευματική 

πρόοδο των κοινωνιών. Οι κοινωνίες με την έννοια αυτή, καθίστανται ευάλωτες, διαρρηγνύουν τον 

πολιτισμικό τους ιστό, αμβλύνουν ολοκληρωτικά τις πολιτισμικές τους αντιστάσεις και χάνουν τη 

συνοχή τους. Το καπιταλιστικό σύστημα δεν επιθυμεί να υφίστανται συγκροτημένες προσωπικότητες 

και χειραφετημένοι πολίτες, αλλά καθοδηγούμενες μάζες που ενδιαφέρονται μόνο για την κάλυψη 

χωρίς (κρίση και στοχασμό) των κίβδηλων καταναλωτικών τους αναγκών και επιθυμιών. Η δημόσια 

σφαίρα των σύγχρονων κοινωνιών και η ζωή των πολιτών της, προφανώς, επηρεάζεται από τις 

οικονομικές σχέσεις και τα υλικά αγαθά που αναπτύσσονται υπό την πιστή εφαρμογή των μεθόδων 

του καπιταλιστικού συστήματος που χρησιμοποιεί ως τελέσφορο εργαλείο τα ΜΜΕ. 
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Σύγχρονες τεχνολογίες, δίκτυα, μέσα και πρακτικές 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ FACEBOOK 
 

Ασαργιωτάκη Ανδρονίκη 
Πληροφορικός - MSc Graphic Arts & Multimedia 

Περίληψη  

 Το άρθρο αυτό πραγματεύεται την προβολή και διαφήμιση μικρών ξενοδοχειακών μονάδων 

της Κρήτης μέσα από το Facebook. Στόχος είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων του εργαλείου 

Facebook για την προβολή και τη διαφήμιση των αυτών των επιχειρήσεων. Αρχικά επιχειρείται  

θεωρητική επισκόπηση στα κοινωνικά δίκτυα και στην εφαρμογή τους στον κλάδο της φιλοξενίας. 
Ακολουθεί το ερευνητικό μέρος κατά το οποίο διεξήχθη ποσοτική έρευνα μέσω δομημένης 

παρατήρησης στις σελίδες του Facebook των ξενοδοχειακών μονάδων. Μέσω των αποτελεσμάτων 

διαπιστώθηκε ο βαθμός που χρησιμοποιείται το Facebook, οι μέθοδοι και ο βαθμός των μεθόδων που 

χρησιμοποιείται η σελίδα στο Facebook ως μέσο προβολής. Οι προωθητικές ενέργειες που 
εφαρμόζονται από αυτές τις επιχειρήσεις και η αποδοτικότερη με βάση την αλληλεπίδραση των 

χρηστών. Τα αποτελέσματα της έρευνας προσθέτουν πρακτική αξία στον κλάδο της φιλοξενίας και 

λειτουργούν ως αρωγοί στην εύστοχη επιλογή μεθόδων προβολής και διαφήμισης. Μελλοντικά 

αξίζει να μελετηθεί συνδυαστικά το περιεχόμενο των προωθητικών μηνυμάτων με τις μεθόδους 

προβολής. 
 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικά δίκτυα, ξενοδοχεία, Facebook, viral marketing, διαφήμιση, e-WOM 
 

1. Εισαγωγή 

Στα κοινωνικά δίκτυα η συμπεριφορά των χρηστών είναι ενεργή και αφιερώνουν όλο και 

περισσότερο χρόνο σε αυτά (Vaičiukynaitė & Gatautis, 2018). Οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια των 

ταξιδιών ξοδεύουν πέντε φορές περισσότερο χρόνο στο Facebook, παρά σε άλλες εφαρμογές και 

ιστότοπους που σχετίζονται με ταξίδια και κατ΄ επέκταση με τη διαμονή τους (“Facebook Business 

insights,” 2019). 
Η προβολή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει να αποτελεί μέρος των στρατηγικών 

προώθησης. Οι στρατηγικές προώθησης είναι οι μέθοδοι που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση για να 

επιτύχει τους διαφημιστικούς στόχους που έχει θέσει. Αυτό μπορεί εξασφαλιστεί με την πάροδο του 

χρόνου και την εμπειρία που αποκτά από την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών, μέσω 

πειραμάτων χρήσης βασισμένα σε μακροχρόνια και προσεκτικά σχεδιασμένα στοιχεία επικοινωνίας 

τα οποία ενσωματώνει στη γενική εκστρατεία που ακολουθεί. Ο σχεδιασμός μιας προωθητικής 

ενέργειας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα βήματα, τα οποία 

είναι:  

• Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων για την παρουσία και την προβολή μιας επιχείρησης  
• Επιλογή των κατάλληλων κοινωνικών δικτύων 
• Επιλογή συγκεκριμένων ενεργειών και της στρατηγική του περιεχομένου των ψηφιακών 

μέσων 
• Παρακολούθηση, μετρήσεις και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
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Σε παγκόσμια κλίμακα το Facebook έχει μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό, αυτό το καθιστά 

σημαντικό εργαλείο μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα θεωρείται το πληρέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης 

σε λειτουργίες (Tuten & Solomon, 2016). Παρέχει μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών και υπηρεσιών που 

καλύπτει όλους τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ χρηστών και επιχειρήσεων. 
Στη δημοσίευση αυτή διερευνάται μέσα από τη δομημένη παρατήρηση ο βαθμός που  

χρησιμοποιείται το Facebook για την προβολή και τη διαφήμιση μικρών ξενοδοχειακών μονάδων 

που βρίσκονται στην Κρήτη. Οι μέθοδοι προβολής που επιλέγονται και ποια είναι η αποδοτικότερη 

με βάση την αλληλεπίδραση των χρηστών. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η προβολή ξενοδοχειακών μονάδων μέσα από το Facebook 

Μέσω του Facebook μπορούν να πραγματοποιηθούν στοχευμένες προωθητικές ενέργειες και 

ένα πλήθος μεθόδων προβολής και διαφήμισης που μπορούν να σταθούν μόνες τους ή σε συνδυασμό 

με άλλες μορφές προβολής.  
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά το Facebook έχουν περισσότερες διαδραστικές 

λειτουργίες σε σχέση με άλλα κανάλια επικοινωνίας του διαδικτύου, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή 

των χρηστών οι οποίοι δημιουργούν/μεταδίδουν περιεχόμενο. Η αμεσότητα στην επικοινωνία και 

την πληροφόρηση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μέσου. Τα άμεσα μηνύματα 

δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αποκτούν τις πληροφορίες που χρειάζονται σε πραγματικό 

χρόνο (Kessler, 2010).  
Στο κομμάτι της οργάνωσης των ταξιδιών και στην αναζήτηση ξενοδοχειακών μονάδων τα 

κοινωνικά δίκτυα έχουν εξέχουσα θέση. Ένα λόγος είναι γιατί οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να 

αναζητούν πληροφορίες από άλλους χρήστες που μπορεί να είναι γνωστοί τους ή άνθρωποι από όλο 

τον κόσμο που δεν τους γνωρίζουν (Pan, MacLaurin, & Crotts, 2007; Sparks & Browning, 2011). 
Έτσι η πληροφόρηση θεωρείται αξιόπιστη γιατί είναι αμερόληπτη αφού προέρχεται από χρήστες και 

όχι μόνο από επιχειρήσεις. Εν αντιθέσει με έναν ιστιότοπο που ανήκει στα ιδιόκτητα μέσα μιας 

επιχείρησης και παρέχει φιλτραρισμένες πληροφορίες που μεροληπτούν προς όφελος της 

(Πασχόπουλος, 2010). 
Ταυτόχρονα, η σελίδα στο Facebook αποτελεί πηγή πληροφοριών για την γνωριμία με το 

ξενοδοχείο μέσω της οποίας πραγματοποιείται προσέλκυση «οπαδών» που θα μεταδίδουν κι εκείνοι 

πληροφορίες. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν έχουν την τάση να μοιράζονται τις εμπειρίες που 

αποκτούν από ένα ταξίδι στα κοινωνικά δίκτυα κάνοντας την γνωστή σε ένα μεγάλο πλήθος χρηστών. 

Η συμπεριφορά τους αυτή συνιστά το ιογενές μάρκετινγκ (viral marketing). Από τη μεριά των 

επιχειρήσεων κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού με σκοπό την διατήρηση 

ενεργής ηλεκτρονικής παρουσίας, καθώς και την έγκαιρη διαχείριση δημοσιεύσεων και απαντήσεων 

σε ερωτήσεις ή τυχόν σχόλια των χρηστών (Hsu, 2012). 
Μέσω του ιογενούς μάρκετινγκ οι επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιούν προωθητικές 

ενέργειες όπως διαγωνισμούς, εκδηλώσεις ή ανταμοιβές για τους χρήστες της σελίδας ενώ 

ταυτόχρονα μπορούν να αυξήσουν την αλληλεπίδραση με αυτούς για να γίνει ταχύτερη η διάδοση 

του μηνύματος και να ενισχυθεί η αγοραστική πρόθεση. 
Τέλος, τo Facebook είναι ένα ισχυρό εργαλείο, διότι διαθέτει χρήσιμες πληροφορίες για την 

επιχείρηση ενώ ταυτόχρονα την προβάλλει. Πέρα από το προβαλλόμενο περιεχόμενο προσφέρεται 

ακόμη ένα πλεονέκτημα στις ξενοδοχειακές μονάδες, το οποίο είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης 

κρατήσεων μέσα από τη σελίδα. Τα κοινωνικά δίκτυα κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ώθηση των 

χρηστών στην πραγματοποίηση απευθείας κρατήσεων (Revinate, 2012). 

2.2 Μεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα έρευνα τελέστηκε μετά το ερευνητικό κενό που διαπιστώθηκε σε έρευνες που 

αφορούν την προβολή και διαφήμιση επιχειρήσεων μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Για τη συλλογή 
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των απαραίτητων δεδομένων διεξήχθη έρευνα με άμεση δομημένη παρατήρηση, στην οποία 

συμμετείχαν οι ξενοδοχειακές μονάδες που διέθεταν 20-30 δωμάτια και βρίσκονται στην Κρήτη. Η 

Κρήτη διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα συγκεντρώνοντας 

περισσότερες από 1600, σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος31. 
Για την εύρεση των ξενοδοχειακών μονάδων χρησιμοποιήθηκε η επίσημη ιστοσελίδα από το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και είναι 

νομοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα τουρισμού. Η επιλογή του έγινε με γνώμονα την 

αξιοπιστία για τα στοιχειά που έπρεπε να συλλεχθούν για την έρευνα.  
Τα κριτήρια για την παρατήρησης επιλέχθηκαν από την έρευνα «"Like" and "Check-in": How 

hotels utilize Facebook as an effective marketing tool» των Phelan, Chen, & Haney (2013) και 

προσαρμόστηκαν στο σκοπό της.  
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις ιστοσελίδες των ξενοδοχειακών μονάδων 

για να εντοπιστούν οι σελίδες Facebook που ανήκουν στην κατοχή τους. Σε πολλές σελίδες υπήρχε 

Facebook social Plugins32 για μετάβαση στη σελίδα. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε Facebook 
social Plugins στην ιστοσελίδα ή δεν υπήρχε ιστοσελίδα των επιχειρήσεων, διεξήχθη αναζήτηση 

μέσω της πλατφόρμας του Facebook για τον εντοπισμό τους. Η αναζήτηση έγινε με βάση την 

επωνυμία της εκάστοτε ξενοδοχειακής μονάδας. Οι ξενοδοχειακές μονάδες για τις οποίες η 

αναζήτηση δεν απέδωσε αποτελέσματα δεν συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Τέλος, ακολούθησε η 

συστηματική καταγραφή των πληροφοριών που είχε οριστεί για αυτή την έρευνα και η εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων.  
Χρησιμοποιήθηκε Δείγμα Μη Πιθανότητας με την τεχνική της Υποκειμενική Δειγματοληψίας. 

Ο πληθυσμός για την έρευνα μέσω της παρατήρησης είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη 

που διαθέτουν 20-30 δωμάτια. Οι δειγματικές μονάδες επελέγησαν βάσει ορισμένων 

χαρακτηριστικών που είναι οι παρακάτω: 

• Η ύπαρξη επίσημης σελίδας στο Facebook 
• Ο αριθμός των δωματίων, οι ξενοδοχειακές μονάδες πρέπει να διαθέτουν 20-30 δωμάτια 
• Η τοποθεσία, οι ξενοδοχειακές μονάδες πρέπει να λειτουργούν στην Κρήτη 
• Η ύπαρξη ιστοσελίδας για την επιχείρηση 
• Η πραγματοποίηση δημοσίευσης μέσα στο χρονικό διάστημα 1/1/2019-30/4/2019 

2.3 Αποτελέσματα έρευνας 

Στο σημείο αυτό παραθέτονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρατήρηση τα 

οποία απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που ακολουθούν. 
Ε1. Κατά πόσο το Facebook χρησιμοποιείται ως εργαλείο προβολής και διαφήμιση των 

ξενοδοχειακών μονάδων που διαθέτουν 20-30 δωμάτια και βρίσκονται στην Κρήτη; 
Από τις 1601 ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη αυτές που διέθεταν 20-30 δωμάτια 

αντιστοιχούν σε 295 και είναι ο πληθυσμός για την παρούσα έρευνα.  
Διαπιστώθηκε ότι 57% των ξενοδοχειακών μονάδων με 20-30 δωμάτια στην Κρήτη είχε 

επίσημη σελίδα στο Facebook. Συνεπώς 57% είναι η απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα. Στην 

έρευνα των Phelan, Chen, & Haney (2013) το ποσοστό των ξενοδοχείων που είχαν σελίδα 

αντιστοιχούσε σε ποσοστό 88%.   
Από τις 295 ξενοδοχειακές μονάδες οι 168 διέθεταν επίσημη σελίδα στο Facebook.  

Από τις 168 οι 154 είχαν επίσημη ιστοσελίδα για την επιχείρηση που είναι προϋπόθεση ώστε να 

συμμετέχουν στην παρούσα έρευνα. Από τις 154  σελίδες  οι 72 πραγματοποίησαν έστω και μια 

δημοσίευση στο έτος 2019 εντός του διαστήματος 1/1/2019 έως 30/4/2019. Συνεπώς, 72 

ξενοδοχειακές μονάδες είναι το δείγμα για την παρούσα έρευνα. 

 
31http://www.grhotels.gr/GR/Pages/default.aspx 
32Το Facebook έχει δημιουργήσει πρόσθετα για τις ιστοσελίδες (plugins) τα οποία τις συνδέουν με το Facebook 

 

http://www.grhotels.gr/GR/Pages/default.aspx
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Στη συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα. 
 
Ε2. Με ποιους τρόπους και σε τι βαθμό χρησιμοποιούν τη σελίδα του Facebook για την 

προβολή τους; 
Οι τρόποι προβολής μπορούν να ομαδοποιηθούν στις γενικές κατηγορίες: 

• Η σελίδα της επιχείρησης ως μέσο προβολής για την πληροφόρηση των χρηστών  
• Η προβολή μέσα από τη σελίδα που προκύπτει από τη διάδραση του χρήστη 

Οι Phelan, Chen & Haney (2013) αναφέρουν ότι οι χρήστες χρησιμοποιούν το Facebook σε 

τρεις φάσεις. Αυτές είναι, κατά τη διαδικασία επιλογής ξενοδοχείων για τη διαμονή τους, κατά τη 

διάρκεια της διαμονής τους και μετά τη διαμονή. Στην πρώτη φάση χρησιμοποιείται για την 

αναζήτηση πληροφοριών. Η ικανοποίηση από την ακρίβεια, την ποιότητα και το πλήθος των 

παρεχόμενων πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την πρόθεση αγοράς δυνητικών 

πελατών.  
Οι σελίδες των ξενοδοχειακών μονάδων που παρατηρήθηκαν παρείχαν αρκετές πληροφορίες. 

Συγκεκριμένα, όλες ανέφεραν τη διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας, το 86% ανέφερε και την 

ηλεκτρονική διεύθυνση της επίσημης ιστοσελίδας του.  
Η αναφορά της επίσημης ιστοσελίδας του ξενοδοχείου είναι σημαντική διότι αποτελεί ακόμη 

ένα μέσο πληροφόρησης για την επιχείρηση ενώ παράλληλα είναι και σημείο πώλησης (Middleton, 
Fyall, Morgan, & Ranchhod, 2009). Επιπλέον, με τη μετάβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα, 

αυξάνεται το traffic και ανεβαίνει στην κατάταξη των αποτελεσμάτων της Google. 
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι το 68% των ιστοσελίδων περιείχαν Facebook social plugins. Ο 

λόγος που χρησιμοποιούν το Facebook social plugins είναι για να μεταφέρονται εύκολα οι επισκέπτες 

της ιστοσελίδας στη σελίδα του Facebook. 
Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι στο 86% των επιχειρήσεων η επωνυμία της επιχείρησης ήταν 

ταυτόσημη στον επίσημο ιστιότοπο της και στο Facebook. Ενώ το 14% διέφερε μερικώς, το γεγονός 

αυτό μπορεί να δυσκολέψει τους χρήστες να εντοπίσουν τη σελίδα στο Facebook.  
Η πλειοψηφία (82%) παρείχε στους χρήστες την επιλογή «Λήψη οδηγιών» ώστε να μπορεί ο 

χρήστης να εντοπίσει εύκολα την ακριβής τοποθεσία της επιχείρησης ή ακόμα και να φτάσει έως 

εκεί με τη χρήση GPS. Επίσης, το 71% των σελίδων συμπεριλάμβανε ενημέρωση προς το κοινό για 

το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης.   
Στη συνέχεια παρατηρήθηκε η φωτογραφία προφίλ της επιχείρησης στη σελίδα της. Ένα από 

τα χαρακτηριστικά των σελίδων για τις ξενοδοχειακές μονάδες όπως αναφέρει ο Hsu, Y. L. (2012) 

είναι η φωτογραφία που επιλέγεται να χρησιμοποιείται στο προφίλ της σελίδας. Σε κάποιες 

περιπτώσεις επιλέγεται το λογότυπο της επιχείρησης ενώ σε κάποιες άλλες επιλέγεται φωτογραφία 

που απεικονίζει σημείο ή σκηνή του ξενοδοχείο. Η επιλογή του λογότυπου για φωτογραφία προφίλ 

ενδυναμώνει τη φήμη, αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης και αποτελεί ένα διακριτικό 

χαρακτηριστικό που τη διαχωρίζει από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αντίθετα, η φωτογραφία που 

απεικονίζει κάποιο σημείο ή σκηνή από το ξενοδοχείο μπορεί να προσελκύσει χρήστες αλλά δεν 

Προσδίδει επιπλέον διακριτικό χαρακτηριστικό για να ξεχωρίσει (Hsu, 2012). Στην έρευνα μόλις το 

40% είχε για φωτογραφία προφίλ το λογότυπο της επιχείρησης. 
Τα πολυμεσικά στοιχεία, όπως εικόνες και βίντεο, που μπορούν να προβληθούν σε μια σελίδα 

για την προώθηση και παρουσίαση της επιχείρησης αποτελούν μια από τις πιο αποτελεσματικές 

μεθόδους προβολής για την προσέλκυση νέων πελατών. Η παρουσίαση εικόνων και βίντεο επιτρέπει 

στο ξενοδοχείο να προβάλλει τα χαρακτηριστικά του και να ξεχωρίζει μεταξύ των ανταγωνιστών του 

στην αγορά (Phelan, Chen, & Haney, 2013).  
Όλες οι σελίδες του Facebook των ξενοδοχείων είχαν δημοσιεύσει στη σελίδα τους συλλογές 

φωτογραφιών σε άλμπουμ, ενώ βίντεο είχε δημοσιευθεί από ένα ποσοστό 58%. Οι περισσότερες 

φωτογραφίες είχαν δημοσιευθεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, όμως ένα μεγάλο ποσοστό των 
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ξενοδοχειακών μονάδων (74%) είχε χρησιμοποιήσει συσκευή smartphone για την ανάρτηση 

φωτογραφιών. 
Το 17% των ξενοδοχείων είχε αναρτήσει φωτογραφίες από άλλο κοινωνικό δίκτυο (Instagram) 

και στο 72% των σελίδων είχαν δημοσιευθεί φωτογραφίες από πελάτες. Γεγονός που δείχνει την 

εμπλοκή και την αλληλεπίδραση των χρηστών με τις σελίδες αυτές. Το περιεχόμενο αυτό σύμφωνα 

με τους Tuten & Solomon (2016) εντάσσεται στη ζώνη της κοινωνικής δημοσίευσης και είναι 

οργανικό γιατί δημιουργήθηκε και δημοσιεύθηκε από τους χρήστες με εσωτερική υποκίνηση. Καθώς 

και η πειστικότητα του είναι αυξημένη για τους άλλους χρήστες. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σε 

μεγάλο βαθμό προωθητικές ενέργειες με φωτογραφίες και βίντεο γνωρίζοντας ότι το υλικό αυτό 

μπορεί να προσελκύσει τους χρήστες και να αυξήσει το βαθμό ικανοποίησης τους από την επίσκεψη 

των σελίδων τους. Είναι πολύ σημαντική η επιλογή των κατάλληλων μέσων γιατί το 80% των 

πληροφοριών που μπορεί να αφομοιώσει κάποιος μέσω των αισθήσεων είναι οπτικό (Morton, 2010). 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο γραφήματα, της παρούσας έρευνας και της έρευνας των 

Phelan, Chen, & Haney (2013) που περιέχουν τις πληροφορίες για τις ξενοδοχειακές μονάδες που 

προβάλλουν οι επίσημες σελίδες στο Facebook για το δείγμα της έρευνας καθώς και το ποσοστό 

χρήσης από τις σελίδες.  
 

 
 

Γράφημα 1 Προβαλλόμενες πληροφορίες 

για τις ξενοδοχειακές μονάδες στις σελίδες του Facebook 
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Γράφημα 2 Από την έρευνα των Phelan, Chen, & Haney (2013) Προβαλλόμενες  

πληροφορίες για τις ξενοδοχειακές μονάδες στις σελίδες του Facebook 

Ο Hsu (2012) αναφέρει ότι η σελίδα στο Facebook είναι ένα σημείο ευρείας πληροφόρησης, 

που ο χρήστης μπορεί να συλλέξει ένα πλήθος πληροφοριών για την επιχείρηση που θα τον βοηθήσει 

να κάνει την επιλογή του. Τόσο οι διαδικτυακοί τόποι ξενοδοχείων, όσο και οι ιστότοποι κοινωνικής 

δικτύωσης προσφέρουν μια πληθώρα πληροφοριών και θεωρούνται μέρος μιας ολοκληρωμένης  

στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο (Phelan et al., 2013). Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από 

τους Rong, Li, και Law (2009) προτείνεται στις επιχειρήσεις ξενοδοχειακών μονάδων να δίνουν βάση 

στην παροχή επαρκών πληροφοριών στη σελίδα τους για τη διευκόλυνσης της ενημέρωσης των 

πελατών, επειδή αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα πιο σημαντικά για τους χρήστες ώστε να  

πραγματοποιήσουν μια κράτηση (Rong, Li, & Law, 2009). 
Ακολουθεί η προβολή μέσα από τη σελίδα που προκύπτει από τη διάδραση του χρήστη με τη σελίδα. 

Βασιζόμενοι στην έρευνα των Phelan, Chen & Haney (2013) ως προς την διάδραση των 

χρηστών στις σελίδες του Facebook παρατηρήθηκαν τα στοιχεία που ακολουθούν. 
Όλες οι σελίδες διέθεταν χρήστες που τους αρέσει η σελίδα και χρήστες που την ακολουθούν. 

Κατά μέσο όρο το πλήθος των χρηστών που τους αρέσει η σελίδα ανερχόταν σε 868 και το πλήθος 

των χρηστών που ακολουθούν τη σελίδα φτάνει τους 869. Το πλήθος των «χρηστών που τους αρέσει 

η σελίδα» και των «ακολούθων» επηρεάζει το βαθμό διάδοσης μιας προωθητικής ενέργειας. Όσο 

μεγαλύτερος ο βαθμός τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει το προωθητικό μήνυμα να φτάσει σε 

περισσότερους αποδέκτες. Όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο μιας σελίδας του 

Facebook οι φίλοι τους έχουν τη δυνατότητα να δουν αυτή την αλληλεπίδραση στη ροή των 

ενημερώσεων τους, έτσι οι επιχειρήσεις μπορούν να προσεγγίσουν ένα μεγάλο κοινό από τους φίλους 
του κάθε χρήστη-μέλους της σελίδας. Είναι ένα δυνητικό κοινό που μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε 

πλήθος από τους υπάρχοντες «χρήστες που τους αρέσει η σελίδα» και τους «ακόλουθους» 

αυξάνοντας την ηλεκτρονική διάδοση από στόμα σε στόμα (e-WOM) (Lipsman, Mudd, Aquino, & 
Kemp, 2012). 

Οι 55 ξενοδοχειακές μονάδες είχαν κριτικές στην επίσημη σελίδα στο Facebook και είχαν 

βαθμολογηθεί με Μ.Ο. 4.8/5. Οι βαθμολογίες αυτές προκύπτουν κατά Μ.Ο. από 39 άτομα. Οι 

κριτικές αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων μεταξύ των καταναλωτών 

ανεξάρτητα από το αν είναι θετικές ή αρνητικές. Για τις ξενοδοχειακές μονάδες που είναι λιγότερο 
δημοφιλείς, όπως αυτές που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, οι κριτικές έχουν μεγαλύτερη 

επιρροή στους καταναλωτές συγκριτικά με τις κριτικές σε δημοφιλείς ξενοδοχειακές μονάδες για τις 

οποίες οι καταναλωτές έχουν ήδη διαμορφώσει γνώμη (Vermeulen & Seegers, 2009).  
Στο 85% των σελίδων στο Facebook οι χρήστες είχαν κοινοποιήσει την παρουσία τους στην 

επιχείρηση. Σύμφωνα με τους Phelan, Chen & Haney το «Check-in» είναι η «Δεύτερη φάση» που οι 

χρήστες χρησιμοποιούν το Facebook και είναι φάση κατά τη διαμονή. Μέσα από το «Check-in» η 
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επιχείρηση προβάλλεται στο δίκτυο των χρηστών και παράλληλα στην ίδια της τη σελίδα αυξάνεται 

ο αριθμός των ατόμων που έχουν κοινοποιήσει την παρουσία τους, δείχνοντας έτσι την επιλογή που 

έκαναν για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. 
Μεταξύ των άλλων παρατηρήθηκε, ότι όλες οι σελίδες διέθεταν κουμπιά προτροπής για τους 

χρήστες. Όλες προέτρεπαν του χρήστες να στείλουν μήνυμα, μέσω του αντίστοιχου κουμπιού. Ενώ 

το 47% διέθετε και κουμπί προτροπής «Κάντε κράτηση τώρα» που προτρέπει τους χρήστες να 
πραγματοποιήσουν αγορά, επιδιώκοντας τη μετατροπή των επισκεπτών της σελίδας σε πελάτες. 

Σύμφωνα με την έρευνα της ViSenze (2017) το 80% των ερωτηθέντων δεν πραγματοποίησε ποτέ 

αγορά από το κουμπί προτροπής για αγορά (“ViSenze Finds Three in Four Consumers Are Inspired 

to Make Purchases by Image and Video Content,” 2017). 
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι μόνο το 22% των σελίδων αξιοποίησαν τη δυνατότητα που παρέχει 

το Facebook για τα ξενοδοχεία, να μπορούν να πραγματοποιούν κρατήσεις δωματίων μέσα από τη 

σελίδα τους στο Facebook. 
Επιπρόσθετα, οι δημοσιεύσεις που πραγματοποίησαν οι ξενοδοχειακές μονάδες στις σελίδες 

τους, στην πλειοψηφία (65%) είναι στην Αγγλική. H Αγγλική είναι η αποδεκτή διεθνής γλώσσα και 

ένα μέσο αντιμετώπισης των γλωσσικών διαφορών (Harrison-Walker, 2002). Ανάλογα με το κοινό-
στόχο, η χρήση αγγλικών ή/και μεταφράσεων, συμβάλλει θετικά στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και 

στην e-WOM γιατί ένα ευρύτερο δίκτυο αυξάνει την πιθανότητα των πωλήσεων. 
Ακολουθεί το τρίτο ερευνητικό ερώτημα. 
 
Ε3.Ποιες προωθητικές ενέργειες χρησιμοποιήθηκαν για την προβολή τους των 

ξενοδοχειακών μονάδων; 
Στην παρατήρηση των σελίδων καταγράφηκαν οι παρακάτω μορφές προωθητικών ενεργειών 

που δημοσιεύθηκαν από τις επιχειρήσεις κατά το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. 

• Εικόνα με κείμενο 
• Εικόνα με κουμπί προτροπής «Στείλτε Μήνυμα» 
• Εικόνα με κουμπί προτροπής «Μου αρέσει η Σελίδα» 
• Εικόνα με κουμπί προτροπής «Κάντε κράτηση Τώρα» 
• Εικόνα 
• Εναλλασσόμενες Εικόνες 
• Διαδοχικές Εικόνες 
• Εικόνα «Λήψη Οδηγιών» 
• Διαγωνισμός 
• Δημιουργία Εκδήλωσης 
• Βίντεο 
• Βίντεο με Κείμενο 
• Κείμενο 
• Υπερσύνδεσμος 
• Υπερσύνδεσμος με κείμενο 
• Υπερσύνδεσμος με κουμπί προτροπής «Μάθετε Περισσότερα» 

Συνολικά οι δημοσιεύσεις για τις 72 ξενοδοχειακές μονάδες που συμμετέχουν στην έρευνα 

αντιστοιχούν σε 488, περίπου 7 αναρτήσεις κατά Μ.Ο. πραγματοποιήθηκαν στην κάθε σελίδα για το 

πρώτο τετράμηνο του 2019. Η συχνότητα αναρτήσεων σε μια σελίδα καθορίζει την έκταση και την 

ένταση της επαφής με τους χρήστες. Η τακτική δημοσίευση αναρτήσεων συμβάλλει στη διατήρηση 

προσέλκυση των χρηστών. Στην παρούσα έρευνα, η πλειοψηφία των δειγματικών μονάδων δεν 

πραγματοποίησε αναρτήσεις με συγκεκριμένη συχνότητα στη σελίδα της. Πέρα από τη συχνότητα 

των αναρτήσεων σίγουρα και το περιεχόμενο αυτών έχει καθοριστικό ρόλο για την εμπλοκή, τη 

δημιουργία και τη διατήρηση των σχέσεων με τους χρήστες. 
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Το πλήθος από τα likes, τα σχόλια και τις κοινοποιήσεις των χρηστών δίνει ανατροφοδότηση 

στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια, πέρα από τις μετρήσεις των αποτελεσμάτων των προωθητικών 

ενεργειών. Ανάλογα με το βαθμό της αλληλεπίδρασης μπορεί να διατηρηθεί ή να αποκλειστεί μια 

μέθοδος προβολής για μελλοντικές αναρτήσεις. Οι δημοσιεύσεις με υψηλή αλληλεπίδραση 

ανεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών για την επίτευξη του στόχου που επιδιώκεται. Σύμφωνα με 

έρευνα που διεξήχθη από τους Αντωνόπουλο Ν., Βέγλη Α., Γαρδικιώτη Α., Κοτσάκη Ρ., Καλλίρη 

Γ., (2014), διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο πλήθος των likes και shares σε μια δημοσίευση στο διαδίκτυο 

έχει πολλές πιθανότητες να επηρεάσει και προσελκύσει τους χρήστες για να δουν τη δημοσίευση 

(Antonopoulos, Veglis, Gardikiotis, Kotsakis, & Kalliris, 2014). 
Οι Katz και Lazar (2011) αναφέρουν ότι το WOM είναι επτά φορές πιο αποτελεσματικό από 

τη διαφήμιση σε εφημερίδες και σε περιοδικά. Τέσσερις φορές πιο αποτελεσματικό από την 

προσωπική πώληση και δύο φορές πιο αποτελεσματικό από τη διαφήμιση στο ραδιόφωνο. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι χρήστες εμπιστεύονται περισσότερο αυτή τη μέθοδος (Kelley, 2009; Nusair, Parsa, 
& Cobanoglu, 2011). 

Ακολουθεί το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα. 
 
Ε4. Ποιά προωθητική ενέργεια εφαρμόστηκε περισσότερο από τις επιχειρήσεις και ποιά 

είναι η αποδοτικότερη ως προς την αλληλεπίδραση των χρηστών; 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η μέθοδος προβολής που επιλέγουν περισσότερο οι 

ξενοδοχειακές μονάδες είναι η Εικόνα με Κείμενο έχοντας συγκεντρώσει το 54.3% από τις συνολικές 

δημοσιεύσεις. Η μέθοδος προβολής που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση στο κοινό, 

αναλογικά με το πλήθος των δημοσιεύσεων της, είναι η  Εικόνα με κουμπί προτροπής «Στείλτε 

Μήνυμα» όπως απεικονίζεται και στο παρακάτω γράφημα. Ένας παράγοντας της 

αποτελεσματικότητας του Facebook για την προώθηση των επιχειρήσεων είναι δυνατότητα 

επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους χρήστες. Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους ενισχύει την 

εμπιστοσύνη, την εμπλοκή των χρηστών με την επιχείρηση και τη δημιουργία e-WOM (Jeremiah, 
Tran, & Webber, 2010).  

 

 
Γράφημα 3 Αλληλεπίδραση χρηστών στις μεθόδους προβολής 
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Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν το βαθμό αξιοποίησης του εργαλείου 

Facebook για την προβολή και διαφήμιση μικρών ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης που 

αντιστοιχεί σε 57%. Προσδιορίστηκαν οι τρόποι και ο βαθμός προβολής που οι ξενοδοχειακές 

μονάδες χρησιμοποιούν τη σελίδα του Facebook. Μια σελίδα λειτουργεί ως μέσο προβολής για την 

πληροφόρηση των χρηστών καθώς και για την προβολή μέσα από τη σελίδα που προκύπτει από τη 

διάδραση του χρήστη με αυτή. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια επισκόπηση των μεθόδων 

προβολής που επέλεξαν οι ξενοδοχειακές μονάδες για να προβληθούν. Καταδείχτηκε η μέθοδος 

προβολής που επιλέγουν περισσότερο οι ξενοδοχειακές μονάδες και είναι η Εικόνα με Κείμενο 
έχοντας ποσοστό 54.3%. Καθώς και η μέθοδος προβολής που προκάλεσε τη μεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση στους χρήστες που είναι η εικόνα με κουμπί προτροπής «Στείλτε Μήνυμα».  
Συμπερασματικά, η σελίδας μιας επιχείρησης στο Facebook συνιστάται ως αποτελεσματική 

μέθοδος προβολής διότι παρέχει επαρκής και πολύπλευρη πληροφόρηση στους χρήστες ώστε να τους 

διευκολύνει να βρουν το προϊόν ή την υπηρεσία που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, η 

επιλογή των κατάλληλων μεθόδων προβολής τελεσφορεί στις στρατηγικές προώθησης, 

δημιουργώντας ευκαιρίες κέρδους για τις επιχειρήσεις. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ  
 

Καρυπίδου Χριστίνα  
Υποψήφια Διδάκτωρ 

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Α.Π.Θ.  

Περίληψη 

Η δημοσιογραφία δεδομένων επηρεάζει όλο το φάσμα εργασίας των δημοσιογράφων, από την 

παραγωγή μέχρι τη διάχυση της είδησης, συνδυάζοντας παραδοσιακές δημοσιογραφικές μεθόδους 

εργασίας με τεχνικές ανάλυσης, προγραμματισμού και απεικόνισης δεδομένων. Οι προαναφερθείσες 

διαδικασίες έχουν διαμορφώσει κι έναν διαφορετικό τρόπο αφήγησης της δημοσιογραφικής ιστορίας, 

ο οποίος επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται και «καταναλώνει» την 

είδηση. Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της δημοσιογραφίας 

δεδομένων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας σχετικά με το κατά πόσο το 

κοινό είναι εξοικειωμένο με αυτήν, αλλά και σε ποιο βαθμό (το κοινό) είναι σε θέση να κατανοεί τα 

μηνύματα (ειδήσεις) σε άρθρα δημοσιογραφίας δεδομένων. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, 
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και η μελέτη έρχεται να καλύψει ένα κενό στη μελέτη της ελληνικής δημοσιογραφικής 

πραγματικότητας. 
 
Λέξεις κλειδιά: δημοσιογραφία δεδομένων, οπτικοποίηση, διαδραστικότητα, αφήγηση 

1. Εισαγωγή 

Τα νέα εργαλεία, οι νέες υπηρεσίες και εφαρμογές που προσφέρονται από τα Web 2.0 και Web 

3.0 έχουν διαμορφώσει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους. Σε 

αυτό το εξελισσόμενο τοπίο προσπαθούν να προσαρμοστούν και τα ΜΜΕ, στα οποία η εισαγωγή 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει διαμορφώσει νέες ευκαιρίες τόσο στη 

συγκέντρωση και κατανάλωση όσο και στη δημιουργία και διάχυση της είδησης (Spyridou et al., 

2013). Οι Veglis και Pomportsis (2014) οργάνωσαν τις δεξιότητες των δημοσιογράφων στις ΤΠΕ σε 

πέντε κατηγορίες: βασικές δεξιότητες, δεξιότητες εκδόσεων στο διαδίκτυο, δεξιότητες Web 2.0, 

δεξιότητες web casting και δεξιότητες δημοσιογραφίας δεδομένων.  
Η σύγκλιση στις ειδησεογραφικές αίθουσες και η νέα δημοσιογραφική κουλτούρα ως συνέπεια 

της χρήσης και επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων στο διαδίκτυο, έχουν οδηγήσει τα 

τελευταία χρόνια στη μελέτη ενός δημοσιογραφικού φαινομένου το οποίο είναι γνωστό ως 

δημοσιογραφία δεδομένων (data journalism) (Barbosa, Torres, 2013; La-Rosa, Sandoval-Martín, 

2016). Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η δημοσιογραφία δεδομένων είναι ένα είδος δημοσιογραφίας το 

οποίο ακολουθεί τα ίδια βασικά στοιχεία με την παραδοσιακή δημοσιογραφία προκειμένου να 

δημιουργήσει μια καλή ιστορία, με κύρια διαφορά ότι η ιστορία βασίζεται σε πληροφορίες που 

προέρχονται από δεδομένα και όχι από τις παραδοσιακές πηγές (Kalatzi et al., 2018).  
Εκείνο που παρατηρείται στα άρθρα δημοσιογραφίας δεδομένων είναι η προοδευτική 

αντικατάσταση της γραμμικής αφήγησης με πιο αλληλεπιδραστικές και ενδιαφέρουσες μορφές 

εμπειρίας χρηστών που προσφέρουν δυναμικό περιεχόμενο πολλαπλών επιπέδων, πολλαπλών 

πλατφορμών και συνδεόμενο με κάποια βάση δεδομένων (Borgers-Rey, 2016). Ο Lorenz (2010) 

χαρακτήρισε τη δημοσιογραφία δεδομένων ως μια «ροή εργασίας, όπου τα δεδομένα είναι η βάση 

για την ανάλυση, την απεικόνιση και -το πιο σημαντικό- την αφήγηση». Άλλωστε, τα δεδομένα δεν 

έχουν καμιά δημοσιογραφική αξία από μόνα τους: οι λειτουργίες οι οποίες στηρίζονται σε βάσεις 

δεδομένων θεωρούνται πολύτιμες μόνο όταν υποτάσσονται σε μια ιδέα ιστορίας (Garrison, 1998). Η 

πραγματικότητα αυτή επηρεάζει και το κοινό, το οποίο σήμερα έχει άμεση πρόσβαση σε σημαντικό 

αριθμό ψηφιακών πηγών, που κυμαίνονται από τα γνωστά ΜΜΕ έως προσωπικά ιστολόγια και 

ψηφιακές κοινωνικές πλατφόρμες που μπορούν να προσφέρουν άμεσα ευρύ φάσμα πληροφοριών 

(Veglis, Maniou, 2018). 
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία, αρχικά, μέσα από μια βιβλιογραφική επισκόπηση 

καταγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά της δημοσιογραφίας δεδομένων, δίνοντας έμφαση στα νέα 

στοιχεία που επηρεάζουν τον τρόπο μεταφοράς της είδησης από τον δημοσιογράφο στο κοινό. Εν 

συνεχεία, παρουσιάζει τα αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας, ως μια πρώτη ανίχνευση σχετικά με τον 

βαθμό εξοικείωσης του κοινού στην Ελλάδα τόσο με τη δημοσιογραφία δεδομένων όσο και με την 

κατανόηση της ειδησεογραφικής ιστορίας. 

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Δημοσιογραφία δεδομένων – Ανοικτά και μεγάλα δεδομένα 

Ο όρος δημοσιογραφία δεδομένων αποδίδεται στον Simon Rogers, ο οποίος τον ανέφερε για 
πρώτη φορά στο Blog Guardian Insider (Knight, 2015). Η δημοσιογραφία δεδομένων συνδυάζει 
υπολογιστικά φύλλα, ανάλυση δεδομένων, γραφικών και τις μεγαλύτερες ειδήσεις (Rogers, 2008). 
Ο Bradshaw (2010) σημειώνει ότι «τα δεδομένα μπορούν να είναι η πηγή της δημοσιογραφίας 

δεδομένων ή μπορεί να είναι το εργαλείο με το οποίο λέγεται η ιστορία -ή μπορεί να είναι και τα 

δύο». Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι η χρήση υπολογιστών, μαθηματικών και 
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στατιστικών αναλύσεων. Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία η οποία αρχίζει με την 

ανάλυση και συνεχίζει με το φιλτράρισμα και την οπτικοποίηση των δεδομένων σε μια μορφή που 

συνδέεται με μια αφήγηση (Lorenz, 2010). 
Οι Veglis και Bratsas (2017a) ορίζουν τη δημοσιογραφία δεδομένων ως τη διαδικασία 

εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών από τα δεδομένα, τη σύνταξη άρθρων με βάση τις πληροφορίες 

και την ενσωμάτωση απεικονίσεων (που αλληλεπιδρούν σε ορισμένες περιπτώσεις) στα άρθρα που 

βοηθούν τους αναγνώστες να κατανοήσουν τη σημαντική ιστορία ή τους επιτρέπουν να εντοπίσουν 

δεδομένα που σχετίζονται με αυτούς. 
Κατά τους μελετητές, τα ακόλουθα στοιχεία χαρακτηρίζουν τη δημοσιογραφία δεδομένων:  

• Χρησιμοποιεί ως «πρώτη ύλη» (μεγάλα) σύνολα (ψηφιακών) ποσοτικών δεδομένων τα οποία 

υπόκεινται σε κάποια μορφή (στατιστικής) ανάλυσης, προκειμένου να εντοπιστούν και να 

πουν ιστορίες (Coddington, 2015; Royal, Blasingame, 2015). 
• Τα αποτελέσματά της «συχνά χρειάζονται οπτικοποίηση» (Gray et al., 2012), δηλαδή, 

παρουσιάζονται με τη μορφή χαρτών, γραμμών και άλλων γραφικών (Royal, Blasingame, 
2015; Young et al., 2017). 

• Συχνά χαρακτηρίζεται από το συμμετοχικό της άνοιγμα (participatory openness) 
(Coddington, 2015) και το λεγόμενο "crowdsourcing" (Appelgren, Nygren, 2014), καθώς οι 

χρήστες βοηθούν στη συλλογή, ανάλυση ή ερμηνεία των δεδομένων (Borges-Rey, 2017). 
• Χρησιμοποιεί τακτικά μια προσέγγιση ανοικτών δεδομένων και ανοικτού κώδικα, 

προωθώντας τα «ιδεώδη διαφάνειας και ανοίγματος» (Borges-Rey, 2017), τα οποία 

θεωρούνται κριτήριο ποιότητας της δημοσιογραφίας δεδομένων, καθώς οι δημοσιογράφοι 

δημοσιεύουν τα ακατέργαστα δεδομένα πάνω στα οποία χτίζεται μια ιστορία (Gray et al., 
2012).  

 Η δημοσιογραφία δεδομένων, λοιπόν, μεταξύ άλλων, προωθεί την ανοικτή δημοσιογραφία, τα 

ανοικτά δεδομένα (open data) και τα μεγάλα δεδομένα (big data). Ο Rogers (2014) ορίζει τα ανοικτά 

δεδομένα ως ελεύθερες πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε, σε μορφή 

αναγνώσιμη από υπολογιστή που επιτρέπει στους αναλυτές να συνεργάζονται. Τα μεγάλα δεδομένα 

ορίζονται ως σύνολα δεδομένων μεγέθους που δεν μπορεί να συλληφθεί, επιμεληθεί, διαχειριστεί και 

επεξεργαστεί με το λογισμικό που χρησιμοποιείται συνήθως σε τυπικούς προσωπικούς υπολογιστές 

(Snijders et al., 2012). Χαρακτηρίζονται από όγκο, ποικιλία, ταχύτητα και ακρίβεια (Hilbert, 2016) 
και ενθαρρύνουν τη χρήση infographics και οπτικοποιήσεων δεδομένων, εισάγοντας νέες πτυχές 

στην κατανόηση της μετατροπής των ακατέργαστων πληροφοριών σε δημοσιογραφική αλήθεια 

(Kalatzi et al., 2018, Karypidou et al., 2019). 
Ο Tim Berners-Lee (2010) ανέπτυξε ένα σχέδιο πέντε αστεριών για τα δεδομένα: Το πρώτο 

αστέρι σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα στον ιστό με ανοικτή άδεια, αλλά κλειδωμένα σε 

ένα έγγραφο. Το δεύτερο, ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ως δομημένα. Το τρίτο, ότι τα δεδομένα 

βρίσκονται σε μη αποκλειστικές μορφές. Το τέταρτο, ότι τα δεδομένα έχουν ένα ενιαίο Resource 

Identifier και μπορούν να μοιραστούν στον ιστό. Το πέμπτο, ότι οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν 

τα δεδομένα τους με άλλους για να παράσχουν το πλαίσιο. 

2.2. Οπτικοποίηση και διαδραστικότητα  

Όπως προαναφέρθηκε, η οπτικοποίηση των δεδομένων και η διαδραστικότητα είναι δύο ακόμα 

βασικά χαρακτηριστικά τα οποία εντοπίζονται σε άρθρα δημοσιογραφίας δεδομένων. Η 

οπτικοποίηση είναι ένα από τα κύρια στάδια της ροής εργασιών στη δημοσιογραφία δεδομένων. Οι 

Veglis και Bratsas (2017a) πρότειναν μια διαδικασία έξι σταδίων σχετικά με τον τρόπο παραγωγής 

ενός δημοσιογραφικού άρθρου: Συλλογή, καθαρισμός, κατανόηση, επικύρωση, οπτικοποίηση 

δεδομένων και γραφή άρθρου. Στο τέλος αυτής της ροής εργασίας, τα ακατέργαστα δεδομένα πρέπει 

να είναι προσβάσιμα στους αναγνώστες.  
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Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να ξεκινήσει μια ιστορία δημοσιογραφίας δεδομένων: α) 

Ένα σύνολο δεδομένων να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα που έχει ήδη 

ανακαλυφθεί από την αίθουσα σύνταξης. β) Ένα σύνολο δεδομένων να λειτουργεί σαν αφετηρία για 

ολόκληρη την ιστορία (Aitamurto et al., 2011). Έτσι, οι απεικονίσεις και οι αναλύσεις δεδομένων 

μπορεί να αποτελούν μέρος της ιστορίας, ενσωματωμένες στην πλοκή, και όχι το βασικό στοιχείο 

της ιστορίας, μπορεί, όμως, να είναι και η κύρια ιστορία. Επιπλέον, σε άρθρα δημοσιογραφίας 

δεδομένων, τα δεδομένα παρουσιάζονται στο διαδίκτυο με ένα διαδραστικό στοιχείο που επιτρέπει 

την παρέμβαση του χρήστη και τη χρήση βάσεων δεδομένων που μετατρέπονται σε γραφικά με 

δυναμικές πληροφορίες (Royal, Blasingame, 2015). 
Οι οπτικοποιήσεις διακρίνονται σε στατικές και δυναμικές/διαδραστικές. Στις πρώτες υπάρχει 

μόνο μία εκδοχή των δεδομένων και πολλές φορές χρειάζονται πολλαπλές περιπτώσεις προκειμένου 

να κατανοηθούν πλήρως οι διαθέσιμες πληροφορίες (Veglis, 2009). Οι δεύτερες επιτρέπουν την 

πρόσβαση σε δεδομένα από κάθε χρήστη, από εκείνον που απλά περιηγείται ή εξερευνά το σύνολο 

δεδομένων έως εκείνον που προσεγγίζει την οπτικοποίηση με συγκεκριμένη ερώτηση (Murray, 

2013). Οι διαδραστικές οπτικοποιήσεις σε άρθρα δημοσιογραφίας δεδομένων ορίζονται ως «μέτρο 

της δυνητικής ικανότητας ενός μέσου να αφήνει στον χρήστη να ασκήσει μια επιρροή στο 

περιεχόμενο και/ή τη μορφή της διαμεσολαβούμενης επικοινωνίας» (Jensen, 1998).  
Ο Bucy (2004) διακρίνει δύο τύπους αλληλεπίδρασης: α) περιεχομένου (ή χρήστη προς 

σύστημα), η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο που οι καταναλωτές ειδήσεων ασκούν κατά την επιλογή 

και την παρουσίαση του περιεχομένου, και β) διαπροσωπική (ή από χρήστη σε χρήστη), η οποία 

αφορά σε διαπροσωπικές συνομιλίες διαμεσολάβησης.  
Ο Jensen (1998) διακρίνει τέσσερις τύπους διαδραστικότητας: α) Διαδραστικότητα μετάδοσης 

(transmissional interactivity): Τα μέσα αφήνουν τον χρήστη να επιλέξει από μια συνεχή ροή 

πληροφοριών σε μια επικοινωνία μονής κατεύθυνσης. Μπορεί να εφαρμοστεί στην πλειοψηφία των 

απεικονίσεων. β) Διαδραστικότητα διαβουλεύσεων (consultational interactivity): Τα μέσα αφήνουν 

τον χρήστη να επιλέξει από μια υπάρχουσα επιλογή των προπαρασκευασμένων πληροφοριών σε 

αμφίδρομη επικοινωνία μέσων. Μπορεί να καλύψει όλα τα έργα απεικόνισης που προσφέρουν 

πολλές απόψεις για τα ίδια δεδομένα. γ) Διαλογική διαδραστικότητα (conversational interactivity): 
Τα μέσα επιτρέπουν στον χρήστη να παράγει και να εισάγει τις δικές του πληροφορίες σε αμφίδρομη 

επικοινωνία, η οποία αποθηκεύεται ή εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο. δ) Διαδραστικότητα 

καταχώρησης (registrational interactivity): Τα μέσα καταγράφουν πληροφορίες και έτσι 

προσαρμόζουν και/ή ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δράσεις ενός συγκεκριμένου χρήστη. 

Μπορεί να εφαρμοστεί στις διαδραστικές απεικονίσεις που επιτρέπουν την εισαγωγή δεδομένων από 

τον χρήστη και μπορούν να παράγουν τροποποιημένη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. 

2.3. Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Η δημοσιογραφία δεδομένων στην Ελλάδα εμφανίσθηκε τα τελευταία χρόνια, αρχικά με τη 

μορφή στατικών, κυρίως, infographics, τα οποία εξηγούσαν μια ιστορία κι εντοπίζονταν σε έντυπα 

μέσα ή στο διαδίκτυο (Veglis, Bratsas, 2017a). Σύμφωνα με έρευνα η οποία διεξήχθη το 2014, παρά 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι Έλληνες δημοσιογράφοι αναγνωρίζουν τη σημασία της κι 

ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους πάνω σε αυτή, διαπιστώθηκε ότι 

δεν ασχολούνται με τέτοιου είδους άρθρα. Μεγαλύτερη εξοικείωση παρουσιάζουν μόνο όσοι 

εργάζονται σε διαδικτυακά μέσα (Veglis, Bratsas, 2017a).  
Η εξοικείωση των δημοσιογράφων με τα εργαλεία του Web 3.0 και τα ανοικτά δεδομένα, τα 

οποία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη δημοσιογραφία δεδομένων (Veglis, Pomportsis, 2014) 

είναι δύο βασικά ζητούμενα. Ωστόσο, οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με 

πιο προχωρημένες δεξιότητες, όπως η επεξεργασία ήχου και βίντεο, αλλά ούτε και με τη 

δημοσιογραφία δεδομένων (Veglis, 2013), παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούν εκτενώς τα εργαλεία 

των ΤΠΕ και διαθέτουν βασικές δεξιότητες και δεξιότητες του Web 2.0. Βέβαια, είναι θετικό ότι 
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πολλοί φαίνονται πρόθυμοι να ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία δεδομένων μελλοντικά, και σε αυτό 

θα βοηθήσουν και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (Veglis, Bratsas, 2017a). 
Παραδείγματα δημοσιογραφίας δεδομένων στην Ελλάδα εντοπίζονται με μικρότερη ή 

μεγαλύτερη συχνότητα στους δικτυακούς τόπους εφημερίδων και τηλεοπτικών καναλιών, όπως 

Καθημερινή, Έθνος, ΕΡΤ, κ.ά., αλλά και σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, όπως in.gr, newsbomb.gr, 

κ.ά. Σε κάποιες περιπτώσεις η οπτικοποίηση έχει δημιουργηθεί από το ίδιο το μέσο, ενώ σε άλλες 

πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλη πηγή. 

2.4. Μεθοδολογία έρευνας 

Βασικός στόχος της πιλοτικής έρευνας η οποία διεξήχθη είναι η αποτύπωση της ελληνικής 

πραγματικότητας σε σχέση με την εξοικείωση του κοινού με τη δημοσιογραφία δεδομένων αλλά και 

με την κατανόηση των ειδήσεων που μεταφέρονται μέσω των άρθρων της. Το δείγμα αποτελείτο από 

18 προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Α.Π.Θ, πριν από την πρώτη 

διάλεξη του μαθήματος «Δημοσιογραφία Δεδομένων», το οποίο επέλεξαν να παρακολουθήσουν 

κατά το εαρινό εξάμηνο. Από αυτούς οι 17 φοιτητές έχουν ηλικία μεταξύ 20-24 χρόνων κι ένας άνω 

των 30 ετών. Η πλειονότητα των φοιτητών (10) είναι στο τρίτο έτος σπουδών, επτά (7) είναι στο 

τέταρτο και μόλις ένας (1) επί πτυχίω. Επίσης, οι περισσότεροι έχουν επιλέξει την κατεύθυνση της 

Δημοσιογραφίας (14), ενώ στην Επικοινωνία είναι μόλις τέσσερις (4). 
Η έρευνα εξετάζει τα ακόλουθα ζητήματα:  

• Οι φοιτητές δημοσιογραφίας είναι εξοικειωμένοι με τη δημοσιογραφία δεδομένων;  
• Οι φοιτητές δημοσιογραφίας είναι σε θέση να αντιληφθούν την είδηση σε ένα άρθρο 

δημοσιογραφίας δεδομένων;  

Το ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι ένα ερωτηματολόγιο οκτώ 

ερωτήσεων. Αρχικά, εξετάζεται η σχέση των συμμετεχόντων με τη δημοσιογραφία δεδομένων και 

στη συνέχεια, παρατίθενται τρία άρθρα από ειδησεογραφικές ιστοσελίδες στα οποία οι 

συμμετέχοντες καλούνται να αναγνωρίσουν ποια από αυτά ανταποκρίνονται στη δημοσιογραφία 

δεδομένων και σε ποια από αυτά η είδηση γίνεται εύκολα αντιληπτή. 

2.5. Αποτελέσματα έρευνας και ανάλυση αυτών 

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι περισσότεροι συμμετέχοντες γνωρίζουν τι είναι η 

δημοσιογραφία δεδομένων (15), κι έχουν δει κάποιο άρθρο δημοσιογραφίας δεδομένων (12). 

Ωστόσο, και δεδομένης της ιδιότητας τους, μόλις τρεις (3) έχουν γράψει κάποιο. Επίσης, οι 

περισσότεροι (10) γνωρίζουν ότι ένα άρθρο δημοσιογραφίας δεδομένων μπορεί να υπάρχει σε έντυπα 

μέσα, τηλεόραση και ιστοσελίδες. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με το τι μπορεί να 

περιλαμβάνει ένα άρθρο δημοσιογραφίας δεδομένων (Σχήμα 1).  

 

Σχήμα 1: Περιεχόμενο άρθρων 
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Σύμφωνα με τους Veglis και Bratsas (2017b), ένα άρθρο δημοσιογραφίας δεδομένων μπορεί 

να περιλαμβάνει -πέρα από το κείμενο, το οποίο άλλες φορές είναι το βασικό τμήμα της είδησης κι 

άλλες λειτουργεί επικουρικά σε ένα άρθρο δημοσιογραφίας δεδομένων- αριθμούς, πίνακες, 

οπτικοποίηση ή συνδυασμό αυτών.  
Στο ερώτημα «εάν η δημοσιογραφία δεδομένων αλλάζει τον τρόπο άσκησης του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος» (Σχήμα 2) οι περισσότεροι συμμετέχοντες, σε μία πενταβάθμια 

κλίμακα (καθόλου-πάρα πολύ), παρατηρούν αλλαγές. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, πράγματι, κατά 

την παραγωγή ενός άρθρου δημοσιογραφίας δεδομένων παρατηρείται αλλαγή στον τρόπο άσκησης 

της δημοσιογραφίας. Οι δημοσιογράφοι καλούνται να μάθουν να εργάζονται με μεγάλα δεδομένα 

και να τα χρησιμοποιούν ως εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών και την υποβολή εκθέσεων. 

Επίσης, πρέπει να αποκτήσουν επιπλέον δεξιότητες και να χρησιμοποιήσουν ειδικά εργαλεία 

λογισμικού που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν, να κατανοήσουν και να απεικονίσουν τις 

πολύπλοκες πληροφορίες που είναι κρυμμένες στα μεγάλα σύνολα δεδομένων (Veglis, Maniou, 

2018). 

 

 

Σχήμα 2: Αλλαγές στη δημοσιογραφία 

Στο ερώτημα «εάν οι δημοσιογράφοι χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, για να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις της δημοσιογραφίας δεδομένων» (Σχήμα 3), σε μία πενταβάθμια κλίμακα (καθόλου-
πάρα πολύ), οι περισσότεροι ερωτηθέντες είναι θετικοί. Και η εκπαίδευση των δημοσιογράφων 

επιβεβαιώνεται από τη βιβλιογραφία. Η εξέλιξη της δημοσιογραφίας δεδομένων από τους 

επαγγελματίες συνοδεύτηκε από δύο κύριες μορφές δραστηριότητας στη δημοσιογραφική 

εκπαίδευση. Πρώτον, αναδύθηκε ένα εξελισσόμενο πεδίο μελέτης, εξετάζοντας τη σχετική πρακτική 

και τη θεωρία, τις σχέσεις μεταξύ δημοσιογραφίας και επιστήμης των υπολογιστών (Fink, Anderson, 

2014).  
 

 

Σχήμα 3: Εκπαίδευση δημοσιογράφων 
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Δεύτερον, ορισμένοι διδάσκοντες δημοσιογραφίας έχουν ξεκινήσει μαθήματα πάνω στη 

δημοσιογραφία δεδομένων και/ή την ενσωμάτωσαν στα προγράμματα σπουδών. Επιπλέον, η 

εκπαίδευση της δημοσιογραφίας δεδομένων μπορεί να επηρεαστεί περισσότερο και/ή άμεσα από 

άλλους τομείς της δημοσιογραφικής εκπαίδευσης λόγω της αλληλεπίδρασής της με άλλους τομείς -
κυρίως στατιστική, πληροφορική, επιστήμη δεδομένων και οπτικοποίηση (Hewett, 2016). 

Στο ερώτημα «εάν στα άρθρα δημοσιογραφίας δεδομένων η είδηση γίνεται εύκολα αντιληπτή 

από το κοινό» (Σχήμα 4), σε μία πενταβάθμια κλίμακα (καθόλου-πάρα πολύ), οι απαντήσεις 

ποικίλουν, με τους περισσότερους ερωτηθέντες να είναι θετικοί. Η ροή εργασίας κατά τον  Bradshaw 

(2010) αποτελείται από τέσσερα βήματα: εύρεση, εξέταση, οπτικοποίηση και σφυρηλάτηση 

δεδομένων. Ο Lorenz (2010) την περιγράφει ως μια διαδικασία βελτίωσης κατά την οποία τα 

ακατέργαστα δεδομένα μετατρέπονται σε κάτι που έχει νόημα (Baack, 2011). Αυτό είναι που κάνει 

ένα άρθρο δημοσιογραφίας δεδομένων εύκολα αντιληπτό από το κοινό. 
 

 

Σχήμα 4: Κατανόηση είδησης 

 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρατηρήσουν τις ακόλουθες εικόνες με άρθρα 

που φιλοξενούνται στους δικτυακούς τόπους ειδησεογραφικών οργανισμών. 
 

 

Εικόνα 1: Κείμενο και οπτικοποίηση 
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Εικόνα 2: Μόνο κείμενο 

 
Εικόνα 3: Μόνο οπτικοποίηση 

Στην πρώτη εικόνα, διακρίνεται ένα άρθρο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ το οποίο περιλαμβάνει 

κείμενο και μία στατική απεικόνιση δεδομένων που λειτουργεί επικουρικά στο κείμενο. Στη δεύτερη 

εικόνα, παρουσιάζεται ένα άρθρο από την ιστοσελίδα enikos το οποίο περιλαμβάνει μόνο κείμενο. 

Στην τρίτη εικόνα, υπάρχει μία διαδραστική οπτικοποίηση που φιλοξενείται σε διάφορες 

ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και αποτελεί το κύριο μέρος της είδησης, ενώ το ελάχιστο κείμενο 

λειτουργεί επικουρικά. Όλοι οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν την προαναφερθείσα δομή των άρθρων. 
Σχετικά με το ερώτημα «ποιο/α άρθρο/α ανταποκρίνεται/ονται στη δημοσιογραφία 

δεδομένων» (Σχήμα 5), οι περισσότεροι αναγνώρισαν τα σωστά άρθρα, δηλαδή το πρώτο και το 

τρίτο: 

https://www.ert.gr/featured/se-18-chores-o-koronaios-pagkosmia-apeili-leei-o-poy/
https://www.enikos.gr/international/700079/koronoios-i-exelixi-tou-iou-apo-to-proto-krousma-mechri-simera
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0W_v7GRuQuXTgGq4UpInijhveELXUoSLg7y05iwKja2cL8PE7l16-7eik#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Σχήμα 5: Άρθρα ΔΔ 

Στο ερώτημα «σε ποιο/α άρθρο/α είναι πιο σαφής η δημοσιογραφική ιστορία» (Σχήμα 6), η 

πλειονότητα επέλεξε το δεύτερο άρθρο, το οποίο δεν είναι άρθρο δημοσιογραφίας δεδομένων, αλλά 

ένα άρθρο με τον παραδοσιακό τρόπο γραφής. Ακολουθεί το πρώτο άρθρο, το οποίο, επίσης, διαθέτει 

κείμενο και η οπτικοποίηση λειτουργεί υποστηρικτικά σε αυτό, ενώ το τρίτο άρθρο το επέλεξαν μόνο 

τρεις ερωτηθέντες. Η απάντηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενο ερώτημα σχετικά με το 

πόσο αντιληπτή γίνεται η δημοσιογραφική ιστορία σε ένα άρθρο δημοσιογραφίας δεδομένων (Σχήμα 

4), στο οποίο οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά. Η διαπίστωση αυτή δεν εκπλήσσει, 

καθώς οι τρέχουσες συνθήκες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται μια δημοσιογραφική 

ιστορία. Παραδοσιακές δημοσιογραφικές μέθοδοι αναμειγνύονται με τεχνικές ανάλυσης, 

προγραμματισμού και απεικόνισης δεδομένων (Appelgren, Nyrgen, 2014). Η πρακτική της 

δημοσιογραφίας δεδομένων, ως το πιο θεμελιώδες επίπεδό της, σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος θέτει 

δημοσιογραφικά ερωτήματα στα δεδομένα. Τέτοιου είδους εξέταση δεδομένων επιτυγχάνεται 

καλύτερα μέσω εργαλείων τα οποία επιτρέπουν συσχέτιση, αναζήτηση, χειρισμό και μετατροπή 

συνόλων δεδομένων (Halevy, McGregor, 2012).  
 

 

Σχήμα 6: Κατανοητή ιστορία 
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2.6. Συμπεράσματα 

Η δημοσιογραφία δεδομένων επέφερε αλλαγές στην παραγωγή αλλά και την κατανάλωση της 

είδησης. Στο πλαίσιο της πιλοτικής έρευνας μελετήθηκαν αυτές οι αλλαγές. Συγκεκριμένα, 

διαπιστώθηκε κάποια εξοικείωση των ερωτηθέντων με τη δημοσιογραφία δεδομένων, τον τρόπο 

συγγραφής και δόμησης των άρθρων της και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Αναλογιζόμενοι τη 

γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, και όπως αυτή περιγράφηκε εν συντομία 

παραπάνω, η εξοικείωση εκκολαπτόμενων δημοσιογράφων με τη δημοσιογραφία δεδομένων είναι 

ένα αισιόδοξο μήνυμα.  
Ωστόσο, εντοπίζεται ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με την αφήγηση μιας ιστορίας σε ένα 

άρθρο δημοσιογραφίας δεδομένων. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, διαπιστώνεται ότι τα 

άρθρα τα οποία διαθέτουν κείμενο κάνουν πιο κατανοητή και σαφή την ιστορία που αφηγούνται, και 

το κοινό μπορεί ευκολότερα να την αντιληφθεί, σε σχέση με τα μηνύματα που μεταφέρει μόνο μια 

οπτικοποίηση. Και αυτή η διαπίστωση, βέβαια, δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς το σύγχρονο κοινό 

λειτουργεί ως ένα νεοσύστατο «έξυπνο ακροατήριο», μια παγκοσμιοποιημένη και ενεργή ομάδα 

ατόμων που έχει ενσωματώσει τη χρήση της έξυπνης τεχνολογίας στην καθημερινή της ζωή (Maniou, 

2013), και φαίνεται να έχει αναπτύξει νέα πρότυπα επικοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα προκύπτουν νέα 

ζητήματα σχετικά με τη ροή της επικοινωνίας και τη διαδικασία καθορισμού ατζέντας μέσα σε αυτό 

το υβριδικό μιντιακό περιβάλλον (Maniou, Bantimaroudis, 2018). 

2.7. Περιορισμοί έρευνας – Μέλλον 

Δεδομένου ότι η έρευνα διεξήχθη σε πιλοτικό επίπεδο, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό του 

δείγματος, των ερωτήσεων και στο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της. Στόχος ήταν να δοθεί μια 

πρώτη εικόνα σχετικά με την εξοικείωση του κοινού στην Ελλάδα με τη δημοσιογραφία δεδομένων 

και την κατανόηση της είδησης η οποία μεταφέρεται μέσα από τα άρθρα της. Μελλοντικά, 

επιδιώκεται να διεξαχθεί ανάλογη έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα, με περισσότερα ερωτήματα και 

παραδείγματα άρθρων δημοσιογραφίας δεδομένων στο ερωτηματολόγιο και για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, ώστε να αποδοθεί μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας.  

3. Επίλογος 

Η πρακτική της δημοσιογραφίας δεδομένων μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μια εξέλιξη της 

κουλτούρας διαφάνειας στις δημοσιογραφικές πρακτικές, καθώς οι δημοσιογράφοι τείνουν να 

δείχνουν τη διαδικασία με την οποία έφεραν τις πληροφορίες τους και να δημοσιεύουν τα 

ακατέργαστα δεδομένα σε άλλους ερευνητές (Sandoval-Martin, La-Rosa, 2018) αλλά και στο κοινό. 

Καθώς ο κόσμος σήμερα μετατρέπεται γρήγορα σε μια κοινωνία που βασίζεται σε δεδομένα, είναι 

προφανές ότι αυτά (και ιδιαίτερα τα μεγάλα) θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο. Αυτό είναι κάτι που οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί δεν μπορούν να αγνοήσουν, οπότε η 

εκμετάλλευση (μεγάλων) δεδομένων θεωρείται απαραίτητη (Veglis, et al., 2019). Τα δεδομένα 

μπορούν να είναι η πηγή της δημοσιογραφίας δεδομένων ή/και μπορεί να είναι το εργαλείο με το 

οποίο η ιστορία λέγεται (Gray et al., 2012).  
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(ΜΚΔ) από τους φοιτητές/τριες στην Ελλάδα, για λόγους που σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

διαδικασία και μάθηση. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής 

ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 151 φοιτητών από 

διαφορετικά πανεπιστήμια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές θεωρούν ότι τα 

ΜΚΔ κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο διαδραστική και ενδιαφέρουσα και ήδη τα 

αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό για επικοινωνία με συμφοιτητές τους, ανταλλαγή σημειώσεων, 

ενημέρωση για θέματα της Σχολής τους, πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, συνεργασία για την 

εκπόνηση εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω, η συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών 

«ακολουθεί» το ίδρυμα στο οποίο φοιτά στα ΜΚΔ, ενώ είναι και μέλη κάποιας κλειστής ομάδας 

(κοινότητας). Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην ακαδημαϊκή και 

εκπαιδευτική κοινότητα που ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των ΜΚΔ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
 
Λέξεις κλειδιά: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τριτοβάθμια εκπαίδευση, φοιτητές, Ελλάδα 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έντονο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τη χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) στην εκπαίδευση. Ισχυρό κίνητρο για την ένταξη των κοινωνικών 

δικτύων στη διαδικασία της μάθησης αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους που επέφεραν 

σημαντικές αλλαγές στα παραδοσιακά μοντέλα επικοινωνίας: διάδραση, συμμετοχή, συνεργασία, 

ενημέρωση, δημιουργία και ανταλλαγή περιεχομένου (Manca & Ranieri, 2016). Σε αντίθεση με την 

περίπτωση των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας όπου η αίσθηση της κοινότητας ήταν εν πολλοίς 

απούσα, τα ΜΚΔ προσφέρουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να σχηματίσουν κοινότητες 

με βάση τα κοινά μαθησιακά τους ενδιαφέροντα. Ο φυσικός χώρος της αίθουσας του πανεπιστημίου 

μεταφέρεται στο εικονικό περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων, δημιουργώντας ένα διαφορετικό 

μαθησιακό πλαίσιο που λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στη μαθησιακή διαδικασία. 

Πολλοί ακαδημαϊκοί και ερευνητές έχουν αναγνωρίσει τα πολλαπλά οφέλη των ΜΚΔ στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ΜΚΔ έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία, 

να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-εκπαιδευόμενου και εκπαιδευόμενου-
εκπαιδευόμενου, να ενδυναμώσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, να ενισχύσουν το επίπεδο 

ικανοποίησης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, να λειτουργήσουν υποκινητικά για μεγαλύτερη 

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, να συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική μάθηση (Sobaih, Moustafa, Ghandforoush, & Khan, 2016). Επιπλέον, οι 
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δυνατότητες των ΜΚΔ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολύτιμες για τη βελτίωση της 

ακαδημαϊκής απόδοσης μέσω της συλλογικής μάθησης (Al-Rahmi, Othman, Yusof, & Musa, 2015). 
Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι 

φοιτητές/τριες στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ για λόγους που σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

διαδικασία και μάθηση. 

2. Κυρίως μέρος  

2.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να οριστούν ως «μία ομάδα διαδικτυακών εφαρμογών, 

οι οποίες βασίζονται στα ιδεολογικά και τεχνολογικά θεμέλια του Web 2.0 και επιτρέπουν τη δημιουργία 

και την ανταλλαγή περιεχομένου από τους χρήστες» (Kaplan & Haenlein, 2010). Τα μέσα αυτά έχουν 

χαρακτηριστεί ως «δυναμικά», «διαδραστικά», «δημοκρατικά», «ανθρωποκεντρικά», «κοινωνικά» 

και «προσαρμοστικά» (Brown, 2012). Σήμερα υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ΜΚΔ 

(Perakakis, Trihas, Venitourakis, Mastorakis, & Kopanakis, 2016): ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 

(π.χ. Facebook, LinkedIn), κοινωνικό blogging (π.χ. Tumblr) ή microblogging (π.χ. Twitter), 
ιστότοποι κριτικής (π.χ. TripAdvisor, Yelp, FourSquare), ιστότοποι κοινής χρήσης εικόνων (π.χ. 

Instagram, Pinterest), ιστότοποι φιλοξενίας βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo), ιστότοποι συζήτησης (π.χ. 

Reddit, Quora), εικονικοί κοινωνικοί κόσμοι (π.χ. Second Life), εικονικοί κόσμοι παιχνιδιών (π.χ. 

World of Warcraft), ιστότοποι κοινωνικών σελιδοδεικτών και ψηφοφοριών (π.χ. Delicious, Digg), 

πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού (π.χ. Airbnb, Pantheon, Kickstarter) και ιστότοποι κοινής 

χρήσης γνώσεων (π.χ. Wikipedia, Wikitravel). Τα τελευταία χρόνια, η ανθρώπινη αλληλεπίδραση 

διευκολύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Trihas, Perakakis, 

Venitourakis, Mastorakis, & Kopanakis, 2013). Για να πάρουμε μια εικόνα της δημοτικότητας των 

ΜΚΔ, οι ενεργοί χρήστες τους έφτασαν τα 3,48 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2019 

(σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος), με 3,25 δισεκατομμύρια από αυτούς 

να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες μέσω των κινητών τους συσκευών (Hootsuite, 2019). 
Σε μια εποχή που τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό ως προς την 

προσέλκυση και διατήρηση των ικανότερων φοιτητών, τα ΜΚΔ θεωρούνται ως μια αποτελεσματική 

μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των φοιτητών τους, των δυνητικών 

φοιτητών, των γονέων, των αποφοίτων και των μελών της κοινότητας (Peruta & Shields, 2017). 
Αρχικά, έρευνες έχουν δείξει ότι οι υποψήφιοι φοιτητές χρησιμοποιούν ευρέως τα ΜΚΔ κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων ως προς το εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο θα επιλέγουν για να 

φοιτήσουν, αναζητώντας πληροφορίες από προηγούμενους φοιτητές για τη φοιτητική ζωή και την 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Constantinides & Stagno, 2011, Galan, Lawley, & 
Clements, 2015). Ακολούθως, η υιοθέτηση των ΜΚΔ από τα πανεπιστήμια φαίνεται ότι ενδυναμώνει 

το χτίσιμο των σχέσεων με τους φοιτητές τους, καθώς τα συμπεράσματα σχετικών ερευνών (Clark, 
Fine, & Scheuer, 2017) έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας των 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στα ΜΚΔ και της αντίληψης που διαμορφώνουν οι φοιτητές τους που τα 

ακολουθούν στα μέσα αυτά ως προς την ποιότητα της σχέσης τους. 
Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσής τους αλλά και των χαρακτηριστικών τους, τα ΜΚΔ συχνά 

θεωρούνται ως ικανά να μεταλλάξουν ριζικά τις παγιωμένες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης σε 

πιο κοινωνικές, ανοιχτές και προσανατολισμένες στη συνεργασία (Manca & Ranieri, 2016). 
Συγκεκριμένα, τα ΜΚΔ θεωρούνται ικανά να υποστηρίξουν μία νέα διαδικασία δημιουργίας γνώσης 

μέσω της διασύνδεσης και της προώθησης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Dron & Anderson, 2014; 
Siemens & Weller, 2011). Ορισμένοι συγγραφείς (π.χ. Brown & Adler, 2008) υπογραμμίζουν ότι η 

υιοθέτηση αυτών των μέσων δημιουργεί την ανάγκη για ριζική αλλαγή των παιδαγωγικών πρακτικών 

με «επαναστατικές» συνέπειες για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία θα πρέπει να επανεξετάσουν 

τις εκπαιδευτικές μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης και διδασκαλίας. Άλλοι (π.χ. Junco, 2014) 

επισημαίνουν πώς η αυξημένη χρήση των ΜΚΔ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οδηγεί στην 
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επανασύνδεση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τις νέες γενιές φοιτητών οι οποίες έχουν γεννηθεί 

και μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία (π.χ. Γενιές Χ και Ζ). Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι όλοι οι 

καθηγητές διατεθειμένοι να ενσωματώσουν τα ΜΚΔ στις εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Πολλοί από 

αυτούς προτιμούν τις πιο παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης και επικοινωνίας (Roblyer, 
McDaniel, Webb, Herman, & Witty, 2010), ενώ άλλοι, βρίσκονται σε ένα πειραματικό στάδιο 

εφαρμογής των ΜΚΔ προσπαθώντας να βρουν τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησής τους στα πλαίσια 

των μαθημάτων τους. Σύμφωνα με τους Elkaseh, Wong, και Fung (2016), η αντιλαμβανόμενη 

ευκολία χρήσης και η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα είναι σημαντικοί παράγοντες ως προς την 

υιοθέτηση των ΜΚΔ τόσο από καθηγητές, όσο και από φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση, τα ΜΚΔ 

γεννούν προκλήσεις, όπως άλλωστε και κάθε απόφαση που αφορά την ένταξη μιας νέας τεχνολογίας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Tess, 2013). 
Μεγάλο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στη χρήση των ΜΚΔ στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση από τους φοιτητές. Για παράδειγμα, οι Hrastinski και Aghaee (2012) 
υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές θεωρούν τα κοινωνικά μέσα ως ένα από τα τρία βασικά μέσα της 

εκπαιδευτικής εμπειρίας, παράλληλα με τις προσωπικές συναντήσεις και τη χρήση των συστημάτων 

διαχείρισης της μάθησης, και τα χρησιμοποιούν κυρίως για σύντομες ερωτήσεις και απαντήσεις, και 

για το συντονισμό των ομαδικών εργασιών τους. Παράλληλα, οι ερευνητές έχουν αναγνωρίσει 

συγκεκριμένα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν τα ΜΚΔ στην ανώτατη εκπαίδευση (Gikas & 
Grant, 2013, Legaree, 2015, Liu, 2010, Neier & Zayer, 2015): (α) ενισχυμένη επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, (β) μεγαλύτερες ευκαιρίες για δικτύωση ή 

συνεργασίες μεταξύ των φοιτητών, (γ) γρήγορος και εύκολος διαμοιρασμός εκπαιδευτικού υλικού, 

(δ) πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό από τους φοιτητές μετά την τάξη, (ε) παροχή εναλλακτικής 

πλατφόρμας πέρα των επίσημων εφαρμογών διαχείρισης της μάθησης (π.χ. e-class) και, (στ) έκθεση 

των φοιτητών σε τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. O Lambic (2016), 
υποστηρίζει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ακαδημαϊκής απόδοσης των φοιτητών και της 

συχνότητας χρήσης του Facebook για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η χρήση των ΜΚΔ μπορεί, επίσης, 

να βελτιώσει την εμπειρία του φοιτητή σε μια σειρά λιγότερο μετρήσιμων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Το λιγότερο επίσημο περιβάλλον μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει εμπόδια στην 

αυτο-έκφραση που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη μαθησιακή ικανοποίηση. Τα ΜΚΔ 

μπορούν επίσης να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με φοιτητές που είναι λιγότερο πιθανό να 

κάνουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή να προσεγγίσουν πρόσωπο με πρόσωπο τον 

καθηγητή. Η έρευνα των Voorn και Kommers (2013) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερο 
εσωστρεφείς φοιτητές είναι εκείνοι οι οποίοι αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των ΜΚΔ στην αύξηση 

της αυτοπεποίθησης και της απόδοσής τους. Αυτοί οι φοιτητές προτιμούν την επικοινωνία με τους 

καθηγητές τους μέσω των ΜΚΔ έναντι της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας, και κατά συνέπεια 

επιθυμούν οι καθηγητές τους να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των κοινωνικών μέσων. 
Από την άλλη πλευρά, άλλοι ερευνητές έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες και προβληματισμό 

για τις επιπτώσεις της ένταξης των ΜΚΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ζήτημα της παραβίασης 

της ιδιωτικής ζωής των εμπλεκόμενων είναι πολύ σημαντικό. Τόσο οι φοιτητές όσο και οι καθηγητές 
δεν επιθυμούν να μοιραστούν μεταξύ τους λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιωτική τους ζωή. Το 

επίπεδο απορρήτου στα ΜΚΔ ποικίλλει και γενικά συνιστάται σε όποιον τα χρησιμοποιεί για 

οποιονδήποτε σκοπό να κατανοεί πλήρως τις ρυθμίσεις απορρήτου. Συνιστάται επίσης οι 

εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν ξεχωριστούς λογαριασμούς για ιδιωτικούς και μαθησιακούς 

σκοπούς. Επιπλέον, τα ΜΚΔ ενδέχεται να στρεβλώσουν την παραδοσιακή σχέση καθηγητών-
φοιτητών με τα μεταξύ τους όρια να έχουν γίνει λιγότερο ευδιάκριτα, καθώς ανάμεσά τους 

αναπτύσσονται άτυπες σχέσεις. Τα κοινωνικά μέσα μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά την 

αίσθηση του ανήκειν των φοιτητών, την ψυχοκοινωνική ευημερία και την ανάπτυξη ταυτότητας 

(Lau, 2017; Legaree, 2015). 
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2.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης από τους φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, για λόγους 

που σχετίζονται με τις σπουδές τους. Ο σκοπός αυτός αναλύεται στα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

• Ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν οι φοιτητές και πόσο χρόνο ξοδεύουν 

καθημερινά σε αυτά; 
• Πόσο σημαντικό θεωρούν οι φοιτητές το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 

εκπαίδευση; 
• Σε ποιο βαθμό, με ποιους τρόπους και για ποιους λόγους χρησιμοποιούν οι φοιτητές τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τις σπουδές τους;  

Για τους σκοπούς της έρευνας, ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που αποτελείται από δώδεκα 

ερωτήσεις, βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, σχεδιάστηκε στην πλατφόρμα Google Forms. 

Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε πιλοτική δοκιμή του 

σε 10 φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και έγιναν μικρές τροποποιήσεις με 

βάση τις συστάσεις τους. Για την αποστολή του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η 

δειγματοληπτική μέθοδος χιονοστιβάδας. Αρχικά, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία ομάδα φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 

από τους οποίους ζητήθηκε αφού το συμπληρώσουν να το προωθήσουν σε άλλους πιθανούς 

συμμετέχοντες από το κοινωνικό τους περιβάλλον με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά (φοιτητές σε 

τριτοβάθμια ιδρύματα). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1ης και 15ης Σεπτεμβρίου 2019. 

Συλλέχθηκαν συνολικά 151 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Για τη στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS έκδοση 24.0. 

2.3 Αποτελέσματα της έρευνας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην έρευνα έλαβαν μέρος 151 φοιτητές και φοιτήτριες από 

διαφορετικά πανεπιστήμια, σχολές και τμήματα. Από αυτούς, οι 116 ήταν γυναίκες (76,8%) και οι 

35 άνδρες (23,2%). Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης των ΜΚΔ, όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 

1, οι συμμετέχοντες φοιτητές δαπανούν αρκετές ώρες ημερησίως σε αυτά. Συγκεκριμένα, το 24,5% 

των συμμετεχόντων συνδέεται στα ΜΚΔ για περισσότερες από 6 ώρες ημερησίως, το 29,8% για 4 

έως 6 ώρες, το 29,1% για 2 έως 4 ώρες, και το 15,2% για 1 έως 2 ώρες ημερησίως. 
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Σχήμα 1: Συχνότητα σύνδεσης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Τον παραπάνω χρόνο, οι φοιτητές τον ξοδεύουν σε πολλαπλά κοινωνικά δίκτυα. Το 

δημοφιλέστερο από αυτά είναι το Facebook (92,7%) και ακολουθούν με μικρή διαφορά το YouTube 
(84,7%) και το Instagram (80,8%). Το LinkedIn (21,8%) και το Twitter (11,2%) καταγράφουν 

χαμηλότερα ποσοστά χρήσης (Σχήμα 2). 
 

 
Σχήμα 2: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν οι φοιτητές 

Αρχικά, οι συμμετέχοντες φοιτητές ρωτήθηκαν για ποιους λόγους που σχετίζονται με τις 

σπουδές τους χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 

τους (Πίνακας 1), οι λόγοι για τους οι φοιτητές χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ είναι πολλαπλοί. Ο 

σημαντικότερος από αυτούς  αφορά την επικοινωνία με συμφοιτητές (Mean=4,08), ενώ με σειρά 

σημαντικότητας ακολουθούν η ανταλλαγή σημειώσεων (Mean=4,03), η πρόσβαση σε εκπαιδευτικό 

υλικό (Mean=3,91), η ενημέρωση για θέματα της Σχολής (Mean=3,90), η συνεργασία με 

συμφοιτητές για την εκπόνηση εργασιών (Mean=3,74), η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας 

(Mean=3,54), και η ενημέρωση για θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας (Mean=3,48). 
Αντιθέτως, τα ΜΚΔ φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο για την επικοινωνία είτε με τους 

καθηγητές (Mean=2,73), είτε με τη γραμματεία της Σχολής (Mean=2,01). 

Πίνακας 1: Λόγοι χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 Μέσος Τυπική 

απόκλιση 
Ενημέρωση για θέματα της σχολής μου (ανακοινώσεις, κλπ) 3,90 1,044 
Επικοινωνία με συμφοιτητές μου 4,08 0,949 
Επικοινωνία με καθηγητές μου 2,73 1,249 
Επικοινωνία με τη γραμματεία της Σχολής 2,01 1,128 
Συνεργασία με συμφοιτητές μου για την εκπόνηση εργασιών 3,74 1,106 
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό 3,91 1,098 
Ανταλλαγή σημειώσεων 4,03 1,080 
Δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας 3,54 1,221 
Ενημέρωση για θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας 3,48 1,216 

Σημείωση: 1=Καθόλου, 5=Πάρα πολύ 
 

Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων φοιτητών (130 φοιτητές) «ακολουθεί» το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά στα ΜΚΔ. Από αυτούς, οι 127 το ακολουθούν στο Facebook, 
14 στο LinkedIn, 12 στο YouTube και μόλις ένας στο Twitter. Αντιθέτως, 14 φοιτητές (9,3%) 
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ανέφεραν ότι δεν τους ενδιαφέρει ή δεν τους έχει απασχολήσει μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη 

δυνατότητα, ενώ 7 φοιτητές (4,6%) θα το ήθελαν αλλά όπως ανέφεραν το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο 

οποίο φοιτούν δεν έχει παρουσία στα ΜΚΔ (Σχήμα 3). 
 

 
Σχήμα 3: Φοιτητές που «ακολουθούν» το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Επιπλέον, σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων (148 φοιτητές) είναι μέλη κάποιας κλειστής 

ομάδας στα ΜΚΔ που σχετίζεται με τις σπουδές τους. Από αυτούς, οι 118 (78,1%) έχουν 

δημιουργήσει μία τέτοια ομάδα μόνο με συμφοιτητές τους, ενώ σε 30 περιπτώσεις (19,9%) στην 

κλειστή ομάδα συμμετέχει και κάποιος/οι καθηγητής/ές τους (Σχήμα 4). 
 

 
Σχήμα 4: Συμμετοχή σε κλειστή ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

Ακολούθως οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν είναι «φίλοι/ες» με κάποιον καθηγητή τους στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ υπήρξε μια ισομερής κατανομή των απαντήσεων με 74 φοιτητές 

(49%) να απαντούν θετικά και αντίστοιχα 77 φοιτητές (51%) να απαντούν αρνητικά. Από εκείνους 

που ανέφεραν ότι έχουν «φίλο» κάποιο καθηγητή τους στα ΜΚΔ, οι 46 δήλωσαν ότι εκείνοι έστειλαν 

αίτημα φιλίας στον καθηγητή τους, οι 6 ότι ο καθηγητής τους έστειλε αίτημα φιλίας, ενώ 22 φοιτητές 

υποστηρίζουν ότι συνέβησαν και τα δύο. 
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Πίνακας 2: Σημαντικότητα λόγων για τους οποίους οι φοιτητές έχουν «φίλο» κάποιον καθηγητή τους στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

 Μέσος Τυπική 

απόκλιση 
Για να έχω ευκολότερη και αμεσότερη επικοινωνία μαζί του 2,74 1,379 
Για να ενημερώνομαι για θέματα των μαθημάτων του 2,25 1,262 
Για να έχω πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του 2,31 1,386 
Γιατί με ενδιαφέρει να παρακολουθώ τις δραστηριότητές και τις 

αναρτήσεις του 
2,08 1,226 

Γιατί θεωρώ ότι ίσως να έχω ευνοϊκότερη βαθμολογική μεταχείριση εάν 

τον έχω «φίλο» 
1,26 0,754 

Γιατί τον έχουν κάνει «φίλο» και οι συμφοιτητές μου 1,60 0,963 
Γιατί μου το ζήτησε ο ίδιος 1,40 0,932 
Γιατί έχω ένα πιο προσωπικό ενδιαφέρον γι’ αυτόν 1,41 0,879 

Σημείωση: 1=Καθόλου σημαντικό, 5=Εξαιρετικά σημαντικό 
 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, οι φοιτητές κάνουν «φίλο» κάποιον καθηγητή τους κυρίως 

για να διευκολύνουν την επικοινωνία μαζί του (Mean=2,74), και ακολούθως για να έχουν πρόσβαση 

σε εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του (Mean=2,31) ή/και για να ενημερώνονται για θέματα των 

μαθημάτων του (Mean=2,25). Ένας μικρότερος αριθμός φοιτητών ενδιαφέρεται να παρακολουθεί τις 
δραστηριότητες και τις αναρτήσεις του καθηγητή του (Mean=2,08) ή του στέλνει αίτημα φιλίας απλά 

γιατί το έχουν ήδη κάνει και οι συμφοιτητές του (Mean=1,60). Αντιθέτως, οι φοιτητές δεν φαίνεται 

να προσεγγίζουν κάποιον καθηγητή τους στα ΜΚΔ ώστε να έχουν ευνοϊκότερη βαθμολογική 

μεταχείριση (Mean=1,26), ούτε γιατί έχουν κάποιο μεγαλύτερο/ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον γι’ 

αυτόν (Mean=1,41). Γενικά πάντως, δεν προκύπτει κάποιος ξεκάθαρος λόγος για τον οποίο οι 

φοιτητές θα κάνουν «φίλο» κάποιο καθηγητή τους. 

Πίνακας 3: Βαθμός συμφωνίας σε μια σειρά από προτάσεις για τη σχέση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εκπαίδευσης 

 Μέσος Τυπική 

απόκλιση 
Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση είναι πολύ 

σημαντικός 
4,01 0,841 

Το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζω αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
3,09 1,091 

Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα ενισχύει την εικόνα τους 
3,85 0,912 

Επισκέπτομαι συχνότερα τη σελίδα του ιδρύματος που σπουδάζω στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης παρά τον ιστότοπό του 
2,89 1,364 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν την έννοια της «εκπαιδευτικής 

κοινότητας» 
3,57 0,898 

Οι καθηγητές μας παρακινούν να χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 
2,85 1,016 

Οι καθηγητές μου κάνουν ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 3,06 0,925 
Οι καθηγητές μου απαντούν πιο γρήγορα σε μηνύματα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. messenger) παρά στο e-mail τους 
2,64 1,054 

Προτιμώ να επικοινωνώ με τους καθηγητές μου μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης παρά μέσω e-mail 
2,46 1,290 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο 

διαδραστική και ενδιαφέρουσα 
3,36 1,054 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έχουν βοηθήσει στις σπουδές μου 3,83 1,044 
Σημείωση: 1=Διαφωνώ απόλυτα, 5=Συμφωνώ απόλυτα 
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Με την τελευταία ερώτηση διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων φοιτητών σε μία 
σειρά από προτάσεις που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και ορίζουν τη σχέση των 
ΜΚΔ με την εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως προκύπτει οι φοιτητές θεωρούν πολύ σημαντικό το 
ρόλο των ΜΚΔ στην εκπαίδευση, ενώ πιστεύουν ότι τα ΜΚΔ τους έχουν βοηθήσει στις σπουδές 
τους. Παράλληλα, συμφωνούν ότι η αξιοποίηση των ΜΚΔ από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενισχύει 
την εικόνα τους – αν και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία φοιτούν δεν αξιοποιούν σε όλες τις 
περιπτώσεις τα ΜΚΔ – ενώ τα ίδια τα ΜΚΔ ενισχύουν την έννοια της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Ωστόσο, παρά τη μεγάλη σημασία των ΜΚΔ στη εκπαιδευτική διαδικασία και τα οφέλη τα οποία οι 
ίδιοι οι φοιτητές αναγνωρίζουν, οι καθηγητές τους δεν φαίνεται να τους ενθαρρύνουν ιδιαίτερα στη 
χρήση τους, ενώ και οι ίδιοι (οι καθηγητές) δεν φαίνεται να κάνουν ευρεία χρήση των συγκεκριμένων 
μέσων. Αυτός πιθανά είναι και ο λόγος που οδηγεί τους φοιτητές στην χρήση κυρίως του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους καθηγητές τους παρά τις δυνατότητες για 
επικοινωνία που προσφέρουν τα κοινωνικά μέσα. 

3. Συμπεράσματα  
Αν και τα ΜΚΔ δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν ως ένα νέο φαινόμενο, έχουμε να μάθουμε 

πολλά ακόμα σχετικά με τη χρήση τους ως εργαλείων εκπαίδευσης. Το άρθρο αυτό συμβάλλει στην 
αυξανόμενη βιβλιογραφία σχετικά με την υιοθέτηση των ΜΚΔ από φοιτητές στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές στην Ελλάδα ξοδεύουν πολύ 
χρόνο καθημερινά σε πολλαπλά ΜΚΔ (κυρίως στα Facebook, YouTube και Instagram), ενώ ένας 
από τους λόγους χρήσης τους συνδέεται πλέον με τις σπουδές τους. Συγκεκριμένα, τέτοιοι λόγοι είναι 
η επικοινωνία με συμφοιτητές, η ανταλλαγή σημειώσεων, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, η 
ενημέρωση για θέματα της Σχολής, η συνεργασία με συμφοιτητές για την εκπόνηση εργασιών, η 
δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων, και η ενημέρωση για θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις 
εργασίας. Παράλληλα, οι περισσότεροι φοιτητές «ακολουθούν» το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο 
φοιτούν στα ΜΚΔ, είναι μέλη κάποιας κλειστής ομάδας, ενώ οι μισοί από αυτούς είναι «φίλοι» με 
κάποιον/ους καθηγητή/ές τους, κυρίως για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μαζί του. Γενικά οι 
φοιτητές θεωρούν πολύ σημαντικό το ρόλο των ΜΚΔ στην εκπαίδευση, ενώ πιστεύουν ότι τα ΜΚΔ 
τους έχουν βοηθήσει στις σπουδές τους. 

Στην Ελλάδα, 8,13 εκατομμύρια είναι χρήστες του διαδικτύου (73% διείσδυση στον πληθυσμό) 
και από αυτούς, 6 εκατομμύρια διαθέτουν τουλάχιστον έναν λογαριασμό στα ΜΚΔ (54% διείσδυση) 
(Hootsuite, 2019). Από τους παραπάνω, μία κυρίαρχη ηλικιακή ομάδα είναι αυτή των 18-24 ετών, η 
οποία περιλαμβάνει πολλούς ενεργούς φοιτητές, και  της οποίας η χρήση των ΜΚΔ αναμένεται να 
συνεχίσει να αυξάνεται με έντονους ρυθμούς. Όσο αυξάνεται η διείσδυση της χρήσης του διαδικτύου 
και των ΜΚΔ στο γενικό πληθυσμό και όσο οι νεότερες γενιές (Υ και Ζ) που διαθέτουν εμπειρία στη 
χρήση των μέσων αυτών έρχονται στην ανώτατη εκπαίδευση, τόσο αναμένεται να αυξάνεται 
παράλληλα και η αξιοποίηση των μέσων αυτών από φοιτητές, καθηγητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα 
τα επόμενα χρόνια. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. 
 

Βρετουδάκη Ελένη 
ΣΕΕ ΠΕ60 ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Περίληψη 

Η σημαντικότητα της συμβολής της αφήγησης στη γνωστική, γλωσσική και 

κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι πλέον ευρέως 

αποδεκτή. Τελευταία ευρήματα καταδεικνύουν ότι, η πρώιμη ενασχόληση των μικρών παιδιών με 

όλο το φάσμα των αφηγηματικών δεξιοτήτων επιδρά σημαντικά στο σχολικό τους γραμματισμό. Με 

βάση τα παραπάνω, διερευνήθηκε η επίδραση της Αυτορυθμιζόμενης Στρατηγικής (S.R.S.D.) 
κατάλληλα προσαρμοσμένης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, στην ενίσχυση των αφηγηματικών τους 

δεξιοτήτων. Το δείγμα αποτέλεσαν 112 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών από την πόλη των Χανίων της 

Κρήτης. Το σύνολο των παιδιών που συμμετείχαν χωρίστηκαν με στατιστικές διαδικασίες σε 

πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης (2 μήνες) 

στα παιδιά της πειραματικής ομάδας αξιοποιήθηκαν 8 βιβλία και τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν μέσα από 

συγκεκριμένες τεχνικές στην αφήγηση προσωπικών και φανταστικών ιστοριών. Τα ίδια βιβλία 

διαβάστηκαν και στα παιδιά της ομάδας ελέγχου χωρίς να λάβουν κάποια μορφή εκπαίδευσης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι, τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρέμβασης κατανόησαν σε 

σημαντικό βαθμό το αφηγηματικό πλαίσιο των ιστοριών και ήταν σε θέση να το εφαρμόσουν κατά 

την παραγωγή μιας προσωπικής-αυτοβιογραφικής ή φανταστικής αφήγησης.  

Λέξεις κλειδιά: δομή ιστοριών, προσωπική αφήγηση, φανταστική ιστορία, προσχολική.  

1.Εισαγωγή 

Οι αφηγήσεις είναι αναπτυξιακές διαδικασίες με γνωστικές και γλωσσικές απαιτήσεις. Η 

ικανότητα του παιδιού να αφηγείται προϋποθέτει διαφορετικά είδη γνώσεων: α) γνώση σχετική του 

περιεχομένου της, β) γνώση σχετική με τη δομή της και (γ) ικανότητα συντονισμού της γνώσης 

περιεχομένου και της επεισοδιακής δομής σε ένα φανταστικό ή πραγματικό πλαίσιο (Hudson, 

Shapiro, 1997). 
Οι πρώτες προσπάθειες των παιδιών να αναπτύξουν μια αφήγηση χαρακτηρίζονται από 

συνολική έλλειψη δομής και συνοχής και μοιάζουν περισσότερο με περιγραφή και απλή αναφορά 

γεγονότων και χαρακτήρων (Applebee, 1978. Stadler, Ward, 2010). Σταδιακά, τα παιδιά στις 

αφηγήσεις τους περιλαμβάνουν βασικά στοιχεία όπως: χαρακτήρες, σκηνικές πληροφορίες, ένα 

κεντρικό πρόβλημα ή θέμα και τουλάχιστον δύο γεγονότα, σε μια προσπάθεια σύνδεσης των 

χαρακτήρων της ιστορίας με τις ενέργειές τους. Πιο περίπλοκες αφηγήσεις με πολλές δράσεις και 

εμπόδια όπου αναφέρονται συναισθήματα και σκέψεις των χαρακτήρων της ιστορίας εμφανίζονται 

από τη μέση σχολική ηλικία και μετά (Curenton, Lucas, 2007. Glenn-Applegate et al., 2010). 

2.Κυρίως μέρος 

Όλα τα αφηγηματικά είδη είναι κυρίως αναπτυξιακές δεξιότητες και επομένως η ηλικία είναι 

ο πιο σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση μιας εξελιγμένης αφήγησης 
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(Marjanovic-Umek et al., 2002. Price et al., 2006). Ερευνητές υποστηρίζουν ότι, κάθε αφηγηματική 

δεξιότητα εμφανίζεται σε διαφορετικό χρόνο και ακολουθεί διαφορετική διαδρομή καθότι «απαιτεί» 

άλλου είδους εμπειριών και γνώσεων (Hudson, Shapiro, 1997).  Κατά συνέπεια, για ένα παιδί 

προσχολικής ηλικίας φαίνεται να είναι πιο εφικτή η αφήγηση προσωπικών/αυτοβιογραφικών 

εμπειριών από την αφήγηση φανταστικών γεγονότων. Έχει καταδειχθεί ότι,  ενώ τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας μπορούν να αφηγηθούν ολοκληρωμένες προσωπικές ιστορίες όταν κληθούν να 

αφηγηθούν μια αντίστοιχη φανταστική, αρκούνται στην περιγραφή των εικόνων που τους δίνονται 

ως βοήθημα και αδυνατούν να συνθέσουν μια πρωτότυπη δικής τους (Allen et al., 1994).  

• Προσωπικές ιστορίες 

Στην καθημερινή ζωή, τα παιδιά συνθέτουν φυσικά αφηγήσεις γύρω από συγκεκριμένα 

γεγονότα που έχουν βιώσει προσωπικά μέσω μιας εσωτερικής ανάγκης τους να τις μοιραστούν με 

συνομηλίκους ή οικείους ενήλικες (Nikolopoulou, 2017). Τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην έκφραση προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων. Κατά συνέπεια, πρέπει να ενδυναμωθούν 

και να ενθαρρυνθούν με διάφορους τρόπους για να παραγάγουν αντιπροσωπευτικά δείγματα του 

αφηγηματικού τους λόγου.  

Οι συνομιλητικές τεχνικές (conversational techniques) μπορούν να αξιοποιηθούν από τους 

ενήλικες για να ενθαρρύνουν την αφήγηση προσωπικών εμπειριών από τα παιδιά και συγκεκριμένα 

προτείνονται: α) οι ενήλικες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια προσωπική τους εμπειρία για να 

ενθαρρύνουν τα μικρά παιδιά να κάνουν το ίδιο, β) να δημιουργήσουν ένα αλληλεπιδραστικό πλαίσιο 

συζήτησης σε συνδυασμό με ευχάριστες δραστηριότητες (π.χ. ζωγραφική) έτσι ώστε τα παιδιά να 

αισθάνονται ότι δεν κρίνονται όταν προσπαθούν να θυμηθούν και να μοιραστούν τις προσωπικές 

τους εμπειρίες γ) να τα προτρέπουν δείχνοντας ενδιαφέρον γι’ αυτά που μοιράζονται (Peterson, 

McCabe, 1983). 

Ένα σημαντικό μέσο που υποστηρίζει συναισθηματικά τα παιδιά κατά την αφήγηση 

προσωπικών ιστοριών είναι η χρήση διαφορετικών τύπων καρτών που απεικονίζουν καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής (παιχνίδι με έναν φίλο, παίζοντας στο χιόνι, πηγαίνοντας στο γιατρό, μια φιλονικία 

με έναν συμμαθητή κ.λπ.) έτσι ώστε να παρακινήσουν τα παιδιά να αφηγηθούν παρόμοια βιώματα ή 

κοινές εμπειρίες (Allen et al., 1994). Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι ερευνητές λειτούργησαν ως 

«μοντέλο» αφηγούμενοι εν συντομία μια αντίστοιχη προσωπική ιστορία για να βοηθήσουν 

περαιτέρω τα παιδιά να ανακαλέσουν σχετικές εμπειρίες.  

• Φανταστικές ιστορίες 

Οι φανταστικές αφηγήσεις είναι ιστορίες με φανταστικούς χαρακτήρες εμπνευσμένες από 

πραγματικά ή/και φανταστικά γεγονότα (Pesco, Gagné, 2015). Οι φανταστικές αφηγήσεις 

θεωρούνται το πιο δύσκολο είδος αφήγησης, επειδή τα μικρά παιδιά πρέπει να έχουν γνώσεις 

σχετικές με τις συμβάσεις των ιστοριών, τη δομική τους συνοχή αλλά και τα γλωσσικά στοιχεία 

(λεξιλόγιο, χρήση παρελθοντικών χρόνων και αιτιωδών συνδέσμων) με τα οποία πρέπει να δομήσουν 

λεκτικά την αφήγησή τους  ώστε να εκφραστούν με κατανοητό τρόπο τοποθετώντας  τα γεγονότα 

της ιστορίας με χρονική αλληλουχία (Licandro, 2016). 

Η πιο συνηθισμένη υποστηρικτική διαδικασία στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών από 

μικρά παιδιά είναι η παρουσία ενός βιβλίου χωρίς κείμενο (wordless book) ή εικόνων υπό μορφή 

καρτών (από 1 έως 12) με τις οποίες τα παιδιά προσπαθούν να συνθέτουν μια ιστορία με οργανωμένη 

πλοκή επεισοδίων (Hansen, 2004). Μια αποτελεσματική διδακτική στρατηγική με την ονομασία 

Αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική (Self-Regulated Strategy Development-SRSD) προτείνεται από τους 

Harris και Graham (1996) για την ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων μαθητών πρωτοσχολικής 

ηλικίας. Η συγκεκριμένη στρατηγική βασίζεται στη μέθοδο της Γνωστικής μαθητείας (Collins et al., 
1991. Dennen, Burner, 2008) με την οποία οι μαθητές βήμα προς βήμα εσωτερικεύουν κρίσιμες 

πληροφορίες, διαδικασίες και νοητικά εργαλεία με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων κειμένων. 
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Η συγκεκριμένη στρατηγική δίνει έμφαση στις μετα-γνωστικές διαδικασίες κατά τον σχεδιασμό, την 

οργάνωση, τη συγγραφή αλλά και την αναθεώρηση κάθε γραπτής παραγωγής (Little et al., 2010). 
Αξιοποιούνται, επίσης, τεχνικές όπως αυτή της φωναχτής σκέψης, της φθίνουσας καθοδήγησης, της 

μοντελοποίησης και μια σειρά οπτικών διαμεσολαβητών για την ενίσχυση της προσπάθειας των 

μαθητών να δημιουργήσουν πρωτότυπα αφηγηματικά κείμενα. Παρόλο που η συγκεκριμένη 

στρατηγική χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων μαθητών δημοτικού 

σχολείου, θα ήταν ενδιαφέρον να αξιοποιηθούν οι παραπάνω τεχνικές για την ενίσχυση των 

αντίστοιχων δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

• Η παρούσα μελέτη 

Όπως διαφαίνεται παραπάνω, υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός μελετών οι οποίες 

ασχολήθηκαν με την ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών με αποτελεσματικές 

μεθόδους και τεχνικές. Οι περισσότεροι ερευνητές αρκούνται στη διερεύνηση της αναπτυξιακής 

πορείας και της αξιολόγησης των προφορικών ή γραπτών αφηγήσεων των παιδιών (Hipfner-Boucher 
et al., 2014. Hudson, Shapiro, 1997. Marjanovic-Umek et al., 2002. Price et al., 2006. Smith, Cowie, 
1991). 

Ως εκ τούτου, προέκυψε η ανάγκη για την πραγματοποίηση μιας μελέτης κατά την οποία 

διερευνήθηκε η ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσα από 

σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές, που προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία, σε φυσικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με τη συμμετοχή όλων των παιδιών. Επιπλέον, δεν έχει εντοπιστεί 

πρόγραμμα παρέμβασης στο οποίο οι ερευνητές, εκτός από τους γνωστικούς και γλωσσικούς 

στόχους, να εμπλέκουν παιδιά προσχολικής ηλικίας σε αυτορρυθμιστικές και μεταγνωστικές 

διαδικασίες, όπως αυτή που παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη. 
Κατά συνέπεια, στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσα από ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα παρέμβασης ώστε τα παιδιά 

να καταστούν ικανά να αφηγούνται οργανωμένες και κατανοητές προσωπικές και φανταστικές 

ιστορίες. Συνεπώς οι υποθέσεις της έρευνας διαμορφώθηκαν ως εξείς: 
Α) Τα παιδιά τα οποία θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέμβασης (πειραματική ομάδα) θα 

αφηγούνται πιο οργανωμένες προσωπικές ιστορίες από τα παιδιά τα οποία δεν θα συμμετέχουν 

(ομάδα ελέγχου). 
Β) Τα παιδιά τα οποία θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέμβασης θα αφηγούνται πιο 

οργανωμένες φανταστικές ιστορίες από τα παιδιά τα οποία δεν θα συμμετέχουν. 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

• Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 112 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών (Μ = 65,09, SD = 3,87) 
τα οποία επελέγησαν από 8 νηπιαγωγεία των Χανίων της Κρήτης.  Τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία 

επιλέχθηκαν με διαδικασίες βολικού δείγματος (convenience sample) επειδή είχαν μια ξεχωριστή 

αίθουσα κοντά στην τάξη διδασκαλίας στην οποία κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθούν οι 

αξιολογήσεις πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Στα παιδιά του δείγματος 

συμπεριελήφθησαν και αλλόγλωσσα παιδιά τα οποία μπορούσαν να επικοινωνήσουν με ευχέρεια 

στην ελληνική γλώσσα, και η επίδοσή τους στα γλωσσικά κριτήρια ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι 

οικογένειες των παιδιών της μελέτης ανήκαν σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Όλα τα 

παιδιά χωρίστηκαν με στατιστικές διαδικασίες σε δύο ομάδες, μια πειραματική και μια ελέγχου. Στην 

πειραματική ομάδα συμμετείχαν 58 παιδιά (30 αγόρια και 28 κορίτσια) με μέσο όρο ηλικίας (Μ= 
64,42 SD=3,50) και στην ομάδα ελέγχου συμμετείχαν 54 παιδιά (25 αγόρια και 29 κορίτσια) με μέσο 

όρο ηλικίας (Μ= 65,75, SD=3,11). 

• Εργαλεία μέτρησης 
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Για την ισοδυναμία των ομάδων και για την αξιολόγηση της επίδρασης του προγράμματος 

παρέμβασης στην ενίσχυση των αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών, αξιολογήθηκε πριν την 

εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης:  

α) Η μη λεκτική νοημοσύνη των παιδιών μετρήθηκε με το Colored Progressive Matrices 
(Raven, 1956) το οποίο σταθμίστηκε στην Ελλάδα από τον Τσακρή (1970). Στο συγκεκριμένο 

κριτήριο αξιοποιήθηκαν οι αρχικοί βαθμοί και όχι οι τυπικοί εξαιτίας της παρέλευσης μεγάλου 

χρονικού διαστήματος από τη στάθμιση του τεστ στην ελληνική γλώσσα. Ο συντελεστής αξιοπιστίας 

του Test Cronbach a ήταν 0,87 και συντρέχουσα εγκυρότητα του 0,97. 
β) Η λεκτική ικανότητα των παιδιών αξιολογήθηκε με τις υποκλίμακες Λεξιλογίου και 

Γλωσσικών Αναλογιών του τεστ Αθηνά τεστ (Paraskevopoulos et al., 1999a). Ο συντελεστής 

αξιοπιστίας Kuder - Richardson & Cronbach a, κυμαίνεται από 0,80 έως 0,90 για όλες τις ηλικίες (5-
9 ετών). Η μέτρηση των Γλωσσικών Αναλογιών αποτελείται από 32 ατελείς προτάσεις και τα παιδιά 

καλούνται να τις ολοκληρώσουν χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο όρο. Η μέτρηση του Λεξιλογίου 
αξιολογεί την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν το σημασιολογικό περιεχόμενο μιας σειράς  

προεπιλεγμένων λέξεων.  
γ) Πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης αξιολογήθηκε η ικανότητα των 

παιδιών να αφηγούνται προσωπικές και φανταστικές ιστορίες. Συγκεκριμένα, η ικανότητα αφήγησης 

προσωπικών ιστοριών αξιολογήθηκε με την κλίμακα των Peterson και McCabe (1983). Τα βασικά 

δομικά στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι  παρόντα σε μια ολοκληρωμένη προσωπική ιστορία είναι: 

α) εισαγωγή, β) περίληψη, γ) πληροφορίες πλαισίου (τόπος, χρόνος, χαρακτήρες), δ) δράσεις-
κορύφωση,  ε) αξιολογικές κρίσεις και στ) κατάληξη/λύση της ιστορίας. Δύο βιβλία με «οικεία»  

θέματα: «Επίσκεψη στο γιατρό μου» και «Το πάρτι των γενεθλίων μου», δόθηκαν στα παιδιά 

προκειμένου να αφηγηθούν μια σχετική προσωπική εμπειρία (Allen et al., 1994). Επιπρόσθετα, η 

ερευνήτρια αφηγήθηκε μια σχετική ιστορία για να παρακινήσει τα παιδιά να αφηγηθούν πιο 

απρόσκοπτα τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες (Peterson, McCabe, 1983). 
δ) Η ικανότητα των παιδιών να αφηγούνται φανταστικές ιστορίες αξιολογήθηκε με το κριτήριο 

των Petersen et al., (2008). Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με δύο διαφορετικούς αλλά 

συμπληρωματικούς τρόπους: 1) αφήγηση φανταστικής ιστορίας με βιβλίο χωρίς κείμενο και 2) 

αφήγηση φανταστικής ιστορίας με κάρτες. Κατά την αφήγηση φανταστικών ιστοριών από βιβλίο 

χωρίς κείμενο η ερευνήτρια έδινε το βιβλίο στο κάθε παιδί, αναφέροντας τον τίτλο  του και ελάχιστες 

εισαγωγικές πληροφορίες. Κατόπιν, το παιδί το ξεφύλλιζε για να εξοικειωθεί με το περιεχόμενό του. 

Στη συνέχεια, έκλεινε το βιβλίο το τοποθετούσε μπροστά στο παιδί και του ζητούσε να αφηγηθεί μια 

ιστορία κοιτάζοντας τις ίδιες εικόνες (Pena et al., 2006). Μια ολοκληρωμένη φανταστική αφήγηση 

πρέπει να εμπεριέχει: α) εισαγωγή, β) σκηνικές πληροφορίες, γ) χαρακτήρες, δ) θέμα, ε) το σχέδιο 

του πρωταγωνιστή, στ) τις εσωτερικές του αντιδράσεις, ζ) δράσεις των χαρακτήρων της, η) πιθανά 

εμπόδια-περιπλοκές, θ) συνέπειες και τέλος της ιστορίας. 
ε) Στη συνέχεια, τα παιδιά αφηγούνταν μια ιστορία χρησιμοποιώντας 5 κάρτες ως βοήθημα. Οι 

5 κάρτες ήταν φωτοτυπημένες εικόνες (μέγεθος 15x10 cm2) από τα επιλεγμένα βιβλία του 

προγράμματος παρέμβασης, οι οποίες απεικόνιζαν τα βασικά στοιχεία των ιστοριών 

(πρωταγωνιστής/χαρακτήρες, αρχικό πρόβλημα, 2 γεγονότα ιστορίας, επίλυση). Η  ερευνήτρια 

τοποθετούσε τις κάρτες μπροστά σε κάθε παιδί προκειμένου να αφηγηθεί μια ιστορία με βάση το 

περιεχόμενο των συγκεκριμένων καρτών (Merritt, Liles, 1989). 

• Κάρτες των δομικών στοιχείων 

Για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των παιδιών χρησιμοποιήθηκαν 7 κάρτες με τις λέξεις (ΠΟΥ, 

ΠΟΤΕ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΙΟ, ΤΙ, ΠΩΣ, ΤΕΛΟΣ). Οι συγκεκριμένες 7 λέξεις λειτούργησαν ως λέξεις- 
κλειδιά και υπενθύμιζαν στα παιδιά τα δομικά στοιχεία της ιστορίας [σκηνικές πληροφορίες (τόπος, 

χρόνος, πρωταγωνιστής), πρόβλημα, δράσεις-εμπόδια, επίλυση, τέλος].  

• Πρόγραμμα παρέμβασης 
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Η Αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική περιλάμβανε πέντε επίπεδα εκπαίδευσης των παιδιών τα 

οποία είχαν εμπλουτιστεί με λεκτικές και οπτικές διευκολύνσεις/μέσα. Στο πρώτο επίπεδο, πριν από 

την ανάγνωση της ιστορίας, η ερευνήτρια παρουσίαζε μία-μία τις 7 κάρτες με τις λέξεις-κλειδιά και 

διερμήνευε την αντιστοιχία τους με τα δομικά στοιχεία των ιστοριών και ανέφερε παραδείγματα από 

γνωστές ιστορίες. Στο δεύτερο επίπεδο, πριν από την ανάγνωση της ιστορίας, πραγματοποιούσε μια 

αλληλεπιδραστική συζήτηση με τα παιδιά για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν μια καλά δομημένη 

ιστορία. Τους εξηγούσε δηλαδή, ότι ένα ολοκληρωμένο αφήγημα πρέπει να εμπεριέχει όλα τα δομικά 

στοιχεία με σωστή χρονική αλληλουχία. Στο τρίτο επίπεδο, λειτουργούσε ως πρότυπο/μοντέλο 

διαβάζοντας μια ιστορία στα παιδιά τοποθετώντας κάτω από κάθε κάρτα δομικού στοιχείου την 

αντίστοιχη φωτοτυπημένη εικόνα από την ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά συνέδεαν το τμήμα 

της ιστορίας που τους διαβάζονταν με το αντίστοιχο δομικό στοιχείο. Κατά την ανάγνωση, η 

ερευνήτρια πραγματοποιούσε σκόπιμες παύσεις σκεπτόμενη μεγαλόφωνα για την πορεία των 

δομικών στοιχείων της ιστορίας π.χ. ποια έχουν αναφερθεί, ποιο ακολουθεί αμέσως μετά και γιατί 

κ.λπ. Στο τέταρτο επίπεδο, πραγματοποιούνταν μια σύντομη αναδιήγηση της ιστορίας και 

επιβεβαιώνονταν η ολοκληρωμένη δομική της οργάνωση. Στο τελευταίο στάδιο, δίνονταν στα παιδιά 

ένα χαρτί του μέτρου χωρισμένο σε επτά στήλες όπου στην κορυφή της κάθε στήλης αναγράφονταν 

και ένα δομικό στοιχείο με τη μορφή της λέξης-κλειδί. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια έδινε στα παιδιά 

5 κάρτες από μια άγνωστη ιστορία και τα καλούσε να συνθέσουν μια δική τους πρωτότυπη. Την 

ιστορία που δημιουργούσαν τα παιδιά την κατέγραφαν, ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο 

(ζωγραφική, επινοημένη ή συμβατική γραφή…), αντιστοιχώντας το κάθε τμήμα της στην κατάλληλη 

στήλη. Δηλαδή, έγραφαν/ζωγράφιζαν τον πρωταγωνιστή στη στήλη με τη λέξη-κλειδί ΠΟΙΟΣ, τα 

γεγονότα της ιστορίας που δημιουργούσαν στην στήλη με τη λέξη-κλειδί ΤΙ κ.λπ. Στη συγκεκριμένη 

φάση είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ελέγχους και αναθεωρήσεις (να προσθέσουν και να 

διαφοροποιήσουν στοιχεία), της υπό «διαπραγμάτευσης» ιστορίας τους με αποτέλεσμα να 

εμπλέκονται αβίαστα σε υψηλού νοητικού επιπέδου λειτουργίες και μεταγνωστικού τύπου 

δεξιότητες. Μετά την «καταγραφή» της ιστορίας η ερευνήτρια ζητούσε από τα παιδιά να της 

αφηγηθούν μια σχετική προσωπική τους εμπειρία/ιστορία (Spencer, Slocum, 2010). 

• Ομάδα Ελέγχου 
Στην ομάδα ελέγχου διαβάστηκαν οι ίδιες ιστορίες με την ίδια ακριβώς σειρά και στη συνέχεια 

πραγματοποιούνταν συζήτηση σχετική με τα ενδιαφέροντα σημεία της κάθε ιστορίας.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 1), οι έλεγχοι t-test δεν επεσήμαναν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων σε σχέση με τη μη-λεκτική τους νοημοσύνη, τη λεκτική τους 

ικανότητα, την αφήγηση προσωπικών και φανταστικών ιστοριών (από βιβλίο χωρίς κείμενο και με 

κάρτες), πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης.  

Πίνακας 3: Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) και δείκτες t-test σε όλες τις 

μεταβλητές πριν το πρόγραμμα παρέμβασης 

Μεταβλητές Πειραματική 

ομάδα 
Ομάδα Ελέγχου t-test 

      
MD 

      
SD 

  MD       
SD 

 

Μη λεκτική 

νοημοσύνη 
18,36 2,88 18,75 2,50 t=-

0,54,     
p>0,05 Λεκτική 

ικανότητα-Λεξιλόγιο 
11,29 2,80 10,04 1,52 t=--

0,72,  p 
>0,05 >0,05 Λεκτική 

ικανότητα- Γλωσσικές 

Αναλογίες 

 

13,57 2,36 13,14 2,18 t=0,70,   
p>0,05 
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Αφήγηση 

προσωπικών ιστοριών 
2,78 1,26 2,75 0,88 t=0,12,   

p>0,05 

Αφήγηση 

φανταστικών 

ιστοριών- βιβλίο 

χωρίς κείμενο 

6,67 1,83 7,10 2,24 t=-
0,78,  

p>0,05 
Αφήγηση 

φανταστικών 

ιστοριών με κάρτες 

5,00 2,03 5,32 2,07 t=-
0,58,   

p>0,05 

 
Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση ενός 

προγράμματος παρέμβασης στις αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η 

ανάλυση συνδιακύμανσης Ancova έδειξε ότι η βελτίωση της ικανότητας των παιδιών να παράγουν 

φανταστικές ιστορίες από βιβλίο χωρίς κείμενο επηρεάστηκε από την ομάδα συμμετοχής F(3, 
112)=36,185, p<0,001, καθότι παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μετρήσεων πριν 

και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης F(1, 112)=486,224, p<.0,001. Τα αποτελέσματα ως προς το 

μέγεθος βελτίωσης των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών με κάρτες, έδειξαν ότι η 

ομάδα συμμετοχής κι εδώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο F (3, 112) = 27,029, p <0,001 εφόσον 
παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αξιολογήσεων πριν και μετά το πρόγραμμα 

παρέμβασης F (1, 112)=323,157, p <0,001. Τέλος, ως προς το μέγεθος βελτίωσης των παιδιών στην 

αφήγηση προσωπικών ιστοριών, μόνο οι διαφορές οι οποίες προέκυψαν μεταξύ των δύο 

αξιολογήσεων των παιδιών πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης F(1, 112)=215,704, p<0,001, 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο (περιγραφική στατιστική, Πίνακας 2). 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) και δείκτες t-test των επιδόσεων 

των παιδιών πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης στην αφήγηση προσωπικών και 

φανταστικών ιστοριών. 

Ομάδα Αφήγηση 

φανταστικών 

ιστοριών από β.χ.κ. 

Αφήγηση 

φανταστικών 

ιστοριών με 

κάρτες 

Αφήγηση 

προσωπικών 

ιστοριών 

 MD SD MD SD MD SD 

Πειραματική ομάδα 
Πριν την παρέμβαση 6,67 1,83 5,00 2,03 2,78 1,26 
Μετά την παρέμβαση 12,83 1,62 8,96 2,23 3,91 0,98 
Ομάδα Ελέγχου 
Πριν την παρέμβαση 7,10 2,24 5,32 2,07 2,75 0,88 

Μετά την παρέμβαση 7,75 2,08 5,86 1,99 3,25 1,00 
t-test-Σύγκριση των 

ομάδων 
t=10,19  p<0,001 t=5,48  p<0,001 t=2,04  p<0,05 

β.χ.κ.= βιβλίο χωρίς κείμενο 

 3. Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση ενός προγράμματος 

παρέμβασης στην ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις βασικές υποθέσεις της παρούσας μελέτης, δηλαδή ότι, η εξάσκηση 
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των παιδιών στο δομικό πλαίσιο των ιστοριών, τα βοήθησε να το εσωτερικεύσουν ως νοητική δομή 

και τους έδωσε τη δυνατότητα να το εφαρμόσουν αποτελεσματικά όταν τους ζητήθηκε να 

δημιουργήσουν μια πρωτότυπη προσωπική ή φανταστική ιστορία (Vretudaki, Tafa, 2017). 
 Όπως κατέδειξαν και τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, τα παιδιά της πειραματικής 

συνθήκης παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου σε όλες 

τις δεξιότητες. Σε αυτήν τη συνθήκη, τα παιδιά ενεργοποιήθηκαν με διάφορους τρόπους. Η πιο 

σημαντική μέθοδος που υποστήριξε την κατανόηση των παιδιών ήταν οι τεχνικές της 

μοντελοποίησης και της φωναχτής σκέψης. Αυτές οι τεχνικές αποτελούν θεμελιώδη μέρη της 

θεωρίας της Γνωστικής μαθητείας (Collins et al., 1991. Dennen, Burner, 2008). Η αναγκαιότητα της 

χρήσης των τεχνικών της μοντελοποίησης για την απόκτηση πολύπλοκων γνώσεων και δεξιοτήτων 

έχει καταδειχθεί από μια σειρά μελετών που είχαν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές 

πρωτοσχολικής ηλικίας με πολλές συμπεριφορικές και γνωστικές αδυναμίες στη συγκέντρωσή τους, 

στη συλλογή, οργάνωση και καταγραφή των ιδεών τους σε μορφή γραπτού κειμένου (Brown, 
Campione, 1990.  Graham et al., 2006. Harris, et al., 2008). 

Επιπλέον, ο τύπος της διαλογικής-αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης, η οποία επιτρέπει τη χρήση 

νύξεων και ανοιχτών ερωτήσεων αλλά και η πολυεπίπεδη εμπλοκή των παιδιών σε όλες τις φάσεις 

του προγράμματος, κινητοποίησαν το ενδιαφέρον τους και αύξησαν σημαντικά τα επίπεδα 

κατανόησής τους (Zevenbergen et al., 2003. Kendeou et al., 2009. Lever, Sénéchal, 2011. Lane, White, 
2007. van Kleeck, 2008). 

Τέλος, το μέγεθος βελτίωσης των παιδιών στην παραγωγή προσωπικών και φανταστικών 

ιστοριών δεν ήταν παρόμοιο. Αυτό πιθανά συνέβη διότι τα παιδιά στην πειραματική συνθήκη δεν 

έλαβαν καμία συγκεκριμένη εκπαίδευση προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να αφηγούνται 

προσωπικές ιστορίες. Από ερευνητές έχει υποστηριχθεί ότι η γνώση των παιδιών σε ένα 

συγκεκριμένο αφηγηματικό είδος (αναδιήγηση) μπορεί να επηρεάσει σε μικρό βαθμό ένα άλλο 

σχετικό (προσωπικές ιστορίες), (Spencer, Slocum, 2010). Στην πραγματικότητα όμως κάθε 

αφηγηματικό είδος προϋποθέτει την ικανότητα των παιδιών να επιλέγουν συγκεκριμένες 

πληροφορίες (περιεχόμενο) αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αφηγούνται τις πληροφορίες αυτές 

(δομή ιστορίας), (Hudson, Shapiro, 1997). Επομένως, η ενίσχυση κάθε αφηγηματικής δεξιότητας 

απαιτεί διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις. 
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ‘ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ’: ΜΙΑ ΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
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Μπαριανού Ειρήνη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60, MSc Παιδικής Λογοτεχνίας 
   

Περίληψη  

Η τεχνολογία σήμερα αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό, κάτι που έχει επηρεάσει δραματικά τη 

μάθηση και την εκπαίδευση. Μια δυναμικά ανερχόμενη τεχνολογία, η οποία κερδίζει συνεχώς 

έδαφος στην εκπαίδευση, είναι αυτή της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), η οποία αναφέρεται 

στην προσθήκη εικονικών πληροφοριών στο φυσικό περιβάλλον, μέσω κατάλληλων συσκευών σε 

πραγματικό χρόνο.  
Παρά το γεγονός ότι μόλις τα τελευταία χρόνια, διεθνώς, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για 

τη χρήση και την αποτελεσματικότητα της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο νηπιαγωγείο, εν 
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τούτοις παρατηρείται μια θετική αντιμετώπισή της και μια δυναμική αύξηση των εκπαιδευτικών που 

υλοποιούν αντίστοιχες δραστηριότητες. 
Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης έγκειται αφενός στην παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου σχετικά με την επαυξημένη πραγματικότητα στο νηπιαγωγείο και αφετέρου στην 

αποτύπωση μιας ενδεικτικής  εκπαιδευτικής εφαρμογής, που υλοποιήθηκε στο 2Ο Νηπιαγωγείο 

Κρεμαστής Ρόδου. Απώτερος στόχος της εργασίας μας καθίσταται η πρόκληση του ενδιαφέροντος 

των εκπαιδευτικών, ώστε να αποτελέσει το έναυσμα για τη χρήση της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας στην προσχολική εκπαίδευση.  
 
Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, Νηπιαγωγείο, Πρόταση Διδασκαλίας 

1. Εισαγωγή στην Επαυξημένη Πραγματικότητα 

Η τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality Τechnology) κερδίζει 

συνεχώς έδαφος στην κοινωνία και στην εκπαίδευση καταγράφοντας υψηλά ποσοστά 

δημοτικότητας.  
Ως ορισμό θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τη ‘συνύπαρξη πραγματικών και εικονικών 

αντικειμένων στον ίδιο χώρο και την αλληλεπίδρασή τους σε πραγματικό χρόνο μέσω κατάλληλων 

συσκευών’ (Azuma, 1997).  
Ο συνδυασμός εικονικών και πραγματικών δεδομένων παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε 

πληθώρα πολυμέσων με άμεση εφαρμογή. Έτσι, η AR  αποτελεί ένα είδος μικτής, υβριδικής 

πραγματικότητας, όπου το ψηφιακό περιεχόμενο ενσωματώνεται στο πραγματικό περιβάλλον. Για 

αυτό και θεωρείται ως το βασικό και θεμελιώδες περιβάλλον χρήστη του 21ου αιώνα, καθώς παρέχει 

μια εναλλακτική διάσταση στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα (Billinghurst, 

Dünser, 2012).  
Επιπρόσθεετα, δε θα πρέπει να συγχέεται ο όρος της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) με 

αυτόν της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality, VR), αφού η εικονική πραγματικότητα 

ουσιαστικά ‘βυθίζει’ και απομονώνει  το χρήστη σε ένα συνθετικό και κατασκευασμένο περιβάλλον, 

χωρίς καμία αλληλεπίδραση με την πραγματικότητα. Αντίθετα, η AR δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη 

να αντιλαμβάνεται τον πραγματικό κόσμο μέσω μιας εικονικής επικάλυψης-επίστρωσης, που μπορεί 

να περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, ήχους, μοντέλα 3D, κινούμενα σχέδια, κ.τ.λ. Με 

αυτήν τη διαδικασία, η πραγματικότητα ‘επαυξάνεται’ με τεχνητές πληροφορίες, χωρίς όμως να 

χάνεται ή να υποκαθίσταται. Ουσιαστικά, η AR ενισχύει τις αισθήσεις μας, μεταβάλλοντας τον τρόπο 

που βλέπουμε τον κόσμο.  
Έτσι, η AR αποτελεί μια εξέλιξη και διεύρυνση της εικονικής ή η VR έχει ενσωματωθεί στην 

AR. Ο στόχος της AR είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα, στο οποίο ο χρήστης δεν µπορεί να βρει 

τη διαφορά μεταξύ του πραγµατικού κόσμου και της εικονικής επαύξησής του. Επομένως, κάθε 

τεχνολογία που συνδυάζει την ‘επίστρωση’ ψηφιακής πληροφορίας στον πραγματικό κόσμο 

αποτελεί και επαυξημένη πραγματικότητα (Carmigniani, Furht, 2011; Van Arnhem et al., 2018). 
Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της AR ως πληροφοριακού συστήματος: α) ο 

συνδυασμός πραγματικών και εικονικών αντικειμένων σε πραγματικό περιβάλλον β) η διαδραστική 

και αμφίδρομη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο και γ) η ευθυγράμμιση πραγματικών και ψηφιακών 

στοιχείων σε 3D (Azuma, 1997). 
Η τεχνολογία της AR έχει εφαρμοστεί ήδη από το 1990 σε ποικίλους τομείς, όπως η 

αρχιτεκτονική, η ιατρική, η αρχαιολογία, η διαφήμιση, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η άμυνα, η 

ασφάλεια, το εμπόριο, η διαφήμιση, η βιομηχανία, ο κατασκευαστικός κλάδος, τα μουσεία, η χημεία, 

τα μαθηματικά και πολύ πρόσφατα η εκπαίδευση. Πλέον, όλο και περισσότερες εφαρμογές 

χρησιμοποιούν τεχνολογίες AR, αποτελώντας μία ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία µε πολλά 

πεδία εφαρμογής (Peddie, 2017).  
 Όμως, η ιστορία της AR ανάγεται στη δεκαετία του 1950, όταν ο κινηματογραφιστής Morton 

Heilig, κατασκεύασε έναν προσομοιωτή (Sensorama) με γραφικά, ήχο, δόνηση και οσμές. Στη 
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συνέχεια, το 1966 ο πληροφορικός και ερευνητής Ivan Sutherland επινόησε τη συσκευή head-
mounted display, προτείνοντάς την ως ‘παράθυρο’ σε έναν εικονικό κόσμο. Οι Thomas Caudell και 

David Mizell (1992) εισήγαγαν για πρώτη φορά τον όρο της ‘Επαυξημένης Πραγματικότητας’ το 

1992, επιφέροντας αφενός την τομή στη σχέση της με την εικονική πραγματικότητα και αφετέρου 

ανοίγοντας ένα νέο πεδίο προς εξερεύνηση.   
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαφορετικών και σχετικά εύκολων εφαρμογών AR, ιδιαίτερα για 

κινητές συσκευές (mobile augmented reality), πολλές από τις οποίες απαιτούν χρηματική αμοιβή 

(HPReveal, ARCore, Zappar, Augment, Blippar). Οι απλούστερες εφαρμογές AR, με τις οποίες 

έρχεται σε επαφή το ευρύ κοινό στην καθημερινότητά του, αποτελούν συνήθως προγράμματα 

περιήγησης, όπως οδηγίες για τα πλησιέστερα αξιοθέατα ή μουσειακά εκθέματα και αφίσες ή 

διαφημίσεις, με σκοπό την περαιτέρω πολυτροπική πληροφόρηση του χρήστη.    

2. AR και εικονοβιβλίο (picturebook) 

Η λογοτεχνία που απευθύνεται σε παιδιά για πολλά χρόνια ήταν ταυτόσημη αποκλειστικά με 

την έννοια του έντυπου βιβλίου, αντανακλώντας σε κάθε εποχή τις αντιλήψεις περί παιδιού αλλά και 

τις γενικότερες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες.  
Ειδικότερα, το εικονοβιβλίο (picturebook) χρησιμοποιείται συχνά ως γενικός όρος για την 

κατηγοριοποίηση διαφόρων έντυπων βιβλίων που περιέχουν λεκτικό κείμενο και εικονιστικό. Όμως, 

ο τρόπος με τον οποίο τα οπτικά και λεκτικά στοιχεία συσχετίζονται μεταξύ τους και με το μέσο 

(medium) είναι αυτός που θα καθορίσει την κατάταξή του ως εικονοβιβλίου (Nikolajeva, Scott, 
2001).  

Στη σημερινή εποχή, οι τεχνολογικές εξελίξεις και το ευρύτερο οικονομικο-κοινωνικό πλαίσιο 
επιφέρουν αναπόφευκτα αλλαγές και στο παιδικό βιβλίο. Με την τεράστια διάδοση των φορητών 

ηλεκτρονικών συσκευών και ιδιαίτερα του κινητού τηλεφώνου, των τάμπλετς και των εφαρμογών 

apps, ως αναπόσπαστου μέρους της καθημερινής πρακτικής, παρατηρείται, διεθνώς, μια αυξητική 

τάση στην έκδοση παιδικών βιβλίων, τα οποία συνδυάζουν το έντυπο μέσο (medium) με τον ψηφιακό 

κόσμο. Μάλιστα, για πολλά μικρά παιδιά η ψηφιακή λογοτεχνία αποτελεί την πρώτη μορφή 

λογοτεχνίας με την οποία εμπλέκονται (Al-Yaqout, Nikolajeva, 2015; Lovato, Waxman, 2016; Ryan, 
2015; Schons, 2011; Yokota, 2015 ). 

H ετήσια θεσμοθέτηση βραβείων, όπως το Bologna Ragazzi Digital Award, που απονέμεται 

κάθε χρόνο, ήδη από το 2012, στις καλύτερες ψηφιακές εφαρμογές βιβλίων για παιδιά, αποτελεί 

ένδειξη της αποδοχής τους, τόσο από την επιστημονική κοινότητα, όσο και από το κοινό και της 

σταδιακής ενσωμάτωσής τους στην καθημερινότητα.  
Παρά το γεγονός ότι τα ψηφιακά εικονοβιβλία, οποιασδήποτε μορφής, στηρίζονται κατά κύριο 

λόγο στο έντυπο μέσο, εν τούτοις υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: (i) ευρεία χρήση 

πολυμέσων (ii) πολλαπλοί τρόποι παρουσίασης του λεκτικού κειμένου (iii) διαδραστικότητα σε 

πραγματικό χρόνο (iv) χρήση όρων παιχνιδιού (gamification) (v) νέες μορφές οργάνωσης 

περιεχομένου (Al-Yaqout, 2011; Sargeant, 2013; Tacaks et al., 2015).  
Τα περισσότερα βιβλία AR για παιδιά βρίσκονται σε ένα μεταιχμιακό χώρο, όπου το 

παραδοσιακό έντυπο έχει εμπλουτιστεί (επιστρωθεί) με σύγχρονα ψηφιακά στοιχεία. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η ανάγνωση υλοποιείται μέσω ενός συνδυασμού ξεφυλλίσματος σελίδων και χρήσης 

οικείων και καθημερινών ηλεκτρονικών συσκευών, αποτελώντας καινοτομία στο χώρο του παιδικού 

βιβλίου (multimodal, multisensory books). Παράλληλα, η έννοια του βιβλίου ως ‘αντικειμένου’ 

αποκτά μια άλλη οπτική, καθώς συνυφαίνεται με την εικονική υλικότητα των ψηφιακών στοιχείων, 

που αναπαριστώνται μέσα από τις φορητές συσκευές.  
Έτσι, το βιβλίο AR αποτελεί ένα αναδυόμενο και δημοφιλές εκδοτικό και τεχνολογικό 

εργαλείο, το οποίο προσφέρει μια ποικιλία ευκαιριών ανάγνωσης, μάθησης και ψυχαγωγίας, με 

σκοπό την επέκταση των νέων ψηφιακών διαδραστικών περιβαλλόντων.  
Ειδικότερα, τα βιβλία AR αυξάνουν το συνολικό ρεαλισμό της ανάγνωσης και συμβάλλουν 

στην αλληλεπίδραση και διάδραση των αναγνωστών με την πραγματικότητα μέσω του ψηφιακού 
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πλαισίου. Ουσιαστικά, η ανάγνωση συνδυάζει την ψηφιακή τεχνολογία, χωρίς να αποκόπτεται ο 

αναγνώστης από το πραγματικό ξεφύλλισμα του βιβλίου. Σε συγκεκριμένα σημεία των σελίδων, ο 

αναγνώστης μπορεί να ‘στοχεύσει’ με την ηλεκτρονική συσκευή και να ‘ζωντανέψει’ τρισδιάστατα 

την αφήγηση. Με αυτόν τον τρόπο, η ηλεκτρονική συσκευή καθίσταται το μέσο εισόδου ή εξόδου 

από τον ψηφιακό κόσμο σε αυτόν του παραδοσιακού βιβλίου και αντίστροφα.  Έτσι, ο αναγνώστης 

μπορεί και ελέγχει τρισδιάστατες εικόνες και χαρακτήρες, κάτι που ήταν συνηθισμένο στα 

βιντεοπαιχνίδια, ενώ ήταν πιο σπάνιο στα βιβλία. 
Επιπλέον, μέσω των βιβλίων AR αναιρείται η επιλογή μεταξύ των πόλων του παραδοσιακού 

βιβλίου και του ηλεκτρονικού, αφού υπάρχει πλέον άρρηκτη σύνδεση ανάμεσά τους. Μάλιστα, τα 

βιβλία AR ενισχύουν τα πλεονεκτήματα και αντισταθμίζουν τις αδυναμίες των έντυπων βιβλίων και 

των παλαιών ηλεκτρονικών βιβλίων πρώτης και δεύτερης γενιάς, (e-books), προσθέτοντας ψηφιακό, 

παιγνιώδες και διαδραστικό περιεχόμενο. Έτσι, τα βιβλία AR, ουσιαστικά, μεταβάλλουν τον τρόπο 

με τον οποίο κατανοούνται οι αφηγήσεις.  
Βέβαια, βιβλία για παιδιά, που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κίνηση και διάδραση, ήδη 

υπήρχαν από το 19ο αιώνα. Τα pop-up books, τα toy books, τα sensory books (baby books), όπως και 

η προσθήκη cd, η ψηφιακή ανάγνωση  βιβλίων στο διαδίκτυο, αποτελούν μόνο κάποιες από τις 

πτυχές της σταδιακής προσπάθειας των ενηλίκων να ενσωματώσουν το στοιχείο της έκπληξης, της 

διερεύνησης, της παιγνιώδους διάδρασης και των εκάστοτε τεχνολογικών δυνατοτήτων στο παιδικό 

βιβλίο. Ιδιαίτερα, μετά το 2010 με την ευρεία χρήση των iPad, διαφάνηκε ότι οι φορητές συσκευές 

θα αποτελέσουν την πλατφόρμα μεταφοράς των εικονοβιβλίων σε ψηφιακά μέσα (transmediation). 
Όσο αφορά τη δυνατότητα ανάγνωσης διαδραστικών ψηφιακών βιβλίων μέσω apps, να αναφέρουμε 
ενδεικτικά τα πιο γνωστά διεθνώς, όπως Only What Does My Teddy Bear Do All Day?, In The 
Monster at the End of This Book, Don’t Let the Pigeon Run This App!, The Three Little Pigs, The 

Trip, Lil’ Red, the Heart and a Bottle, Little Red Riding Hood, Emma loves Pink. .  
Η πρώτη αναφορά σε τεχνολογία AR θεωρείται ένα βιβλίο για παιδιά του γνωστού Αμερικανού 

συγγραφέα Frank Baum, το 1901, Το κύριο κλειδί: ένα ηλεκτρικό παραμύθι (The master key: an 
electrical fairy tale). Σε αυτό περιγράφονται οι περιπέτειες ενός 15χρονου αγοριού, στο οποίο ένας 

δαίμονας προσφέρει διάφορα δώρα, συμπεριλαμβανομένου και ενός ‘δείκτη χαρακτήρων’ (Character 

Marker). Πρόκειται για ένα ζευγάρι γυαλιών, που όταν τα φοράει ο ήρωας, κάθε φορά που συναντάει 

κάποιον άνθρωπο, σημειώνεται στο μέτωπό του ένα γράμμα, το οποίο δείχνει και τον χαρακτήρα 

του. Έτσι, ο καλός θα φέρει το γράμμα G (good), ο κακός το E (evil), ο σοφός το W (wise), ο ανόητος 

το F (foolish), ο ευγενικός το Κ (kind) και ο μοχθηρός το C (cruel).  
Το πρώτο βιβλίο ΑR θεωρείται το Magic Book (εκδόθηκε το 2001) του Mark Billinghurst, 

καθώς και τα προγράμματα του BBC Jam (Ιανουάριος 2006-Μάρτιος 2007), τα οποία απευθύνθηκαν 

σε παιδικό κοινό με διττό τρόπο: διάδραση και χρήση έντυπου μέσου και τεχνολογίας.  
Στις μέρες μας, έργα κλασσικής λογοτεχνίας (π.χ. The Tale of Peter Rabbit, Alice In 

Wonderland, Little Prince, κτλ), όπως και δημοφιλή κινηματογραφικά έργα ή ταινίες κινουμένων 

σχεδίων (Jurassic park, Ice age, Toy story), έχουν διασκευαστεί σε βιβλία AR για παιδιά. Ακόμη, 

κυκλοφορούν και αντίστοιχα βιβλία γνώσεων (π.χ. World of fairytales, Ernie’s wish trail, Pacha’s 
Pajamas, iscience, η σειρά βιβλίων με κεντρικό ήρωα τον Arbi, Naraa, Histoires animees, κτλ.), τα 

οποία μετατρέπονται σε σύνθετα πολυτροπικά κείμενα, εγείροντας το ενδιαφέρον των παιδιών.   
Στην Ελλάδα σήμερα κυκλοφορούν κάποια βιβλία AR, τα οποία αποτελούν μεταφράσεις από 

το εξωτερικό, όπως ο Μικρός Πρίγκιπας, Η Κοκκινοσκουφίτσα φοράει κίτρινα, Χριστουγεννιάτικο 

μυστικό, Κρεβάτι, κρεβατάκι μου, Σκοτάδι, σκοταδάκι μου, Το ηλιακό σύστημα, η σειρά βιβλίων των 

Μικρών εξερευνητών, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις στην έκδοση βιβλίων AR.  

3. AR και εκπαίδευση  

Η AR και ο αντίκτυπός της στη μάθηση σε συνδυασμό με τη χρήση φορητών ψηφιακών 

συσκευών  έχει προκαλέσει παγκοσμίως το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Οι μελέτες στον τομέα 

της εκπαίδευσης σχετικά με την ΑR, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευρύ φάσμα 
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γνωστικών τομέων (μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, ιστορία, τέχνες, γλώσσα, ξένες γλώσσες, κτλ.), 

έχουν σημειώσει αλματώδη άνοδο τα τελευταία χρόνια (Bower et al., 2014; Cabero, Barroso, 2016; 
Couse, Chen, 2010; McKnight, Fitton, 2010).  

Οι έρευνες αποδεικνύουν αφενός ότι οι μαθητές γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τάμπλετς και 

κινητές συσκευές και αφετέρου ότι η AR κινητοποιεί όλο το φάσμα των παιδιών, ενισχύοντας την 

επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ τους και βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις ψηφιακές τους 

δεξιότητες (Campos, Pessanha, 2011).  
Ειδικότερα, η AR διευκολύνει την ενεργητική, εποικοδομητική, εκούσια, βιωματική και 

δημιουργική μάθηση. Ακόμη, βελτιώνει το επίπεδο απόλαυσης της μαθησιακής εμπλοκής των 

μαθητών, διεγείροντας ένα ευρύτερο φάσμα καναλιών εισόδου πληροφοριών για το χρήστη 

(Kangdon, 2012; Kesim, Ozarslan, 2012). 
Επιπρόσθετα, η χρήση της AR στην εκπαίδευση συμβάλλει στην κατανόηση σύνθετων 

περιεχομένων με πιο αποτελεσματικό τρόπο, στην εκμάθηση αφηρημένων εννοιών, καθώς και στην 

ανάπτυξη των χωρικών ικανοτήτων των μαθητών (Carbonell, Bermejo, 2017; Yildiz, Tuzun, 2011).  
Εν τέλει τρεις είναι οι βασικές επιδράσεις της χρήσης της τεχνολογίας AR στην εκπαιδευτική 

εφαρμογή. Πρώτον, η τεχνολογία AR επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να βιώσουν συναρπαστικά 

περιβάλλοντα μάθησης, αποτελώντας κίνητρο για περαιτέρω δράσεις. Δεύτερον, η τεχνολογία AR 

μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση σύνθετων αντικειμένων ή καταστάσεων, αφενός με την 

τρισδιάστατη παρουσίαση εικόνων και αφετέρου με την εικονική προσομοίωση σε πραγματικό 

περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η AR επιτρέπει την προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την 

προσομοίωση του αδύνατου (π.χ. αναπαράσταση εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου, έκρηξης 

ηφαιστείου, κτλ.). Τρίτον, η τεχνολογία AR επιτρέπει την ομαλή μετάβαση από την απλή 

παρουσίαση των πληροφοριών στην ενεργή  εξερεύνηση και κατασκευή της γνώσης. 
Από την πλευρά των εκπαιδευτικών, η χρήση της AR προσδίδει ευκαιρίες για καλύτερη 

οργάνωση της διδασκαλίας, νέες ευκαιρίες για μάθηση, καλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές, 

αύξηση των ερωτημάτων και της συζήτησης στην τάξη, βοήθεια στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, 

βελτίωση των παραδοσιακών προγραμμάτων (Bacca et al., 2014; Billinghurst, Dünser, 2012; Wu et 
al., 2013).   

Στο νηπιαγωγείο η AR έχει χρησιμοποιηθεί από το 2002, όταν οι Kritzenberger, Winkler και 

Herczeg χρησιμοποίησαν μια πλατφόρμα μικτής πραγματικότητας (mixed reality), προκειμένου να 

διερευνήσουν τις έννοιες της ‘τέχνης’ και του ‘υπολογιστή’. Αργότερα, οι McKenzie και Darnell 

(2004) διεξήγαγαν έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο η AR θα μπορούσε 

να συμβάλλει στην αφηγηματική ικανότητα των μικρών μαθητών. Περαιτέρω, οι Dünser και 

Hornecker (2007) διερεύνησαν πώς τα μικρά παιδιά αλληλεπιδρούν με αφηγήσεις AR. Επιπλέον, μια 

πρόσφατη μελέτη στην Ισπανία διαπίστωσε ότι η χρήση της AR μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες 

μάθησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα των νηπίων  (Cascales et al., 2013). Στην Ασία έχουν 

υλοποιηθεί διάφορες έρευνες σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας (Hsieh, Lee, 2008; 
Τοmi, Rambli, 2013). Αντίθετα, υπάρχει έλλειψη ερευνών σχετικά με την εφαρμογή Επαυξημένης 

Πραγματικότητας στις φυσικές επιστήμες στη βαθμίδα του νηπιαγωγείου.  
Όπως αποδεικνύεται, οι εφαρμογές AR, κυρίως στην αφήγηση ιστοριών, στο μάθημα της 

γλώσσας και των μαθηματικών (αριθμοί), βελτιώνουν το κίνητρο των νηπίων για μάθηση και 

συντελούν στην εστίαση του ενδιαφέροντός τους (Han et al., 2015; Yilmaz, 2016).   
Ακόμη, αναφορικά με τη χρήση AR σε μικρές ηλικίες, παρατηρείται αυξημένη προθυμία των 

μαθητών να συμμετάσχουν ενεργά στις μαθησιακές δραστηριότητες και θετική επίδραση στη 

γενικότερη μαθησιακή πορεία τους. Επίσης, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση στη χρήση της τεχνολογίας, 

όπως και η φαντασία, η δημιουργικότητα και η προσωπική έκφραση. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η 

παρατηρητικότητα των παιδιών, καθώς μπορούν να δουν αντικείμενα από ποικίλες οπτικές γωνίες. 

Επιπλέον, τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν τρισδιάστατους κόσμους, που δεν είχαν εκ των 

πραγμάτων τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, ενώ μειώνεται και ο χρόνος προετοιμασίας του υλικού 

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, παρατηρείται διάδραση σε υψηλό βαθμό μεταξύ 
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μικρών παιδιών και AR βιβλίων, η οποία κυμαίνεται από τη διερευνητική αλληλεπίδραση έως την 

επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη στρατηγικών και πρακτικών φιλαναγνωσίας (Cheng, Tsai, 
2016; Couse, Chen, 2010; Radich, 2013; Rambli et al., 2013; Simon et al., 2012).   

Συνοπτικά, τα οφέλη από την εκπαιδευτική χρήση της AR στους μικρούς μαθητές μπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής (Ζέζου, Μπαριανού, 2019): 
• ενίσχυση μαθησιακού ενδιαφέροντος. 
• διευκόλυνση γνωστικής ανάπτυξης. 
• προώθηση της ενεργητικής συμπεριφοράς των μαθητών και ενίσχυση της αυτοπεποίθησής 

τους.  
• εξοικείωση με την AR σε νεαρή ηλικία, κάτι που καθιστά ευκολότερη τη μελλοντική 

εκμάθηση νέων τεχνολογιών.  
• βελτίωση της καθημερινής διδασκαλίας, η οποία καθίσταται παιγνιώδης και διασκεδαστική. 
• επίτευξη περισσότερων και υψηλότερων μαθησιακών στόχων.  
• προώθηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας στην τάξη αλλά και εκτός αυτής. 
• κατανόηση μεταφορικών εννοιών και φράσεων, καθώς οπτικοποιούνται σύνθετα γλωσσικά 

νοήματα. 
• βελτίωση των δεξιοτήτων ακρόασης. 
• γρηγορότερη κατανόηση περίπλοκων επιστημονικών φαινομένων, καθώς αναπαριστώνται 

οπτικοποιημένα σε τρισδιάστατη μορφή. 
• εξοικείωση με εναλλακτικές μορφές πολυτροπικότητας. 
• περαιτέρω διερεύνηση της γνώσης. 
• προώθηση φιλαναγνωσίας. 
• διαμόρφωση προσωπικού ρυθμού μάθησης. 
• καλλιέργεια δημιουργικότητας. 

4. . Εκπαιδευτική εφαρμογή: «O MIKΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ» 

Η παρούσα διδασκαλία υλοποιήθηκε στο 1ο τμήμα του 2ου νηπιαγωγείου της Κρεμαστής Ρόδου 

με δυναμικότητα 26 παιδιών, νηπίων και προνηπίων και διήρκησε ένα μήνα (Ιανουάριος-
Φεβρουάριος 2020). Βασικός σκοπός ήταν η ένταξη της τεχνολογίας AR με τη χρήση κυρίως τάμπλετ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και η σύνδεσή της με την κλασική λογοτεχνία. Μεθοδολογικά, 

υιοθετήθηκε η ομαδική συνεργασία, το παιχνίδι και η διαθεματική προσέγγιση. Βασικοί στόχοι που 

τέθηκαν ήταν οι μαθητές:     

• Να μάθουν τη διαδικασία με την οποία μπορούν να διαβάσουν τα βιβλία AR, ως μια άλλη 

οπτική της σχέσης βιβλίου και φορητής συσκευής.  
• Nα μάθουν τη διαδικασία με την οποία μπορούν να διαβάσουν υλικό μέσω του εύχρηστου 

λογισμικού Blippar. 
• Ενδεικτικές Διδακτικές και Μαθησιακές Δραστηριότητες: 
• Η κούκλα της τάξης φέρνει το βιβλίο AR O Μικρός Πρίγκιπας μαζί με το τάμπλετ και τα 

ακουστικά. Διαβάζουμε το βιβλίο με βάση τις εικόνες και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε και 

το τάμπλετ. 
• Το βιβλίο και το τάμπλετ τοποθετείται στη γωνιά της βιβλιοθήκης και τα παιδιά ανά ομάδες 

ή ατομικά το χρησιμοποιούν και εξασκούνται στη χρήση του. 
• Βγάζουμε φωτογραφίες των παιδιών μέσα από την αντίστοιχη εφαρμογή του βιβλίου ΑR και 

τις αποθηκεύουμε στον υπολογιστή τις εκτυπώνουμε.  
• Διαμορφώνουμε το ‘κουτί του Μικρού Πρίγκιπα’ μέσα στο οποίο τοποθετούμε εικόνες και 

αντικείμενα, με βάση τα οποία επαναφηγούμαστε την ιστορία. Εναλλακτικά, διαμορφώνουμε  

ένα παζλ ή ένα παιχνίδι με κάρτες. 
• Δημιουργούμε τον πλανήτη B-612 (μόμπιλε). 
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• Φτιάχνουμε σε χαρτί του μέτρου όλους τους πλανήτες που αναφέρονται στην αφήγηση.  
• Φοράμε μια μεγάλη μάσκα προσώπου και υποδυόμαστε τι θα κάναμε αν ήμασταν ο Μικρός 

Πρίγκιπας. 
• Δημιουργούμε στο Blippar (εφαρμογή AR) εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο διαβάζουμε μέσω 

ενός link: χρησιμοποιούμε μια εικόνα του Μικρού Πρίγκιπα ως κεντρική και διαμορφώνουμε 

την πορεία-ταξίδι του στη γη. Εναλλακτικά, με τη μορφή σελίδων, παραπέμπουμε στο 

συγγραφέα, στο τραγούδι του μικρού πρίγκιπα (Μάριος Φραγκούλης), στην αντίστοιχη ταινία 

κινουμένων σχεδίων, καθώς και στις ζωγραφιές των παιδιών.    
• Ηχογραφούμε αγαπημένες φράσεις των παιδιών από το Μικρό πρίγκιπα και τις 

ενσωματώνουμε επίσης στο blippar. 

5. Συμπεράσματα 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τις κοινωνικές και πολιτιστικές δομές των 

κοινωνιών και επίσης μετέβαλαν τη σύνθεση και τις λειτουργίες των εκπαιδευτικών εργαλείων. Τα 

βιβλία, παρόλο που εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρά εργαλεία μάθησης, εν τούτοις  

αλληλεπιδρούν με τα ψηφιακά μέσα. Τα βιβλία AR διαμορφώνουν μια νέα συνέργεια, προσφέροντας 
εναλλακτικούς τρόπους πολυτροπικής ψηφιακής μάθησης. 

Η πρακτική εφαρμογή στο νηπιαγωγείο αναδεικνύει τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα της 

τεχνολογίας AR, η οποία αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω δημιουργικές δραστηριότητες. Η παρούσα 

μελέτη αισιοδοξεί να καταστεί το έναυσμα για διεύρυνση της χρήσης των βιβλίων AR στον 

προγραμματισμό της μάθησης στο νηπιαγωγείο. Καθώς τα βιβλία AR συνεχώς βελτιώνονται και 

γίνονται πιο εύχρηστα, θα εντείνεται και η συζήτηση για την ενσωμάτωση και την εφαρμογή τους 

στην εκπαίδευση.      
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Περίληψη 

Τα «Σοβαρά Παιχνίδια» (“Serious Games”) τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση. 

Αποτελούν παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί ως εργαλεία μάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων. Οι 

στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθούν τα θετικά χαρακτηριστικά των Σοβαρών 

Παιχνιδιών και τα οφέλη που μπορούν να δρέψουν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι από την 

αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο σχεδιασμός της εργασίας βασίστηκε στις αρχές της 

μεθόδου της επισκόπησης βιβλιογραφίας σε άρθρα, εργασίες και βιβλία συγγραφέων και ερευνητών 

που έχουν μελετήσει τα Σοβαρά Παιχνίδια καθώς και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η χρησιμότητα 

αυτής της εργασίας έγκειται στο ότι έρχεται να τονίσει και να καταδείξει τη σημαντικότητα 

χρησιμοποίησης ενός τέτοιου εργαλείου στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς οι εκπαιδευόμενοι 
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αξιολογούν ήδη υπάρχουσες γνώσεις, μαθαίνουν νέες αλλά και αναπτύσσουν και εξασκούν 

συγκεκριμένες δεξιότητες με ευχάριστο τρόπο. 
 
Λέξεις κλειδιά: σοβαρά παιχνίδια, serious games, εκπαίδευση ενηλίκων 

1. Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή,  οι τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν γύρω μας έρχονται να 

επηρεάσουν κάθε πτυχή της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής μας.  Το περιεχόμενο και η 

ταχύτητα των εξελίξεων αυτών, αλλά και ο μεγάλος όγκος της επιστημονικής πληροφορίας επιδρά 

βαθιά και στις μεθόδους και στα εργαλεία διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση 

ενηλίκων και δημιουργεί νέα δεδομένα και απαιτήσεις από την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

σύγχρονες μέθοδοι μάθησης ανήκουν στο πλαίσιο των μαθητοκεντρικών μεθόδων, στις οποίες ο 

εκπαιδευόμενος από παθητικός δέκτης πληροφοριών γίνεται ενεργός  συνδιαμορφωτής της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ ο εκπαιδευτής κατέχει τον ρόλο του συμβούλου, του εμψυχωτή και 

του συντονιστή. 
Τα Serious Games, που μπορεί να είναι ψηφιακά παιχνίδια, μικρόκοσμοι, προσομοιώσεις, 

εικονικά περιβάλλοντα και μέσα μικτής πραγματικότητας, δεν έχουν ως κύριο σκοπό τη διασκέδαση, 

αλλά προωθούν τη μάθηση και τις αλλαγές συμπεριφοράς σε διάφορους τομείς, όπως οι επιχειρήσεις, 

η βιομηχανία, το μάρκετινγκ, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη. Έχουν σχεδιαστεί 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της ψυχαγωγίας και της δέσμευσης που δημιουργούνται όταν ο 

χρήστης παίζει παιχνίδια. Αναπτύσσονται με σκοπό την ενίσχυση κάποιας πτυχής της εκπαιδευτικής, 

πολιτικής, κοινωνικής ή εργασιακής αλληλεπίδρασης. Χρησιμεύουν, επίσης, στην εμβάθυνση των 

αντιλήψεων των παικτών για ορισμένες διαστάσεις της ανθρώπινης εμπειρίας, προσφέροντας συχνά 

την δυνατότητα να πειραματιστούν και να διερευνήσουν σε βάθος διάφορες πτυχές της κοινωνικής 

και διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης. 
Σύμφωνα με τον Yussof (2010),  υπάρχουν 3 οπτικές σχετικά με τον σχεδιασμό «Serious 

Games». Η πρώτη είναι η “Educational” και λαμβάνει υπόψη τις θεμελιωμένες θεωρίες μάθησης, η 

δεύτερη είναι η “Psychology”, η οποία αντιπροσωπεύει παράγοντες όπως τα κίνητρα και η δέσμευση 

και η τρίτη είναι η “Computer Science”, η οποία λαμβάνει υπόψη εργαλεία και τεχνολογίες για να 

ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της μάθησης. 
Τα Serious Games πρέπει να σχεδιάζονται και να παρουσιάζονται με τρόπο που να 

δημιουργούν κίνητρο και δέσμευση στους συμμετέχοντες. Πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο 

σχεδιασμένα ώστε να υποκινούν τους συμμετέχοντες να θέλουν να επαναλάβουν τη διαδικασία και 

μέσω αυτής της επανάληψης να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι.  Η αποτελεσματικότητά τους θα 

πρέπει να εξετάζεται ήδη από τη φάση του σχεδιασμού τους και για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί 

αρκετά πλαίσια αξιολόγησης από αρκετούς ερευνητές (Pourabdollahian et al., 2012). 
Τα Σοβαρά Παιχνίδια μπορούν να βρουν εφαρμογές σε μια μεγάλη γκάμα επιστημονικών 

πεδίων. Παραδείγματα από επιστημονικά πεδία στα οποία αξιοποιούνται σήμερα τα «Σοβαρά 

Παιχνίδια» είναι η υγεία, η αεροδιαστημική, η άμυνα, το marketing, η διοίκηση επιχειρήσεων και η 

εκπαίδευση. 
Στην παρούσα εργασία σκοπός μας είναι να αποδείξουμε την χρησιμότητα της αξιοποίησής 

τους στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, έναν τομέα που τα τελευταία χρόνια μεταλλάσσεται 

ταχύτατα και αναζητά να εντάξει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία ώστε να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ιστορική αναδρομή 

Η διαδρομή των Σοβαρών Παιχνιδιών ξεκινάει την δεκαετία του 1950 στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής, όπου άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας χρησιμοποίησαν το “Monopologs”. Στα 
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πλαίσια αυτού του παιχνιδιού, οι παίκτες μέσω προσομοίωσης εξασκούνταν στη διαχείριση 

αποθεμάτων. Έναν χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο Serious Game ευρείας χρήσης με 

αντικείμενο από τον κόσμο των επιχειρήσεων (Business Game) και μέχρι το 1961 είχαν αναπτυχθεί 

πάνω από 100 διαφορετικά παιχνίδια» (Greco et al., 2013). 
Ενώ τα Serious Games αρχικά αναπτύχθηκαν για εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού και 

πωλητών επιχειρήσεων, αργότερα με την ανάπτυξη των νέων ηλεκτρονικών συσκευών, η χρήση τους 

γενικεύτηκε σε πολλές κατηγορίες χρηστών και διαφορετικές ηλικιακές ομάδες για την επίτευξη 

ποικίλλων σκοπών και στόχων (De Gloria et al., 2014). 
Έκτοτε αξιοποιούνται χιλιάδες Serious Games σε όλον τον κόσμο από οργανισμούς, 

επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο καθώς αναγνωρίστηκε η συμβολή τους 

στην ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων όπως η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η 

συνεργασία και το multitasking (Calabor et al., 2019). 
To 2016 η αξία της παγκόσμιας αγοράς Σοβαρών Παιχνιδιών ανερχόταν στα 2,7 δις δολάρια, 

ενώ οι εκτιμήσεις για το 2023 ανεβάζουν αυτό το ποσό στα 9,1 δις δολάρια (Sonawane, 2017). 

2.2. Υποκείμενες παιδαγωγικές θεωρίες και μοντέλα 

Ο στόχος των Serious games είναι η μάθηση. Επομένως, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η 

αξιολόγησή τους βασίζεται πάνω σε παιδαγωγικές θεωρίες και μοντέλα. Η λεπτομερής ανάλυσή τους 

ξεφεύγει από τους στόχους της συγκεκριμένης εργασίας, οπότε θα αρκεστούμε σε μια περιορισμένη 

αναφορά τους. 
Μια παιδαγωγική θεωρία στην οποία βασίζονται τα Serious Games είναι αυτή του 

Constructivism, πατέρας της οποίας είναι ο Jean Piaget. Σύμφωνα με τον Constructivism, οι 

εκπαιδευόμενοι δεν είναι άδεια υποκείμενα στα οποία απλά διοχετεύουμε τη γνώση, αλλά οι γνώσεις 

και το νόημα των εκπαιδευόμενων «κατασκευάζονται» μέσω της αλληλεπίδρασης των ιδεών και των 

εμπειριών τους (McCusker, 2014). Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι ότι μέσα από 

κατασκευασμένα εικονικά περιβάλλοντα, οι παίκτες καλούνται να φτάσουν στη γνώση μέσα από την 

προσωπική και την ομαδική εξερεύνηση. 
Μια επιπλέον προσέγγιση που αξιοποιείται είναι αυτή του Personalism, σύμφωνα με την οποία 

ο σχεδιασμός θα πρέπει επικεντρώνεται στον παίκτη. Με βάση αυτή την προσέγγιση, κάθε Σοβαρό 

Παιχνίδι πρέπει να επιτρέπει τον διάλογο μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, αλλά και να 

παρέχει στον εκπαιδευόμενο στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις του (De Gloria et al., 2014). 
Επιπρόσθετα παιδαγωγικά μοντέλα που αξιοποιούνται είναι το Revised Bloom Taxonomy, το 

Kolb Experiential Learning και το Nomaka SECI (Hauge et al., 2014). 

2.3. Παραδείγματα Σοβαρών Παιχνιδιών 

Any Business: Αποτελεί μια πλατφόρμα προσομοίωσης με θεματολογία από τον κόσμο των 
επιχειρήσεων πλήρως προσαρμόσιμη από τον εκπαιδευτή. Μπορεί να προσομοιώσει εικονικά κάθε 

είδους επιχείρηση, σε κάθε κλάδο δραστηριότητας και σε κάθε αγορά. Στόχος του παιχνιδιού είναι η 

πλήρης διαχείριση μιας εταιρείας και μπορεί να παιχτεί και ατομικά και ομαδικά (Hauge et al., 2014). 
Beware: Θεματικά εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης ρίσκου και χρησιμοποιείται από 

επιχειρήσεις που είναι κομμάτι της αλυσίδας εφοδιασμού. Το παιχνίδι αυτό βοηθάει τους 

εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν της πηγές του ρίσκου και την επίδρασή του στις δραστηριότητες 

της επιχείρησης (Hauge et al., 2013). 
CancerSpace: Απευθύνεται στον ιατρικό κόσμο και ενισχύει τη αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. 

Εγκολπώνει πραγματικές καταστάσεις στις οποίες οι παίκτες καλούνται να πάρουν αποφάσεις όπως 

ακριβώς θα έκαναν στο πλαίσιο μιας πραγματικής κλινικής. Για παράδειγμα, προσπαθούν να πείσουν 

έναν διστακτικό και απρόθυμο ασθενή να κάνει κάποια εξέταση (De Gloria et al., 2014). 
Real Lives: Πρόκειται για διαδραστικό παιχνίδι προσομοίωσης μέσα από το οποίο κάποιος 

άνθρωπος μπορεί να ζήσει μια «πραγματική» ζωή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Μπορεί να 
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προσομοιώσει τις διαφορετικές κουλτούρες, τα πολιτικά συστήματα, οικογενειακά και εκπαιδευτικά 

θέματα και μια πληθώρα άλλων παραμέτρων μιας κανονικής ζωής (De Gloria et al., 2014). 

2.3. Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων 

Οι ενήλικες σαν άτομα και σαν ομάδα εκπαιδευομένων έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την 

πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου αυτή να πετύχει τους στόχους και τους 

σκοπούς της. 
Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005), αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω: Οι ενήλικες 

έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους, έχουν ευρύ φάσμα εμπειριών, έχουν 

αποκρυσταλλώσει τους αποδοτικότερους για τους ίδιους τρόπους μάθησης, έχουν τάση για 

ενεργητική συμμετοχή και αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση. 
Σύμφωνα με τον Knowles (1970), οι ενήλικες έχουν την ανάγκη του αυτοκαθορισμού και της 

αυτοδιάθεσης. Επίσης, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον λόγο που μαθαίνουν κάτι και αυτό να έχει 

εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Επιπλέον, είναι σημαντικό γι’ αυτούς 

να αντιληφθούν και να διαπιστώσουν σύγκλιση των προσωπικών τους στόχων με τους στόχους του  

εκπαιδευτικού προγράμματος. 
Σύμφωνα με τον Rogers (1999), οι ενήλικες βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης 

και οι αλλαγές που συμβαίνουν επηρεάζουν και την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, έχουν την 

τάση να αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας στην προσπάθεια να μην αμφισβητηθούν τα πιστεύω και 

οι αντιλήψεις τους ή ακόμα και οι συνήθειές τους. Τέλος, έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα, 

υποχρεώσεις, καθήκοντα και δεσμεύσεις που ορισμένες φορές λειτουργούν υποβοηθητικά και άλλες 

φορές προκαλούν εμπόδια στη μάθηση. 
Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί και το γεγονός ότι οι ενήλικες μαθαίνουν πιο 

αποτελεσματικά όταν νιώθουν ενταγμένοι σε μια ομάδα (Χατζηθεοχάρους, 2010). Οι ομάδες 

αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στάδια ανάπτυξης και 

ωρίμανσης και είναι πολύ σημαντικές γιατί μέσα από αυτές οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους για να κατακτήσουν τη νέα γνώση, να αναπτύξουν 

ανθρώπινες σχέσεις, να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και να αναπτύξουν την 

δημιουργικότητά τους. 

2.4. Σοβαρά παιχνίδια και εκπαίδευση ενηλίκων 

Έχοντας αναφερθεί στην έννοια και στο περιεχόμενο των Serious Games αλλά και στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων θα δούμε πως αυτά μπορούν να 

συνδυαστούν προκειμένου η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική. Θα αναφερθούμε 

στη χρησιμότητα των Σοβαρών Παιχνιδιών τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους 

εκπαιδευτές. 

2.4.1. Οι εκπαιδευόμενοι 

Τα Serious Games μπορoύν να ενσταλάξουν στους ενήλικους εκπαιδευόμενους εσωτερικά 

κίνητρα μάθησης, που πολλές φορές είναι το ζητούμενο σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα 

με τους Malone and Lepper (1987), υπάρχουν 2 είδη εσωτερικών κινήτρων: τα ατομικά κίνητρα και 

τα διαπροσωπικά κίνητρα. Στα ατομικά κίνητρα εμπεριέχεται η πρόκληση, η περιέργεια, ο έλεγχος 

και η φαντασία και στα διαπροσωπικά κίνητρα εμπεριέχεται ο ανταγωνισμός, η συνεργασία και η 

αναγνώριση. Τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζουν τα κίνητρα για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα. 

Υποστηρίζουν ότι για να παρέχει μια δραστηριότητα εσωτερικά κίνητρα θα πρέπει να παρέχει ένα 

βέλτιστο επίπεδο δυσκολίας για τον εκπαιδευόμενο, ένα βέλτιστο επίπεδο πληροφοριακής 

πολυπλοκότητας ή απόκλισης από την τρέχουσα κατάσταση γνώσης και πληροφοριών του 

εκπαιδευόμενου, να προάγει τα αισθήματα αυτοδιάθεσης και ελέγχου καθώς και να μπορεί να 
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προωθήσει τη χρήση φαντασίας. Επίσης, η ελκυστικότητα μιας δραστηριότητας μπορεί να ενισχυθεί 

με την προώθηση της συνεργασίας και του ανταγωνισμού με άλλους, αλλά και με την  κοινωνική 

αναγνώριση των προσπαθειών του εκπαιδευόμενου. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να προωθηθούν 

μέσα από τα Σοβαρά παιχνίδια. 
Σύμφωνα με τον Courau (2000), ο ενήλικας εκπαιδευόμενος, εάν είναι συγκεντρωμένος και 

έχει εστιασμένη την προσοχή του, τότε μπορεί και συγκρατεί: 

• 10% από αυτά που διαβάζει, 
• 20% από αυτά που ακούει, 
• 30% από αυτά που βλέπει, 
• 50% από αυτά που βλέπει και ακούει ταυτόχρονα, 
• 80% από αυτά που λέει, 
• 90% από αυτά που λέει, ενώ ταυτόχρονα εκτελεί πράξεις που απαιτούν σκέψη και στις οποίες 

εμπλέκεται ενεργητικά. 

Επομένως, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αξιοποιώντας μια συνηθισμένη τεχνική όπως είναι 

η εμπλουτισμένη εισήγηση μπορούμε να επιτύχουμε ο εκπαιδευόμενος να συγκρατήσει μόνο τα μισά 

από το υπό εξέταση ζήτημα, ενώ την ίδια στιγμή αξιοποιώντας τα Serious Games, ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να συγκρατήσει σχεδόν όλο το πλαίσιο του ζητήματος. 
Πολλές φορές οι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τις εφαρμόσουν άμεσα στην επαγγελματική ζωή τους. 

Στην έρευνα της Adecco (2018) με τίτλο «Η απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2018», ερωτήθηκαν 

εργοδότες για τις «δεξιότητες που απαιτούσε η θέση του υποψηφίου στην τελευταία αναζήτηση 

προσωπικού». Οι 5 πρώτες απαντήσεις ήταν «το εργασιακό ήθος, η ικανότητα εργασίας σε ομάδα, 

οι επικοινωνιακές ικανότητες, ευελιξία & προσαρμοστικότητα και η ανάληψη πρωτοβουλιών». 

Επομένως τα Serious Games μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν και να 

βελτιώσουν δεξιότητες και χαρακτηριστικά που θα τους βοηθήσουν άμεσα στον επαγγελματικό τους 

βίο. Για παράδειγμα, λόγω του γεγονότος ότι τα Serious Games μπορούν να παίζονται από πολλούς 

παίχτες ταυτόχρονα, αυτό μπορεί να βοηθήσει στο χτίσιμο ομαδικότητας και της συνεργατικότητας 

για την αντιμετώπιση των οποιονδήποτε προκλήσεων. 
Οι Mitchell and Savill-Smith (2004) καθώς και ο Rieber (1996) αναφέρουν ότι τέτοιου είδους 

παιχνίδια μπορούν να προσδώσουν στους εκπαιδευόμενους καλύτερη βραχυχρόνια και μακροχρόνια 

μνήμη, να τους βοηθήσουν στην αναγνώριση - επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων και 

προσφέρουν βελτίωση σε κοινωνικές δεξιότητες όπως η συνεργασία και η διαπραγμάτευση. 
Επίσης, τα Serious Games συμβάλλουν στην βελτίωση της προσαρμοστικότητας της  

διαδικασίας της μάθησης στο εκπαιδευτικό προφίλ του εκπαιδευόμενου, προσδίδοντας μεγαλύτερη 

προστιθέμενη αξία και αποτελεσματικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία (De Gloria et al., 2014). 
Πολλές φορές οι εκπαιδευόμενοι είτε διστάζουν είτε φοβούνται να εμπλακούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Τα Σοβαρά Παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση αυτής της 

άρνησης. Αυτό συμβαίνει γιατί η εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ισχυρή όταν κάποιος 

εντάσσεται σε μια δραστηριότητα που βασίζεται σε πραγματικές συνθήκες για την επίλυση της 

οποίας είναι σημαντική η αξιοποίηση της προσωπικής «ματιάς» και γνώσης (Gamson, 2013). 

2.4.2. Οι εκπαιδευτές 

Δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτή ενηλίκων πρέπει να είναι η 

δημιουργικότητα και η καινοτομία. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας 

συμβάλλει στην αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευομένων (Χατζηθεοχάρους, 2010), καθώς 

και στην αξιοποίηση των τεχνικών και των εργαλείων διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτές. Επίσης, στη διατήρηση της ποιότητας της διδασκαλίας των εκπαιδευτών όταν δεν τους 

παρέχονται οι απαραίτητοι υλικοί και χρηματικοί πόροι, αλλά και όταν έκτακτα δυσάρεστα γεγονότα 

λαμβάνουν χώρα. Ακόμα, ο εκπαιδευτής ενηλίκων μέσω αυτών των εργαλείων είναι σε θέση να 
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αναγνωρίζει και να διαγιγνώσκει εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων τις οποίες είτε οι ίδιοι 

διστάζουν να εκφράσουν είτε δεν τις γνωρίζουν καν. 
Οι Calador, Mora και Moya (2019) διεξήγαγαν έρευνα για τη χρήση συγκεκριμένου Serious 

Game σε εκπαιδευτές λογιστικής. Οι εκπαιδευτές εντόπισαν σαν οφέλη προς τους ίδιους ότι το 

Σοβαρό Παιχνίδι βοηθάει στο να εμπλέξουν περισσότερο τους φοιτητές, επιτρέπει να κάνουν 

πρακτικές εφαρμογές των ζητημάτων, κάνει την διδασκαλία ευκολότερη και πιο δυναμική και τέλος 

τους παροτρύνει να ξανασκεφτούν τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν για να προσαρμόσουν 

καλύτερα τον τρόπο διδασκαλίας στους φοιτητές. 
Επιπρόσθετα, ο ρόλος του εκπαιδευτή μεταλλάσσεται.  Αυτή τη μετάλλαξη απεικονίζεται από 

τον Otti (2011) στο παρακάτω σχήμα.  
 

 
Σχήμα 1: Παραδοσιακή σχέση μεταξύ εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου (αριστερά) εναντίον νέου μαθησιακού περιβάλλοντος 

(δεξιά) 

Στον παραδοσιακό ρόλο του εκπαιδευτή βλέπουμε ότι λειτουργεί περισσότερο σαν πομπός 

πληροφοριών, οι εκπαιδευόμενοι είναι οι δέκτες και ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους δεν υπάρχει 

διαμοιρασμός πληροφοριών. Όταν χρησιμοποιούνται Serious Games η εικόνα αυτή αλλάζει. Οι 

εκπαιδευόμενοι μεταφέρονται στο επίκεντρο της διαδικασίας και διαδραματίζεται μια δυναμική 

συνεργασία μεταξύ τους και αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί ο εκπαιδευτής στον νέο ρόλο είναι αφενός να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένος για την δυναμική αλληλεπίδραση στο νέο περιβάλλον και αφετέρου να έχει την 

ικανότητα να οδηγεί την διαδικασία στους στόχους που έχει προκαθορίσει (Arnab et al., 2012). 
Για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός Σοβαρού Παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο 

ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι κρίσιμος. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να ευθυγραμμίσει τους 

στόχους του παιχνιδιού με τους στόχους του αντικειμένου που διδάσκει, αλλά και με την αξιολόγησή 

του. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψιν του την ανατροφοδότηση από τους 

εκπαιδευόμενους προκειμένου να προχωρά σε προσαρμογή στοιχείων του παιχνιδιού, όπως είναι ο 

βαθμός δυσκολίας, η διάρκειά του και ο ρυθμός που ακολουθείται (Hauge et al., 2014). 

3. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία, αφού αναφερθήκαμε γενικά στα Serious Games,  στην ιστορική 

διαδρομή τους, στις παιδαγωγικές θεωρίες που αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό τους, καθώς και σε 

βασικά χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, επικεντρωθήκαμε στις εφαρμογές και στα 

οφέλη των Σοβαρών Παιχνιδιών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Καταδείξαμε ότι η διαδικασία αυτή 

μπορεί να είναι αποτελεσματική σε εκπαιδευτικά πλαίσια, καθώς οι εκπαιδευόμενοι 

δραστηριοποιούνται και μαθαίνουν αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα χέρια, το μυαλό και τα 

συναισθήματά τους. 
Η χρήση των Serious Games απαιτεί από τον εκπαιδευτή να αφιερώσει πολύ χρόνο και 

προσπάθεια με έμφαση στην λεπτομέρεια, στην ακρίβεια και στη συνέπεια, ώστε να αξιοποιήσει 

στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που του δίνουν.  
Όλη αυτή η προσπάθεια αξίζει, γιατί αυτό το εργαλείο μπορεί να τον βοηθήσει να γίνει πολύ 

πιο αποτελεσματικός στο έργο του. Θα έχει την ευκαιρία να δώσει στους εκπαιδευόμενους τη 
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δυνατότητα να αναζητήσουν και να δημιουργήσουν γνώση, να βελτιώσουν και να αναπτύξουν 

δεξιότητες, αλλά και κομμάτια της προσωπικότητάς τους και του χαρακτήρα τους, πράγμα που με τα 

παραδοσιακά μέσα θα ήταν πιο δύσκολο. 
Όπως ένα κατσαβίδι δεν μπορεί να ξεβιδώσει όλες τις βίδες, έτσι και τα Serious Games δεν 

είναι κατάλληλα για όλες τις εκπαιδευτικές περιστάσεις. Ταιριάζουν πάρα πολύ στις περιπτώσεις 

όπου οι οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) είναι πολύτιμα στοιχεία και στις περιπτώσεις που οι 

παραδοσιακές μέθοδοι αποτυγχάνουν να φέρουν αποτέλεσμα. 
Η μη ορθή χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά φαινόμενα, όπως η αύξηση του 

εκπαιδευτικού άγχους και η ματαίωση, ενώ παράλληλα η εκτεταμένη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει 

σε φαινόμενα εξάρτησης από ηλεκτρονικές συσκευές. 
Συμπερασματικά, η χρήση τους θα πρέπει να είναι στοχευμένη, ισορροπημένη, σε συνδυασμό 

με άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία και με την παρουσία και καθοδήγηση ενός καταρτισμένου 

εκπαιδευτή ενηλίκων. 
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Περίληψη 

Τα Οπτικοακουστικά Μέσα Επικοινωνίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην Εκπαίδευση, 

ενώ προϋποθέτουν έναν νέο τρόπο προσέγγισης για μια αποτελεσματική διδασκαλία. Η Γενιά Ζ 

αποτελείται από νέους ανθρώπους που γεννήθηκαν στην ψηφιακή εποχή και ο κώδικας επικοινωνίας 

τους είναι ως επί το πλείστον πολυμεσικός. Ο κύριος σκοπός της έρευνας αυτής είναι η παροχή 

δεδομένων που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική διδασκαλία με χρήση των οπτικοακουστικών 

μέσων επικοινωνίας (οπτικοακουστικά μέσα και οπτικοακουστικό περιεχόμενο) στις επόμενες 

γενιές. Η μελέτη βασίζεται σε ποσοτική μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιεί έντυπο αξιολόγησης υπό 

τη μορφή ερωτηματολογίου μετά από διεξαγωγή πρότυπου μαθήματος σε άτομα της Γενιάς Ζ, 

εφαρμόζοντας τη θεωρία των Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση, με θέμα το ραδιόφωνο. 

Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας υπό εξέλιξη έρευνας σχετικά με τη χρήση των οπτικοακουστικών 
μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε πολυεπιστημονικό επίπεδο, το τρίπτυχο Μέσα 

Επικοινωνίας, Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο και Εκπαίδευση. 
 
Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας, οπτικοακουστικό περιεχόμενο, 

μεθοδολογία διδασκαλίας, γενιά ζ, ραδιόφωνο.  

1. Εισαγωγή 

Η χρήση των Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση συμβάλλει στην 

αποτελεσματική διδασκαλία, καθώς και στην παροχή περισσότερης και ευκολότερης γνώσης 

(Nicolaou et al., 2019). Μια τέτοια γνώση είναι και το τρίπτυχο Τεχνολογίες Πληροφορία και 

Επικοινωνία (ΤΠΕ), το οποίο αποτελεί την κύρια ραχοκοκαλιά των Μέσων Επικοινωνίας (Nicolaou 
et al., 2019), δημιουργώντας μια νέα εκσυγχρονισμένη εποχή, την ψηφιακή εποχή (Νικολάου, 2011). 
Η ταχύτατη εξέλιξη των ΤΠΕ τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν στην αύξηση της παραγωγής και της 

διάθεσης πολυμεσικού υλικού παγκοσμίως (Matsiola et al., 2015), καθώς και της κατανάλωσής του 

από και μέσω διαδικτύου (Σαρρίδης, Νικολάου, 2015; Νικολάου, 2011). Η δυνατότητα για διάδραση 

έχει διαχωρίσει τα μέσα (επικοινωνίας), σε Νέα και Παλιά (Buckingham, 2008; Kron, Σοφός, 2007), 

χωρίς κανένα από τα νέα να αντικαθιστά ένα παλιό, αν και έχουν συνδράμει σε ουσιαστικές αλλαγές 

(Barkhuus, Brown, 2001). Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση από τα μέσα (επικοινωνίας), είναι 

αυτή του ραδιοφώνου (Matsiola et al., 2019; Καρυπίδου, 2006). 
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1. Ραδιόφωνο 

Το ραδιόφωνο ως μέσο (μαζικής) επικοινωνίας από το ευρύ κοινό, και στη συνέχεια, ως μέσο 

μαζικής ενημέρωσης από τα μέσα, ξεκίνησε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την εξέλιξη της 

ασύρματης τεχνολογίας επικοινωνιών (Winston, 1998). Το κοινό του, παρά τον μαζικό χαρακτήρα 

της επικοινωνίας που παρέχει, είναι εξατομικευμένο και φυσικά, όχι απρόσωπο. Η εξατομίκευση του 

κοινού είναι και ο κύριος λόγος ύπαρξης και δημιουργίας αυτού που ονομάζουμε σήμερα 

ραδιοφωνική παραγωγή (ειδησεογραφική ή/και μουσική παραγωγή) (Καρυπίδου, 2006), καθώς και 

την εισαγωγή νέων μορφών αμεσότητας με την πάροδο του χρόνου, όπως η δυνατότητα επικοινωνίας 

με τον παραγωγό (Coyle, 2000) - αυτό που ονομάζουμε σήμερα «διάδραση» ή/και «αλληλεπίδραση» 

(με το κοινό). Η ραδιοφωνική παραγωγή και οι (νέες) μορφές αμεσότητας, ήταν οι θεμελιώδεις 

βάσεις για τη δημιουργία και εξέλιξη της τηλεόρασης, καθώς και αυτών που ονομάζουμε σήμερα 

«νέα μέσα» επικοινωνίας. 
Με το πέρασμα των χρόνων, το ραδιόφωνο εξελίχθηκε από αναλογικό ή συμβατικό σε ψηφιακό 

(ή αλλιώς ηλεκτρονικό) (Flew, 2014; Blair, 2002), και από δορυφορικό στο σημερινό διαδικτυακό 

ραδιόφωνο (internet radio ή web radio) (Mirabito, Morgenstern, 2004), που ουσιαστικά, πρόκειται 

για την παροχή ραδιοφωνικής υπηρεσίας μέσω του Διαδικτύου. Η πιο διαδεδομένη διεθνής ονομασία 

για το συγκεκριμένο είδος εκπομπής είναι το «webcasting», με τον συνδυασμό των λέξεων web 

(δίκτυο) και broadcast (εκπομπή), καθώς και το «internet broadcast» ή «net broadcast» (netbroadcast) 

(Mack, Ratcliffe, 2007), ενώ η ελληνική εκδοχή στη βιβλιογραφία είναι «διαδικτυακή εκπομπή» (ή 

και «διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή»). Οι διαδικτυακές εκπομπές μεταδίδονται ως επί το 

πλείστον μόνο μέσω διαδικτύου και όχι μέσω ασύρματων μέσων, ενώ οι (συμβατικές) εκπομπές που 

μεταδίδονται μέσω ασύρματων μέσων, μπορούν να μεταδοθούν και μέσω διαδικτύου. 
Σήμερα το ραδιόφωνο είναι ένα παγκόσμιο καινοτόμο μέσο επικοινωνίας, το οποίο συνεχώς 

εξελίσσεται, χωρίς να χάνει την ταυτότητά του, όποια μορφή κι αν έχει (Καρυπίδου, 2006), 
καθιστώντας το μια από τις πρώτες επιλογές του κοινού. Επίσης, είναι ίσως το μοναδικό μέσο μέχρι 

στιγμής, το οποίο έδωσε στοιχεία του χαρακτήρα και της ταυτότητάς του στα υπόλοιπα μέσα, παλιά 

και νέα μέσα (ή και στην εξελιγμένη τους μορφή), καθώς και το μοναδικό μέσο που συνυπάρχει 

ταυτόχρονα με όλα τα ανάδοχα και προκάτοχα μέσα επικοινωνίας. 

2.2. Ψηφιακό Κοινωνικό Περιβάλλον, Γενιά Ζ και Οπτικοακουστικά Μέσα Επικοινωνίας 

Tο Διαδίκτυο αποτελεί το αποκορύφωμα στον τομέα της επικοινωνίας ως ένα σώμα 

πληροφοριών, με εφικτή την ολική πολυμεσική επικοινωνία (Νικολάου, 2011) στις νεότερες γενιές 

κυρίως (Ryberg et al., 2011), οι οποίες τείνουν να το χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο σε κάθε 

πτυχή της καθημερινότητας τους (Prensky, 2001). Μια τέτοια γενιά είναι και η Γενιά Ζ (Generation 

Z), η οποία αποτελείται από νέους ανθρώπους που γεννήθηκαν στην ψηφιακή εποχή από το 1995 και 

μετά (Seemiller, Grace 2016; Twenge, 2017), και ο κώδικας επικοινωνίας τους είναι πολυμεσικός, 

αφού χρησιμοποιούν κείμενο, εικόνες, ήχους και βίντεο για να μπορέσουν να κατανοήσουν τον 

κόσμο. 
Οι νεαροί ενήλικες της γενιάς αυτής, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται σήμερα στη 

μαθησιακή ηλικία, καταναλώνουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο και εκφράζουν κοινωνιογλωσσικές 

συμπεριφορές πολύ διαφορετικά σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές (βλ. Podara et al., 2019b, 2020). 
Στο σχολείο, αλλά και σε άλλα αντίστοιχα συμβατικά περιβάλλοντα μάθησης, ως εκπαιδευόμενοι, 

βαριούνται πάρα πολύ εύκολα και χρειάζονται ερεθίσματα για να μην τους αποσπάται η προσοχή, 

ενώ είναι ταυτόχρονα ανυπόμονοι, σκέφτονται περισσότερο «οπτικά» και κάνουν πολλά πράγματα 

ταυτόχρονα (βλ. και Podara et al., 2019a).  
Ο εκπαιδευτικός πλέον, καλείται να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του με το να συμβαδίζει με 

αυτές τις αλλαγές, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και υιοθετώντας τις σύγχρονες τάσεις 

(Nicolaou, et al., 2019; Νικολάου, 2019). Ο «νέος» ρόλος, λοιπόν, του «σύγχρονου» εκπαιδευτικού, 
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δεν είναι απλά να μεταδίδει τη «γνώση», αλλά να απελευθερώνεται, να έχει αναπτυγμένη την κριτική 

σκέψη και να εφαρμόζει ελεύθερα τη δική του εκπαιδευτική στρατηγική, χρησιμοποιώντας διάφορα 

μέσα και καινοτόμες μεθόδους, όπως η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 

(οπτικοακουστικά μέσα και οπτικοακουστικό περιεχόμενο) στα πλαίσια της διδασκαλίας (Nicolaou 
et al., 2019). 

Η συμβολή των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας χαρακτηρίζεται αναγκαία, αφού 

βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να μάθουν (Nicolaou et al., 2019; Νικολάου, 2019). Με τη χρήση 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία επιτυγχάνουμε την προγραμματισμένη διδασκαλία ή 

προγραμματισμένη μάθηση (Κανάκης, 1999), και δεν έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με το 

μαθησιακό στυλ (Snow et al., 1996) των εκπαιδευόμενων. 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 (Nicolaou et 
al., 2019), με σκοπό να βοηθήσουμε τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο 

να μαθαίνουν καλύτερα (βλ. και Matsiola et al., 2019; Νικολάου, 2020). 

3. Μεθοδολογία της έρευνας 

Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι η παροχή δεδομένων που θα συμβάλουν στην 

αποτελεσματική διδασκαλία με χρήση των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στις επόμενες 

γενιές. Ως εκ τούτου, το δείγμα της αποτελείτο από άτομα της Γενιάς Ζ, οι περισσότεροι από τους 

οποίους βρίσκονται σήμερα (2020) στη μαθησιακή ηλικία. Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας 

είναι μέρος δείγματος έρευνας, με δείγμα 62 άτομα της ηλικιακής ομάδας 18 ετών και άνω. Επίσης, 

αποτελεί μέρος υπό εξέλιξη έρευνας, ως (υπο)έρευνα, η οποία διερευνά μέσω του 

πολυεπιστημονικού επιπέδου, το τρίπτυχο Μέσα Επικοινωνίας, Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο και 

Εκπαίδευση, τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (σε Ελλάδα και Κύπρο), που ξεκίνησε το 2016. 

Τέλος, η συγκεκριμένη έρευνα στόχευε επίσης (α) στην παροχή αξιολόγησης της στάσης των 

συμμετεχόντων σχετικά με την υλοποίηση ενός πρότυπου μαθήματος με τη χρήση οπτικοακουστικού 

περιεχομένου, (β) στην υποβολή απόψεων των συμμετεχόντων για το συγκεκριμένο μάθημα, και 

τέλος (γ) στον έλεγχο και στην αξιολόγηση της εφαρμογής της θεωρίας των Οπτικοακουστικών 

Μέσων της Εκπαίδευσης (Nicolaou et al., 2019) στα πλαίσια της διδασκαλίας. 
Η έρευνα εφάρμοσε τη μέθοδο πείραμα (Σιάρδος, 2005), μέσω ενός πρότυπου μαθήματος με 

τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Για την υλοποίησή της, πραγματοποιήθηκαν 

συνολικά τρία (3) πειράματα σε συνδυασμό με τη μέθοδο παρατήρηση (Ιωσηφίδης, 2008), την οποία 

δεν θα αναφερθούμε στο παρόν στάδιο, γιατί αποτελεί μέθοδο της υπό εξέλιξη έρευνας. H 

συγκεκριμένη έρευνα (πείραμα), λοιπόν, διεξήχθη σε φοιτητές/σπουδαστές (εκπαιδευόμενους) στη 

Θεσσαλονίκη, που ακολουθούν σπουδές δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) 

το 2019, με τελικό δείγμα 45 (από τα 62) άτομα. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα χωρίζεται σε τρεις (3) 
ομάδες (πειράματα): (α) 17 (από τους 22) μεταπτυχιακούς φοιτητές του μαθήματος «Διαδικτυακό 

Ραδιόφωνο» και (β) 14 (από τους 26) προπτυχιακούς φοιτητές του μαθήματος «Ραδιοφωνικής 

Δημοσιογραφίας» που ακολουθούν τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του Τμήματος 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καθώς και (γ) 

14 σπουδαστές από την κατεύθυνση (πρόγραμμα) «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» στο 

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Σίνδου (Θεσσαλονίκη). Επίσης, η έρευνα 

(πείραμα) αυτή εντάσσεται στο πεδίο της ποιοτικής έρευνας, ενώ θεωρείται και έρευνα δράσης 

(McNiff, 2017), μιας και ο ίδιος ο ερευνητής είχε συσχετιστεί με τους ερευνώμενους στα πλαίσια του 

πρότυπου μαθήματος, ως εκπαιδευτικός. 
Το πρότυπο μάθημα έγινε στην τελευταία συνάντηση του κάθε μαθήματος/προγράμματος 

αντίστοιχα, επειδή θα βασιζόταν σε προϋπάρχουσες γνώσεις των συμμετεχόντων, λειτουργώντας 

παράλληλα και ως μέρος επανάληψης της υπάρχουσας ύλης. Είχε ως θέμα την «οργάνωση 

ραδιοφωνικού σταθμού και την οργάνωση ειδησεογραφικής και μουσικής ραδιοφωνικής 

παραγωγής» (οποιασδήποτε μορφής) βασιζόμενο σε σχετική βιβλιογραφία (βλ. Kalliris et al., 2019; 
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Matsiola et al., 2019; Δημούλας, 2015; Salmon et al., 2008), και ήταν προσαρμοσμένο για να το 

παρακολουθήσει ο καθένας. Οι συμμετέχοντες (σε όλα τα πειράματα) παρακολούθησαν ακριβώς το 

ίδιο μάθημα (και την ίδια παρουσίαση), και η πραγματοποίησή του έγινε από το ίδιο άτομο 

(ερευνητή) βάσει του σχεδίου μαθήματος που καταρτίστηκε, εφαρμόζοντας τη θεωρία των 

Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση (Nicolaou et al., 2019). Κατά τη διάρκεια του πρότυπου 

μαθήματος πραγματοποιήθηκαν (α) διατύπωση σχολιασμού και απόψεων για το περιεχόμενο της 

ύλης, ώστε να εφαρμόζεται και να οικειώνεται βιωματικά με αυτό, χρησιμοποιώντας την 

κονστρουκτιβιστική μεθοδολογία και επανενεργοποιώντας τη μνήμη, και (β) βιωματική εμπλοκή των 

εκπαιδευόμενων μέσα από καταιγισμό ιδεών, πρακτική εφαρμογή, συζήτηση και ομαδική συζήτηση 

(Νικολάου, 2019). Κύριο εργαλείο ως προς τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας ήταν το 

προβαλλόμενο οπτικό υλικό (ως οπτικοακουστικό μέσο) με χρήση λογισμικού παρουσίασης 

(παρουσίαση), εμπλουτισμένο με οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Η διάρκεια του πρότυπου 

μαθήματος (πείραμα) ήταν 90 λεπτά. 
Η συλλογή δεδομένων ολοκληρώθηκε μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου γραπτού 

ερωτηματολογίου (έντυπο αξιολόγησης) με ποσοτική και ποιοτική μορφή αντίστοιχα, το οποίο 

διοχετεύθηκε στους εκπαιδευόμενους μετά την ολοκλήρωση του πρότυπου μαθήματος (πειράματος). 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είχε οργανωθεί σε τρία (3) μέρη: 

• το πρώτο μέρος, περιείχε 11 ποσοτικές ερωτήσεις με πεντάβαθμη διατακτική κλίμακα τύπου 

Likert σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης για τις «προσδοκίες», την «οργάνωση», τα 

«θέματα ανάπτυξης», το «χρόνο συζήτησης», τις «εισηγήσεις» (αν ήταν ενδιαφέρουσες), τις 

«ερωτήσεις/απαντήσεις» στο τέλος του πρότυπου μαθήματος, τις «γνώσεις» που 

αποκτήθηκαν (διερεύνηση θεωρητικού υπόβαθρου), το «χρόνο» (ώρα) διεξαγωγής, το 

«χώρο» διεξαγωγής, τη «περίοδο» διεξαγωγής και τον «εξοπλισμό» (διδακτικά μέσα) του 

χώρου που χρησιμοποιήθηκε, 
• το δεύτερο μέρος, 1 ερώτηση ανοικτού τύπου σε σχέση με τις απόψεις των 

ερευνώμενων/συμμετεχόντων (εκπαιδευόμενων) για το συγκεκριμένο πρότυπο μάθημα, και  
• το τρίτο μέρος, ερωτήσεις για το προφίλ και τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. 

Για την καλύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων, οι ερωτήσεις του πρώτου μέρους 

ομαδοποιήθηκαν σε δυο (2) πίνακες συχνοτήτων, με 7 και 4 ερωτήσεις αντίστοιχα βάσει (α) τη 

«δομή-οργάνωση-γνώση» (Πίνακας 2) και (β) τη «χωρο/υλικοτεχνική υποδομή» (Πίνακας 3), με 

πεντάβαθμη κλίμακα (μεταβλητές και ποσοστά επί τοις εκατό) και μέσους όρους (Μ.Ο.). Ο 

διαχωρισμός των ερωτήσεων προέκυψε από τη μη άμεση συσχέτιση των συγκεκριμένων ερωτήσεων 

με τους στόχους της συγκεκριμένης έρευνας. Τα πειράματα είχαν διεξαχθεί σε διαφορετικούς 

χώρους, διαφορετικές ώρες και διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ο κάθε χώρος ήταν 

διαμορφωμένος διαφορετικά και με το δικό του εξοπλισμό (π.χ. σε μια αίθουσα είχε διαδραστικό 

πίνακα, σε άλλη ηχοσύστημα και κονσόλα ήχου). Αν και ο εξοπλισμός μιας αίθουσας θεωρείται 

μέρος των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (ως οπτικοακουστικά μέσα) και χρησιμοποιείται 

ως διδακτικό μέσο για την υλοποίηση μαθήματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγω του 

διαφορετικού εξοπλισμού της κάθε αίθουσας, και με βάση του στόχου της συγκεκριμένης έρευνας 

που διερευνά συγκεκριμένα το οπτικοακουστικό περιεχόμενο (και όχι το μέσο), θεωρήθηκε σωστό 

να γίνει αυτός ο διαχωρισμός των ερωτήσεων ως προς την παρουσίαση των δεδομένων. 
Για τη μελέτη και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία της περιγραφικής 

στατιστικής, και κυρίως από και μέσω εφαρμογών διαδικτύου (Nicolaou, Kalliris, 2020). Η ανάλυση 

των δεδομένων έγινε με τη χρήση του Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Statistical 

Package for Social Sciences / SPSS) (έκδοση 20) της ΙΒΜ και μέσω της εξειδικευμένης διαδικτυακής 

πλατφόρμας Survs.com. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και η διαδικτυακή πλατφόρμα Google Form για 

την εξαγωγή των διαγραμμάτων για τα ποιοτικά δεδομένα του δεύτερου μέρους, τα οποία 

ομαδοποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν ως ποσοτικά δεδομένα. Πριν από την περεταίρω μελέτη των 

δεδομένων, εξετάστηκε η εσωτερική αξιοπιστία των δεδομένων από τις 11 ποσοτικές ερωτήσεις, 
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χρησιμοποιώντας το δείκτη «Cronbach’s alpha» μέσω SPSS, με αρχική τιμή α=0.725. Με βάση την 

συγκεκριμένη τιμή (α>0.70), τα δεδομένα χαρακτηρίζονται αξιόπιστα και φερέγγυα (Field, 2018) και 

δεν χρειάστηκε να αφαιρεθεί οποιαδήποτε ερώτηση. 

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το τελικό δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελείτο από 45 άτομα, 22 άντρες με ποσοστό 

49% και 23 γυναίκες με ποσοστό 51%. Όλο το δείγμα ήταν της ηλικιακής ομάδας 18-25 ετών της 

Γενιάς Ζ. Όπως έχεις αναφερθεί και πιο πάνω, το δείγμα της έρευνας ήταν (α) 14 μεταπτυχιακοί με 

ποσοστό 31% (6 άντρες με ποσοστό 13% και 8 γυναίκες με ποσοστό 18%), και (β) 17 προπτυχιακοί 

με ποσοστό 38% (6 άντρες  με ποσοστό 13% και 11 γυναίκες με ποσοστό 25%) από το ΑΠΘ, καθώς 

και (γ) 14 σπουδαστές από το Δ.ΙΕΚ Σίνδου με ποσοστό 31% (10 άντρες με ποσοστό 23% και 4 

γυναίκες με ποσοστό 8%) (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1 

 

 

Στο πίνακα «δομή-οργάνωση-γνώση» (Πίνακας 2), βλέπουμε ότι οι απαντήσεις του δείγματος 

κυμάνθηκαν στις επιλογές της πεντάβαθμης κλίμακας από 3 έως 5 («Αρκετά» έως «Πάρα Πολύ»). 

Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό βάσει Μ.Ο. ως προς το βαθμό ικανοποίησης είναι οι απαντήσεις που 

έδωσε ο εκπαιδευτικός/ερευνητής στο τέλος του μαθήματος στους συμμετέχοντες/ερευνώμενους 

(εκπαιδευόμενους) (Μ.Ο. 4.78/5), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό είναι για τις «γνώσεις» που 

απέκτησαν (διεύρυνση θεωρικού υπόβαθρου) ως προς το θέμα, κάτι που είναι καθαρά υποκειμενικό 

για το κάθε άτομο (Nordtug, 2007). Το χαμηλό αυτό ποσοστό, ήταν αναμενόμενο, λόγω του ότι το 

συγκεκριμένο πρότυπο μάθημα ήταν σχεδιασμένο να λειτουργήσει παράλληλα και ως μέρος 

επανάληψης της υπάρχουσας ύλης, όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω. 

 

Πίνακας 2 

 
 

Στο πίνακα «χωρο/υλικοτεχνική υποδομή» (Πίνακας 3) βλέπουμε ότι οι απαντήσεις του 

δείγματος κυμάνθηκαν κυρίως στις επιλογές της πεντάβαθμης κλίμακας από 3 έως 5 («Αρκετά» έως 

«Πάρα Πολύ»). Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό βάσει Μ.Ο. ως προς τον βαθμό ικανοποίησης είναι 
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η «περίοδος διεξαγωγής» με Μ.Ο. 4.24/5, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό είναι ο «χώρος» με Μ.Ο. 

3.51/5 (Πίνακας 3).  

 

Πίνακας 3 

 
 

Οι ερωτήσεις που συμπεριελάμβαναν στις απαντήσεις από το δείγμα τις επιλογές της 

πεντάβαθμης κλίμακας από 1 έως 2 («Καθόλου» έως «Λίγο») ανάμεσα στους δυο (2) πίνακες, ήταν 

(α) οι «γνώσεις» που αποκτήθηκαν επιλέγοντας την  επιλογή 2 («Λίγο») με ποσοστό 2% (1 άτομο 

από τα 45) (Πίνακας 2), (β) ο «χρόνος» (ώρα) διεξαγωγής του μαθήματος επιλέγοντας την επιλογή 2 

(«Λίγο») με ποσοστό 4% (2 άτομα από τα 45) (Πίνακας 3), (γ) ο «χώρος» διεξαγωγής του μαθήματος 

επιλέγοντας την επιλογή 1 («Καθόλου») με ποσοστό 2% (1 άτομο από τα 45) και την επιλογή 2 

(«Λίγο») με ποσοστό 7% (3 άτομα από τα 45) (Πίνακας 3), και τέλος (δ) τον εξοπλισμό της αίθουσας 

επιλέγοντας την επιλογή 1 («Καθόλου») με ποσοστό 2% (1 άτομο από τα 45) και την επιλογή 2 

(«Λίγο») με ποσοστό 4% (2 άτομα από τα 45) (Πίνακας 3). 
Το υψηλότερο ποσοστό βάσει Μ.Ο. ως προς το βαθμό ικανοποίησης ανάμεσα στους δυο (2) 

αναφερόμενους πίνακες είναι για τις «ερωτήσεις/απαντήσεις» με Μ.Ο. 4.78/5 (Πίνακας 2), ενώ το 

χαμηλότερο ποσοστό είναι ο «χώρος» με Μ.Ο. 3.51/5 (Πίνακας 3). 
Στην ανοικτή ερώτηση, όπου οι εκπαιδευόμενοι/ερευνώμενοι κατέγραψαν τις απόψεις τους για 

το πρότυπο μάθημα, ανέφεραν (α) τη χρήση ηχητικών σποτ με ποσοστό 68.9% (31 άτομα από τα 45) 

(ως οπτικοακουστικό περιεχόμενο), (β) την παρουσίαση (προβαλλόμενο οπτικό υλικό) με ποσοστό 

57.8% (26 άτομα από τα 45) (ως οπτικοακουστικό μέσο επικοινωνίας) και (γ) τη χρήση βίντεο με 

ποσοστό 6.7% (3 άτομα από τα 45) (ως οπτικοακουστικό περιεχόμενο) (Διάγραμμα 1). 
 

 
Διάγραμμα 1 

 

Πιο συγκεκριμένα, έκαναν λόγο για (α) τα ηχητικά σποτ με παραδείγματα «trailer/teaser» μιας 

εκπομπής με ποσοστό 28.9% (13 άτομα από τα 45), (β) τα ηχητικά σποτ με παραδείγματα «γέφυρας» 

που χρησιμοποιούνται συνήθως μεταξύ δυο τραγουδιών ή για τη σύνδεση θεμάτων με ποσοστό 
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17.8% (8 άτομα από τα 45), (γ) τα ηχητικά σποτ με παραδείγματα «ειδήσεων» (π.χ. ρεπορτάζ, τίτλοι 

ειδήσεων και δελτίο ειδήσεων) με ποσοστό 13.3% (6 άτομα από τα 45), (δ) τα ηχητικά σποτ με 

παραδείγματα «θεματικών εκπομπής» (π.χ. τοπ5, θέμα ημέρας, ατζέντα ημέρας), (ε) τα ηχητικά σποτ 

με παραδείγματα «ταυτότητας» που θα πρέπει να έχει κάποιος/α που κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο 

με ποσοστό 42.2% (19 άτομα από τα 45), (στ) το περιεχόμενο της παρουσίασης του μαθήματος με 

ποσοστό 57.8% (26 άτομα από τα 45), και τέλος (ζ) για την παρουσίαση ως μέσο για κατανόηση της 

θεωρίας στην πράξη με ποσοστό 20% (9 άτομα από τα 45) (Διάγραμμα 2). 
 

 
Διάγραμμα 2 

5. Συμπεράσματα 

Ο κώδικας επικοινωνίας των ατόμων που αποτελούν τη Γενιά Ζ είναι πολυμεσικός, και θα 

πρέπει και ο εκπαιδευτικός να επικοινωνεί μαζί τους με τον ίδιο κώδικα αν θα θέλει να τον 

αντιλαμβάνονται. Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τα πειράματα, παρουσιάζουν ότι οι 

εκπαιδευτικές τεχνικές, τα μέσα (η παρουσίαση) και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που 

χρησιμοποιήθηκαν, κράτησαν το ενδιαφέρον και την προσοχή των συμμετεχόντων/εκπαιδευόμενων, 

κάτι που ήταν ρίσκο έχοντας υπόψιν τα γενεαλογικά τους χαρακτηριστικά, και κυρίως το πώς 

καταναλώνουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο (βλ. Podara et al., 2020, 2019b; Podara et al., 2019a). 
Αυτό μας οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευόμενοι που σπουδάζουν στο τομέα των ΜΜΕ 

ίσως να υιοθετούν πιο εύκολα τις νέες προσεγγίσεις και τις τεχνολογικές καινοτομίες, καθώς και την 

κατανάλωση οπτικοακουστικού περιεχομένου έναντι άλλων ακαδημαϊκών προγραμμάτων και 

επαγγελμάτων. 
Η εφαρμογή της θεωρίας των Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση (Nicolaou et al., 

2019) στα πλαίσια της διδασκαλίας θεωρείται πλέον η καταλληλότερη. Η χρήση των 

οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στη μεθοδολογία διδασκαλίας χαρακτηρίζεται αναγκαία, 

ενώ η χρυσή τομή ως προς τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τα μέσα που μπορούν να εφαρμοστούν, 

βρίσκεται στην παιδαγωγική και διδακτική χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Νικολάου, 
2019). Η επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων εναπόκειται πάντα στη δυνατότητα του 

κάθε εκπαιδευτικού (Nicolaou et al., 2019). 
Η έρευνα αυτή, αποτελεί (α) μέρος δείγματος έρευνας, καθώς και (β) μέρος υπό εξέλιξη 

έρευνας, ως (υπο)έρευνα, η οποία διερευνά μέσω του πολυεπιστημονικού επιπέδου, το τρίπτυχο 

Μέσα Επικοινωνίας, Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο και Εκπαίδευση, τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων (σε Ελλάδα και Κύπρο), που ξεκίνησε το 2016. Τα αποτελέσματά της, λόγω του μικρού 

δείγματος και του είδους της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε δεν μπορούν να επιτρέψουν τη 

γενίκευση τους, που έτσι και αλλιώς δεν ήταν ο σκοπός της. Επίσης, τα αποτελέσματα από το πρώτο 

και δεύτερο μέρος της οργάνωσης του ερωτηματολογίου, δεν παρουσιάζονται σε πίνακες διπλής 

εισόδου σε σχέση με το δείγμα, γιατί το φύλο δεν ήταν υποκείμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση 

(αλλά τα μέλη/άτομα της Γενιάς Ζ). Επιπλέον, μέρος των αποτελεσμάτων του πρώτου μέρους 
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(Πίνακας 3) έχουν δείξει ότι ο χώρος και ο εξοπλισμός μιας αίθουσας, καθώς και η ώρα και η χρονική 

περίοδος διεξαγωγής ενός μαθήματος είναι καίριοι και καθοριστικοί παράγοντες ως προς την 

υλοποίηση ενός μαθήματος, και αυτό θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να το έχει πάντοτε στα υπόψιν.  
Συνοψίζοντας, η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας προϋποθέτει έναν νέο 

τρόπο προσέγγισης για μια αποτελεσματική διδασκαλία (Νικολάου, 2019). Επίσης, η διαδικασία 

αυτή, απαιτεί πολλές νέες δεξιότητες και ικανότητες, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να πρέπει να 

γίνει ένας ικανός χειριστής αυτών και να συμβαδίζει με τις νέες τάσεις και αλλαγές (Nicolaou et al., 
2019), έχοντας πάντοτε υπόψιν και τα χαρακτηριστικά της κάθε γενιάς. Τέλος, το ραδιόφωνο 

αποτελεί μια από τις πρώτες επιλογές του κοινού (Καρυπίδου, 2006; Matsiola et al., 2019), το οποίο 

θα μείνει για πολύ καιρό ακόμη. 
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Περίληψη 

Η μελέτη της επικοινωνίας, λεκτικής και μη, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει όταν 

οι άνθρωποι επικοινωνούν με τον εαυτό τους και με τους άλλους, να αντιληφθούμε τις οποιεσδήποτε 

διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους, και τέλος να χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικότητα 

τις τεχνικές της επικοινωνίας στο πραγματικό και εικονικό (ψηφιακό) κόσμο. Η εργασία αυτή 

παρουσιάζει δεδομένα τα οποία συμβάλλουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης, και κυρίως στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, από και μέσω της χρήσης των οπτικοακουστικών μέσων. Είναι μια 

δευτερογενής έρευνα, η οποία χρησιμοποιεί μέρος πρωτογενών δεδομένων από δυο (2) έρευνες, ως 

δευτερογενή δεδομένα, με δείγμα ενήλικα άτομα από Κύπρο και Ελλάδα που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο 

πείραμα. 
 
Λέξεις κλειδιά: μη λεκτική επικοινωνία, επικοινωνία, διαπροσωπική επικοινωνία, 

οπτικοακουστικά μέσα, οιονεί πείραμα.  

1. Εισαγωγή 

Σε κάθε στιγμή της ζωής μας επικοινωνούμε και είναι πολύ σημαντικό να ανακαλύψουμε πώς 

και γιατί. Αναπόφευκτο κομμάτι της επικοινωνίας είναι και η σύγκρουση. Πίσω από κάθε 

σύγκρουση, κρύβονται διάφορες παράμετροι, συνήθως μη λεκτικοί, όπως είναι για παράδειγμα τα 

συναισθήματα, η οπτική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου, η στάση του σώματος και οι 

χειρονομίες. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται όμως, σε μια σύγκρουση, θα πρέπει 

πρώτα να καταλάβουμε την επικοινωνία. Η μελέτη της επικοινωνίας, λοιπόν, μας επιτρέπει να 

κατανοήσουμε τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν με τον εαυτό τους ή και με τους άλλους 

(Νικολάου, 2014), να αντιληφθούμε τις οποιεσδήποτε διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους 

(Νικολάου, 2019α), και τέλος να χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικότητα τις τεχνικές της στο 

πραγματικό και εικονικό (ψηφιακό) κόσμο για τις κοινωνικές σχέσεις (Νικολάου, 2020, 2019α, 

2014). 
Μέσα  από τις κοινωνικές σχέσεις, το κάθε άτομο προβάλλει τα αισθήματα του πάνω σε άλλα 

άτομα και αυτά με την σειρά τους πάνω στο άτομο, τα οποία επηρεάζουν (Καζάζη, 2008), 

αναδύοντας μια αδιάκοπη αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καθώς και στους γύρω τους (Argyle, 1969). 
Το άτομο δηλαδή διαμορφώνει την αυτοαντίληψή του ως αντανάκλαση των αντιλήψεων, την οποία 

έχουν τα άλλα άτομα γι’ αυτό, αφού μέσα από τις  αντιδράσεις αυτές ανακαλύπτει τον εαυτό του και 

σχηματίζει την δική του προσωπική εικόνα (Reck 1980; Krielkamp, 1976), με αποτέλεσμα τα (άλλα) 

άτομα γενικότερα να είναι ή να γίνονται σημαντικά τις πλείστες φορές εξαιτίας της κοινωνικής 

κατάστασης, στην οποία τα συναντούμε (Καζάζη, 2008). Αυτή η αντανάκλαση δεν είναι έμφυτη, 

αλλά μαθαίνεται, όπως μαθαίνεται και η μη λεκτική επικοινωνία. 
Στις μέρες μας, η μάθηση πραγματοποιείται αποτελεσματικά από και μέσω των 

οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (οπτικοακουστικά μέσα και οπτικοακουστικό περιεχόμενο) 

(Nicolaou et al., 2019), επιτυγχάνοντας την διαπροσωπική επικοινωνία (Νικολάου, 2020). Η 

διαπροσωπική επικοινωνία είναι ουσιαστικά  η επικοινωνία με τους άλλους, η οποία ξεκινάει 
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ουσιαστικά από τότε που είμαστε βρέφη, αφού και τα βρέφη αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και οι 

αντιδράσεις τους δεν είναι τυχαίες ή χαοτικές, έχουν ανάγκες, ενδιαφέρονται και επιχειρούν να τις 

ικανοποιήσουν (Μπακιρτζής, 2006). 
Η εργασία αυτή, λοιπόν, είναι μια δευτερογενής έρευνα, η οποία χρησιμοποίησε μέρος 

πρωτογενών δεδομένων από δυο (2) έρευνες, ως δευτερογενή δεδομένα. Τα δεδομένα των 

συγκεκριμένων ερευνών, συλλέχθηκαν μέσω της μεθόδου πείραμα από το 2014 έως το 2020, υπό 

την μορφή διαδραστικής εκπαιδευτικής επιμόρφωσης με τη χρήση συγκεκριμένων οπτικοακουστικών 

μέσων (βλ. Nicolaou et al., 2019), με δείγμα από Κύπρο και Ελλάδα. Στη βιβλιογραφία, η μέθοδος 

αυτή αναφέρεται ως η επαναλαμβανόμενη χρήση των οιονεί πειραμάτων (Σιάρδος, 2005). Τα 

δεδομένα της εργασίας αυτής συμβάλλουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης, κυρίως στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, με στόχο τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στη διδασκαλία ως εργαλείο. 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1 Επικοινωνία 

Επικοινωνώ, άρα υπάρχω ή υπάρχω, άρα επικοινωνώ; Είναι μια ερώτηση η οποία, θέλοντας 

και μη, θα είναι πάντα καίρια. Η «επικοινωνία» είναι ίσως η πιο πολυσυζητημένη και αμφιλεγόμενη 

λέξη ανά τους αιώνες (Χαραλαμπίδης, 2009), με αμοιβαίες διαδικασίες δημιουργίας και συναλλαγής 

ενός ή και περισσότερων μηνυμάτων με τον εαυτό μας ή και με τους άλλους γύρω μας (Verderber, 

Verderber, 2006). Είναι μια από εκείνες τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπου πολλοί τυγχάνουν να 

κατοπτεύουν, αλλά πολλοί λίγοι μπορούν να την οριοθετήσουν ικανοποιητικά (Fiske, 2010). Η 

μελέτη της είναι ιδιάζουσα και μας προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουμε να την 

χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά, καθώς και με φειδώ τις τεχνικές της, μιας και ο κόσμος μας 

είναι πανταχού παρών με μηνύματα, κώδικες, αλλά και πληροφορίες. 
Η επικοινωνία λοιπόν, αφορά ως επί τον πλείστον μια «κατάσταση» στην οποία εμπεριέχεται 

το λεγόμενο επικοινωνιακό παιχνίδι της αλληλεπίδρασης (Αrgyle, 1975), η οποία λειτουργεί και ως 

ένα ερέθισμα για αλλαγή, χωρίς όμως να παρέχει επί της ουσία την αλλαγή (Damon, 1984). Είναι 

επίσης, οι προσπάθειες και οι ενέργειες μας για τη βελτίωση των διαπροσωπικών μας σχέσεων 

(Πιπερόπουλος, 2007) ως κοινωνική διαντίδραση, για να μπορέσουμε να σκιαγραφήσουμε τον 

άλλον, δημιουργώντας μια ταυτότητα (Καζάζη, 2008) μέσα από σύμβολά, κανόνες, λεκτικούς και 

κυρίως μη λεκτικούς κώδικες (μη λεκτική επικοινωνία) (Νικολάου, 2014; Πολεμικός, Κοντάκος, 

2002), ως εξωλεκτική επικοινωνία. 
Η εξωλεκτική επικοινωνία, αναφέρεται συνήθως στις χειρονομίες, τις κινήσεις του σώματος, 

των ματιών, καθώς και την ποιότητα της φωνής (ύφος και τόνος) (Καζάζη, 2008), όπου μεταδίδουν 

διάφορα μηνύματα μόνο στον παρόντα χρόνο και χώρο  (Παπαδάκη-Μηχαηλίδη, 2012). Για 

παράδειγμα, ο τόνος της φωνής μας μπορεί να δηλώσει έμμεσα την παρούσα στάση μας για τα 

συναισθήματα μας σε ένα αντικείμενο ή και άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να μεταδώσει τα αντίστοιχα 

συναισθήματα μας που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η εξωλεκτική επικοινωνία θεωρείται 

καίρια και καταλαβαίνουμε τη σπουδαιότητα της, αν αναλογιστεί κανείς, ότι το «ολικό νόημα» σε 

μια επικοινωνιακή συνάντηση δυο ή και περισσότερων ατόμων, μεταφέρεται μόνο το 1/3 σχεδόν 

μέσω του λεκτικού διαύλου και κατά τα 2/3 μέσω του μη λεκτικού (Birdwhistell, 2016). Επίσης, στο 

πλαίσιο μιας διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης η επικοινωνία επιτυγχάνεται πάνω από το 90% 

(Wainwright, 1992) - συνήθως οριοθετείται σε 94% - μέσω εξωλεκτικής επικοινωνίας (Παπαδάκη-
Μηχαηλίδη, 2012), αποδεικνύοντας το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει, αφού δρα ως επί το 

πλείστον ασυνείδητα και μη δομημένα (Νικολάου, 2020, 2019α, 2014).  

2.2 Μη Λεκτική Επικοινωνία 

Η μη λεκτική επικοινωνία διαχωρίζεται σε κώδικες, μορφές και είδη, ανάλογα βέβαια με το 

υπαινίσσονταν νοητικό είδος που μεταβιβάζουν. Συνήθως, ταξινομούνται σε δέκα (10) κατηγορίες: 
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• Σωματική Επαφή: Ποιον αγγίζουμε, που και πότε, διαχέει σημαντικά μηνύματα για τις 

εκάστοτε σχέσεις μας, και έχει να κάνει κυρίως με την κουλτούρα, αλλά και την 

υποκουλτούρα σε μια κοινωνία. 
• Γειτνίαση: Η χωρική απόσταση, δυο ή και περισσότερων ατόμων, που χαρακτηρίζεται σε 

στενή, προσωπική, τυπική κτλ σχέση και εναπόκειται πάλι σε σχέση με την κουλτούρα, 

καθώς και την υποκουλτούρα μιας κοινωνίας. 
• Προσανατολισμός: Είναι ο τρόπος που στεκόμαστε απέναντι στους άλλους, όπως π.χ. η 

αντικριστή πρόσωπο με πρόσωπο στάση μπορεί να υποδηλώνει είτε οικειότητα είτε 

συντροφικότητα, ενώ μια πλάγια στάση υποδηλώνει συνεργατικότητα. 
• Εμφάνιση: Η κατηγορία αυτή χωρίζεται σε δυο (2) άλλες υποκατηγορίες (α) τα στοιχεία τα 

οποία  βρίσκονται στον εκούσιο έλεγχο μας (μαλλιά, ρούχα, στολίδια) και (β) τα στοιχεία τα 

οποία είναι λιγότερο ή καθόλου ελεγχόμενα από εμάς (ύψος, βάρος). Με την εμφάνιση 

εκπέμπουμε συνήθως μηνύματα για την προσωπικότητα, την κοινωνική θέση και κυρίως για 

την κοινωνική συμμόρφωση μας. 
• Νεύματα: Αφορούν κυρίως το χειρισμό της αλληλόδρασης, και όχι με το ποιος παίρνει το 

λόγο. Ένα νεύμα μπορεί να είναι ρυθμιστικό της συνομιλίας, αφού το άτομο μπορεί με αυτόν 

τον τρόπο να δώσει στον άλλον την άδεια να συνεχίσει την ομιλία του. 
• Εκφράσεις του προσώπου: Ταξινομούνται συνήθως ως προς τη θέση/έκφραση/σχήμα των 

φρυδιών, των ματιών, του στόματος και το άνοιγμα των ρουθουνιών. Όλα αυτά, συνδυαστικά, 

καθορίζουν την έκφραση του προσώπου και μπορούμε να φανταστούμε μια «γραμματική» 

των συνδυασμών και των νοημάτων τους.  
• Χειρονομίες (ή Κινησιολογία): Το χέρι και ο βραχίονας είναι οι κύριοι μεταδότες 

χειρονομιών, αν και πιο σημαντικές είναι και οι εκφραστικές κινήσεις του κεφαλιού και των 

ποδιών. Οι χειρονομίες αυτές, είναι στενά συντονισμένες με την ομιλία και συμπληρώνουν 

τη λεκτική επικοινωνία. Μπορεί να υποδηλώνουν είτε γενική συγκινησιακή διέγερση είτε 

συγκεκριμένες συναισθηματικές καταστάσεις.  
• Στάση Σώματος: Είναι οι τρόποι οι οποίοι καθόμαστε, στεκόμαστε ή ξαπλώνουμε και 

υποδηλώνουν μια περιορισμένη μεν, αλλά ενδιαφέρουσα σειρά νοημάτων που σχετίζονται με 

τη διαπροσωπική μας συμπεριφορά, όπως φιλικότητα, εχθρότητα, ανωτερότητα, 

κατωτερότητα κτλ. Επίσης, η στάση μπορεί να αποκαλύπτει μια συγκινησιακή κατάσταση, 

όπως το βαθμό έντασης ή χαλάρωσης. 
• Κίνηση και Επαφή των Ματιών: Το πότε,  και το πόσο συχνά, καθώς και με τι διάρκεια γίνεται 

η σύγκλιση του βλέμματος (μάτια) μεταξύ δυο ατόμων, υποδηλώνει τη σχέση (ή και την 

ταυτότητα τους) σε κυριαρχική ή δεσμευτική. Το να κοιτάζεις π.χ. κάποιον έντονα είναι μια 

πρόκληση κυριαρχίας. 
• Εξωλεκτικές Πλευρές της Ομιλίας: Και αυτή η κατηγορία χωρίζεται σε δυο (2) 

υποκατηγορίες (α) τους προσωδιακούς κώδικες, οι οποίοι επηρεάζουν το νόημα των λέξεων, 

όπως ο τόνος και η ένταση της φωνής, και (β) τους υποδειγματικούς κώδικες οι οποίοι 

επικοινωνούν πληροφορίες για τον ομιλητή, όπως ο τόνος, η ένταση, η ταχύτητα ή  και τα 

πιθανά λάθη στην ομιλία όπου υποδηλώνουν τη συγκινησιακή κατάσταση του ομιλητή, την 

προσωπικότητά του, την τάξη του, την κοινωνική του θέση, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον 

ακροατή κλπ. (βλ. Piperopoulos, 2020; Birdwhistell, 2016; Argyle, 1975; Argyle, Ingham, 
1972) 

Επίσης, στη μη λεκτική επικοινωνία εντάσσονται και τα συναισθήματα, η νοηματική γλώσσα, 

τα σύμβολα, οι εικόνες (ή γραφικά), οι φωτογραφίες, ο χορός, τα γραπτά κείμενα (γραφολογία), τα 

χρώματα, η μουσική, τα ηχητικά εφέ, η μεταγλώττιση (σειρών και κινούμενων σχεδίων), τα 

κινούμενα σχέδια και ο βουβός κινηματογράφος, ως είδη και μορφές (Νικολάου, 2014, 2019α). Η 

υλοποίηση τους επιτυγχάνεται ως επί τον πλείστον από και μέσω της χρήσης των οπτικοακουστικών 

μέσων (βλ. Νικολάου, 2020). Συμπερασματικά, η λειτουργία, καθώς και η χρησιμότητα των 
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επικοινωνιακών κωδίκων και μορφών μη λεκτικής επικοινωνίας, μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε 

αποτελεσματικά, πρωτίστως με τον εαυτό μας και ακολούθως με τους άλλους γύρω μας, σε κάθε 
στιγμή της ζωής μας, στο πραγματικό και εικονικό (ψηφιακό) κόσμο. 

2.3 Οπτικοακουστικά Μέσα 

Τα οπτικοακουστικά μέσα, αν και παίζουν κρίσιμο ρόλο για την επιτυχία μιας διδασκαλίας 

(Νικολάου, 2019γ) κατηγορούνται αρκετά συχνά ότι υποθάλπουν την παθητική στάση και τη 

μονόδρομη επικοινωνία (Κανάκης, 1999). Η συμβολή τους στην εκπαίδευση (Nicolaou et al., 2019), 
και κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων (Νικολάου, 2019β), χαρακτηρίζεται αναγκαία, αφού 

εξυπηρετεί μια τεράστια γκάμα ρόλων, με κυριότερο το να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 
μάθουν (Nicolaou et al., 2019; Νικολάου, 2019γ), σε συνδυασμό με τις λειτουργίες και τεχνικές της 

επικοινωνίας (Νικολάου, 2020). Επίσης, με τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

επιτυγχάνουμε την προγραμματισμένη διδασκαλία ή προγραμματισμένη μάθηση (Κανάκης, 1999), 

και δεν έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με το μαθησιακό στυλ (Snow et al., 1996) των 

εκπαιδευόμενων. 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 (Nicolaou et al., 2019), με σκοπό να βοηθήσουμε τους 

εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο να μαθαίνουν καλύτερα (βλ. και Matsiola 

et al., 2019; Νικολάου, 2020). 
Για να τα επιδεχθούν τα παραπάνω, θα πρέπει η διδασκαλία και η διδακτική των 

οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία να στηρίζεται στην κριτική ανάλυση και 

συζήτηση των μεταδιδόμενων μηνυμάτων (Nicolaou et al., 2019), καθώς και στην αυτενεργό δράση 

των εκπαιδευομένων (Κανάκης, 1999). Έτσι, τα οπτικοαουστικά μέσα θα ξεφύγουν από την έμμεση 

και μονόδρομη επικοινωνία, τα οποία τα χαρακτηρίζουν, και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

να αξιοποιηθούν κατάλληλα ως μια πολύπλοκη άμεση διαπροσωπική επικοινωνία (Νικολάου, 2020). 
Εν κατακλείδι, αν μέσω των οπτικοακουστικών μέσων γίνεται χρήση ή και εφαρμογή 

οπτικοακουστικού περιεχομένου, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στα υπόψιν το πώς, αλλά και με ποίο 

τρόπο γίνεται η κατανάλωση του από τους εκπαιδευόμενους (βλ. και Podara et al., 2020).  

3. Μεθοδολογία 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η παροχή δεδομένων τα οποία θα συμβάλλουν στην 

ποιότητα της εκπαίδευσης, και κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι μια δευτερογενής έρευνα, 

η οποία χρησιμοποιεί μέρος πρωτογενών δεδομένων με δείγμα ενήλικων ατόμων (18 ετών και άνω) 

από Κύπρο και Ελλάδα που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο πείραμα, ως δευτερογενή δεδομένα, από δυο 

(2) έρευνες, με διαφορετική χρονολογική εκκίνηση και διαφορετικούς κύριους στόχους αντίστοιχα. 

Η 1η έρευνα ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2020 (Νικολάου, 2020), με κύριο 

στόχο να κατανοήσει το δείγμα συγκεκριμένες έννοιες (κυρίως τη σημασία της μη λεκτικής 

επικοινωνίας) και να αποκτήσει δεξιότητες αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας 

(Νικολάου, 2014), μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης των οιονεί πειραμάτων (Σιάρδος, 2005). Η 

2η έρευνα ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε και αυτή στα μέσα του 2020, με κύριο στόχο τον 

έλεγχο της (νέας) θεωρίας των Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση (Nicolaou et al., 2019), 

η οποία αποτελεί μέρος υπό εξέλιξη έρευνας που διερευνά μέσω του πολυεπιστημονικού επιπέδου, 
το τρίπτυχο Μέσα Επικοινωνίας, Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο και Εκπαίδευση, τις Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (σε Ελλάδα και Κύπρο), που 

ξεκίνησε το 2016. 
Το πείραμα σε όλες τις περιπτώσεις ήταν υπό την μορφή διαδραστικής εκπαιδευτικής 

επιμόρφωσης (σεμινάριο) βάσει σχεδίου μαθήματος που καταρτίστηκε (βλ. Νικολάου, 2014), με ίδιο 

θέμα (Μη Λεκτική Επικοινωνία), ίδια διαδικασία (μεθοδολογία διδασκαλίας: διαφοροποιημένη 

διδασκαλία), ίδιο εξοπλισμό (διδακτικά μέσα: ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολικό/προβαλλόμενο 

οπτικό υλικό, βιντεοπροβολή/βίντεο, ηχεία/ήχος, πίνακας/μαρκαδόρος) και ίδια διάρκεια χρόνου (90 
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λεπτά). Όλα τα πειράματα είχαν διεξαχθεί σε διαφορετικούς χώρους, διαφορετικές ώρες και 

διαφορετικές χρονικές περιόδους. Μετά την κάθε ολοκλήρωση τους, θα έδινε στους συμμετέχοντες 

την απαραίτητη, όχι μόνο θεωρητική, αλλά κυρίως πρακτική γνώση σε σχέση με τη μη λεκτική 

επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνικές 

που συνθέτουν το πλούσιο φάσμα της Επικοινωνίας. Επίσης, είχε στόχο την παροχή γνώσης, όπου 

στο τέλος οι συμμετέχοντες θα ήταν σε θέση να: 

• αξιολογούν τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον, 
• αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας, 
• εφαρμόζουν διάφορες δεξιότητες, όπως η ανάλυση δεδομένων και η προφορική παρουσίαση, 

και τέλος 
• εφαρμόζουν τις γνώσεις και δεξιότητες στην καθημερινότητα. (Νικολάου, 2014) 

Η 1η έρευνα έχει δείγμα 351 ενήλικα άτομα (18 ετών και άνω) από Κύπρο και Ελλάδα μέσω 

δεκαεπτά (17) πειραμάτων. Εδώ, θα πρέπει να αναφερθούμε ότι τα πλείστα πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των σεμιναρίων «Σεμινάρια σε Σχολική Βάση/Σεμινάρια για 

Γονείς» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) κατά τις σχολικές χρονιές 2013 έως 2015, 

καθώς και μέρος της εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων των Επιμορφωτικών Κέντρων του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου από το ΠΙΚ κατά τις σχολικές 2014 έως 2016. Επίσης, 

η 1η έρευνα συμπεριλαμβάνει το δείγμα, καθώς και τα αντίστοιχα πειράματα της 2ης έρευνας και τις 

τρεις (3) πιλοτικές φάσεις της. Αυτό οφείλεται στο κύριο στόχο της 1ης έρευνας. 
Η 2η έρευνα έχει δείγμα 76 ενήλικα άτομα (18 ετών και άνω) με δείγμα από Ελλάδα (38 άτομα) 

και Κύπρο (38 άτομα) μέσω τεσσάρων (4) πειραμάτων. Η έρευνα, πέρα από τον κύριο στόχο ο οποίος 

έχει αναφερθεί πιο πάνω, διερευνά επίσης τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας ως «μέσο» στα 

πλαίσια της χωρο/υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και στο κατά πόσο η χρήση τους αντίστοιχα 

βοηθάει για καλύτερη ή αλλάζει την σωματική/ψυχολογική κατάσταση (επίπεδο κούρασης/κόπωσης) 
των ερευνώμενων/συμμετεχόντων. Ουσιαστικά η 2η έρευνα έχει ως θεμέλιο λίθο την 1η έρευνα, με 

αποτέλεσμα να έχουμε και ένα είδος μεθοδολογικής ανάπτυξης. Αν και θεωρητικά, είναι η ίδια 

μέθοδος (πείραμα), είχε θεωρηθεί σωστότερο να περάσει από το σχετικό πιλοτικό έλεγχο, λόγω 

κυρίως των στόχων της (2ης έρευνας), για την αρτιότερη διεξαγωγή της, καθώς και για την καλύτερη 

πολιτισμική προσαρμογή της.  
Τα δεδομένα που  χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία (3η έρευνα), επιλέχθηκαν 

βάσει διττών κριτηρίων, όπως η προσπάθεια (α) συμπερίληψης δεδομένων από την αρχή μέχρι και 

το τέλος της χρονικής περιόδου και των δυο (2) ερευνών και (β) ίσης κατανομής ατόμων (δείγμα) 

από Κύπρο και Ελλάδα αντίστοιχα. Όλες οι σχετικές πληροφορίες σε σχέση με τα πειράματα, τον 

αριθμό του δείγματος και τη χρονική διεξαγωγή των πειραμάτων της κάθε έρευνας αντίστοιχα, 

παρουσιάζονται σε πίνακα για καλύτερη ανάγνωση (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1: Πληροφορίες πειραμάτων 
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Η συλλογή δεδομένων των πιο πάνω ερευνών έγινε μέσω ενός ειδικού σχεδιασμένου γραπτού 

ερωτηματολογίου (έντυπο αξιολόγησης) με ποσοτική και ποιοτική μορφή αντίστοιχα, το οποίο 

διοχετεύθηκε στους συμμετέχοντες/ερευνώμενους μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου (πείραμα). 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της 2ης 

έρευνας, τόσο για τις πιλοτικές φάσεις όσο και για την (κύρια) έρευνα της 2ης έρευνας, 

συμπεριελάμβανε επιπλέον ερωτήσεις, λόγω των στόχων της που έχουν αναφερθεί πιο πάνω. 
Με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια, επιλέχθηκαν δεδομένα βάσει των κοινών ερωτήσεων από 

τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια, και συγκεκριμένα 6 ποσοτικές ερωτήσεις, οι οποίες είχαν άμεση 

συσχέτιση με το σκοπό της συγκεκριμένης εργασίας (3η έρευνα). Οι ερωτήσεις ήταν σε πεντάβαθμη 

διατακτική κλίμακα τύπου Likert σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης για τις «προσδοκίες», την 

«οργάνωση», τις «εισηγήσεις» (αν ήταν ενδιαφέρουσες), τα «θέματα ανάπτυξης», τις «γνώσεις» που 

αποκτήθηκαν (διερεύνηση θεωρητικού υπόβαθρου) και το «εκπαιδευτικό υλικό» (διδακτικά μέσα) 

που χρησιμοποιήθηκε. 
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές 

Επιστήμες (Statistical Package for Social Sciences / SPSS) (έκδοση 20) της ΙΒΜ, καθώς και μέσω 

της εξειδικευμένης διαδικτυακής πλατφόρμας Survs.com. Πριν από την περεταίρω μελέτη των 

δεδομένων από τις 6 ποσοτικές ερωτήσεις, εξετάστηκε η εσωτερική τους αξιοπιστία 

χρησιμοποιώντας το δείκτη «Cronbach’s alpha» μέσω SPSS, με αρχική τιμή α=0.845. Με βάση την 

συγκεκριμένη τιμή, τα δεδομένα χαρακτηρίζονται αξιόπιστα και φερέγγυα (Field, 2018) και δεν 

χρειάστηκε να αφαιρεθεί οποιαδήποτε ερώτηση. 

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το τελικό δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελείτο από 154 ενήλικα άτομα της ηλικιακής 

ομάδας 18 ετών και άνω, 71 άτομα από Κύπρο με ποσοστό 46.1% και 83 άτομα από Ελλάδα με 

ποσοστό 53.9%. Πιο συγκεκριμένα 41 άτομα από Λευκωσία (Κύπρος) με ποσοστό 26.6%, 30 άτομα 

από Λεμεσό (Κύπρος) με ποσοστό 19.5%, 36 άτομα από Αθήνα (Ελλάδα) με ποσοστό 23.4% και 47 

άτομα από Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) με ποσοστό 30.5%. 
Οι ομαδοποιημένες απαντήσεις του δείγματος ως προς τον βαθμό ικανοποίησης κυμάνθηκαν 

κυρίως στις επιλογές της πεντάβαθμης κλίμακας από 3 έως 5 («Αρκετά» έως «Πάρα Πολύ»), ενώ το 

υψηλότερο ποσοστό  βάσει Μ.Ο. είναι οι «προσδοκίες» που είχαν (Μ.Ο. 4.33/5) και το χαμηλότερο 

ποσοστό είναι για τις «γνώσεις» που απέκτησαν (διεύρυνση θεωρικού υπόβαθρου) ως προς το θέμα 

(Μ.Ο. 4.13/5) (Πίνακας 2), κάτι που είναι καθαρά υποκειμενικό για το κάθε άτομο (Nordtug, 2007). 
Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον από την ανάλυση, είναι η ερώτηση με το δεύτερο υψηλό ποσοστό βάσει 

Μ.Ο., τα «διδακτικά μέσα» που χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο (Μ.Ο. 4.32/5), η οποία έχει και το 

μεγαλύτερο ποσοστό με 47% (73 άτομα) στην επιλογή 5 («Πάρα Πολύ») της πεντάβαθμης κλίμακας 

έναντι με τις υπόλοιπες ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση (Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2: Ομαδοποιημένες απαντήσεις του δείγματος ως προς το βαθμό ικανοποίησης σε πεντάβαθμη κλίμακα με 

μεταβλητές, στρογγυλεμένα ποσοστά και μέσους όρους 
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5. Συμπεράσματα 

Η εργασία αυτή, αποτελεί δευτερογενή έρευνα, η οποία χρησιμοποιεί μέρος πρωτογενών 

δεδομένων με δείγμα ενήλικων ατόμων (18 ετών και άνω)  από Κύπρο και Ελλάδα που συλλέχθηκαν 

με τη μέθοδο πείραμα, ως δευτερογενή δεδομένα, από δυο (2) έρευνες, με σκοπό να συμβάλουν στην 

ποιότητα της εκπαίδευσης, και κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η μέθοδος για τη μεθοδολογία 

που έχει χρησιμοποιηθεί μπορεί να θεωρηθεί επίσης η επαναλαμβανόμενη χρήση των οιονεί 

πειραμάτων (Σιάρδος, 2005), η οποία χρησιμοποιείται και στην 1η έρευνα. Τα αποτελέσματα της, 

δυστυχώς δεν μπορούν να επιτρέψουν την γενίκευση τους έναντι του πληθυσμού, λόγω της 

μεθοδολογίας, αλλά και τη μέθοδο δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε. Επίσης, δεν μπορούν να 

γενικευθούν και λόγω της μη συμπερίληψης δημογραφικών στοιχείων, όπως φύλο, ομαδοποιημένες 

ηλικιακές ομάδες κτλ, τα οποία δεν ήταν υποκείμενα της εργασίας αυτής. Επιπλέον, τα δεδομένα 

παρουσιάζονται ομαδοποιημένα, χωρίς να γίνεται κάποια σύγκριση μεταξύ τους, έναντι περιοχής 

(πόλης) ή και χώρας, γιατί ο υπολανθάνων στόχος της εργασίας ήταν η παροχή δεδομένων που θα 

τεκμηριώνει ότι (α) η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και (β) η χρήση και εφαρμογή 

του οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω των οπτικοακουστικών μέσων, συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική διδασκαλία, κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί. 
Με βάση τα αποτελέσματα, βλέπουμε ακόμη ότι η συγκεκριμένη επιλογή των 

οπτικοακουστικών μέσων για χρήση στο σεμινάριο ως διδακτικά μέσα (εργαλείο) ήταν η 

καταλληλότερη, καθώς και οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ως μεθοδολογία 
διδασκαλίας. Τα συγκεκριμένα οπτικοακουστικά μέσα και η μεθοδολογία διδασκαλίας 

συμπεριλαμβάνονται στη θεωρία των Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση (Nicolaou et al., 
2019). Εκ του ασφαλούς, μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης θεωρίας θεωρείται 

η καταλληλότερη. Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία χαρακτηρίζεται αναγκαία, ενώ η χρυσή τομή ως προς τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τα 

μέσα που μπορούν να εφαρμοστούν, βρίσκεται στη παιδαγωγική και διδακτική χρήση τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ η επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων εναπόκεινται πάντα 

στην δυνατότητα του κάθε εκπαιδευτικού (Nicolaou et al., 2019). 
Συμπερασματικά, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι η μελέτη της μη λεκτικής 

επικοινωνίας είναι καίρια (Νικολάου, 2020, 2019α, 2014), όπως και η χρήση των οπτικοακουστικών 

μέσων επικοινωνίας στην εκπαίδευση γενικότερα (Nicolaou et al., 2019; Νικολάου, 2019γ). Επίσης, 

η λειτουργία, η χρησιμότητα και η γνώση για την μη λεκτική επικοινωνία μέσα στην εκπαίδευση 

είναι απαραίτητη (Νικολάου, 2014), τόσο στο πραγματικό όσο και στο εικονικό (ψηφιακό) κόσμο 

για να επικοινωνούμε καλύτερα (Νικολάου, 2020), και με χωρίς συγκρούσεις (Νικολάου, 2019α). 
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Περίληψη  

Η παρούσα εργασία διερευνά τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών ηγετών (διευθυντών και 

διευθυντριών σχολικών μονάδων) η οποία σχετίζεται με το βαθμό συνεργασίας και επικοινωνίας που 

υπάρχει με το διδακτικό προσωπικό.  
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νομό Δωδεκανήσου το σχολικό έτος 2017-18 στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να φέρει στην 

επιφάνεια τον τρόπο που οι διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων αντιμετωπίζουν τους/τις 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας σε μια σειρά καθημερινών δράσεων. Ο τρόπος που παίρνονται 

οι αποφάσεις, ο τρόπος που επικοινωνούν οι σχολικοί ηγέτες και ο βαθμός υποστήριξης της 

συνεργασίας αποτελούν τα βασικότερα πεδία που ερευνά η παρούσα εργασία.  
 
Λέξεις κλειδιά: συνεργασία, επικοινωνία, λήψη αποφάσεων 

1. Εισαγωγή 

Σε ένα παγκόσμιο επίπεδο η σχολική βελτίωση αποτελεί κοινό ζητούμενο. Εθνικοί και 

υπερεθνικοί οργανισμοί πιέζουν για να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο σύστημα σχολικής βελτίωσης, μέσω 

κυρίως της καλλιέργειας και της ανάπτυξης της συνεργασίας και επικοινωνίας (Middlewood, Abbot 

& Robinson, 2018: x-xi). Η σημαντικότητα της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας για βιώσιμη 

αλλαγή και βελτίωση υπογραμμίζεται τόσο από διεθνείς οργανισμούς (OECD, 2011), όσο και από 

ερευνητές στο χώρο της εκπαίδευσης (Fullan, 2017. Earley & Greany, 2017. Harris & Jones, 2016. 

Sharratt & Planche, 2016. Ράπτης & Ψαράς, 2015).   
Η σχολική βελτίωση των σχολικών μονάδων δεν μπορεί να είναι έργο ενός μόνου ανθρώπου, 

του/της διευθυντή/ριας, αλλά το αποτέλεσμα μιας δουλειάς ενός συνόλου ατόμων, το οποίο είναι 
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πολύ σημαντικότερο από το άθροισμα των μερών του (Schermerhorn, 2012: 458). Ένας/μια 

διευθυντής/ρια σχολικής μονάδας έχει την ηθική υποχρέωση να δημιουργήσει μια θετική διαφορά 

τόσο στις ζωές των μαθητών/ριών της σχολικής μονάδας, όσο και στις ζωές των ίδιων των 

εκπαιδευτικών.  Στην εποχή μας, υπάρχει ένα έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της 

συνεργασίας μέσα και ανάμεσα στα σχολεία, η οποία θεωρείται ως μια σημαντική επένδυση 

(Middlewood & Abbott, 2015:3). 
Προκειμένου ο/η σημερινός διευθυντής/ρια σχολικής μονάδας να είναι αποτελεσματικός θα 

πρέπει να υιοθετήσει συμμετοχικές και συνεργατικές πρακτικές με τους εκπαιδευτικούς στην 

καθημερινή του επικοινωνία. Οι σχέσεις που θα αναπτύξει μαζί τους είναι το προαπαιτούμενο για τη 

σχολική βελτίωση. Αυτές οι σχέσεις, η μεταξύ τους ποιοτική και συνειδητή συνεργασία είναι ο 

θεμέλιος λίθος για τη βελτίωση του συστήματος των σχολείων (Glanz, 2006: xvii).  
Ο όρος συνεργασία ερμηνεύεται ως η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του συνεργάζομαι (Λεξικό Μ. 

Τριανταφυλλίδη, 2006: 1291), ως τη συμμετοχή δηλαδή κάποιου/ας σε ένα συλλογικό έργο, την 

αποδοχή και την προσφορά βοήθειας και υποστήριξης σε άλλο άτομο ή σε ένα οργανωμένο σύνολο 

προκειμένου να επιτευχθούν οι ίδιοι ή συναφείς σκοποί με τους δικούς του (σ. 1291). 
Η σύγχρονη βιβλιογραφία αναφέρεται στη σημασία της συνεργασίας στην 

αποτελεσματικότητα των οργανισμών (Robbins, Coulter και DeCenzo, 2017. Burke&Barron, 2014. 
Schermerhorn, 2012. Robbins και Judge, 2011. Gordon & Alston, 2010) και τονίζει ιδιαίτερα τη 

συμβολή των ομάδων, ως ένα αποτελεσματικό μέσο για την εκτέλεση εργασιών. Οι Robbins και συν. 

(2017: 456) αναφέρονται στη σημαντικότητα της συνέργειας (synergy), η οποία μπορεί να επιτύχει 

εξαιρετικά αποτελέσματα. Ορίζουν δε τη συνέργεια ως τη δημιουργία ενός συνόλου σημαντικότερου 

από το άθροισμα των μερών του.  
Η ομαδική εργασία, η ανάπτυξη δηλαδή της συνεργασίας των ανθρώπων  για την επίτευξη 

κοινών στόχων, απασχολεί  έντονα στις μέρες μας και την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί, κυρίως οι σχολικές μονάδες της τυπικής εκπαίδευσης, βασίζονται κυρίως στη 

συνεργασία μέσα στους ίδιους τους οργανισμούς, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και 

εξωτερικούς οργανισμούς και μεταξύ σχολικών οργανισμών (Middlewood, Abbot & Robinson, 

2018. Harris & West-Burnham, 2018. Earley & Greany, 2017. Ράπτης &Γρηγοριάδης, 2017. Harris 
& Jones, 2016. Sharratt & Planche, 2016. Ράπτης & Ψαράς, 2015. Harris, 2014). 

Σχολική μονάδα, ως υποσύστημα του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος, βρίσκεται σε μια 

συνεχή αλληλόδραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Δέχεται διάφορες επιδράσεις ποικίλης 

προέλευσης, προκειμένου από τη μια μεριά να προσαρμοστούν στα εκάστοτε δεδομένα, και από την 

άλλη ταυτόχρονα να πετύχουν τους σκοπούς τους  (Σαΐτης, 2007: 69). Συνέπια αυτής της αμφίδρομης 

σχέσης και της τεχνολογικής ραγδαίας προόδου είναι  οι σχολικές μονάδες να βρίσκονται στο 

επίκεντρο των αλλαγών που προτείνονται από εθνικούς ή υπερεθνικούς οργανισμούς. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση για βελτίωση των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων στις 

σχολικές μονάδες (Ράπτης & Ψαράς, 2015: 23-25. ΟΟΣΑ, 2011).  
Τα πρόσωπα που γίνονται οι βασικοί αποδέκτες της πολύπλευρης αυτής πίεσης, τόσο από το 

εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον, είναι οι διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων. 

Μερικά χρόνια πριν το να ήταν κάποιος/α ένας/μια τυπικός/ή διευθυντής/ρια στη χώρα μας, με 

ταυτόχρονα πλήρες διδακτικό  ωράριο εργασίας, ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να σταθεί. Η 

εξελισσόμενη όμως σχέση του σχολείου με το εξωτερικό περιβάλλον επηρέασε, τόσο τη λειτουργία 

του σχολείου όσο και το φόρτο εργασίας του/της διευθυντή/ριας (Ράπτης & ψαράς, 2015. Kalantzis 

& Cope, 2013). Από τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως μας ενημερώνει η 

βιβλιογραφία, προτείνεται και προάγεται η συνεργασία μέσα και μεταξύ των σχολείων, προκειμένου 

να βελτιωθούν οι επιδόσεις των μαθητών και να παραχθούν καλύτερα αποτελέσματα (Middlewood 

και συν. 2018: 3).  
Το κλειδί της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της σχολικής πολυπλοκότητας για πολλούς 

θεωρητικούς αποτελεί η συνειδητή εμπλοκή σε συνεργατικές δραστηριότητες και η ανάπτυξη 

συνεργατικής κουλτούρας (Sharratt&Planche, 2016: xxv). Εμφατικά τονίζεται, προς επίρρωση των 
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παραπάνω από τους Leithwood, Harris & Strauss (2010: 248) πως πρέπει να υπάρξει μια κοινή 

κατανόηση και ένας κοινός σκοπός στον πυρήνα της πρακτικής συνεργασίας, βάσει των οποίων θα 

οδηγηθούμε σε συλλογική δράση και ουσιαστική αλλαγή.  
Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας έχει χαρακτηριστεί ως γραφειοκρατικό και βασίζεται σε 

ένα ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια για αυτονομία. Η πρόταση για 

συνεργασία επιβάλλει μια μετατόπιση του τρόπου διοίκησης των σχολείων σε ένα μοντέλο 

περισσότερο συμμετοχικό και συνεργατικό, όπου η συλλογική δέσμευση για την ανάπτυξη και 

βελτίωση των σχολικών μονάδων θα αποτελεί κοινή στόχευση  (Ράπτης & Γρηγοριάδης, 2017: 153.  

Ράπτης & Ψαράς, 2015: 74).  
Εν κατακλείδι, οι διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, με συμπρωταγωνιστές τους 

εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/ριες, έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης και εφαρμογής 

συνεργατικών προσεγγίσεων. Η έντονη πολυπλοκότητα στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

της σχολικής μονάδας, η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας και της πειθαρχίας, το μοίρασμα της 

εμπειρίας, η ενθάρρυνση και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και  η δημιουργία ενός 

οργανωσιακού κεφαλαίου κάνουν επιτακτική, όσο ποτέ, την ανάγκη μετατόπισης του στυλ διοίκησης 

των σχολικών μονάδων  προς τα συνεργατικά μοντέλα διοίκησης και ηγεσίας (Bush, & Middlewood 

2019. Harris, & West-Burnham, 2018. Fullan, 2017. Ράπτης και Γρηγοριάδης, 2017. Ράπτης & 

Ψαράς, 2015). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Οι σχολικές  μονάδες εκτός της προαναφερόμενης πίεσης βιώνουν και τη ραγδαία τεχνολογική 

πρόοδο και προσπαθούν μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. 

Η βάση για να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο σύστημα βελτίωσης των σχολείων αποτελεί η συνεργασία 

(Middlewood, Abbot&Robinson, 2018. Fullan, 2017). Η εστίαση του ενδιαφέροντος στην 

αναμόρφωση της σχολικής ηγεσίας και του συστημικού πλαισίου διακυβέρνησης στην 

προαναφερόμενη ανάγκη, υπήρξε και το έναυσμα για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης 

έρευνας, η οποία φιλοδοξεί να κάνει ένα μικρό βήμα στη διερεύνηση του «συνεργατικού» πλαισίου 

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Π.Ε. & Δ.Ε.) και στην ανάπτυξη ενός 

εποικοδομητικού δημόσιου διαλόγου.  
Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δωδεκανήσου αναφορικά με 

τη συνεργασία μέσα στη σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, οι οποίοι 

και  αποτελούν ταυτόχρονα και τα ερευνητικά ερωτήματα, είναι: 
• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά 

με τη διευθυντική συμπεριφορά μέσα στη σχολική μονάδα, ανάμεσα στον/στην 

διευθυντή/ρια και του εκπαιδευτικού δυναμικού; 
• Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διευθυντική 

συμπεριφορά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, εργασιακή σχέση) του 

δείγματος; 
Για τις ανάγκες της παρούσας ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα γραπτό δομημένο 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο δημιουργήθηκε από τους γράφοντες, 

βασιζόμενοι στις αναφορές της σύγχρονης βιβλιογραφίας για το υπό εξέταση θέμα.   
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου επιμερίζονται σε δύο σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος 

αναφέρεται σε δημογραφικά στοιχεία και το  δεύτερο μέρος αντιστοιχεί στο θεματικό περιεχόμενο 

της μελέτης, αποτελούμενο από είκοσι (20) συνολικά δηλώσεις οι οποίες αναφέρονται στη 

διευθυντική συμπεριφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και των ιδίων των 

διευθυντών/ριών. Οι ερωτώμενοι/ες κλήθηκαν να  απαντήσουν σε μια πενταβάθμια κλίμακα Likert 

(Babbie, 2018. Μυλωνάς, 2018) και να διατυπώσουν το βαθμό που ισχύει η κάθε δήλωση  στη 
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σχολική μονάδα που υπηρετούν και αντιπροσωπεύει τη συμπεριφορά των διευθυντών/ριών 

αναφορικά με τη συνεργασία τους με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Το εύρος κατηγοριών της 

ισοδιαστημικής κλίμακας, αναφορικά με το βαθμό που ισχύουν οι δηλώσεις είναι: α) «Πάντα», β) 

«Αρκετές φορές», γ) «Μερικές φορές», δ) «Ελάχιστες φορές» και ε) «Καθόλου». 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο δείκτης εσωτερικής συνοχής (alpha του Cronbach) 

αναφορικά με την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου (Ρούσσος & Τσαούσης, 

2011). 
 

Πίνακας 1. Συντελεστής Alpha Cronbach για κάθε μέρος του ερωτηματολογίου 

Μέρη του 

ερωτηματολογίου 
Αριθμός δηλώσεων Συντελεστής 

Alpha Cronbach 

Διευθυντική 

συμπεριφορά στον 

τομέα της συνεργασίας 
20 0,957 

 

Από τον παραπάνω  πίνακα 1 διαπιστώνεται πως η τιμή του συντελεστή Alpha του Cronbach 

κυμαίνεται στα επίπεδα της «τέλειας» αξιοπιστίας.   
 

2.2. Περιγραφή δημογραφικών δεδομένων  

Πληθυσμό αναφοράς της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στα σχολεία των μεγάλων 

νησιών: Ρόδος, Κως, Κάλυμνος,  Λέρος και Πάτμος.  Μοιραστήκανε 400 ερωτηματολόγια και 

επιστράφηκαν τα 351 ερωτηματολόγια, δηλαδή ποσοστό απόκρισης περίπου 88%. 
Στους πίνακες 2 έως 5 που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος και συγκεκριμένα: το φύλο, τα έτη διδασκαλίας, η εργασιακή σχέση και η ηλικία. 

Πίνακας 2. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση το φύλο 

ΦΥΛΟ 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 

  Άνδρας 118 33,6 33,6 33,6 

Γυναίκα 233 66,4 66,4 100,0 

Σύνολο 351 100,0 100,0  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι από τα 351 άτομα που έλαβαν μέρος στην 

έρευνά μας 233 άτομα (ή ποσοστό 66,4%) δήλωσαν πως είναι γυναίκες και 118 άτομα (ή ποσοστό 

33,6) πως είναι άνδρες. 
 

Πίνακας 3. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας τους 
(ομαδοποίηση κατηγοριών) 

ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 

  Από 1 έως 15 έτη 205 58,4 58,4 58,4 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

316 

Από 16 και άνω 146 41,6 41,6 100,0 

Σύνολο 351 100,0 100,0  

 
Από τα συνοπτικά στοιχεία του πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι από τους/τις 351 εκπαιδευτικούς 

που απάντησαν στο συγκεκριμένο ερώτημα, οι 205 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 58,4%) έχουν έως 15 

έτη προϋπηρεσία, ενώ οι υπόλοιποι/ες 146 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 41,6%) έχουν περισσότερα από 

15 χρόνια υπηρεσίας. 
 

Πίνακας 4: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την εργασιακή τους κατάσταση 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 

  Μόνιμος/η 186 53,0 53,0 53,0 

Αναπληρωτής/ρια 165 47,0 47,0 100,0 

Σύνολο 351 100,0 100,0  

 
Από τα δεδομένα του πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι 186 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 53%) είναι 

μόνιμοι/ες, ενώ οι υπόλοιποι/ες 165 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 47%) είναι με την εργασιακή σχέση 

του/της αναπληρωτή/ριας. 

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος 

αναφορικά με τη διευθυντική συμπεριφορά σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό και αναφέρει το 

βαθμό συνεργασίας μέσα στη σχολική μονάδα. Επίσης παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις των δηλώσεων των εκπαιδευτικών. Η κριτική ανάλυση του πίνακα αναπτύσσεται στο 

πεδίο των συμπερασμάτων. 
 

Πίνακας 5. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος αναφορικά με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών 
που σχετίζονται με τη διευθυντική πρακτική και παρουσίαση του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) και της Τυπικής Απόκλισης (Τ.Α) για 

κάθε μία δήλωση 

Διευθυντική συμπεριφορά  

Προτάσεις 

Π
ά

ν
τα

 

Α
ρ
κ
ετ

ές
 

φ
ο
ρ

ές
 

Μ
ερ

ικ
ές

 

φ
ο
ρ

ές
 

Ε
λ
ά

χι
σ

τα
 

Κ
α

θ
ό
λ
ο
υ
  

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο
 

Σ
υ
χν

. 
&

 

Σ
χ.

Σ
υ
χν

. 

Μ
.Ο

. 

Τ
.Α

. 

1. Παίρνει μόνος του/της 

τις αποφάσεις 
38 
 

10,8 

113 
 

32,2 

98 
 

27,9 

79 
 

22,5 

23 
 

6,6 

351 
 

100% 

2,82 1,101 

2. Σκέφτεται διάφορους 

τρόπους για να 

αναμείξει και άλλους 

συναδέλφους στις 

υποχρεώσεις του 

σχολείου 

33 
 

9,4 

126 
 

35,9 

133 
 

37,9 

41 
 

11,7 

18 
 

5,1 

351 
 

100% 

2,67 0,976 
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3. Μοιράζεται 

πληροφορίες με τους/τις 

συναδέλφους/ισσες που 

ενδιαφέρονται για 

κάποια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα 

73 
 

20,8 

130 
 

37,0 

97 
 

27,6 

39 
 

11,1 

12 
 

3,4 

351 
 

100% 

2,39 1,042 

4. Αφιερώνει χρόνο για να 

ακούσει τους/τις 

συναδέλφους/ισσες 

99 
 

28,2 

108 
 

30,8 

90 
 

25,6 

37 
 

10,5 

17 
 

4,8 

351 
 

100% 

2,33 1,136 

5. Ενθαρρύνει τους/τις 

συναδέλφους/ισσες να 

συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων 

69 
 

19,7 

105 
 

29,9 

82 
 

23,4 

60 
 

17,1 

35 
 

10,0 

351 
 

100% 

2,68 1,247 

6. Αποτελεί πηγή 

αναφοράς  για διδακτικά 

θέματα 

45 
 

12,8 

136 
 

38,7 

99 
 

28,2 

50 
 

14,2 

21 
 

6,0 

351 
 

100% 

2,65 1,176 

7. Εξακτινώνει 

αρμοδιότητες σε 

άλλους/ες και τους δίνει 

τη δυνατότητα να 

παίρνουν αποφάσεις 

23 
 

6,6 

120 
 

34,2 

120 
 

34,2 

57 
 

16,2 

31 
 

8,8 

351 
 

100% 

2,87 1,051 

8. Αναζητεί τη γνώμη των 

εκπαιδευτικών 
64 
 

18,2 

120 
 

34,2 

90 
 

25,6 

56 
 

16,0 

21 
 

6,0 

351 
 

100% 

2,57 1,136 

9. Θεωρεί πως η 

συνεργασία αποτελεί 

ηθική υποχρέωση 

72 
 

20,5 

112 
 

31,9 

94 
 

26,8 

45 
 

12,8 

28 
 

8,0 

351 
 

100% 

2,56 1,181 

10. Εμπνέει εμπιστοσύνη 

στο διδακτικό 

προσωπικό. 

80 
 

22,8 

118 
 

33,6 

84 
 

23,9 

47 
 

13,4 

22 
 

6,3 

351 
 

100% 

2,47 1,163 
 

 

11. Εμπλέκει τα συλλογικά 

όργανα της ευρύτερης 

σχολικής κοινότητας 

(σχολική επιτροπή, 

σύλλογος γονέων, 

σχολικό συμβούλιο) στη 

διαδικασία της κοινής 

λήψης αποφάσεων 

30 
 

8,5 

116 
 

33,0 

117 
 

33,3 

64 
 

18,2 

24 
 

6,8 

351 
 

100% 

2,82 1,048 

12. Έρχεται σε επαφή με 

άλλες σχολικές μονάδες 

συμμετέχοντας σε 

συνεργατικές πρακτικές 

27 
 
7,7 

 

78 
 

22,2 

124 
 

35,3 

85 
 

24,2 

37 
 

10,5 

351 
 

100% 

3,08 1,091 
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13. Θεωρεί τη συνεργασία  

κυρίαρχη αξία 
61 
 

17,4 

113 
 

32,2 

103 
 

29,3 

47 
 

13,4 

27 
 

7,7 

351 
 

100% 

2,62 1,147 

14. Υποστηρίζει τη 
συνεργατική μάθηση 

58 
 

16,5 

104 
 

29,6 

111 
 

31,6 

52 
 

14,8 

26 
 

7,4 

351 
 

100% 

2,67 1,139 

15. Δημιουργεί βαθιές 

διαπροσωπικές σχέσεις 

με το διδακτικό 

προσωπικό με σκοπό να 

βελτιώσει το σχολείο. 

49 
 

14,0 

113 
 

32,2 

93 
 

26,5 

61 
 

17,4 

35 
 

10,0 

351 
 

100% 

2,77 1,185 

16. Σέβεται τη 

διαφορετικότητα 
82 
 

23,4 

123 
 

35,0 

85 
 

24,2 

41 
 

11,7 

20 
 

5,7 

351 
 

100% 

2,41 1,135 

17. Παίρνει λελογισμένο 

ρίσκο για την 

πραγματοποίηση 

αλλαγών και 

καινοτομιών 

29 
 

8,3 

112 
 

31,9 

123 
 

35,0 

62 
 

17,7 

25 
 

7,1 

351 
 

100% 

2,83 1,043 

18. Αναπτύσσει 

μηχανισμούς ηθικής 

αμοιβής για τους 

εκπαιδευτικούς 

35 
 

10,0 

80 
 

22,8 

115 
 

32,8 

70 
 

19,9 

51 
 

14,5 

351 
 

100% 

3,06 1,186 

19. Έχει μια ανοιχτή και 

ξεκάθαρη επικοινωνία 

με το διδακτικό 

προσωπικό. 

73 
 

20,8 

113 
 

32,2 

82 
 

23,4 

51 
 

14,5 

32 
 

9,1 

351 
 

100% 

2,59 1,225 

20. Εξασφαλίζει 

ισορροπημένη 
συμμετοχή όλων σε 

όλες τις δράσεις της 

σχολικής μονάδας 

64 
 

18,2 

108 
 

30,8 

85 
 

24,2 

62 
 

17,7 

32 
 

9,1 

351 
 

100% 

2,69 1,218 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

του δείγματος κυμαίνονται από 2,39 (στην 3η πρόταση) έως 3,08 (στη 12η πρόταση).  
Στο σημείο αυτό εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ: α) των 

ανδρών και γυναικών (φύλο) β) των μονίμων και των αναπληρωτών (εργασιακή σχέση) Το φύλο και 

η εργασιακή σχέση αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Για τον παραπάνω σκοπό επιλέχτηκε η 

χρήση του στατιστικού κριτηρίου t ανεξάρτητα δείγματα. Οι υποθέσεις της έρευνας έχουν ως 

ακολούθως: 
 
Α) Φύλο 
Μηδενική Υπόθεση (Η0): Οι εκτιμήσεις των ανδρών για τη διευθυντική συμπεριφορά δεν 

διαφέρουν από εκείνες των γυναικών. 
Εναλλακτική Υπόθεση (Η1): Οι εκτιμήσεις των ανδρών για τη διευθυντική συμπεριφορά 

διαφέρουν από εκείνες των γυναικών. 
Β) Εργασιακή σχέση 
Μηδενική Υπόθεση (Η0): Οι εκτιμήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών για τη συνεργασία δεν 

διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αναπληρωτών/ριών εκπαιδευτικών. 
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Εναλλακτική Υπόθεση (Η1): Οι εκτιμήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών για τη συνεργασία 

δεν διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αναπληρωτών/ριών εκπαιδευτικών. 
 
Α) Αναφορικά με την εργασιακή σχέση 
Στην περίπτωση του φύλου διαπιστώθηκε πως στατιστικά σημαντική διαφορά έχουμε μόνο 

στις δεκατέσσερις από τις είκοσι προτάσεις. Συγκεκριμένα: 
i. Στην 1η πρόταση: «Παίρνει  …». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι οι 

γυναίκες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες πως οι διευθυντές/ριες παίρνουν μόνοι 

τους τις αποφάσεις (2,91 έναντι 2,64). Η στατιστική παρουσίαση του πιο πάνω αποτελέσματος 

σύμφωνα με τα πρότυπα παρουσίασης της APA είναι:  
 

t (349)=2,217, p=0,027 
 

ii. Στη 2η πρόταση: «Σκέφτεται  ….». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι 

οι άνδρες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες πως οι διευθυντές/ριες σκέφτονται 

λιγότερο την ανάμειξη των εκπαιδευτικών στις οργανωσιακές υποχρεώσεις (2,90 έναντι 2,56).  
 

t (349)=3,125, p=0,002 
 
iii. Στην 3η πρόταση: «Αφιερώνει  …». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι 

οι άνδρες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες πως οι διευθυντές/ριες σκέφτονται 

λιγότερο το μοίρασμα της πληροφορίας στο εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου (2,67 έναντι 2,25).  
t (349)=3,597, p=0,000 

 
iv. Στην 5η πρόταση: «Ενθαρρύνει  …». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει 

ότι οι άνδρες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες πως οι διευθυντές/ριες αφιερώνουν 

λιγότερο χρόνο στο να ακούσουν τους/τις εκπαιδευτικούς (2,92 έναντι 2,56).  
 

t (349)=2,555, p=0,011 
 
v. Στην 9η πρόταση: «Θεωρεί  …». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι οι 

άνδρες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες πως οι διευθυντές/ριες θεωρούν λιγότερο 

τη συνεργασία ως ηθική υποχρέωση (2,81 έναντι 2,43).  
 

t (349)=2,811, p=0,005 
 

vi. Στη 10η πρόταση: «Εμπνέει ….». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι οι 

άνδρες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες πως οι διευθυντές/ριες εμπνέουν λιγότερο 

τους εκπαιδευτικούς (2,75 έναντι 2,32).  
 

t (349)=3,338, p=0,001 
 

vii. Στην 11η πρόταση: «Εμπλέκει ….». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι 

οι άνδρες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες πως οι διευθυντές/ριες εμπλέκουν 
λιγότερο τους εκπαιδευτικούς (3,10 έναντι 2,67).  

 
t (349)=3,678, p=0,000 
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viii. Στη 13η πρόταση: «Θεωρεί …». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι οι 

άνδρες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες πως οι διευθυντές/ριες δεν θεωρούν τη 

συνεργασία ως κυρίαρχη αξία (2,87 έναντι 2,49).  
 

t (349)=2,982, p=0,003 
 

ix. Στη 14η πρόταση: «Υποστηρίζει …». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει 

ότι οι γυναίκες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες πως οι διευθυντές/ριες 

υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση (2,57 έναντι 2,86).  
 

t (349)=2,982, p=0,022 
 

x. Στη 15η πρόταση: «Δημιουργεί  …». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει 

ότι οι γυναίκες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες πως οι διευθυντές/ριες δημιουργούν 

δημιουργικές σχέσεις (2,67 έναντι 2,98).  
 

t (349)=2,389, p=0,017 
 
xi. Στη 16η πρόταση: «Σέβεται …». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι οι 

γυναίκες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες πως οι διευθυντές/ριες σέβονται τη 

διαφορετικότητα (2,31 έναντι 2,61).  
 

t (349)=2,329, p=0,020 
 
xii. Στη 17η πρόταση: «Παίρνει …». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι οι 

γυναίκες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες πως οι διευθυντές/ριες παίρνουν 

λελογισμένο ρίσκο (2,75 έναντι 3,00).  
 

t (349)=2,124, p=0,034 
xiii. Στη 19η πρόταση: «Έχει μια …». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι οι 

γυναίκες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες πως οι διευθυντές/ριες έχουν ανοιχτή και 

ξεκάθαρη επικοινωνία (2,49 έναντι 2,79).  
 

t (349)=2,171, p=0,031 
xiv. Στη 20η πρόταση: «Εξασφαλίζει …». Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει 

ότι οι γυναίκες εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες πως οι διευθυντές/ριες 

εξασφαλίζουν ισορροπημένη συμμετοχή (2,53 έναντι 3,00).  
 

t (349)=3,484, p=0,001 
 
Β) Αναφορικά με την εργασιακή σχέση 
Στην περίπτωση της εργασιακής σχέσης διαπιστώθηκε πως στατιστικά σημαντική διαφορά 

έχουμε μόνο σε μία από τις είκοσι προτάσεις. Συγκεκριμένα:  
στην 6η πρόταση: «Αποτελεί πηγή αναφοράς  για διδακτικά θέματα», για αυτή τη δήλωση, 

απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και υιοθετούμε την εναλλακτική. Από τη σύγκριση των μέσων 

όρων προκύπτει ότι οι αναπληρωτές/ριες εκτιμούν σε μεγαλύτερο ότι οι διευθυντές/ριες αποτελούν 

πηγή αναφοράς σε σχέση με  τους/τις μόνιμους (2,48 έναντι 2,74). Για όλες τις άλλες προτάσεις 

ισχύει η μηδενική υπόθεση. Η στατιστική παρουσίαση του πιο πάνω αποτελέσματος σύμφωνα με τα 

πρότυπα παρουσίασης της APA είναι:  
t (349)=2,319, p=0,021 
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3. Συμπεράσματα 

Από τη κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος αναφορικά με τις 

δηλώσεις των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τη διευθυντική πρακτική και παρουσίαση του 

Μέσου Όρου (Μ.Ο.) και της Τυπικής Απόκλισης (Τ.Α) για κάθε μία δήλωση, διαπιστώνεται ότι, οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος αποτιμούν «μέτρια» τη διευθυντική συμπεριφορά μέσα στη σχολική 

μονάδα, αφού, όπως προαναφέραμε οι μέσοι όροι της διευθυντής συμπεριφοράς κυμαίνεται από 2,39 

έως και 3,08. 
Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών όπου δηλώνει πως οι διευθυντές/ριες 

σχολικών μονάδων λειτουργούν μεταξύ του εύρους «Μερικές φορές» έως «Καθόλου». 

Συγκεκριμένα, το μικρότερο ποσοστό στην τέταρτη πρόταση (40,9%), όπου οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν πως οι διευθυντές/ριες δεν αφιερώνουν χρόνο για να τους ακούσουν. Το ποσοστό αυτό 

ανεβαίνει σ’ όλες τις άλλες δηλώσεις, και αγγίζει το 70% στη 12η πρόταση. Αναλυτικότερα, οι 

εκπαιδευτικοί στη συγκεκριμένη πρόταση δηλώνουν πως ελάχιστα οι διευθυντές/ριες έρχονται σε 

επαφή με άλλες σχολικές μονάδες.  
Τα παραπάνω δείχνουν πως υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα με την ανάπτυξη και την 

προετοιμασία των σχολικών ηγετών. Στη χώρα μας, η προετοιμασία των σχολικών ηγετών ως προς 

τα νέα τους καθήκοντα είναι θεσμικά ανύπαρκτη Η πολιτεία έχει την ηθική υποχρέωση να 

προετοιμάσει και να αναπτύξει τους/τις διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων προκειμένου να 

ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα των σχολικών οργανισμών (Bush, 2008).  Ταυτόχρονα όμως, 

αναδεικνύεται και μία θεσμική αδυναμία στη διακυβέρνηση του εκπαιδευτικού συστήματος  να 

ενθαρρύνει και να νομοθετήσει τη θεσμική επικοινωνία και κατά συνέπεια τη συνεργασία και τη 

δικτύωση στον εκπαιδευτικό χώρο, μεταξύ και ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς (Ράπτης & Γρηγοριάδης, 

2017. Ράπτης και Ψαράς, 2015). 
Η έμφαση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τη σημασία της συνεργασίας μέσα στις 

σχολικές μονάδες, μεταξύ των σχολικών μονάδων και ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και το 

εξωτερικό τους περιβάλλον, συνεχώς αυξάνεται. (Bush & Middlewood, 2019. Middlewood, Abbot 

& Robinson, 2018. Harris & West-Burnham, 2018). Η συνεργασία τονίζεται επίσης από πολλούς 

θεωρητικούς και ερευνητές ως προϋπόθεση για βαθιές μαθησιακές εμπειρίες (Fullan, 2017: xvi-xv).  
Συμπερασματικά, διαπιστώνεται η επιτακτική διττή ανάγκη: η προετοιμασία και ανάπτυξη των 

σχολικών ηγετών και η θεσμική «υποχρέωση» της επικοινωνίας μέσα και μεταξύ των σχολικών 

οργανισμών.  
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Τριανταφυλλίδου Ελένη 
Υποψήφια διδάκτορας 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 

Περίληψη  

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια από τις κύριες 

λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Η εκπαίδευση επηρεάζει εργασιακές στάσεις και 

οδηγεί στη μάθηση και σε συμπεριφορές που αυξάνουν την εργασιακή και την οργανωσιακή επίδοση. 

Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αναδύει δυνατότητες 

καινοτομιών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αναγνώριση ευκαιριών σε ολόκληρο τον 

Οργανισμό και την ανάπτυξη θεμελιωδών εταιρικών ικανοτήτων, οδηγώντας στη δημιουργία 
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διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει επίκαιρα 

ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων. Ειδικότερα, εξετάζονται τα αποτελέσματα 

της επίδρασης της εκπαίδευσης σε επίπεδο εργαζομένων και Οργανισμών. Η μεθοδολογική 

προσέγγιση που ακολουθείται είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η παρουσίαση μελέτης 

περίπτωσης ενός Οργανισμού που διακρίνεται σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναμικού του. Η εισήγηση ολοκληρώνεται με αναφορά στις επιπτώσεις της διαχείρισης 

της γνώσης σε Οργανισμούς και στη δημιουργία Οργανισμών μάθησης. 
 
Λέξεις κλειδιά: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, 

Επιχείρηση-Οργανισμός μάθησης, Διοίκηση της γνώσης 

1. Εισαγωγή 

Οι συντελεστές παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών που περιγράφονται από τους κλασικούς 

οικονομολόγους είναι το έδαφος, η εργασία και το κεφάλαιο. Οι εποχές όμως έχουν αλλάξει και 

σήμερα διανύουμε πλέον την περίοδο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που έχει μεταβάλλει 

ριζικά τους όρους ανταγωνισμού μέσα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι γνώσεις και η 

πληροφορία αναδεικνύονται στην πιο σημαντική μορφή κεφαλαίου για έναν Οργανισμό. Οι 

εργαζόμενοι και λιγότερο τα μηχανήματα παραγωγής έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να 

παραμείνει ανταγωνιστικός ένας Οργανισμός. Οι όροι «κοινωνία της πληροφορίας» και « οικονομία 

της γνώσης» αντανακλούν την ευρέως αποδεκτή άποψη ότι η γνώση, η μάθηση και η καινοτομία 

είναι ο κινητήριος μοχλός για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων και της οικονομίας (Τριανταφυλλίδου, 2017). 
Η επιτυχία μιας οργάνωσης είναι προϊόν των ικανοτήτων των ανθρώπων της. Το ανθρώπινο 

δυναμικό είναι ο πολυτιμότερος πόρος μέσα σε έναν Οργανισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι οργανώνονται, 

είναι σπάνιοι, δεν αντιγράφονται και δημιουργούν αξία. Η αξία της επιχείρησης περιλαμβάνει το 

ενεργητικό (οικονομικό και φυσικό κεφάλαιο – υλικοί πόροι) και το άυλο ενεργητικό (νοητικό 

κεφάλαιο – άυλοι πόροι). Το νοητικό κεφάλαιο περιλαμβάνει α. το κοινωνικό ή πελατειακό ή 

σχεσιακό κεφάλαιο, β. το οργανωσιακό ή δομικό κεφάλαιο και γ. το ανθρώπινο κεφάλαιο, ο 

ανθρώπινος παράγοντας του οργανισμού, που περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, 

εμπειρία, ευφυΐα όλων των εργαζομένων καθώς επίσης και την αφοσίωση των εργαζομένων και την 

ικανότητα μάθησης, δημιουργίας, καινοτομίας και αλλαγής του ανθρώπινου δυναμικού του 

Οργανισμού (Mayo, 2001; Wright κ.ά, 1994; Wright κ.ά, 2001). Το ανθρώπινο κεφάλαιο προσδίδει 

αξία, δεν αντιγράφεται, δεν μπορεί εύκολα να υποκατασταθεί και δεν απαξιώνεται ιδίως όταν οι 

εργαζόμενοι εκπαιδεύονται συνεχώς και είναι ικανοί να ανταποκρίνονται σε νέες συνθήκες και 

προκλήσεις. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται και με σκοπό την 

αξιοποίηση των καινοτόμων ιδεών των εργαζομένων που αποτελούν μέσα με τα οποία μπορεί ένας 

Οργανισμός να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές του (Armstrong, 2006; Κουφίδου, 2010).  
Σήμερα τις βασικές ή οριακές ικανότητες τις διαθέτουν όλες οι επιχειρήσεις καθώς είναι 

απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Αντίθετα, θεμελιώδεις ικανότητες είναι αυτές που δύσκολα 

μπορούν να δημιουργήσουν οι ανταγωνιστές και δεν μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν. Οι 

θεμελιώδεις ικανότητες είναι απαραίτητες για κάθε επιχείρηση/Οργανισμό, προκειμένου αυτή/αυτός 

να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να παράγει 

αποτελέσματα (Wright κ.ά, 2008). Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκύπτει όταν ένας Οργανισμός 

συνδυάζει όλους του πόρους που κατέχει με τρόπο που να μην μπορεί να αντιγραφεί εύκολα από 

τωρινούς, μελλοντικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές. Διατηρήσιμο ή μακρόβιο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα είναι η διαχρονική διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Jackson κ.ά., 

2008; Παπαδάκης, 2012). Η διαχρονικότητα δεν αφορά αποκλειστικά το χρόνο διατήρησής του αλλά 

περισσότερο την αδυναμία αντιγραφής του Οργανισμού.  
Οι Οργανισμοί στην κοινωνία της πληροφορίας θα πρέπει να επιδιώκουν την ανάπτυξη της 

γνώσης, των ικανοτήτων και της δημιουργικής σκέψης των εργαζομένων προκειμένου να είναι σε 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

324 

θέση να ανταποκριθούν στις συνεχείς αλλαγές του περιβάλλοντος. Οι αλλαγές αυτές είναι συχνά 

πολύπλοκες και γι’ αυτό οι Οργανισμοί χρειάζεται να είναι ευέλικτοι. Για να επιτευχθεί η ευελιξία 

χρειάζονται εργαζόμενοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Ολοένα και περισσότεροι Οργανισμοί 

προσπαθούν να αναπτύξουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω υψηλής ποιότητας εκπαιδευμένου 

ανθρώπινου δυναμικού (McElrow, 2003). Τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση σε Οργανισμούς 

μάθησης και στη διοίκηση της γνώσης ως αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και της 

αποκτηθείσας εμπειρίας των εργαζομένων (Κουφίδου, 2010). 
Η μελέτη αυτή αναδεικνύει επίκαιρα ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την ανάπτυξη θεμελιωδών εταιρικών ικανοτήτων, οδηγώντας 

στη δημιουργία διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και  Οργανισμών μάθησης. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μεθοδολογία έρευνας 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η 

παρουσίαση μελέτης περίπτωσης. Μια μελέτη περίπτωσης είναι ένας τύπος εθνογραφικής έρευνας 

που επικεντρώνεται σε μια ενιαία μονάδα, όπως ένα άτομο, μία ομάδα, μία οργάνωση ή ένα 

πρόγραμμα. Στόχος είναι να καταλήξουμε σε λεπτομερή περιγραφή και κατανόηση της οντότητας (η 

"περίπτωση"). Οι μελέτες περιπτώσεων χρησιμοποιούν πολλαπλές μεθόδους, όπως συνεντεύξεις, 

παρατηρήσεις και αρχεία, για τη συλλογή δεδομένων. Για τη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε 

η ανάλυση έντυπου υλικού και μια τηλεφωνική συνέντευξη με την υπεύθυνη του τμήματος 

εκπαίδευσης του Οργανισμού. Οι ερευνητές της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας χρησιμοποιούν 

ευρέως την περιπτωσιολογική μελέτη (Ary κ.ά., 2010). Ο Οργανισμός που έχει επιλεγεί διακρίνεται 

σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του και παρουσιάζει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά άξια αναφοράς ως προς το σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζει. 

2.2 Έννοιες και ορισμοί εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης 

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που προτάθηκε από το πανεπιστήμιο του Michigan, η 

εκπαίδευση διακρίνεται στην τυπική εκπαίδευση, στην μη τυπική εκπαίδευση και στην άτυπη 

μάθηση (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, 2014; Σιπητάνου, 2017; Νόμος 3879/2010 - ΦΕΚ 163/21-09-2010, τ. Α’) 
• Τυπική εκπαίδευση: “αναφέρεται στην επίσημη, θεσμοθετημένη εκπαίδευση, η οποία 

παρέχεται μέσα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιεραρχημένα και οργανωμένα χρονικά σε 

βαθμίδες, από την πρωτοβάθμια έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρέχεται από εκπαιδευτικούς 

με τα απαιτούμενα για κάθε βαθμίδα προσόντα και οδηγεί στην απόκτηση τίτλων αναγνωρισμένων 

από τις δημόσιες αρχές.”  
• Μη τυπική εκπαίδευση: σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό του Philip Coombs, ως μη τυπική 

εκπαίδευση ορίζεται “κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα έξω από το καθιερωμένο, 

τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει μια συγκεκριμένη ομάδα 

αποδεκτών καθώς και καθορισμένους μαθησιακούς στόχους.” “Περιλαμβάνει την αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση 

ενηλίκων.” 
• Άτυπη μάθηση: “Οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου 

εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου 

χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τις κάθε 

είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή 

με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του.” 
• Διά βίου εκπαίδευση: “αναφέρεται σε όλους τους τύπους της εκπαίδευσης (τυπική, μη-τυπική 

και άτυπη) και ως φιλοσοφική έννοια «θεωρεί» την εκπαίδευση μια μακροχρόνια διαδικασία που 

ξεκινά με τη γέννηση και εξακολουθεί να υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής.” 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

325 

• Δια βίου μάθηση: “Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 

οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική 

ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού 

συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την 

τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.” 
• Επαγγελματική εκπαίδευση εννοούμε “την παροχή εφοδίων με διδασκαλία και εξάσκηση για 

την άσκηση ενός επαγγέλματος ή ενός έργου. Διακρίνεται στην αρχική και στη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχονται ή  

αναβαθμίζονται, συμπληρώνονται, εκσυγχρονίζονται επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε 

ειδικότητες ή και σε εξειδικεύσεις, για την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην 

αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς 

και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη”(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, 2014; Σιπητάνου, 2017; Νόμος 

3879/2010 - ΦΕΚ 163/21-09-2010, τ. Α’). 
• Επιμόρφωση - Training: Βραχυχρόνια σχεδιασμένη συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία. 

Προσπάθεια γεφύρωσης χάσματος τυπικής εκπαίδευσης και πραγματικών-καθημερινών απαιτήσεων 

εργασίας ώστε να αναπτυχθούν εξειδικευμένες γνώσεις άμεσης χρησιμότητας για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων καθηκόντων.  
• Ανάπτυξη - Development: Μακροχρόνια εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την ωρίμανση 

και την απόκτηση θεωρητικών & κριτικών δεξιοτήτων  
• Μάθηση - Learning: Διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω διδασκαλίας ή 

και εμπειρίας που οδηγεί σταθερή αλλαγή της συμπεριφοράς και των στάσεων του ατόμου.  
• Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού είναι συστηματικές και εντατικές προσπάθειες του 

Οργανισμού με σκοπό τη βελτίωση της παρούσας αλλά και μελλοντικής επίδοσης των εργαζομένων 

μέσω της αύξησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.  

2.3 Μέθοδοι και τυπολογίες εκπαίδευσης 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κατάρτισης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η εκπαίδευση που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το ύψος των διαθέσιμων πόρων για 

την κατάρτιση, τον τύπο της επιχείρησης και την προτεραιότητα που δίνει η επιχείρηση στην 

εκπαίδευση. Οι περισσότεροι Οργανισμοί χρησιμοποιούν μια ποικιλία από τα είδη εκπαίδευσης για 

την ανάπτυξη των εργαζόμενων. Οι τύποι εκπαίδευσης που συναντώνται στη βιβλιογραφία είναι 

(Dessler, 2015; Dias, 2012): 
• Η τεχνική εκπαίδευση (technical training), η οποία σχετίζεται με τα λογισμικά ή άλλα 

προγράμματα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι κατά την απασχόλησή τους στον Οργανισμό. 
• Η εκπαίδευση ποιότητας (quality training). Είναι ένα είδος εκπαίδευσης που εξοικειώνει 

όλους τους εργαζόμενους με τα μέσα για την παραγωγή ενός προϊόντος καλής ποιότητας.  
• Η κατάρτιση σε δεξιότητες (skills training) επικεντρώνεται στις δεξιότητες που χρειάζεται να 

αναπτύξει ο εργαζόμενος για να εκτελέσει τη δουλειά του. Ένας μέντορας μπορεί να βοηθήσει σε 

αυτό το είδος εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη μαλακών (οριζόντιων) δεξιοτήτων (soft skills), μπορεί να 

μη σχετίζονται άμεσα με την εργασία αλλά είναι σημαντικές. Οι δεξιότητες αυτές βοηθούν στην 

καλύτερη επικοινωνία, τη διαπραγμάτευση και την παροχή καλής εξυπηρέτησης στους πελάτες.   
• Η επαγγελματική εκπαίδευση (professional & legal training) συνήθως παρέχεται εξωτερικά 

και μπορεί να απαιτεί πιστοποίηση ή συγκεκριμένες γνώσεις που απαιτούνται για ένα επάγγελμα και 

για την εκτέλεση μιας εργασίας.  
• Η ομαδική εκπαίδευση (team training) είναι μια διαδικασία που εξουσιοδοτεί τις ομάδες να 

βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και τις δεξιότητες ανάπτυξης ομάδας. 

Η ομαδική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της επικοινωνίας και να οδηγήσει σε πιο 

παραγωγικές επιχειρήσεις. 
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• Η διαχειριστική εκπαίδευση(managerial training), καθιστά κάποιον έτοιμο να αναλάβει ένα 

διευθυντικό ρόλο. 
• Η εκπαίδευση στην ασφάλεια και υγεία (safety training) είναι σημαντική για να πληροί ένας 

Οργανισμός τα πρότυπα OSHA (Occupational Safety and Health Administration). Η εκπαίδευση σε 

θέματα ασφάλειας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. 
Ανάλογα με τον τύπο εκπαίδευσης επιλέγονται οι μέθοδοι εκπαίδευσης. Τα περισσότερα 

εκπαιδευτικά προγράμματα χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους εκπαίδευσης. Επίσης, οι περισσότεροι 

Οργανισμοί συνήθως δεν χρησιμοποιούν μόνο έναν τύπο μεθόδου παροχής εκπαίδευσης αλλά έναν 

συνδυασμό πολλών μεθόδων. Παρακάτω περιγράφονται κάποιες βασικές μέθοδοι εκπαίδευσης 

(Dias, 2012). 
• Η μέθοδος της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της εργασίας (on the job training)είναι μια 

μέθοδος κατάρτισης στην οποία ένας έμπειρος υπάλληλος εκπαιδεύει έναν νέο υπάλληλο ώστε να 

μάθει τον τρόπο εκτέλεσης μιας εργασίας καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία.  
• Η καθοδήγηση (coaching) γίνεται από τον προϊστάμενο ή άλλον «παλιό» συνάδελφο και 

βασίζεται στην καθημερινή επαφή, τον διάλογο και την ενθάρρυνση του εκπαιδευομένου. 
• Η καθοδήγηση από μέντορα (mentoring), αφορά στελέχη με δυνατότητα εξέλιξης τα οποία 

τίθενται υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα με σκοπό τη μάθηση. Το μέντορινγκ περιλαμβάνει επίσης 

και την αυτό-ανάπτυξη και την ψυχολογική υποστήριξη του εκπαιδευόμενου από τον μέντορα.  
• Η προπόνηση με γεύμα σε καφέ τσάντα (brown bag lunches) είναι συνήθως άτυπη και μπορεί 

να περιλαμβάνει προσωπική ανάπτυξη καθώς και συγκεκριμένες δεξιότητες που σχετίζονται με την 

εργασία. 
• Η κατάρτιση μέσω διαδικτύου (web based training) είναι κάθε είδους εκπαίδευση που 

παρέχεται με την τεχνολογία. Υπάρχουν πολυάριθμες πλατφόρμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για κατάρτιση μέσω διαδικτύου. 
• Η παρακολούθηση - παρατήρηση εργασίας (job shadowing) είναι μια μέθοδος παράδοσης 

που συνίσταται στην κατάρτιση στην εργασία και στις δεξιότητες μάθησης του υπαλλήλου 

παρακολουθώντας κάποιον πιο έμπειρο. 
• Η ανταλλαγή εργασίας (job swapping)επιτρέπει στους εργαζόμενους να  αλλάζουν δουλειά 

για μια καθορισμένη χρονική περίοδο για να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.  
 • Η εκπαίδευση προθαλάμου ή προκαταρκτική εκπαίδευση (vestibule training) είναι επίσης 

γνωστή ως εκπαίδευση κοντά στο χώρο. Συνήθως λαμβάνει χώρα σε μια αίθουσα διδασκαλίας, 

αίθουσα συσκέψεων ή αίθουσα διδασκαλίας και λειτουργεί με σκοπό να προσφέρει κατάρτιση 

βασισμένη σε δεξιότητες. Πολλοί Οργανισμοί χρησιμοποιούν την εκπαίδευση προθαλάμου για 

τεχνική κατάρτιση, εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση σε 

θέματα ποιότητας. 
Δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν στο εξωτερικό, η παροχή εκπαίδευσης σε 

εργαζόμενους με χρήση διεθνών αποστολών (international assignments) μπορεί να τους 

προετοιμάσει καλύτερα για να ζήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό. 

2.4 Σύνδεση εκπαίδευσης με εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές 

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο εφοδιασμός των εργαζομένων με γνώσεις, η ανάπτυξη 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων και η αλλαγή στάσεων, αξιών και νοοτροπίας. Η εκπαίδευση οδηγεί σε 

μάθηση και η μάθηση σε αλλαγή. Οι Tharenou κ.ά., 2007 προτείνουν ένα θεωρητικό μοντέλο που 

συνδέει την εκπαίδευση με αποτελέσματα οργανωσιακή επίδοσης. Ειδικότερα, η εκπαίδευση επιδρά 

άμεσα στις στάσεις και τις συμπεριφορές των εργαζομένων (αποτελέσματα σε επίπεδο Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού) και έμμεσα στα αποτελέσματα του Οργανισμού. Ταυτόχρονα τα 

αποτελέσματα σε επίπεδο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού παρεμβάλλονται και μεσολαβούν 

θετικά στη σχέση εκπαίδευσης και οργανωσιακής επίδοσης.  
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Σχήμα 1: Θεωρητικό μοντέλο σύνδεσης εκπαίδευσης και αποτελεσμάτων εκπαίδευσης 

Πηγή: Επεξεργασία από Tharenou et al., 2007 
 

Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση, την ταύτιση με την 

εργασία, την ψυχολογική ενδυνάμωση, την οργανωσιακή δέσμευση, την αντιληπτή οργανωσιακή 

υποστήριξη και την αφοσίωση των εργαζομένων, οι οποίες αποτελούν εργασιακές στάσεις και οδηγεί 

στη μάθηση και σε συμπεριφορές που αυξάνουν την εργασιακή και την οργανωσιακή επίδοση.   
Τα αποτελέσματα σε επίπεδο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε: α. εργασιακές στάσεις (εργασιακή ικανοποίηση, εμπλοκή, δέσμευση, 

παράπονα και παρακίνηση), β. εργασιακές συμπεριφορές (μείωση απουσιαμού, διατήρηση 

εργαζομένων στον Οργανισμό), γ. ανθρώπινο κεφάλαιο (ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων), δ. 

γενικά αποτελέσματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (μετρήσιμα αποτελέσματα παρακίνησης, 

διατήρησης εργαζομένων, μείωσης απουσιασμού και ανάπτυξης) και δ. αντιλαμβανόμενα 

αποτελέσματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (αντιλήψεις στελεχών για τις στάσεις των 

εργαζομένων, τις σχέσεις, τη βελτίωση ποιότητας εργασιακής ζωής και τη δημιουργία κουλτούρας 

Οργανισμού μάθησης) 

2.5 Μελέτη Περίπτωσης ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. 

Στοιχεία του Οργανισμού 

H μελέτη περίπτωσης που έχει επιλεγεί προς παρουσίαση είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- 
Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.». Η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.  ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στη 

συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την 

επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος. Ήδη 

ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών της από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, εταιρεία του 

ομίλου FERROVIE DELLO STATO ITALIANE. Η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. είναι ο μόνος πιστοποιημένος 

φορέας από την Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων για παροχή έργου συντηρήσεως σιδηροδρομικού 

τροχαίου υλικού στην Ελλάδα. Η λειτουργία της είναι σύμφωνη με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί 

Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας των Ευρωπαϊκών Σιδηρόδρομων,  διαθέτοντας όλα τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας.  
Όραμα της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. είναι να αποτελέσει μία ανεξάρτητη και οικονομικά βιώσιμη 

οντότητα η οποία θα αναγνωρίζεται ως ο κύριος, αποδοτικός και αποτελεσματικός πάροχος 

υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού του βαλκανικού σιδηροδρομικού δικτύου. Αποστολή της 

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης υψηλής ποιότητας στους ιδιοκτήτες 

και στους φορείς εκμετάλλευσης τροχαίου υλικού του Ελληνικού και Βαλκανικού δικτύου και η 

ανάδειξη της Εταιρείας σε μακροχρόνιο και πολύτιμο συνεργάτη τους. Βάσει του οράματος και της 

αποστολής στρατηγικοί στόχοι της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. είναι οι εξής: 
▪ Οικονομική βιωσιμότητα 
▪ Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
▪ Βελτίωση της εσωτερικής απόδοσης και των επιχειρησιακών διαδικασιών 
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Παραδοσιακά η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κομμάτι της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων και εντάσσεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Οργανόγραμμα της 

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. A.E. απεικονίζει το Τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών.  
Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντική λειτουργία για τον συγκεκριμένο Οργανισμό γεγονός που 

αποδεικνύεται και από το Οργανόγραμμα της εταιρίας στο οποίο η υπηρεσία εκπαίδευσης είναι 

ανεξάρτητη και αυτοτελής και δεν υπάγεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Η Υπηρεσία 
Εκπαίδευσης του Οργανισμού συγκροτείται από το τμήμα οργάνωσης και υλοποίησης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και από το Τμήμα ελέγχου και κοστολόγησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και τοποθετείται πολύ ψηλά στο Οργανόγραμμα και συγκεκριμένα πάνω από τη 

Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού.  
 
 

Εικόνα 4: Οργανόγραμμα Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. 

 
Πηγή εικόνας: Διαδίκτυο - https://eessty.gr/el/organogramma 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης  

Για την υλοποίηση του οράματος, της αποστολής και των στόχων η επιχείρηση επενδύει στην 

εκπαίδευση νέων ανθρώπων. Παρακάτω παρουσιάζεται το πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης που 

εφαρμόζεται σε νέους ηλικίας 16-23 ετών. 
Το 2017, η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. ίδρυσε Σχολή Διττής Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με το 

υπουργείο Παιδείας, τον ΟΑΕΔ, τον ΟΣΕ και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο λειτουργεί δύο ΕΠΑΣ (Επαγγελματικές Σχολές) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 

σιδηροδρομικές ειδικότητες. “Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ είναι σχολές που ανήκουν στη τυπική 

Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/06). Το διττό σύστημα εκπαίδευσης διάρκειας 

δύο ετών συνδυάζει θεωρία και πρακτική εξάσκηση, με έμφαση στην πρακτική εξάσκηση η οποία 

θα πραγματοποιείται στα εργοστάσια και τα μηχανοστάσια της εταιρείας υπό πραγματικές συνθήκες 

https://eessty.gr/el/organogramma
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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εργασίας. Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών (εκτός της ελληνικής και ευρωπαϊκής πιστοποίησης του 

τίτλου σπουδών τους), δύνανται μέσω του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου να αποκτήσουν και πιστοποίηση του γερμανικού κράτους. Για την πραγματοποίηση 

αυτού του προγράμματος χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια. Το πρόγραμμα σπουδών είναι αυτό που 

σήμερα εφαρμόζεται στους Γερμανικούς Σιδηρόδρομους. Παράλληλα, για τους εκπαιδευτές – 
διδάσκοντες στο πρόγραμμα αυτό, το 2018 το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργάνωσε το 

σεμινάριο «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» (AdA International Basisversion) στο οποίο εκπαιδεύτηκαν 

τα στελέχη των συγκροτημάτων της Διεύθυνσης Συγκροτημάτων Βόρειας Ελλάδας της ΕΕΣΣΤΥ, 

προκειμένου να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές στο πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης.” 
Βασικός στόχος της Μαθητείας είναι η εισαγωγή και υλοποίηση πρότυπων προγραμμάτων 

τεχνικών και σιδηροδρομικών επαγγελμάτων στο διττό σύστημα εκπαίδευσης, για τον 

εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας. 
Στις Σχολές Μαθητείας λειτουργούν  δύο (2) ειδικότητες σε τρία (3) τμήματα των 20 μαθητών 

: 
Τεχνίτης/τρια Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου – Μηχανοτρονικός Ηλεκτρολόγος 

Οχημάτων (Kraftfahrzeugmechatroniker) και Τεχνίτης/τρια Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 

– Μηχανοτρονικός  Εφαρμοστής  Οχημάτων, στη σχολή ΟΑΕΔ – ΟΣΕ (Αθήνα) 
Τεχνίτης/τρια Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου – Μηχανοτρονικός Εφαρμοστής 

Οχημάτων (Anwendungstechniker im Bereich Fahrzeugmechatroniker), στη σχολή ΟΑΕΔ – 
ΕΕΣΣΤΥ (Θεσσαλονίκη). 

Το πρόγραμμα μαθητείας, έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια και απευθύνεται σε απόφοιτους/ες της 

Α΄ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή να είναι 

κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ. 
Η φοίτηση περιλαμβάνει σε όλα τα έτη ενδοσχολική εκπαίδευση (θεωρητικό και εργαστηριακό 

μέρος) και πρόγραμμα Μαθητείας σε εργασιακό χώρο, το οποίο εφαρμόζεται σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα στα Εργοστάσια και Μηχανοστάσια της ΕΕΣΣΤΥ, σε Πειραιά 

και Θεσσαλονίκη. 
Η επιλογή των μαθητευόμενων  είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Ελληνικής Εταιρείας 

Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.ΣΤ.Υ. Α.Ε.), του ΟΑΕΔ, του 

Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητήριου και του ΟΣΕ. 
Στην Αθήνα οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούσαν τα θεωρητικά μαθήματα στο Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Σ.Ε. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και στη Θεσσαλονίκη στη 

Σιδηροδρομική Σχολή  Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ., Παράρτημα 1ης ΕΠΑΣ. Το πρακτικό μέρος 

των σπουδών υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη. 

Αποτελέσματα 

Συνολικά στον πρώτο κύκλο εφαρμογής του προγράμματος συμμετείχαν 120 εκπαιδευόμενοι 

και όλοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα με σκοπό να εργαστούν ως επαγγελματίες πλέον σε 

επιχειρήσεις του κλάδου. 
Πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα συμμετείχαν 27 Τεχνίτες Μηχανοτρονικοί Ηλεκτρολόγοι 

Οχημάτων, 26 Τεχνίτες Ηλεκτρονικών Συσκευών και 28 Μηχανοτρονικοί Εφαρμοστές Οχημάτων 

και στη Θεσσαλονίκη 21 Τεχνίτες Μηχανοτρονικοί Ηλεκτρολόγοι Οχημάτων και 18 

Μηχανοτρονικοί Εφαρμοστές Οχημάτων. 
Το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων στις θέσεις του “Τεχνίτη Μηχανοτρονικού 

Ηλεκτρολόγου Οχημάτων”, του “Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών” και του “Μηχανοτρονικού 

Εφαρμοστή Οχημάτων” που συμμετείχαν στον πρώτο εκπαιδευτικό κύκλο του πιλοτικού 

προγράμματος Διττής Εκπαίδευσης για ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων, που πραγματοποίησε 
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σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ξεπέρασε 

το 60% (73 νέοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη). 
Σημειώνεται ότι το Μάιο 2020 θα αποφοιτήσει και ο δεύτερος κύκλος εκπαιδευομένων, ενώ 

στις αρχές του 2020 διοργανώθηκαν γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις, με σκοπό την 

απόκτηση πιστοποιητικού Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένο από την Κεντρική 

Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK), που 

χορηγεί το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει στόχο την ανάπτυξη 

αλλά και τη διασφάλιση της  τεχνογνωσίας στη νέα γενιά του  Ελληνικού Σιδηροδρόμου και 

καταδεικνύει την επένδυση του Οργανισμού στην εκπαίδευση νέου ανθρώπινου δυναμικού, στη 

γνώση και τη μάθηση.  

3. Συμπεράσματα – Μελλοντικές τάσεις και δημιουργία Οργανισμών μάθησης 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό και την αξιοποίηση της γνώσης 

που υπάρχει και δημιουργείται μέσα σε έναν Οργανισμό. Η γνώση αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

της εκπαίδευσης που υφίστανται τα άτομα, της εκπαίδευσης που έχουν ήδη, της εμπειρίας τους, των 

δεξιοτήτων που έχουν και αναπτύσσουν και διακρίνεται στη ρητή (κωδικοποιημένη) και στην άρρητη 

γνώση. Οι δυο αυτές βασικές μορφές γνώσης συμπληρώνονται και αλληλεπιδρούν δημιουργώντας 

την οργανωσιακή γνώση (Wilson, 2005). Η διοίκηση της γνώσης μεταξύ άλλων περιέχει και στοιχεία 

της ευρύτερης έννοιας της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τη βελτίωση της συμπεριφοράς και της απόδοσης των εργαζομένων 

στα πλαίσια της διαδικασίας μάθησης. Η διαχείριση της γνώσης προάγει την αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα και ποιότητα ενός Οργανισμού (Ρωσσίδης  και Ασπρίδης, 

2015). 
Σήμερα πλέον μπορούμε να μιλάμε για εργαζόμενους γνώσης και για Οργανισμούς που 

μαθαίνουν. Η οργανωσιακή κουλτούρα που βασίζεται στη μάθηση ενθαρρύνει τους εργαζόμενους 

να εκπαιδεύονται συνεχώς και να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Στους Οργανισμούς αυτούς καθένας 

συλλέγει, επεξεργάζεται, αξιοποιεί πληροφορίες και δοκιμάζει λύσεις σε προβλήματα με στόχο τη 

βελτίωση του Οργανισμού αλλά και τη διαφοροποίησή του πριν τους ανταγωνιστές (Goh, 2002). 
Δημιουργείται περιβάλλον μάθησης όπου κυριαρχεί η συνεχής βελτίωση ατόμων και οργανώσεων.  

Ο Οργανισμός που μαθαίνει διευκολύνει τη μάθηση σε όλα τα μέλη του και μετασχηματίζεται 

συνεχώς. Οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν την ικανότητα να δημιουργούν, να υιοθετούν νέους τρόπους 

σκέψης και να μαθαίνουν συλλογικά.  Στην ουσία πρόκειται για δυναμική διαδικασία όπου οι 

εργαζόμενοι μαθαίνουν από άλλους συναδέλφους, πελάτες, προμηθευτές, επιστημονικούς φορείς 

ανταλλάσσοντας εμπειρίες και μαθαίνουν από την αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων. Το 

ανθρώπινο δυναμικό μετασχηματίζεται πλέον σε νοητικό δυναμικό. Αναπτύσσοντας έναν 

Οργανισμό που μαθαίνει δημιουργείται γνώση (Jakson κ.ά, 2003).  
Η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού αφενός δημιουργεί κουλτούρα 

καινοτομίας, δημιουργικότητας και μάθησης και αναπτύσσει τους εργαζόμενους ώστε να 

παραμείνουν απασχολήσιμοι καθώς αποκτούν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, αφετέρου με την 

ενίσχυση και αναβάθμιση των ικανοτήτων των εργαζομένων του ο Οργανισμός παραμένει 

ανταγωνιστικός και υλοποιεί με επιτυχία τους στρατηγικούς του στόχους.   
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ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ STEAM: ΔΥΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Χριστολουκά Ιωάννα 
Εκπαιδευτικός, ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Ζώντας σε μία κοινωνία ραγδαίων οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων, η εκπαίδευση αποτελεί έναν τομέα άμεσα επηρεαζόμενο. Η ανάγκη μετασχηματισμού της 

γνώσης οδηγεί στη μελέτη και εφαρμογή νέων, αναδυόμενων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα και η μέθοδος διδασκαλίας STEAM, αποτελούν δύο 

από τα κυρίαρχα εκπαιδευτικά μοντέλα, που διερευνώνται και εφαρμόζονται ανά τον κόσμο με 

αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα. Ως απάντηση αυτής της πραγματικότητας, η παρούσα εργασία 

αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των ορισμών, του περιεχομένου τους και την ανάδειξη των οφελών 

και της προοπτικής της χρήσης τους σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ακόμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά 

στην αναγκαία κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε τεχνολογικά ζητήματα, ώστε να ανταποκρίνονται 

στις επιταγές της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής.  
 
Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη πραγματικότητα, μέθοδος STEAM, κατάρτιση, νέες τεχνολογίες 

1. Εισαγωγή 

Όλο και συχνότερα ακούμε πληθώρα ανθρώπων, προερχόμενοι από διαφορετικούς τομείς να 

κάνουν λόγο για την 4η Βιομηχανική επανάσταση. Στην πραγματικότητα, η νέα αυτή βιομηχανική 

επανάσταση χαρακτηρίζεται από τις βαθιές και συστημικές αλλαγές στο σύνολο της κοινωνίας, οι 

οποίες οφείλονται στην ωρίμανση των νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη της «εξουσίας» των 

υπολογιστών, της ψηφιοποίησης και της ψηφιακής διασύνδεσης (Schwab, 2018).  
Οι δυτικές κοινωνίες ήδη αντιμετωπίζουν την επίδραση της νέας αυτής επανάστασης με άμεσα 

αποτελέσματα στην αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί πως πολλά εκατομμύρια 

άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους στο άμεσο μέλλον, καθώς θα αντικατασταθούν από μηχανές, 

ενώ συγχρόνως δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.  
Είναι δεδομένο πως η καθημερινότητα των ανθρώπων επηρεάζεται από το σύνολο των 

τεχνολογιών, τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη. Συνεπώς, δημιουργείται ανάγκη για 

εργαζόμενους με ψηφιακές δεξιότητες. Ο άνθρωπος, όμως, διαθέτει την αντίληψη, τη 

δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον όγκο δεδομένων σε 

ελάχιστο χρόνο και πολλαπλά επίπεδα, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει ο κατάλληλος 

προσανατολισμός της εκπαίδευσης των πολιτών, τόσο σε επίσημο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

(εκπαιδευτικό σύστημα) όσο και σε ανεπίσημο (εργασιακό περιβάλλον, δια βίου μάθηση) (Schwab, 
2016).  

Όσο αφορά την ελληνική κοινωνία, πρέπει να σημειώσουμε πως εξέρχεται από μία πολυετή 

κρίση η οποία συνέβαλε στον αναπτυξιακό αποπροσανατολισμό. Αποτέλεσμα αυτού είναι η Ελλάδα 

να υπολείπεται στην πρόοδο της ψηφιοποίησης σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. 

Χαρακτηριστικό είναι πως κατατάσσεται στην 27η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε. Ακόμα, 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων βρίσκεται σε χαμηλό 

επίπεδο, καθώς και ο δείκτης των πτυχιούχων STEM (Φωτάκης Κώστας, 2018).  
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Σχήμα 1: Βαθμολογία ψηφιακών επιδόσεων χωρών της Ε.Ε. 

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η προβληματική κατάσταση, η οποία καθυστερεί την πρόοδο της 

χώρας μας έναντι των άλλων αναπτυγμένων χωρών, το κράτος οφείλει να στραφεί στο επίπεδο της 

εκπαίδευσης και να αναζητήσει εκεί τις λύσεις. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα οφείλει να στοχεύει 

στην αυξανόμενη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στη δημιουργία ευκαιριών για 

εκπαιδευομένους και εκπαιδευτικούς ώστε να καινοτομήσουν με τα νέα ψηφιακά μέσα. Ήδη έχουν 

σχεδιαστεί προγράμματα που αποσκοπούν στην ώθηση παραγωγής νέου και διαδραστικού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου ("Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες 

και ανοικτό περιεχόμενο, 2013). Η επίτευξη αυτού του σκοπού συνεπάγεται δύο βασικά σημεία για 

τα οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια αυτής της εισήγησης: α. η χρήση σύγχρονων και τεχνολογικά 

προσανατολισμένων εκπαιδευτικών μεθόδων και β. η αναγκαία κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις νέες τεχνολογικές τάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. 
Συγκεκριμένα, η έλευση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών και βιομηχανιών έδειξε ένα 

μελλοντικό χάσμα δεξιοτήτων και την ανάγκη εφοδιασμού της νέας γενιάς με ένα σύνολο δεξιοτήτων 

για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτή η αλλαγή ώθησε την ανάπτυξη 

της εκπαιδευτικής μεθόδου STEAM, η οποία συνδυάζει την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, 

την τέχνη και τα μαθηματικά και οδηγεί στη δημιουργία νέων ατόμων με κριτική σκέψη, δημιουργική 

ικανότητα και ηγετικό προφίλ (Mavrotheris,2019). Επιπλέον, μια αναδυόμενη τεχνολογία στο 

μαθησιακό τοπίο που έχει αποκτήσει αυξανόμενο ενδιαφέρον και έχει αναδειχτεί μεταξύ των 

εκπαιδευτών STEAM είναι η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality), πάνω στην οποία 

γίνονται όλο και περισσότερες εφαρμογές ώστε να διαφανούν τα αποτελέσματά της στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο STEAM. Τέλος, η 

συγκεκριμένη εργασία τονίζει τις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας από τους 

εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση και κατάρτιση. Τα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας 

μεταβάλλονται, έτσι και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθήσουν.  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Επαυξημένη Πραγματικότητα 

2.1.1. Ορισμός  

Ένας μεγάλος αριθμός αναδυόμενων τεχνολογιών κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος από 

την αρχή του 21ου αιώνα, σημαντικό ρόλο στο οποίο η διείσδυση των κινητών συσκευών στην 

καθημερινή μας ζωή (Julio Cabero, 2016). Ανάμεσα σε αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες ξεχωρίζει 
η επονομαζόμενη Επαυξημένη Πραγματικότητα (Ε.Π.). Ο όρος «Επαυξημένη Πραγματικότητα» 

πιστεύεται πως επινοήθηκε από τον πρώην ερευνητή της Boeing Tom Caudell το 1990. Η Ε.Π. 

αξιοποιεί ένα σύνολο τεχνολογικών συσκευών που προσθέτουν εικονικές πληροφορίες στο 

πραγματικό, φυσικό περιβάλλον (Julio Cabero, 2016). 
Οι κύριοι στόχοι της Ε.Π., οι οποίοι οδήγησαν στην ταχεία ανάπτυξή της, μπορούν να 

συνοψιστούν στους εξής: α. η αμφισβήτηση του αδύνατου, β. η δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος 

για μεγαλύτερη εμπειρία του χρήστη, γ. η επίτευξη κατορθωμάτων που είναι περιορισμένα στον 

πραγματικό κόσμο και δ. η ενίσχυση της φαντασίας των νέων (Katiyar, 2015).   
Τα συστήματα Ε.Π. διακρίνονται σε αυτά που αναπτύσσονται έχοντας ως βάση τους 

συγκεκριμένους δείκτες (marker-based systems) και σε όσα δε χρειάζονται δείκτες (marker less-
based systems).  
 

    
              Εικόνα 1: marker-based AR system                                                  Εικόνα 2: marker less- based AR system 

Συγκεκριμένα, οι δείκτες της Ε.Π. (εικόνα 1) είναι εικόνες-σχήματα που εντοπίζονται από μια 

κάμερα και με ειδικό λογισμικό χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για εικονικά στοιχεία που 

τοποθετούνται-εμφανίζονται σε μια πραγματική σκηνή (Katiyar, 2015). Οι περισσότεροι δείκτες 
είναι ασπρόμαυροι, ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν από την κάμερα. Η κάμερα που 

χρησιμοποιείται έχει εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό επαυξημένης πραγματικότητας.  
Από την άλλη πλευρά, στα συστήματα χωρίς δείκτη (εικόνα 2) οι εικόνες συλλέγονται μέσω 

διαδικτύου και εμφανίζονται σε οποιαδήποτε τοποθεσία (συνήθως χρησιμοποιείται το GPS) (Bardi, 
2018). Αυτές οι εφαρμογές δεν απαιτούν δείκτη και είναι πιο διαδραστικές. Τα συστήματα Ε.Π. χωρίς 

δείκτη χρησιμοποιούν συνδυασμό συστημάτων κάμερας, ειδικών αισθητήρων και σύνθετων 

μαθηματικών, ώστε να εντοπιστεί και να χαρτογραφηθεί με ακρίβεια το πραγματικό περιβάλλον 

(εικόνα 3).  
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Εικόνα 3 : Εντοπισμός περιβάλλοντος με κάμερα – χρήση συστήματος Ε.Π. χωρίς δείκτη 

Έτσι, ένα σύστημα Ε.Π. χωρίς δείκτες με έναν χάρτη της περιοχής καθιστά δυνατή την 

τοποθέτηση εικονικών στοιχείων σε πραγματικό περιβάλλον και την παραμονή τους σε αυτή τη θέση. 
Τα οφέλη της Ε.Π. είναι ποικίλα και μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλαπλούς τομείς όπως στο 

μάρκετινγκ, στις πωλήσεις, στον στρατό, στην ιατρική, στην ψυχαγωγία, στον τουρισμό.  
 

    
Εικόνες 4, 5, 6 : Εφαρμογές της Ε.Π. σε marketing, στρατό, τουρισμό 

Εκτός όμως από τους παραπάνω τομείς, η Ε.Π. είναι μία νέα τεχνολογία με τεράστιες 

δυνατότητες και πολλά υποσχόμενη στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς επιτρέπει νέες προσεγγίσεις 

σε πολλά εκπαιδευτικά θέματα (Phon, 2014). 
 

2.1.2.  Η Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση 

Από τη δεκαετία του 1960, πολλές εφαρμογές Ε.Π. αναπτύχθηκαν ειδικά για τον τομέα της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (Lee, 2012). Σύμφωνα με τον Kerawalla (2006), η Ε.Π. δύναται να 

καθιστά τους μαθητές πιο αφοσιωμένους και ενθουσιασμένους, καθώς ανακαλύπτουν συνεχώς νέους 

πόρους μάθησης και μπορούν αυτή τη γνώση να την εφαρμόσουν στον πραγματικό κόσμο 

(Kerawalla, 2006). Συνεπώς, ανακαλύπτουν τον κόσμο μέσω διαφορετικών προοπτικών.  
Όσο αφορά τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με τεχνολογία Ε.Π., είναι σε μεγάλο βαθμό εφικτό 

να πραγματοποιηθούν καθώς χρησιμοποιούνται ασύρματες κινητές συσκευές που διαθέτουν κάμερα 

(Danakorn Nincareana, 2013). Μέχρι σήμερα, πληθώρα ερευνητών έχουν εφαρμόσει προγράμματα 

Ε.Π. στη σχολική τάξη πάνω σε ποικίλα θέματα όπως χημεία, μαθηματικά, φυσική, αστρονομία, 

βιολογία, κυρίως μέσω «επαυξημένων» βιβλίων.  
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Εικόνα 7,8 : Augmented Books 

Κύριος στόχος της χρήσης της Ε.Π. στον τομέα της εκπαίδευσης είναι η διευκόλυνση 

κατανόησης σύνθετων φαινομένων και εννοιών που δεν μπορούν να διδαχθούν σε μία τυπική 

σχολική αίθουσα (π.χ. κινήσεις πλανητών κ.α.) (García, 2010). Ο συνδυασμός των εικονικών και 

πραγματικών στοιχείων ενισχύει τη χρήση της Ε.Π. ως μέσο αντικατάστασης των φυσικών μοντέλων 

που είναι απολύτως απαραίτητα σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, για παράδειγμα η κίνηση των 

ατόμων και των μορίων (De la Torre Cantero, 2013). Ακόμα, οι εφαρμογές Ε.Π. συμβάλλουν στη 
διευκόλυνση των μαθητών για συσχέτιση και εμπλουτισμό πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε 

μαθητής  εξατομικεύει τη μάθησή του εφόσον η εκπαίδευση προσαρμόζεται στους διάφορους τύπους 

νοημοσύνης (Fabregat, 2012).  
Χάρη στην Ε.Π., οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν άμεσα και σε πραγματικό 

χρόνο με εικονικά αντικείμενα μέσω πραγματικών αντικειμένων χωρίς την ανάγκη χρήσης ειδικών 

και συνήθως δαπανηρών συσκευών (Wojciechowski, 2013). Μέσα από την αλληλεπίδραση μαθητών 

και εφαρμογών Ε.Π. φαίνεται πως επιτυγχάνεται μεγάλη συμμετοχή και οι μαθητές είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι καθώς δύνανται να λάβουν τη διδασκόμενη πληροφορία σε ποικίλες μορφές, 

ελέγχουν οι ίδιοι τις δραστηριότητες, εξερευνούν τα θέματα με τη σειρά που εκείνοι επιλέγουν και 

επίσης μπορούν να επαναλάβουν τη διαδικασία όσες φορές επιθυμούν (Di Serio, 2013). 
Συνεπώς, η Ε.Π. προωθεί την ανάπτυξη εποικοδομητικής και μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, 

αφού κάθε μαθητής αυτενεργεί, ανακαλύπτει τη νέα προσφερόμενη γνώση μόνος του συνδέοντας τις 

πληροφορίες που του παρουσιάζονται και εξάγει τα συμπεράσματα. Η Ε.Π. δημιουργεί κίνητρα για 

μάθηση, εφόσον οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία, (Julio Cabero, 
2016) άρα ενισχύεται όλη η μάθησή τους.  

Παρ’ όλα αυτά, πιστεύεται πως οι εφαρμογές Ε.Π. δεν έχουν εφαρμοστεί στον βαθμό που θα 

μπορούσαν λόγω  απουσίας οικονομικής στήριξης για τέτοια εγχειρήματα αλλά και λόγω της μικρής 

εξοικείωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού με τις νέες τεχνολογίες αιχμής (Lee, 2012). 

2.1.3. Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση 

Λαμβάνοντας υπόψη πως στις σύγχρονες κοινωνίες τουλάχιστον το 80% των μαθητών 

διαθέτουν «έξυπνα τηλέφωνα» (smartphones), σε συνδυασμό με την αμφισβήτηση που υφίστανται 

οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίες, θεωρείται πως λύση της πρόκλησης των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών συστημάτων θα μπορούσε να είναι η χρήση της Ε.Π. μέσα στην τάξη (Bacca, 2014). 
Με άλλα λόγια, αντί να απομακρυνθεί η νέα γενιά από τα gadgets που χρησιμοποιεί στην 

καθημερινότητά της, η εκπαίδευση θα πρέπει να την «πλησιάσει» και να ενσωματώσει τα 

χαρακτηριστικά της, όπως προσομοιώσεις, βίντεο, αφηγήσεις. Η Ε.Π. αποτελεί μία τεχνολογία 

αιχμής που μπορεί να μετατοπίσει το ενδιαφέρον των μαθητών από τα παιχνίδια στη γνώση όλων 

των διδακτικών αντικειμένων (Manu Raghaw, 2018). 
Πολλοί ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει την  Ε.Π. στη διδασκαλία. Πιο ενδεικτικές εφαρμογές 

Ε.Π. είναι αυτές που εισάγουν νέες προοπτικές στη διδασκαλία της ιστορίας (Manu Raghaw, 2018), 
των θετικών επιστημών (Harald Brandt, 2011), της αστρονομίας (Fleck Stephanie, 2013), της 
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βιολογίας (Miro Puhek, 2011). Στο σύνολο αυτών των εφαρμογών έχουν εξαχθεί συμπεράσματα που 

συμπίπτουν. Συγκεκριμένα, οι μαθητές συνειδητοποιούν τη γνώση που τους παρέχεται στο αυθεντικό 

περιβάλλον με αποτέλεσμα να αποφεύγονται παρανοήσεις (Manu Raghaw, 2018). Ακόμα, 

προωθείται η ενεργητική μάθηση, καθώς η τάξη καθίσταται διαδραστική και ενδιαφέρουσα. Αυτά 

τα χαρακτηριστικά έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην απόδοση των μαθητών (Fleck Stephanie, 2013). 
Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερη πρόοδο παρουσιάζουν οι «μέτριοι» μαθητές, καθώς μέσω της Ε.Π. 

κατανοούν σε βάθος τη γνώση και καλύπτουν τυχόν ελλείψεις και ως συνέπεια καλλιεργείται το 

αίσθημα της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης (Lee, 2012).  
Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της Ε.Π. στη διδασκαλία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

κυρίως όσων παρουσιάζουν αισθητηριακά προβλήματα, με εξαίρεση την κατηγορία των ατόμων που 

έχουν προβλήματα όρασης, καθώς μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με αντικείμενα που στην 

καθημερινότητά τους είναι δύσκολο να αλληλοεπιδράσουν (Danakorn Nincareana, 2013). Τέλος, 

μέσω της Ε.Π. προωθείται σε σημαντικό βαθμό η συλλογική μάθηση, καθώς οι εκπαιδευόμενοι 

συνεργάζονται, εκφράζουν τις απόψεις τους και όλοι μαζί προσπαθούν για την επίλυση των 

δραστηριοτήτων που του τίθενται (Fleck Stephanie, 2013). 
 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σήμερα, αν και γνωρίζουν τα οφέλη της Ε.Π. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία δεν τολμούν να τη χρησιμοποιήσουν, κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκούς 

γνώσης για τον τρόπο χρήσης τους. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει πληθώρα εφαρμογών με ελεύθερο 

λογισμικό, οι οποίες είναι συμβατές με τις περισσότερες κινητές συσκευές.  

2.1. Εκπαίδευση S.T.E.A.M.  

2.2.1. Από το STEM στο STEAM – Ορισμοί 

Έχει γίνει πολύς λόγος σχετικά με τις διδακτικές στρατηγικές που στοχεύουν στην ενθάρρυνση 

των εκπαιδευμένων , έτσι ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης (Lord, 1997). Μία 

από τις πλέον σύγχρονες διδακτικές τάσεις όπου ο μαθητής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία είναι η μέθοδος διδασκαλίας STEM. Εξ ορισμού, η διδασκαλία STEM αφορά 

τις παιδαγωγικές εφαρμογές που βασίζονται ως προς τον σχεδιασμό τους στην τεχνολογία και τη 

μηχανική και δια μέσου αυτών να διδαχθεί ταυτόχρονα περιεχόμενο επιστήμης και μαθηματικών  
(Suraya Bahrum, 2017).  

Ο όρος STEM ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στις Η.Π.Α., και αποσκοπούσε στη 

δημιουργία πολιτών που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν καριέρα σε τεχνολογικούς, μηχανικούς ή 

επιστημονικούς κλάδους (Koehler, 2016). Η επικρατέστερη νοηματική προσέγγιση του STEM 
αφορά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία των τεσσάρων πεδίων που αναφέρονται ως 

ακρωνύμια (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 
Σε έρευνες που έχουν γίνει, κυρίως στις Η.Π.Α., οι θέσεις εργασίας σχετιζόμενες με το STEM 

αυξάνονται περίπου τρεις φορές ταχύτερα από τα υπόλοιπα επαγγέλματα (Holdren, 2013). 
Αντιθέτως, πολύ μικρό ποσοστό των φοιτητών που εισέρχονται σε πανεπιστημιακά προγράμματα 

STEM καταφέρνουν να αποφοιτήσουν. Αυτό οφείλεται στους διαφορετικούς τρόπους μάθησης 

μεταξύ των ατόμων (National Academies of Sciences, 2018). Οι άνθρωποι, όπως έχει γίνει γνωστό 

μέσα από νευροεπιστημονικές μελέτες, μαθαίνουν μέσω οπτικών, ακουστικών και κινητικών 

στοιχείων. Συνεπώς, μεταφερόμαστε στη δημιουργικότητα και την προώθησή της κυρίως μέσω των 

τεχνών.  
Οι τέχνες, μεταξύ άλλων, δίνουν τη δυνατότητα σε έναν εκπαιδευτή να διδάξει με πολλαπλούς 

τρόπους. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία περισσότερων νευρικών συνάψεων στον φλοιό το εγκεφάλου 

(αποτέλεσμα νέας γνώσης), άρα και μεγαλύτερη διάρκεια της προσλαμβανόμενης γνώσης. Ακόμα, 

μέσα από έρευνες έχει διαπιστωθεί πως η καινοτομία και η δημιουργικότητα δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ξεχωριστά, αντιθέτως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός ενοποιημένου συνόλου 

(Boy, 2012). Έτσι, οδεύοντας προς την τρίτη δεκαετία  του 21ου αιώνα πρέπει να καλλιεργηθεί ένα 

νέο όραμα που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές επιταγές. Συγκεκριμένα, προκειμένου 
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να καλλιεργηθούν δεξιότητες πρωταρχικής σημασίας, όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η 

κριτική σκέψη απαιτείται να διασφαλιστεί η προσέγγιση των τεχνών (Suraya Bahrum, 2017).  
Η μέθοδος STEAM αναβαθμίζει τη μέθοδο STEM σε νέο επίπεδο, όπου οι μαθητές μπορούν 

να συνδέσουν τη μάθηση που προέρχεται από την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 

μαθηματικά, με πρακτικές , στοιχεία και αρχές των τεχνών. Η μέθοδος STEAM έχει οριστεί ως η 

μέθοδος που έχει ως στόχο να προωθηθεί η πραγματική καινοτομία που προκύπτει από το συνδυασμό 

του μυαλού ενός επιστήμονα ή τεχνολόγου με αυτό ενός καλλιτέχνη ή σχεδιαστή (RISD). Έτσι, δίνει 

τα κατάλληλα εφόδια στους μαθητές ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τον κόσμο 

πολυεπιστημονικά, να μετασχηματίζουν τον κόσμο γύρω τους με καινοτόμες εφαρμογές και να 

αναπτύσσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Yakman P. G., 2016). Η STEAM βασίζεται 

στη μάθηση μέσω έργου (project-based learning) ή μέσω προβλήματος (problem-based learning), 
εφόσον η προσέγγιση διδασκαλίας της βασίζεται στη συνεργασία και την πρακτική με στόχο πάντα 

την επίλυση καθημερινών προβλημάτων (C. L. Dym, 2005). 

2.2.2. Γιατί τη μέθοδο STEAM; 

Μέχρι τώρα, το σύνολο των εκπαιδευτικών συστημάτων ανά τον κόσμο αποσκοπούσε στην 

εξασφάλιση μίας «καλής δουλειάς» στις νέες γενιές. Από τις αρχές, όμως, του 21ου αιώνα, ο 

προσανατολισμός της εκπαίδευσης μετατοπίστηκε στην προετοιμασία των μαθητών για επαγγέλματα 

που ίσως να μην υπάρχουν, για επαγγέλματα του μέλλοντος. Η ενσωμάτωση νέων εννοιών, θεμάτων 

και προτύπων στην εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ως αρωγός σε αυτή την αλλαγή (Team, 
2020).  

Η μέθοδος STEAM αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο 

εφαρμόζεται μέσω σχεδίων διδασκαλίας (project) που προωθούν τους πέντε κλάδους που ορίζει. Όλα 

αυτά τα πεδία έχουν ξεχωριστές και μοναδικές ιδέες που διδάσκονται, στην πράξη όμως όλα 

συγχωνεύονται σε ένα μεγάλο πεδίο μάθησης. Συνεπώς, γίνεται λόγος για μια εκπαιδευτική μέθοδο, 

όπου η επιστήμη βοηθά στην κατανόηση των φυσικών νόμων, η μηχανική και η τεχνολογία 

υποδεικνύουν τους τρόπους που οι άνθρωποι μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στον κόσμο ανάλογα 

με τις ανάγκες τους, οι τέχνες προωθούν τον εμπλουτισμό του κόσμου με σωστή μορφή και 

αισθητική, ενώ τα μαθηματικά παρέχουν τη δομική ανάλυση ώστε να μπορούν όλα τα παραπάνω να 

αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν (Yakman P. G., 2016).  
Έχει γίνει προσπάθεια να κατασκευαστεί το εκπαιδευτικό πλαίσιο της STEAM (εικόνα 9), 

όπου διαφαίνονται οι οργανικοί δεσμοί των εμπλεκόμενων κλάδων, καθώς και η σύνδεση των 

θεματικών περιοχών με τα αντίστοιχα τμήματα του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. 
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Εικόνα 9 : Εκπαιδευτικό πλαίσιο STEAM , Yakman 2016 

Όπως φαίνεται στην πυραμίδα, η μέθοδος STEAM συμβάλλει στην επικοινωνία της γνώσης 

μεταξύ των διαφορετικών εκπαιδευτικών κλάδων, ώστε οι μαθητές να συνεχίσουν να βελτιώνουν 

την ικανότητα της κριτικής σκέψης, την επίλυση προβλήματος, μαθαίνουν να καινοτομούν, να 

συνεργάζονται, καθώς και αναπτύσσονται τα κίνητρα για νέα μάθηση με ταυτόχρονη το αίσθημα της 

αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Απώτερος σκοπός, δεν είναι άλλος από την ολιστική δια βίου 

μάθηση (Yakman G. , 2019). 

2.2.3. Η εκπαιδευτική μέθοδος STEAM στην πράξη. 

Όταν ένας εκπαιδευτής θέλει να ακολουθήσει τη μέθοδο STEAM τάξη, πρέπει να ακολουθήσει 

έξι (6) βασικά βήματα ανεξάρτητα από την περιοχή που επιλέγει να διδάξει (εικόνα 10) (Team, 2020). 
Αναφέροντας τη λέξη «περιοχή», εννοείται  η διδακτική περιοχή στην οποία επιλέγεται  να 

πραγματοποιηθεί ένα σχέδιο διδασκαλίας STEAM, δηλαδή χημεία, αστρονομία, ιστορία κ.λπ. 

 
Εικόνα 10 : Βήματα STEAM  

• Βήμα 1: Επιλογή του προς επίλυση ερωτήματος – προβλήματος . 
• Βήμα 2: Αναζήτηση στοιχείων, διερεύνηση συσχέτισης θεματικών περιοχών, βασικές 

πληροφορίες και διαδικασίες για την επίλυση του προβλήματος. 
• Βήμα 3: Συνεχής έρευνα πιθανών λύσεων, εύρεση προβληματικών σημείων, Διδασκαλία, 

ανάλυση και κάλυψη «κενών» που παρουσιάζουν οι δεξιότητες και οι γνώσεις των μαθητών 
• Βήμα 4: Χρήση των δεξιοτήτων, των διαδικασιών και των γνώσεων που διδάχτηκαν στο 

προηγούμενο βήμα και εφαρμογή τους. 
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• Βήμα 5: Παρουσίαση προτεινόμενης λύσης του προβλήματος. Ανατροφοδότηση, 

διευκόλυνση μαθητών με σχόλια. 
• Βήμα 6: Αναθεώρηση της προτεινόμενης λύσης με βάση την ανατροφοδότηση και παραγωγή 

νέας βελτιωμένης πρότασης (Conor A.M., 2015). 

Ακολουθεί μία μελέτη περίπτωσης εφαρμογής ενός σχεδίου διδασκαλίας STEAM, που 

εφαρμόζεται για να προσελκύσει τους μαθητές, να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους και να διασφαλίσει 

την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και την πρόσληψη νέας γνώσης (Seiverd, 2020). Ονομάζεται «Flying 
high» και καταδεικνύει έναν τρόπο συμπερίληψης της τέχνης και της μεθόδου STEM.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου διατηρείται μια προσέγγιση ενεργούς μάθησης. Το σχέδιο 

διενεργήθηκε σε δύο διακριτά μέρη, το πρώτο βασίζεται στην κατασκευή ενός ορνιθόπτερου, ενώ το 

δεύτερο ήταν προσανατολισμένο στις τέχνες και περιλάμβανε σχέδιο κατασκευών σχετικά με τη 

δυναμική των ρευστών και τη μηχανική της πτήσης (Conor A.M., 2015).  
 

                                        
   Εικόνα 11 : Το ορνιθόπτερο του Leonardo da Vinci                                          Εικόνα 12 : Σύγχρονο ορνιθόπτερου 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος οι μαθητές έλαβαν οδηγίες για την κατασκευή ενός 

ορνιθόπτερου, ενώ δόθηκε η δυνατότητα αυτενέργειας με την ανάπτυξη επέκτασης του σχεδιασμού 

(technology-engineering). Παρουσιάστηκαν αρκετές παραλλαγές, οι περισσότερες κατασκευές δεν 

ήταν επιτυχημένες. Η «αποτυχία» όμως δημιούργησε γόνιμο μαθησιακό περιβάλλον και έδωσε 

ώθηση και κίνητρο για επαναπροσπάθεια μέχρι την επιτυχία. 
 

 
Εικόνα 12 : Ορνιθόπτερο σχεδίου «Flying high» 

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου διδασκαλίας, παρόλο που παρέμεινε σε εννοιολογικό επίπεδο, 

οι μαθητές επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για λεπτομερή συζήτηση και ανάλυση (science-
engineering), που οδήγησαν στη μετατόπιση από το καθαρά μηχανολογικό σχεδιασμό στον 

δημιουργικό σχεδιασμό (arts). (S. K. Card, 1991). 
Συμπερασματικά, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα STEAM, βοηθά στη μεγιστοποίηση των 

λειτουργιών του εγκεφάλου, τόσο της αναλυτικής σκέψης, όσο και της δημιουργικής σκέψης. 
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Προωθείται η φαντασία των εκπαιδευομένων ενισχύοντας την καινοτομία, τη συνεργασία και την 

ολιστική σκέψη (CRAFT, 2016). 

2.3. Εκπαιδευτικοί και νέες τεχνολογικές προκλήσεις. 

Είναι γεγονός πως ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο, που έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τόσο 

την αβεβαιότητα αλλά παράλληλα και τη δημιουργικότητα. Η κοινωνία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως 

«κοινωνία της γνώση και της πληροφορίας». Συνεπώς, τα δύο σημεία που απασχολούν τον τομέα της 

εκπαίδευσης είναι: α. η μετάδοση της γνώσης με τρόπο ευέλικτο και ευπροσάρμοστο στις επιταγές 

του μέλλοντος και β. η ανάδειξη της ηθικής, επιστημονικής και κοινωνικοοικονομικής διάστασης 

της εκπαίδευσης (Δερμιτζάκης, 2004). 
Τα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο δέχονται συνεχείς πιέσεις για την εδραίωση της 

χρήσης των ΤΠΕ. Η ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρήθηκε ήδη από το 2000 

σημαντική προτεραιότητα για τις χώρες της Ε.Ε (Επιτροπή, Μάρτιος 2003). Η επιτυχής αξιοποίηση 

της τεχνολογίας, όμως,  είναι αδιαμφισβήτητα μια πολύπλοκη διαδικασία και απαιτείται ο 

συντονισμός πολλαπλών παραγόντων (Cartelli, 2006). Στην Ελλάδα, ο ρυθμός αξιοποίησης των 

τεχνολογικών μέσων αυξάνεται συνεχώς. Όλο και περισσότερες αίθουσες εξοπλίζονται με 

τεχνολογικό υλικό, νέα μαθησιακά περιβάλλοντα ενσωματώνονται στα αναλυτικά προγράμματα 

(Τάσση, 2014).  
Σημαντικό όμως ζήτημα και παράλληλα ανασταλτικός παράγοντας για την ένταξη των ΤΠΕ 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες αποτελεί η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αν και 

έχει διαπιστωθεί πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων έχουν θετική στάση 

απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας (H., 2006), στην πραγματικότητα είναι επιφυλακτικοί σχετικά 

με τη συστηματική χρήση της (Jimoyiannis, 2007). 
Αρκετές έρευνες έχουν προσπαθήσει να σκιαγραφήσουν τους παράγοντες που οδηγούν τους 

εκπαιδευτικούς στη μη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη τους (P., 2005). Ο πρώτος 

παράγοντας που αναφέρεται είναι οι ήδη θεμελιωμένες απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες 

βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες. Ακόμα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί όντας της «παλιάς σχολής», 

δηλαδή ασπάζονται το δασκαλοκεντρικό πρότυπο, δε θα επιλέξουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

καθώς αυτό καθιστά τους μαθητές ποιο αυτόνομους και ανεξάρτητους (T., 2001).  
Η ερώτηση- κλειδί στην παρούσα κατάσταση είναι τι θα μπορούσε να γίνει ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να προσαρμόσουν τις πεποιθήσεις τους στα νέα δεδομένα και να υιοθετήσουν τη 

χρήση της τεχνολογίας και των σύγχρονων τεχνολογικών τάσεων. Η τροποποίηση των πεποιθήσεων 

των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξία των νέων τεχνολογιών μπορεί να επέλθει όταν γίνουν 

μάρτυρες της επιτυχίας καθώς και προσωπικές εμπειρίες με συναδέλφους τους, με άλλα λόγια πρέπει 

να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με πιο «τεχνολογικά – προσανατολισμένους» συναδέλφους και 

να εξερευνήσουν και οι ίδιοι νέες παιδαγωγικές (Ohlsson, 2001). 

3. Συμπεράσματα 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση τόσο για την Ε.Π. όσο και για την εκπαιδευτική μέθοδο STEAM 
ανέδειξε τη σημασία τους, την προστιθέμενη αξία τους στον εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και 

παρουσιάστηκε σε γενικές γραμμές ο τρόπος ενσωμάτωσης και χρήσης τους σε αυτόν.  
Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση της Ε.Π. στην εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε ένα 

λαμπρότερο μέλλον, καθώς μέσω αυτής οι μαθητές εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, 

δημιουργείται ένα πιο υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον και προωθείται η αλληλεπίδραση και η 

αυτόνομη μάθηση. 
Από την άλλη, η μέθοδος STEAM αποτελεί ένα ιδανικό συμπλήρωμα στις παραδοσιακές 

παιδαγωγικές πρακτικές, καθώς εμπλουτίζει την επιστημονική προσέγγιση της εκπαίδευσης με την 

«καλλιτεχνική» προοπτική. Ακόμα, είναι ένα εκπαιδευτικά κατάλληλο μέσο προώθησης της 

δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, αλλά και της σύνδεσης πολλαπλών θεματικών περιοχών της 

εκπαίδευσης με την καθημερινότητα. 
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Τέλος, η περιορισμένη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 

παραπάνω, οφείλεται κυρίως στην έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών ώστε να 

αισθανθούν σίγουροι και επιδέξιοι στη χρήση τους. Συνεπώς, η θετική στάση και η θέληση των 

εκπαιδευτικών ενυπάρχει και θεωρείται σχεδόν δεδομένη, απαιτείται όμως και ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση αποτελεσματικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
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Πληροφόρηση και επικοινωνία στην εκπαίδευση 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  
 

Μάλλιου Ζωίτσα 
Εκπαιδευτικός ΠΕ05, M.Ed. 

 

Περίληψη  

Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη αποτελεί ζητούμενο στα αναλυτικά 

προγράμματα όλων των μαθημάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επομένως 

το μάθημα της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.  Αποτελεί, 

όμως, ακόμη ζητούμενο κατά πόσον οι απαιτήσεις ύλης και διδασκαλίας των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων συμβαδίζουν χρονικά αλλά και πρακτικά με τις δυνατότητες και τα τεχνικά μέσα 

κατά την ώρα της διδασκαλίας του μαθήματος στην αίθουσα. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να 

καταδείξει αφενός την αναγκαιότητα της εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία, αφετέρου την ανάγκη 

εξορθολογισμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων ως προς τις απαιτήσεις ύλης και ωραρίου σε σχέση 

με τις πρακτικές και τεχνικές δυνατότητες ενός μέσου σχολείου της ελληνικής περιφέρειας. Για το 

σκοπό αυτό επιχειρείται μελέτη του Αναλυτικού Προγράμματος που ισχύει σήμερα και ανάδειξη 

συγκεκριμένων προβλημάτων εφαρμογής του στην πράξη σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ.  
 
Λέξεις κλειδιά: γαλλικά, πρόγραμμα σπουδών, νέες τεχνολογίες 

1. Εισαγωγή 

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι στις μέρες μας είναι όλο και πιο επιτακτική η ένταξη των 

νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

δεδομένου ότι οι ΤΠΕ απασχολούν όλο και περισσότερο τις επιμορφωτικές δράσεις που 

απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα σε όσους και όσες διδάσκουν μαθήματα ξένης 

γλώσσας (ΙΕΠ, 2020). Έχει, άλλωστε, υποστηριχθεί ότι η εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ έχει τη 

δυνατότητα να συμβάλει στην αναίρεση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, ειδικά των 

γλωσσικών μαθημάτων (Ντίνας, 2020). Μια τέτοια μεταβολή, λογικά θα προϋποθέτει ή θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη γενική αναδιάρθρωση τόσο των μεθόδων διδασκαλίας εν γένει, όσο και του 

εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα (Ράπτης, Ράπτη, 2004). Οι εκπαιδευτικοί, με τον τρόπο αυτό, 

καλούνται να υιοθετήσουν ένα ρόλο διαφορετικό από αυτόν που μέχρι τώρα είχαν συνηθίσει, πιο 

πολύ ως παιδαγωγοί-συντονιστές μιας ομαδοσυνεργατικής κατάκτησης της γνώσης, παρά ως 

απόλυτοι κάτοχοι της, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο (Ματσαγγούρας, 

2001).  
Επομένως οι ΤΠΕ μπορούν να θεωρηθούν ως απολύτως αναγκαίες για τη σύγχρονη 

εκπαιδευτική διαδικασία καθώς παρέχουν τη δυνατότητα να οργανωθεί μια νέου τύπου διδασκαλία 

όπου το κέντρο και ο άξονας αναφοράς δεν θα είναι ο εκπαιδευτικός (δασκαλοκεντρική μάθηση), 

αλλά ο ίδιος ο μαθητής και μάλιστα ενταγμένος σε ομάδα (μαθητοκεντρική μάθηση με 

ομαδοσυνεργατική διαδικασία). Με τον τρόπο αυτό στην αίθουσα δεν θα προωθείται η στείρα 

απομνημόνευση κανόνων αλλά, μέσα από τη συνεργασία, και την ανταλλαγή εμπειριών, θα 

διευκολύνεται με τη δυνατότητα της διαδραστικότητας του διαδικτύου η κατανόηση νέων 

γλωσσικών κωδίκων και ορολογιών. Ταυτόχρονα, μέσω των ΤΠΕ έρχεται στο προσκήνιο η 
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αυτοεκπαίδευση και κατακτάται η γνώση με τρόπο πολύ πιο αρεστό και αρμόζοντα προς τους 

μαθητές (Ζωγόπουλος, 2020). 
Θα ήταν βεβαίως σφάλμα να ισχυριστεί κανείς ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τη λύση για 

κάθε σφάλμα του εκπαιδευτικού συστήματος και ότι δεν εμπεριέχουν και αρνητικές προεκτάσεις. 

Είναι γεγονός που έχει αναδειχθεί και στην πράξη ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νέες τεχνολογίες δεν 

έχουν ομοιόμορφη εφαρμογή, όχι μόνο σε διαφορετικές σχολικές μονάδες, αλλά ούτε και στην ίδια 

σχολική μονάδα. Παράλληλα οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε 

να ξεπεράσουν την ήδη εμπεδωμένη διαδικασία της απομνημόνευσης ή απλής εκμάθησης γνώσεων 
και να περάσουν στη διαδικασία της αυτενεργού μάθησης κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να 

ερευνήσουν, να ανασύρουν πληροφορίες και στη συνέχεια να τις αξιολογήσουν προκειμένου να τις 

επεξεργαστούν (Ζωγόπουλος 2020). Θα πρέπει, λοιπόν, να αναδιαμορφωθούν και να 

προσαρμοστούν κατάλληλα και τα ήδη υπάρχοντα Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών, έτσι ώστε να 

μην αφήνονται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στην τύχη τους και στον αυτοσχεδιασμό.  
Επομένως είναι χρήσιμο να διερευνήσουμε τη σχέση των ΤΠΕ με τη διδασκαλία της Γλώσσας 

γενικότερα αλλά και των ξένων γλωσσών ειδικότερα, να εξετάσουμε αν περιλαμβάνονται οι ΤΠΕ 

στο πρόγραμμα σπουδών Γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και να αναρωτηθούμε αν οι σχεδιασμοί 

των συντακτών του προγράμματος σπουδών μπορούν να βρουν πρακτική εφαρμογή σε σχολικό 

περιβάλλον πραγματικής αίθουσας υπό τις παρούσες συνθήκες..  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη των κοινωνικών και  εργασιακών 

συνθηκών, την ίδια στιγμή που οι μαθητές γίνονται με ταχύτατους ρυθμούς δέκτες πληροφοριών 

εκτός σχολείου. Οι πληροφορίες αυτές είναι συχνά ασύνδετες μεταξύ τους έως και αναξιόπιστες, 

ωστόσο φαντάζουν, σε προσωπικό επίπεδο για κάθε μαθητή και μαθήτρια, πολύ πιο πλούσιες, 

ενδιαφέρουσες και πολυποίκιλες σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να τους προσφέρει 

οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός στο χώρο του σχολείου. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη η παιδεία 

να στραφεί στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης των νέων ούτως ώστε να καταστούν ικανοί να 

προσδιορίζουν και να θέτουν δικούς τους στόχους, να κρίνουν και να επιλέγουν τις πληροφορίες που 

τους κατακλύζουν από το διαδίκτυο αλλά και κάθε άλλο ηλεκτρονικό μέσο και να μπορούν να τις 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Οι νέες τεχνολογίες, εφόσον χρησιμοποιηθούν με γνώμονα αυτές 

τις προτεραιότητες, μπορούν να συμβάλουν στη μετεξέλιξη αυτή του εκπαιδευτικού μας συστήματος 

(Κυνηγός, 2020). Πολύ περισσότερο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί στα μαθήματα γλώσσας και 

πρωτίστως στα μαθήματα ξένων γλωσσών, δεδομένου ότι η γλωσσομάθεια αποτελεί αδιαμφισβήτητο 

στόχο των ανθρώπων στην εποχή μας. 
Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών χαράζει 

νέες προοπτικές. Η πληροφορία δεν είναι πλέον γραμμική, υπάρχει διαδραστικότητα και αμεσότητα 

στην αντίδραση των μαθητών και μαθητριών και προσφέρεται εξατομίκευση της εμπειρίας στην 

πλοήγηση σε οποιοδήποτε ψηφιακό εργαλείο με αποτέλεσμα ο καθένας να μπορεί να ικανοποιεί τις 

ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του (Οικονόμου, 2020). Παράλληλα οι παιδαγωγικές 

εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση μπορούν να βοηθήσουν στην 

απόκτηση «κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων» αλλά και στην διαμόρφωση ομαδοσυνεργατικής 

μάθησης μεταξύ των μαθητών και μαθητριών (Πανταζή, Γεωργιάδη, 2020). Η σύγχρονη αντίληψη 

για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών επικεντρώνεται στην ανάπτυξη περιβάλλοντος διαδραστικής 

μάθησης με χρήση κυρίως της τεχνολογίας οπτικοακουστικών μέσων με υψηλής ποιότητας 

εκπαιδευτικό λογισμικό. Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες προσεγγίζουν περισσότερο καταστάσεις 

που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε πραγματικές συνθήκες αργότερα στη ζωή τους (Μακράκης, 

2000). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, πέρα από την κατάκτηση 
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γνώσης και πληροφοριών, εμπλουτίζει τη διδασκαλία και συμβάλλει στην ενίσχυση της προσωπικής, 

επαγγελματικής και επιστημονικής έκφρασης (Μαρκαντωνάκης, 2011). 
Σε γενικές γραμμές τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ξενόγλωσση 

εκπαίδευση θα μπορούσαν να εντοπιστούν στη δημιουργία κινήτρων μάθησης, την εξατομίκευση της 

διαδικασίας μάθησης, την ενίσχυση των δεικτών επιτυχίας κάθε μαθητή, την ανάπτυξη βιωματικής 

μάθησης, την αύξηση της αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικού, την ανεξαρτητοποίηση από τη μοναδική πηγή πληροφόρησης, τη δυνατότητα 

επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο (Οικονόμου, 2020). Με δεδομένο, όμως, ότι υπάρχουν 

διαφορετικοί μαθησιακοί τύποι (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός), θα πρέπει οι σχεδιαστές των 

λογισμικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία να λάβουν υπόψη τους 

πως θα πρέπει να σχεδιαστούν κατάλληλα προσαρμοσμένα λογισμικά, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να επιλέξουν το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με τους τύπους μαθητών που υπάρχουν στην 

τάξη τους. Έτσι η εκμάθηση ξένων γλωσσών γίνεται με ευχάριστο, παιγνιώδη και καινοτόμο τρόπο  

(Πανταζή, Γεωργιάδη, 2020). 
Ωστόσο υπάρχει και ο αντίλογος. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών ενέχει οικονομική 

επιβάρυνση όχι μόνο για το κράτος αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, ενώ υπάρχει και το ζήτημα 

της ελλιπούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους 

με χρήση ΤΠΕ. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών είναι από τους 

λιγότερο εξασκημένους στη χρήση των υπολογιστών (Οικονόμου, 2020), ενώ και τα τεχνικά 

προβλήματα που ανά πάσα στιγμή μπορούν να παρουσιαστούν είναι δυνατό να επιφέρουν σύγχυση 

ακόμα και σε καλά καταρτισμένους στη χρήση των νέων τεχνολογιών εκπαιδευτικούς. Προκαλεί 

επίσης προβληματισμό κατά πόσον μπορεί να υπάρξει εγγύηση για την ποιότητα των προγραμμάτων 

και ειδικότερα των διαδικτυακών πηγών που θα χρησιμοποιηθούν στη σχολική τάξη για τη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Οικονόμου, 2020). Από τη στιγμή, όμως, που οι ΤΠΕ έχουν ήδη 

εισαχθεί στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη χώρα μας εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τη 

δυνατότητα να συνδυαστούν οι νέες τεχνολογίες με τους σύγχρονους παιδαγωγικούς στόχους της 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να ενταχθούν 

καλύτερα στο πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται σήμερα (Οικονόμου, 2020). 
  

2.2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γαλλικής γλώσσας για το Γυμνάσιο  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γαλλική γλώσσα, όπως ισχύει σήμερα, έχει ως εξής 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2020): 
Ειδικοί σκοποί: Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο επιδιώκεται οι μαθητές 

να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα:  

• Να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο.  
• Να αναπτύσσουν γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν 

φωνολογικές, λεξιλογικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες.  
• Να εξοικειώνονται µε διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου.  
• Να αναπτύσσουν πραγµατολογική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν λειτουργικές 

δεξιότητες λόγου.  
• Να προσεγγίζουν αισθητικά τη γλώσσα. 

Οι σκοποί αυτοί είναι αρκετά φιλόδοξοι, απαιτούν ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών και 

μαθητριών στη διαδικασία του μαθήματος, οπωσδήποτε έχουν αναγκη εξειδίκευσης και μπορούν να 

υποστηριχθούν από μέσα νεών τεχνολογιών 
Στόχοι: Ι. Οι μαθητές προσλαμβάνουν πληροφορίες µε στόχο την ακουστική, οπτικοακουστική 

και αναγνωστική ικανότητα (προσληπτικές δεξιότητες).  
Ειδικότερα: 1) Σε επίπεδο κατανόησης προφορικού λόγου οι μαθητές επιδιώκεται να 

κατανοούν το γενικό νόηµα ενός αυθεντικού προφορικού λόγου, να διακρίνουν βασικές πληροφορίες 
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που περιέχονται σε ένα απλό προφορικό µήνυµα, να αναγνωρίζουν µηνύµατα που µεταδίδονται και 

αποτελούν γεγονός ή προσωπική άποψη του λέγοντος, να διακρίνουν το ύφος της γλώσσας, να 

διακρίνουν σταδιακά τις σχέσεις µεταξύ των συνοµιλητών (το ύφος τους, τις προθέσεις τους, τα 

συναισθήµατά τους) µέσα από την ερµηνεία γλωσσικών, παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών 

στοιχείων, να συνειδητοποιούν τη έννοια του χρόνου µέσα από απλό προφορικό λόγο.    
2) Σε επίπεδο κατανόησης γραπτού λόγου οι µαθητές επιδιώκεται να κατανοούν το γενικό 

νόηµα ενός απλού εντύπου / κειµένου, να αντιλαµβάνονται και να κατανοούν το σύνολο του 

κειµένου από τα συµφραζόµενα, ακόµα και αν υπάρχουν κενά πληροφόρησης στο συγκεκριµένο 

κείµενο, να κατατάσσουν το είδος του κειµένου.  
Πρόκειται για ιδιαίτερα απαιτητικές προσδοκίες που θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν σε 

επιεκίμενη αναθεώρηση των ΑΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 

των σχολικών μονάδων. 
ΙΙ. Μεταδίδουν προφορικές και γραπτές πληροφορίες (παραγωγικές δεξιότητες). 1) Σε επίπεδο 

παραγωγής προφορικού λόγου οι µαθητές επιδιώκεται να δοµούν και να οργανώνουν το λόγο (plan–

schéma) σε απλά επικοινωνιακά περιβάλλοντα, να εξοικειώνονται µε τη χρήση κατάλληλων 

συνδέσµων και εκφράσεων για την παράθεση ιδεών µε περισσότερο ή λιγότερο απλό τρόπο, να 

παράγουν απλό προφορικό λόγο µε την επιλογή κατάλληλων γλωσσικών εκφράσεων ανάλογα µε 

την επικοινωνιακή περίσταση, να χρησιµοποιούν  γλωσσικές πράξεις στο πλαίσιο απλών 

επικοινωνιακών περιβαλλόντων προκειµένου να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και  τα 

συναισθήµατά τους.   
2) Σε επίπεδο παραγωγής γραπτού λόγου οι µαθητές επιδιώκεται να παράγουν απλό γραπτό 

λόγο που να ανταποκρίνεται σε απλές επικοινωνιακές καταστάσεις, να συµπληρώνουν διάφορα 

έντυπα, να περιγράφουν µια εικόνα, µια σκηνή, ένα γεγονός, να (ανα)µεταδίδουν απλές πληροφορίες 

µε άµεσο αλλά και έµµεσο τρόπο, να χρησιµοποιούν γλωσσικές πράξεις στο πλαίσιο απλών 

επικοινωνιακών περιβαλλόντων προκειµένου να εκφράσουν απλές προσωπικές τους απόψεις ή και 
συναισθήµατά τους.  

Οι στόχοι αυτοί είναι περισσότερο εφαρμόσιμοι από τους προηγούμενους, μπορούν να 

υποστηριχθούν από ΤΠΕ και είναι αυτοί που επιτυγχάνονται συνηθέστερα από τους εκπαιδευτικούς. 
ΙΙΙ. Οι µαθητές επιδιώκεται να αναπτύσσουν φωνολογικές δεξιότητες στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης γλωσσολογικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας. Ειδικότερα, να κατανοούν την 

εκφορά του λόγου ως προς τον τονισµό, τον επιτονισµό και την προφορά, να αναπτύσσουν σταδιακά 

την ικανότητα πρόσληψης και παραγωγής των ξένων ήχων µε πιθανό πεδίο εφαρµογής τους την 

εκµάθηση µιας άλλης ξένης γλώσσας.  
Εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει η χρήση ΤΠΕ, ειδικότερα στον τομέα της ακριβούς απόδοσης 

της προφοράς της γαλλικής γλώσσας ή/και των επιμέρους διαφοροποιήσεων από περιοχή σε περιοχή. 
 IV. Οι µαθητές επιδιώκεται να αναπτύσσουν λεξιλογική ικανότητα – δεξιότητα στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης γλωσσολογικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας. Ειδικότερα, να αναγνωρίζουν 

σταδιακά τις διαδικασίες παραγωγής λέξεων και να εξοικειώνονται σταδιακά µε τη χρήση 

κατάλληλου λεξιλογίου για την εκφορά λόγου.  
 V. Οι µαθητές επιδιώκεται να αναπτύσσουν μορφοσυντακτικές δεξιότητες στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης γλωσσολογικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας. Ειδικότερα, να προσεγγίζουν 

σταδιακά και να χρησιµοποιούν μορφοσυντακτικά φαινόµενα σε επικοινωνιακές καταστάσεις.  
 VI. Οι µαθητές επιδιώκεται να εξοικειώνονται σταδιακά µε διαφορετικά είδη, επίπεδα και 

ύφος λόγου στο πλαίσιο διαμόρφωσης γλωσσολογικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας. 

Ειδικότερα, να εξοικειώνονται µε δείκτες κοινωνικών σχέσεων, µε εκφράσεις λαϊκής σοφίας, µε 

διαλέκτους και ιδιολέκτους.  
 VII. Οι µαθητές επιδιώκεται να αναπτύσσουν δεξιότητες λόγου στο πλαίσιο της διαμόρφωσης 

πραγματολογικής ικανότητας. Ειδικότερα, να εξοικειώνονται µε τη διατύπωση γραπτού ή 

προφορικού λόγου ο οποίος να εστιάζεται στη χρονική διασύνδεση των γεγονότων (απλές µορφές) 

στην αιτιολόγηση και στη λογική οργάνωση.   
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VIII. Οι µαθητές επιδιώκεται να αναπτύσσουν λειτουργικές δεξιότητες στο πλαίσιο της 

διαμόρφωσης πραγματολογικής ικανότητας. Ειδικότερα να εξοικειώνονται µε το λειτουργικό 

χαρακτήρα των διαφόρων εκφράσεων για συµµετοχή σε µια διεπιδρασιακή ανταλλαγή µηνυµάτων. 
IX. Οι µαθητές επιδιώκεται να προσεγγίζουν αισθητικά τη γλώσσα στο πλαίσιο της 

διαμόρφωσης πραγματολογικής ικανότητας. Ειδικότερα, να εξοικειώνονται µε αυθεντικά 

λογοτεχνικά κείµενα (ποιήµατα, διηγήµατα, µύθοι, τραγούδια κτλ.). 
Όλοι οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει να θεωρηθούν εφικτοί υπό την προϋπόθεση ότι 

βρισκόμαστε σε μια ιδανική λειτουργία σχολείου με τμήματα διακριτά ανά επίπεδο, πολλαπλή χρήση 

διαδραστικού πίνακα ή/ και ηλεκτρονικών υπολογιστών, άνεση χρόνου σε σχέση με την κάλυψη της 

ύλης. 
Σε ό,τι αφορά τις ενδεικτικές δραστηριότητες, αυτές διαμορφώνονται σε ειδική στήλη του 

προγράμματος ως εξής:  

• ∆ραστηριότητες βασισµένες στην προφορική επικοινωνία δύο ή περισσοτέρων ατόµων: 

συνοµιλία, ανακοινώσεις, αφηγήσεις, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, ηχογραφηµένα µηνύµατα, 

τραγούδια.   
• Ασκήσεις κατανόησης, επανάληψης, προφοράς, επιτονισµού, παιχνίδια ρόλων, 

προσοµοίωσης, παντοµίµα δραµατοποίηση, δραστηριότητες που εστιάζουν στη διάκριση 

πληροφοριών σχετικών µε το χώρο, χρόνο, µεταβολή.  
• Παιχνίδια διασταυρώσεων βασισµένα σε εικονικές αναπαραστάσεις των µηνυµάτων, 

διερεύνηση των προθέσεων, συναισθηµάτων, σκέψεων των πρωταγωνιστών διαφόρων 

γεγονότων που προβάλλονται σε έντυπη εικονογράφηση, video, ψηφιακούς δίσκους 

δεδοµένης µνήµης (cd-Rom).  
• ∆ραστηριότητες βασισµένες στη γραπτή επικοινωνία: γράµµατα, απλές συνεντεύξεις, 

οδηγίες χρήσης, διαφηµιστικά κείµενα, µπροσούρες. Οι µαθητές µπορούν να εστιάζουν στα 

κυριότερα στοιχεία του εντύπου / κειµένου αποκωδικοποιώντας τις βασικές έννοιες, λέξεις- 
κλειδιά ακόµα και όταν υπάρχουν άγνωστα γλωσσικά στοιχεία (compréhension globale).  

• Επιπλέον δραστηριότητες: ασκήσεις κατανόησης µε συµπλήρωση κενών, σταυρόλεξα, 

ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, κατασκευή και συµπλήρωση πινάκων κατανόησης, 

σχεδιασµός χαρτών που αποτυπώνουν την κατανόηση των εννοιών του χώρου, του χρόνου, 

εικονική αποτύπωση φυσικών προσώπων, επαγγελµατιών, εθνοτήτων, δραστηριότητες 

εντοπισµού κειµενικών ειδών. 
• Ενασχόληση µε απλές έρευνες (ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις), συµµετοχή σε απλά 

θεατρικά δρώµενα µε βάση τα παιχνίδια ρόλων, τη δραµατοποίηση, την παντοµίµα.  
• Κατανόηση και παραγωγή απλού, ρέοντος λόγου µε στόχο τις σαφείς απαντήσεις σε 

συγκεκριµένα ερωτήµατα. Οι λεκτικές πράξεις µπορεί να αφορούν φυσικά πρόσωπα, τις 

έννοιες του πολιτισµού, του χώρου, του χρόνου, της µεταβολής, του µεγέθους, της διάρκειας, 

της ποσότητας  
• Οργάνωση ατοµικών ή οµαδικών παρουσιάσεων µε επίκεντρο τη ζωή προσωπικοτήτων, 

πολιτισµικών στερεοτύπων, πολιτιστικών επιτευγµάτων και δρώµενων.  
• Επαφή µε την επικαιρότητα κατόπιν διερεύνησης µέσω διαδικτύου ή αξιοποίησης έντυπων 

και µη έντυπων πηγών.  
• Περιγραφή µιας εικόνας, µιας σκηνής, ενός γεγονότος κτλ.   
• ∆ραστηριότητες βασισµένες σε σύνταξη τηλεγραφήµατος, φιλικού γράµµατος, 

ανακοίνωσης, αίτησης, µηνύµατος συµβατικού ή και ηλεκτρονικού – ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο.   
• Συµπλήρωση αίτησης, βιογραφικού σηµειώµατος, καρτών επιβίβασης κτλ.  
• Περιγραφή προσώπων, ενός τοπίου, ενός ατυχήµατος.  
• Γραπτές δραστηριότητες (εκθέσεις posters, εκθέσεις-projets, εικαστικές εκθέσεις, εκθέσεις 

χαρτών, µακετών, κατασκευών συνοδευµένων µε έντυπες λεζάντες και κείµενα).  
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• Ασκήσεις προφοράς, επιτονισµού, ασκήσεις µέσα από τις οποίες µαθαίνει κανείς να 

διακρίνει, να συγκρίνει λέξεις ξένες προς τη γλώσσα-στόχο ( αφύπνιση στην πολυγλωσσία 

και πολυπολιτισµικότητα), ασκήσεις µέσα από τις οποίες µαντεύει ο µαθητής τις προθέσεις 

του οµιλούντος δίχως να γνωρίζει το περιεχόµενό τους και να τις συγκρίνει µε αντίστοιχες 

της γλώσσας-στόχου.  
• Ανάπτυξη στρατηγικών µέσα από τις οποίες ο µαθητής ανακαλύπτει φωνολογικές οµοιότητες 

της γλώσσας-στόχου µε τη µητρική. 
• ∆ραστηριότητες µέσα από τις οποίες ο µαθητής αναπτύσσει στρατηγικές οργάνωσης και 

κατηγοριοποίησης του λεξιλογίου, όπως π.χ. σηµασιολογικές κατηγοριοποιήσεις, συσχέτιση 

µεταξύ λέξεων.  
• ∆ραστηριότητες µέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται σταδιακά η ενσυνείδητη γνώση και χρήση 

των δύο τύπων γραµµατικής, δηλαδή της γλωσσολογικής και επικοινωνιακής. Οι 

δραστηριότητες αυτές βασίζονται σε διαδικασίες ανακάλυψης, κρίσης, σύγκρισης µε τη 

µητρική γλώσσα, διατύπωσης κανόνων γλωσσικών και κοινωνιογλωσσικών, και τέλος 

παραγωγής προσωπικού αυθεντικού λόγου.  
•  ∆ραστηριότητες που βασίζονται σε εκφράσεις για το χαιρετισµό, την παρουσίαση, την 

αντιµετώπιση διαφορετικών εκδηλώσεων µε διαφορετικό ύφος σύµφωνα µε κανόνες 

ευγενείας που αναδεικνύουν την  πολιτισµική ετερότητα,  δραστηριότητες που βασίζονται 

στην αξιοποίηση στερεότυπων και ιδιωµατικών εκφράσεων, παροιµιών, γνωµικών και γενικά 

αναπαραστάσεων που αφορούν τη γλώσσα – στόχο και ενδεχοµένως τη συγκρίνουν µε τη 

µητρική.  
• Επίσης, δραστηριότητες µέσα από τις οποίες ανιχνεύεται η εθνική ή τοπική προέλευση µελών 

της κοινότητας της γλώσσας – στόχου, της κοινωνικής και επαγγελµατικής τάξης των 

συνδιαλεγόµενων, της ηλικίας τους κτλ.  
• Ως δραστηριότητες µπορούν να θεωρηθούν οι πλέον απλές δραστηριότητες/ ασκήσεις έως οι 

πλέον σύνθετες, όπως ατοµικές, συλλογικές συνθετικές εργασίες (projets), εκθέσεις. Για την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών τίθενται ως παιδαγωγικά µέσα µηχανισµοί µέσα από 

τους οποίους ο µαθητής συνειδητοποιεί τη διεπιδρασιακή διάσταση της γλώσσας (παιχνίδια 

ρόλων, δραµατοποίηση, παράσταση, αλληλογραφία µε µέλη άλλων γλωσσικών κοινοτήτων, 

έχοντας ως µέσο επικοινωνίας τη γλώσσα-στόχο µε σκοπό τη δηµιουργία δικτύων σχολείων 

και κοινοτήτων µάθησης, παραγωγή εφηµερίδων, περιοδικών, εντύπων, ταινιών, ψηφιακών 

δίσκων δεδοµένης µνήµης (cd-Rom) από τους ίδιους τους µαθητές µε δυνητική χρήση της 

γλώσσας-στόχου και της µητρικής γλώσσας όλων των µαθητών που φοιτούν σε µια τάξη 

αλλά προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά / πολιτισµικά περιβάλλοντα).  
• Ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών κειµένων είτε στο µάθηµα της γλώσσας – στόχου 

είτε στο πλαίσιο σύγκρισης κειµένων της γλώσσας -  στόχου µε άλλες ζωντανές γλώσσες.  

2.3.  Νέες Τεχνολογίες: διδακτικές προτάσεις στο Α. Π. Σ. 

Σε ό,τι αφορά τις Νέες Τεχνολογίες, στο πρόγραμμα αναφέρονται τα εξής (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2020): 
«Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν µια σηµαντική οπτικο-ακουστική δυνατότητα για τη 

διαµόρφωση και ανάπτυξη των προσληπτικών και παραγωγικών ικανοτήτων του μαθητή. Συντελούν, 

εξάλλου, στην ανάπτυξη της αντίληψης/κατανόησης, µε την ευρεία έννοια του όρου, η οποία περνά 

από στοιχεία όχι μόνον γλωσσολογικά αλλά και  οπτικά, εξωγλωσσικά, µη-φατικά (κινήσεις, 

χειρονομίες…).  
Η χρήση των νέων τεχνολογιών απαντά σε ανάγκες: - πραγματολογικές: διάδοση των νέων 

τεχνολογιών, αύξηση της τηλεοπτικής κατανάλωσης, όλο και συχνότερη χρήση του βίντεο και της 

εικόνας γενικότερα, ευρεία διάδοση της πληροφορικής και - παιδαγωγικές: Η πολυμορφία των 

οπτικο-ακουστικών πηγών επιτρέπει φωνητική ποικιλία (φωνή, προφορά, τονισµός, καθαρότητα 
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άρθρωσης, ρευστότητα λόγου κ.λπ.), ποικιλία στα επίπεδα γλώσσας (κοινή γαλλική, καθημερινή 

γλώσσα, γλωσσολογικές ποικιλίες, τοπική προφορά…) και  στις µορφοσυντακτικές δοµές της 

γλώσσας (λεξιλόγιο, µορφοσύνταξη). Ευνοούν τέλος την εκµάθηση της γλώσσας µέσα από την 

παρουσίαση λιγότερο αφηρημένων, πιο άµεσων αυθεντικών επικοινωνιακών καταστάσεων και 

συνθηκών, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία προσέγγισης του σχολείου µε τον έξω κόσµο και 

επανατοποθετώντας τη γλώσσα στην πραγματική της θέση, δηλ. εκτός σχολικής τάξης. Καθώς όµως 

δεν πρόκειται για πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις, οι νέες τεχνολογίες βοηθούν το µαθητή 

να αποβάλει το φόβο της αποτυχίας: δεν νιώθει να απειλείται από την παρουσία του άλλου και 

βρίσκει το χρόνο να προετοιμάσει τους τρόπους και τα εκφραστικά του µέσα επικοινωνίας. 
Τέλος, οι νέες τεχνολογίες εμπεριέχουν µια σηµαντική πολιτισµική διάσταση, λόγω των 

άφθονων κοινωνικοπολιτιστικών στοιχείων τους (αρχιτεκτονική, πολεοδομία, ήθη και έθιµα, 

συνήθειες ενδυματολογικές, διατροφής…), καθώς και των γενικότερων πληροφοριών πάνω στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση της κάθε χώρας . Ευνοείται τέλος, η εξατομίκευση 

(individualisation) της εκμάθησης της γλώσσας, καθώς και η αυτονόμηση του µαθητή κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (autonomisation de l'apprentissage).   
Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, η εκάστοτε επιλογή τους πρέπει να γίνεται 

µε κριτήρια τεχνικά (διάρκεια του αποσπάσματος, δυνατότητα αποµόνωσης…) και διδακτικά 

(θεµατική ποικιλία, σχέση µε τα ενδιαφέροντα και τις ενασχολήσεις των νέων, δυνατότητα 

διεύρυνσης στην κοινωνικο-επαγγελµατική και κοινωνικο-πολιτισµική πραγματικότητα.» 
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι σε σύνολο 22 (είκοσι δύο) περίπου ομάδων δραστηριοτήτων 

εμφανίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα περίπου έξι (6) που έχουν άμεση αναφορά στη χρήση νέων 

τεχνολογιών, δίνεται όμως η οδηγία και οι κατευθύνσεις ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες των 

νέων τεχνολογιών και στις δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνουν ρητή αναφορά σ’ αυτές. 
Η εφαρμογή, ωστόσο των οδηγιών αυτών δε μπορεί να εξασφαλιστεί στη σχολική αίθουσα. 

Στα σχολεία της χώρας μας δεν διατίθεται Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σε κάθε αίθουσα, ενώ δεν 

έχουν όλα τα Γυμνάσια της χώρας διαδραστικούς πίνακες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, για να 

εφαρμόσει κανείς χρήση ΤΠΕ στο μάθημα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το εργαστήριο 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το οποίο είτε δεν είναι πάντα διαθέσιμο είτε δεν επαρκεί για τον αριθμό 

των μαθητών του τμήματος. Με δεδομένη την απαγόρευση κατοχής μέσων σύγχρονης τεχνολογίας 

από τους μαθητές εντός του σχολείου, καθίσταται σαφές ότι ούτε ατομικά ηλεκτρονικά μέσα μπορεί 

να χρησιμοποιηθούν. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, θα δημιουργούσε επιπλέον προβλήματα ευταξίας στην 

αίθουσα.. Επομένως, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούσαν να 

κατασκευάσουν μια παρουσίαση ή ένα περιεχόμενο σε CD-ROM ή USB, δεν θα ήταν εύκολο αυτό 

να παρουσιαστεί στην αίθουσα με τα υπάρχοντα μέσα. 
Το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι τόσο η στοχοθεσία του Αναλυτικού 

Προγράμματος, όσο και οι προσδοκίες των συντακτών του από την εκπαιδευτική διαδικασία δεν 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας σε μία μέση τάξη επαρχιακού σχολείου, 

δεδομένου ότι ούτε οι ώρες επαρκούν ούτε το μέγεθος των τάξεων το επιτρέπει. Η διάκριση σε 

επίπεδα (που θα μπορούσε -υπό προϋποθέσεις- να βοηθήσει στην ένταξη των νέων τεχνολογιών στη 

διδασκαλία) δεν είναι πάντοτε εφικτή, ειδικά σε σχολεία χωριών, ενώ και η οδηγία να μην 

υπερβαίνουν τα ξενόγλωσσα τμήματα το συνολικό αριθμό τμημάτων δεν συμβάλλει στη μείωση του 

αριθμού των μαθητών ανά αίθουσα ώστε να μπορούν οι μαθητές να χειριστούν τους υπολογιστές του 

σχολείου. Ακόμα και μετά την σχετικά πρόσφατη αναθεώρηση του ΑΠΣ με την διδακκτική πρόταση 

του ΙΕΠ, οι απαιτήσεις αυτές δεν διαφοροποιούνται αισθητά (ούτε και θα μπορούσαν, προκειμένου 

να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις). Επιβάλλεται, επομένως η αναπροσαρμογή του 

τρόπου με τον οποίο σχηματίζονται τα τμήματα ξένων γλωσσών και ο εμπλουτισμός της υποδομής 

των σχολείων σε μέσα νέων τεχνολογιών. Μια παρέμβαση της πολιτείας στον τομέα αυτό θα ήταν 

αναγκαία. 
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3. Συμπεράσματα 

Με βάση όλα όσα είδαμε πιο πάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα 

• Οι νέες τεχνολογίες μπορούν και πρέπει να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και πολύ 

περισσότερο και στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό 

εμπλουτίζεται η διδασκαλία, αποκτάα διδραστικότητα, ενώ δίνεται η δυνατότητα για 

αυτενεργό μάθηση στους μαθητές με άσκηση τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο 

στη γαλική (ή όποια άλλη ξένη) γλώσσα. 
• Η ένταξή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, όμως, δημιουργεί 

προβληματισμούς σε σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας, το ρόλο του εκπαιδευτικού, τη 

δυνατότητα αξιοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες, 

με τα μέσα που διατίθενται, αλλά και το αασφυκτικό πλαίσιο τήρησης του αναλυτικού 

προγράμματος. 
• Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας, όπως 

δημοσιεύτηκε το 2005 και εμπλουτίστηκε, ανανεωμένο, το 2015 προσφέρει δυνατότητες 

αξιοποίησης των ΤΠΕ, οι οποίες θα μπορούσαν να διευρυνθούν. Για το σκοπό αυτό, όμως θα 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι πραγματικές συνθήκεςε λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων και ειδικότερα των μονάδων στις περιοχές εκτός Αθήνας. 
• Οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων (υλικοτεχνική υποδομή, αριθμός 

μαθητών, ωρολόγιο πρόγραμμα) δεν διευκολύνουν την ένταξη καινοτόμων τεχνολογικά 

μεθόδων στη διδακτική πράξη. 
• Επιβάλλεται μια παρέμβαση της πολιτείας στην κατεύθυνση  εξομάλυνσης της 

καθημερινότητας των σχολείων σε σχέση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 
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Περίληψη  

Η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει στη δημιουργία 

νέων διδακτικών πρακτικών και στη διαμόρφωση πλαισίου ενεργητικής μάθησης μέσα από τη 

συνεργασία και τη συλλογικότητα. Τα ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα ως εκπαιδευτικά 

εργαλεία προσφέρουν πολλές δυνατότητες συλλογικής προσέγγισης της γνώσης. Στην παρούσα 

εισήγηση επιδιώκεται να καταδειχθούν η χρήση των ψηφιακών περιβαλλόντων ως πλαισίου 

συνεργατικής μάθησης καθώς και τρόποι αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με 

ενδεικτική παρουσίαση διδακτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων. Τα μαθησιακά και παιδαγωγικά 

οφέλη της αξιοποίησής τους αφορούν κυρίως στην ενίσχυση γνώσεων, θετικών συμπεριφορών και 

αξιών και κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Παράλληλα, οι μαθητές αναπτύσσουν 

δεξιότητες κριτικού και ψηφιακού γραμματισμού.  
 
Λέξεις κλειδιά: συνεργατική μάθηση, ψηφιακά περιβάλλοντα, διδακτικές δραστηριότητες 

1. Εισαγωγή 

Οι εξελίξεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) καθιέρωσαν νέα μέσα, 

διαύλους και πρακτικές, με σημαντικές προεκτάσεις και επιρροές στην εκπαίδευση και, γενικότερα, 

στην κοινωνία. Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη 

δημιουργία νέων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης. Ο θετικός αντίκτυπος των ψηφιακά 

μετασχηματισμένων μαθησιακών περιβαλλόντων αφορά τόσο την οργάνωση και την παρουσίαση 

περιεχομένου με εικονικό τρόπο όσο και τη λειτουργία τους ως συνόλου εργαλείων και διαδικασιών 

που προωθούν την εμπλοκή των μαθητών και τη μάθηση μέσα από τη συνεργασία και τη 

συλλογικότητα. 
Τα ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα (moodle, google groups, blogs, wikis κ.ά.) αποτελούν 

εκπαιδευτικά εργαλεία διαμόρφωσης κοινοτήτων μάθησης και πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης 

και επικοινωνίας μεταξύ χρηστών, που υποστηρίζουν τη συνεργασία από απόσταση. Είναι 

ελκυστικά, οικεία και προσφιλή στους μαθητές και επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν 

διαδικτυακούς διαδραστικούς χώρους και εκπαιδευτικές συνεργατικές πρακτικές, προκειμένου οι 

μαθητές να αναπτύξουν με ευχάριστο και πολλές φορές παιγνιώδη τρόπο την κριτική σκέψη τους, 

επιλέγοντας, ταξινομώντας και αξιολογώντας το υλικό που επεξεργάζονται.  
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Μια κατηγορία ψηφιακού συνεργατικού περιβάλλοντος αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση για τη διαμόρφωση κοινοτήτων μάθησης μέσω facebook, online-forums 
κ.ά., όταν γίνεται με προσήκουσα προσοχή σε δομημένο πλαίσιο εφαρμογής, παρέχει ευκαιρίες για 

συνεχιζόμενη μάθηση πέρα από τους καθορισμένους χρόνους της τάξης και ευκαιρίες επικοινωνίας 

και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εξωτερικού κόσμου. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ψηφιακά περιβάλλοντα ως πλαίσιο συνεργατικής 

μάθησης και τρόποι αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος είναι να καταδειχθεί η 

χρήση τους με τα συνακόλουθα μαθησιακά και παιδαγωγικά οφέλη, στην υλοποίηση 

διδακτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων τυπικής, ημιτυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και στην 

ανατροφοδότηση εκπαιδευτικών και μαθητών. Επίσης, μέσα από τις δραστηριότητες που 

προτείνονται ενδεικτικά, επιδιώκεται να αναδειχθεί η συμβολή ψηφιακών μέσων και περιβαλλόντων, 

οικείων και προσφιλών στους μαθητές, στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη θετικών 

στάσεων και αξιών. Παράλληλα, ζητούμενο είναι η εκπαιδευτική αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης να προσφέρει ένα πλαίσιο σκέψης για τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο χρήσης τους. 

2. Ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα 

Τα ψηφιακά περιβάλλοντα δίνουν έμφαση στην επικοινωνία μέσω υπολογιστή, περιλαμβάνουν 

εργαλεία και υπηρεσίες με ποικίλες δυνατότητες και κατηγοριοποιούνται σε διάφορους τύπους: 

εικονικές τάξεις, εποικοδομιστικά περιβάλλοντα, διαλογικά, πολυμεσικά, συνεργατικά, 

περιβάλλοντα ομαδικής e-αξιολόγησης και ανατροφοδότησης κ.ά. (Μπαλατζάρας, 2004). Τα 

ψηφιακά περιβάλλοντα που ευνοούν τη συνεργατική μάθηση είναι εμπλουτισμένα με εργαλεία 

εκπαιδευτικής χρήσης που προσφέρουν πολλές δυνατότητες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, όπως 

τη δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου από τους μαθητές, δυνατότητα αλληλεπίδρασης, 

διαμοιρασμού πληροφορίας, επικοινωνίας και δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης. Επίσης, παρέχουν 

άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τη διδασκαλία, τη μεθοδολογία, τη συμμετοχή και την πρόοδο 

των μαθητών. Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρονικά συνεργατικά περιβάλλοντα ευνοούν την καλλιέργεια 

κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, συμμετοχικής κουλτούρας και δεξιοτήτων ψηφιακού 

γραμματισμού. Οι μαθητές οικοδομούν μια προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου μέσω μιας 

ηλεκτρονικά υποστηριζόμενης διαδρομής, που σχετίζεται περισσότερο με τους τομείς ενδιαφέροντός 

τους, καθώς οι  σημερινοί έφηβοι μαθητές είναι ικανοί χρήστες των ψηφιακών μέσων 

(χαρακτηρίζονται, μάλιστα, διεθνώς ως “digital natives”) και τα έχουν εντάξει στην καθημερινότητά 

τους (Prensky, 2012: 69). Επιπρόσθετα, η μεγάλη εξοικείωσή τους με τις Τ.Π.Ε., καθώς και η 

πολυτροπικότητα και διαδραστικότητα του ψηφιακού περιβάλλοντος συντελούν ώστε το άγχος κατά 

την εκπόνηση εργασιών, κατά τη μελέτη εντός ή εκτός τάξης και κατά την ηλεκτρονική αξιολόγηση 

και ανατροφοδότησή τους, να μειώνεται σημαντικά. 
Επιπλέον, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη συνεργατική μάθηση παρέχει πολλά από τα 

πολύτιμα μαθησιακά και κοινωνικά οφέλη του φυσικού συνεργατικού περιβάλλοντος στη σχολική 

τάξη. Οι μαθητές επωφελούνται από την κοινωνικά δικτυωμένη με συνομηλίκους μάθηση, 

συνδέονται, ανταλλάσσουν απόψεις και πρακτικές και παράλληλα συμμετέχουν ενεργά, αποκτούν 

μαθησιακή εμπειρία με προστιθέμενη αξία, ανακαλύπτουν νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων 

και καλλιεργούν δεξιότητες χρήσιμες για το μέλλον.  
Σύμφωνα με τον κοινωνικό εποικοδομισμό και την κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση της 

μάθησης, στα συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα προάγονται η δράση των μαθητών, η 

αυτενέργεια, η πρωτοβουλία, η γνώση που μεγιστοποιείται μέσω της αλληλεπίδρασης, 

αναπτύσσονται ικανότητες κριτικής σκέψης υψηλότερου επιπέδου και παρέχονται ευκαιρίες 

διατύπωσης ερωτημάτων, διαλόγου, διαπραγμάτευσης και κατάληξης σε κοινό συμπέρασμα 

(Vygotsky, 1978). 
 Έτσι, μέσα από την αλληλεπίδραση το παιδί αποκτά πολύτιμες δεξιότητες, ώστε να μπορεί να 

επιλύει προβλήματα χωρίς τη βοήθεια άλλων και οδηγείται στην αυτορρύθμιση (Slavin, 2007). 

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους μέσα στο 
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ασφαλές περιβάλλον της ομάδας και ενισχύονται η συμμετοχικότητα και η συνεργατική ικανότητα. 

Διαμορφώνεται κοινότητα μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσεται αίσθημα κοινής ευθύνης, 

ευνοούνται οι κοινωνικές σχέσεις και η κοινωνικοποίηση των ατόμων και καλλιεργούνται θετικές 

στάσεις και αξίες όπως η δημοκρατική συμπεριφορά, η υγιής ευγενής άμιλλα, ο σεβασμός, η 

αλληλεγγύη (Ματσαγγούρας, 2000). Σε τάξεις (γλωσσικά, πολιτισμικά και κοινωνικά) ετερογενείς, 

με μαθητικό πληθυσμό με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο και γνωστικό υπόβαθρο, 

η συνεργατική μάθηση ενθαρρύνει την κατανόηση της διαφορετικότητας, προάγει διαπολιτισμικές 

σχέσεις και κουλτούρες, αναπτύσσει διαπολιτισμική συνείδηση και δημιουργεί ένα ισχυρότερο 

σύστημα κοινωνικής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να 

διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία και να καλύψουν πολλές και διαφορετικές ανάγκες. Παράλληλα, 

τους δίνεται η δυνατότητα να καινοτομούν και να κάνουν τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα, 

ελκυστική και αποτελεσματική. 

2.1. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Google Groups, Myspace, Twitter, YouTube κ.ά., 

έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορες μορφές και αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία 

ψηφιακού περιβάλλοντος. Τα κοινωνικά δίκτυα αποτέλεσαν αντικείμενο γρήγορης ανάπτυξης 

παγκοσμίως, ιδίως μεταξύ των νέων και έχουν ενταχθεί δυναμικά στη σύγχρονη καθημερινότητα, 

ενώ είναι σημαντικές οι επιδράσεις τους και στην εκπαίδευση. Παρέχουν αξιόλογες εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες και συμπεριλαμβάνονται όλο και περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό 

μαθημάτων για την εξέλιξη και τον εμπλουτισμό της διδακτικής μεθοδολογίας, καθώς υποστηρίζουν 

τη συνεργατική μάθηση και προσφέρονται για την εξυπηρέτηση κοινωνικών και εποικοδομητικών 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων (Mason, Rennie, 2008). Για τους εφήβους μαθητές και, ιδιαίτερα για 

εκείνους που είναι γεωγραφικά απομακρυσμένοι ή κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, η κοινωνική 

ψηφιακή διεπαφή μπορεί να προσφέρει πολύτιμα κοινωνικά οφέλη, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα 

να δικτυωθούν σε κοινότητες συμμαθητών. Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη 

διαμόρφωση κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής, όταν γίνεται με την προσήκουσα προσοχή και 

μελετημένη προετοιμασία, μπορεί να παρέχει ευκαιρίες για ενισχυμένη και συνεχιζόμενη μάθηση 

πέρα από τους καθορισμένους χρόνους της τάξης, καθώς και ευκαιρίες επικοινωνίας και συνεργασίας 

μεταξύ των μαθητών και του εξωτερικού κόσμου (Mazer et al., 2007; Trzeszkowski-Giese, 2007; 
Mason, Rennie, 2008; Carter et al., 2008; Pearson, 2009).  

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν θετική επίδραση στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών 

λόγω της εξοικείωσής τους με αυτά και ως εκ τούτου συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της μαθητικής 

κοινότητας, τη συμμετοχή και τη συνεργασία (Βαγγελάτος κ.ά., 2010). Ωστόσο, οι ανησυχίες για 

ελλοχεύοντες κινδύνους είναι υπαρκτές, καθώς αρκετοί μαθητές δεν κάνουν διάκριση μεταξύ της 

ψηφιακής και της υπόλοιπης ζωής τους. Οι συμπεριφορικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις 

της εμπλοκής στην κοινωνική δικτύωση μπορεί να είναι απρόβλεπτες και εκτεταμένες για τον έφηβο 

χρήστη (Baxter, 2008). Η αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε συνέπειες όπως η 

παρενόχληση, ο εκβιασμός και ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο (Gross,  Acquisti, 2005). Με 

δεδομένο ότι η ασφάλεια στη χρήση των κοινωνικών δικτύων εξαρτάται από τον τρόπο χειρισμού 

τους, η εκπαιδευτική αξιοποίησή τους είναι ωφέλιμη και ως προς την κατεύθυνση της ασφαλούς 

χρήσης τους, καθώς συνεισφέρει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

και προσφέρει ένα πλαίσιο σκέψης για τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο χρήσης τους και, 

γενικότερα, για την ανάπτυξη ψηφιακής παιδείας (Πανούσος, Πανταζής, 2012). Οι μαθητές, μέσα 

από τη συμμετοχή τους σε συνεργατικά, προστατευμένα, ασφαλή και μη προσπελάσιμα από 

εξωτερικούς χρήστες περιβάλλοντα δικτύων και κοινοτήτων μάθησης, μαθαίνουν τι συνιστά ασφαλή 

και βιώσιμη χρήση του διαδικτύου και εκπαιδεύονται σε θέματα προσωπικής προστασίας στο 

διαδίκτυο, προστασίας δεδομένων των ιδίων και των άλλων και στη λήψη μέτρων ασφαλείας. 
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2.2. Ψηφιακά περιβάλλοντα ως πλαίσιο συνεργατικής μάθησης. Παραδείγματα 

Τα περισσότερα ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα έχουν υψηλό δείκτη ασφαλείας, γιατί 

διαθέτουν ρυθμίσεις ελέγχου, με τις οποίες ο χρήστης επιλέγει αν το συγκεκριμένο περιβάλλον θα 

είναι δημόσιο, ιδιωτικό, προσβάσιμο με κωδικό ή με πρόσκληση συμμετεχόντων κ.τ.λ..  
Στα ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας και συνεργασίας οι χρήστες μπορούν να συνδέονται 

με άλλους και να επικοινωνούν, να μοιράζονται πόρους και να συνεργάζονται μέσω διαδικτυακών 

εργαλείων, να αλληλεπιδρούν και να συμμετέχουν σε κοινότητες και δίκτυα. Οι μαθησιακές 

δραστηριότητες συνεργατικού τύπου αφορούν: αναθέσεις εργασιών σε ομάδες μαθητών - παραγωγή 

γραπτών και πολυτροπικών κειμένων - μετασχηματισμούς, αναθεωρήσεις και επαναδιατύπωση 

κειμένου - δημιουργική γραφή και διαφορετικές εκδοχές μιας ιστορίας ανά ομάδα μαθητών - 
συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών - αναρτήσεις και διαμοιρασμό υλικού - διαδραστικές 

δραστηριότητες (π.χ. χρωματισμός ιματισμού αρχαϊκής κόρης, τοποθέτηση οπλισμού σε αρχαίο 

οπλίτη, διαδραστική χρονολόγηση πηγών,  δραστηριότητες για τη ζωφόρο του Παρθενώνα, 

τοποθέτηση θεατή, θεού, ιερέα, ηθοποιών στα κατάλληλα μέρη αρχαίου θεάτρου, τοποθέτηση 

κατάλληλης τοιχοποιίας σε οικήματα του Μυστρά, περιήγηση στα σημαντικότερα μνημεία της 

καστροπολιτείας και ερωτήσεις για καθένα από αυτά, κατασκευή αρχαίου ναού) - κατασκευές με 

ψηφιακά εργαλεία (π.χ. βίντεο, αφίσα, χρονογραμμή, κόμικς, χάρτης, εννοιολογικός χάρτης, 

εικονικές εκθέσεις, συννεφόλεξα, ερωτηματολόγια) - ηλεκτρονικά παιχνίδια (κουίζ, σταυρόλεξα, 

αρκτικόλεξα, κρυπτόλεξα) (Δεγγλέρη κ.ά., 2011). 
Οι μαθησιακές δραστηριότητες συνεργατικού τύπου μπορούν να υλοποιηθούν στo πλαίσιo της 

τυπικής εκπαίδευσης, κατά τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων ή/και να αποτελέσουν το 

αντικείμενο Ερευνητικής ή Δημιουργικής Εργασίας. Μπορεί, όμως, να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο 

της ημιτυπικής εκπαίδευσης (Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων: πολιτιστικών, 

περιβαλλοντικών, αγωγής υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας) και της άτυπης εκπαίδευσης (σχολικές 

εορτές και εκδηλώσεις), καθώς οδηγούν στη γνώση μέσα από μαθητοκεντρικές διαδικασίες 

βιωματικές και ταυτόχρονα ελκυστικές. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένες βασικές εφαρμογές που προσφέρουν ψηφιακό 

περιβάλλον ως πλαίσιο συνεργατικής μάθησης, οι οποίες συνοδεύονται από ενδεικτικές 

δραστηριότητες. 
Πλατφόρμες συνεργατικών πρακτικών. Οι πλατφόρμες συνεργατικών πρακτικών βασίζονται σε 

μια συλλογική αντίληψη για τη μάθηση και λειτουργούν ως κοινό αποθετήριο γνώσης και 

ανταλλαγής πληροφορίας (Cole, 2009; Glassman, Kang, 2011). Το πιο γνωστό παράδειγμα τέτοιου 

τύπου πλατφόρμας είναι τα Wikispaces. Παρόμοια λογισμικά που καθιστούν τη συνεργατική μάθηση 

αρκετά ευέλικτη και λειτουργική είναι τα Mediawiki, TikiWiki, GoogleClassroom, Moodle, EditMe, 
Wikidot, MicrosoftTeams, WordPress κ.ά., από τα οποία άλλα διατίθενται δωρεάν και άλλα με 

χρέωση. Οι πλατφόρμες συνεργατικών πρακτικών υποστηρίζουν συνεργατικές δραστηριότητες όχι 

μόνο μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ μαθητών αλλά και μεταξύ σχολείων, καθώς επιτρέπουν 

συνοικοδόμηση γνώσης από πολλούς χρήστες, οργάνωση συζητήσεων, διαμοιρασμό πληροφορίας, 

πόρων, αρχείων, συνδέσμων, συνδιαχείριση και συμπαραγωγή υλικού, που τροποποιείται, 

αφαιρείται, συμπληρώνεται και επεκτείνεται (Jakes, 2006; Τσέλιος, 2014). Οι δραστηριότητες 

εκπονούνται είτε με τη μορφή σχεδίου δράσης  είτε με σχολιασμό και αναθεώρηση του υλικού ενός 

μαθήματος είτε με συνδιαμόρφωση μιας παρουσίασης είτε με συλλογική συγγραφή μιας εργασίας ή 

με μετασχηματισμό, μετατροπή, ανάπλαση, επαναδιατύπωση κειμένου κ.ά.. Οι πλατφόρμες αυτού 

του τύπου ευνοούν την ασύγχρονη  συνεργατική γραφή και είναι σημαντικές για τη γλωσσική 

διδασκαλία. Δραστηριότητες: ανά ομάδες μαθητών συγκέντρωση και μελέτη υλικού από διάφορες 

πηγές για τις πτυχές ενός θέματος (π.χ. Νεοελληνικός Διαφωτισμός) και καταγραφή συμπερασμάτων 

σε μορφή Word και PowerPoint. Παρουσίαση σε τακτά διαστήματα της πορείας της εργασίας κάθε 

ομάδας. - Συλλογική συγγραφή κειμένου για ένα θέμα (π.χ. σχολική βία και εκφοβισμός). Κάθε 

ομάδα αναλαμβάνει μία ενότητα. - Δημιουργία υλικού ενός μαθήματος, με ερωτήσεις, εργασίες κ.ά. 

- Ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου και σχολιασμός του ανά κεφάλαιο από διαφορετική ομάδα, βάσει 
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συγκεκριμένων ερωτήσεων. - Διασχολική εργασία μεταξύ σχολείων της ίδιας ή άλλης πόλης, ακόμη 

και άλλης χώρας για ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. τις τοπικές μαγειρικές συνταγές ή τους 

χορούς ή τις παραδοσιακές ενδυμασίες του τόπου).  
Εργαλεία συνεργατικής γραφής. Τα εργαλεία συνεργατικής γραφής και συλλογικών 

επεμβάσεων σε κείμενο προωθούν τη συγγραφή κοινού κειμένου από πολλούς χρήστες. Ορισμένες 

διαδικτυακές εφαρμογές (π.χ. Titanpad) επιτρέπουν τη συνεργατική συγγραφή σε πραγματικό χρόνο, 

από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, οι οποίοι μπορούν να δουν αυτά που γράφουν οι υπόλοιποι. Το 

κείμενο καθενός επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα για να διακρίνονται οι διαφορετικές 

παρεμβάσεις. Οι χρήστες βλέπουν συγχρονισμένα το ίδιο κείμενο και έτσι μπορούν να συνεργαστούν 

για τη συνέχεια της ιστορίας. Εργαλεία συνεργατικής γραφής είναι, επίσης, τα PrimaryPad, Scribblar, 
Basic Support for Cooperative Work, ModellingSpace, Dropbox κ.ά. (Μουζάκης, 2006). 

Δραστηριότητες: Καταιγισμός ιδεών των μαθητών σχετικά με εργασία που τους ανατέθηκε ή με μια 

διδακτική ενότητα. - Διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας ανάμεσα σε ομάδες με θέμα την 

επιχειρηματολογία γύρω από ζητήματα των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (Γλώσσα - 
Λογοτεχνία - Ιστορία). Κάθε ομάδα καταγράφει τα επιχειρήματά της σε γραπτό κείμενο. - 
Συνεργατική συγγραφή ομαδικών εργασιών. - Συγγραφή κειμένου δημιουργικής γραφής, που μπορεί 

να είναι ποίημα, παραμύθι, διήγημα, με βάση λέξεις ή εικόνες που δίνονται. Κάθε ομάδα θα 

αξιοποιήσει τις λέξεις ή εικόνες σε διαφορετικό σημείο της ιστορίας: άλλη στην αρχή, άλλη 

ενδιάμεσα, άλλη στο τέλος.  
Ιστολόγια (Blogs). Τα ιστολόγια δεν λειτουργούν μόνο ως ατομικά αλλά και ως συνεργατικά 

blogs, επιτρέποντας προσβασιμότητα και ανταλλαγή περιεχομένου μεταξύ των μαθητών και 

διαμοίραση υλικού μεταξύ ομάδων (Godwin-Jones, 2003). Αποτελούν ένα γνωσιακό ασύγχρονο 

περιβάλλον δημοσιοποίησης ιδεών, απόψεων, γνώσεων, εργασιών των μαθητών με τη χρήση 

διαφόρων τρόπων έκφρασης (λόγου, εικόνας, βίντεο κ.ά.) (Stahl, 2006). Στα ιστολόγια μπορεί να 

γίνει διαμοιρασμός χρήσιμων διδακτικών εργαλείων και να γίνουν ποικίλες καταχωρίσεις (ειδήσεις, 

οδηγίες, υλικό μαθήματος, σημειώσεις, κείμενα, φύλλα εργασίας, ημερολόγιο εργασιών για τον 

συντονισμό και τον συγχρονισμό ομάδων έργου και για τον χρονοπρογραμματισμό του έργου, 

φωτογραφίες/εικόνες, μουσική/τραγούδια, βίντεο, λίστα συνδέσμων με πλούσιο υλικό για τα 

μαθήματα, κουίζ, μαθητικές εργασίες κ.ά.). Μπορεί, επίσης, να αναρτηθεί πρόταση βιβλίου της 

εβδομάδας και προτροπή ανάγνωσης στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας. Μέσω του ιστολογίου 

ενθαρρύνεται ο αναστοχασμός και ανταλλάσσονται σκέψεις και σχόλια, ελεύθερα ή επί 

συγκεκριμένου θέματος που δίνει ο εκπαιδευτικός. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο υποστηρίζει 

εφαρμογή κατασκευής blog. Άλλες σχετικές εφαρμογές είναι η Wordpress, η υπηρεσία Blogspot της 

Google, το Blogger κ.ά.). Δραστηριότητες: Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου (blog), ως 

εργαλείου ενημέρωσης και πρόληψης σχολικής βίας και εκφοβισμού, όπου αναρτώνται 

δραστηριότητες κατηγοριοποιημένες σε σελίδες/ετικέτες: «ενημερωτικό υλικό», «γλωσσάρι», 

«βιβλιοθήκη», «ταινιοθήκη», «δημιουργική γραφή», «ερωτηματολόγιο», «πολυτροπικές 

δημιουργίες», «σκέψεις/προτάσεις», «χρήσιμοι σύνδεσμοι» κ.ά.. - Ανάθεση εργασίας για 

συγκεκριμένο μάθημα (π.χ. περίληψη ενός δοκιμίου,  ερμηνευτικό σχόλιο για λογοτεχνικό κείμενο) 

και ανάρτηση των απαντήσεων των μαθητών. - Μελέτη αφίσας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. - 
Μελέτη εννοιολογικού χάρτη για τα πολιτεύματα στην αρχαιότητα και απάντηση σε ερωτήσεις. – 
Μελέτη βίντεο για την αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα, για την ισότητα των φύλων κ.ά. και 

απάντηση σε ερωτήσεις. - Συμπλήρωση σταυρολέξου για τη Γαλλική Επανάσταση. - 
Αποκρυπτογράφηση κρυπτόλεξου για τα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας.- Παραπομπή μαθητών σε εργαλεία δημιουργίας παιχνιδιών και κουίζ (π.χ. Kahoot!).  
Παλέτα/Πίνακας/Τοίχος/Καμβάς. Πρόκειται για εφαρμογές δημιουργίας εικονικής 

παλέτας/πίνακα, εύκολες και διασκεδαστικές (Padlet, Microsoft Whiteboard, Stixy κ.ά.). Κάθε ομάδα 

αναρτά το υλικό (έντυπο ή/και οπτικοακουστικό) που συνέλεξε για ένα θέμα που έχει επιλέξει ή της 

έχει ανατεθεί ή εργάζεται σε κοινό κείμενο. Οι επεμβάσεις κάθε χρήστη στο κοινό κείμενο 

εμφανίζονται αμέσως. Η κοινή χρήση κειμένου και ο διαμοιρασμός  συνδέσμων επιτρέπει γρήγορη 
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συνεργασία σε «παλέτες» σχολικές και διασχολικές. Δραστηριότητες: Εκπόνηση εργασιών από 

ομάδες μαθητών στο πλαίσιο συνεργατικών σεναρίων και δημιουργία πίνακα για κάθε ομάδα, η 

οποία αναλαμβάνει ένα έργο και ανεβάζει το υλικό της. Ο εκπαιδευτικός ανεβάζει το δικό του 

υποστηρικτικό και συμπληρωματικό υλικό για κάθε ομάδα (έγγραφα, φωτογραφίες). - Οι μαθητές 

αναρτούν υλικό για την ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου, τη βιογραφία ενός σημαντικού προσώπου 

(επιστήμονα, λογοτέχνη, πολιτικού κ.τ.λ.), ιστορικού ή σύγχρονου, π.χ. του Πλάτωνα, του Βενιζέλου, 

της Κικής Δημουλά  - Ανάρτηση πληροφοριών για ένα θέμα:  π.χ. μια ημέρα στην αρχαία Αθήνα, η 

εκπαίδευση μέσα από αγγειογραφίες αρχαίων αγγείων, η μετανάστευση/προσφυγιά/ξενιτιά σε 

εικαστικούς πίνακες και σε τραγούδια. - Ανάθεση ενός θέματος για ανταλλαγή ιδεών (π.χ. η θέση 

της γυναίκας όπως παρουσιάζεται στο «Αμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού και στην 

«Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου Καζαντζάκη) - Δημιουργία χαρτοφυλακίου των καλύτερων 

δημιουργιών των παιδιών - «Καρφίτσωμα» στην «παλέτα» διαδικτυακών εικόνων για το Ευπαλίνειο 
υδραγωγείο, για το αρχαίο θέατρο κ.ά..  

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ένταξη της κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Google Groups, 
Myspace, Twitter, YouTube) στην εκπαίδευση αφορά, μεταξύ άλλων, την επικοινωνία του 

εκπαιδευτικού με τους μαθητές του, την προώθηση και διαμοίραση υλικού, την ενημέρωσή τους για 

τον προγραμματισμό μαθημάτων, σχολικών δραστηριοτήτων εκδηλώσεων κ.τ.λ. και την ανάθεση 

εργασιών, ώστε να συνεργαστούν μεταξύ τους οι μαθητές σε επίπεδο ομάδων (Πανούσος, 2011). Για 

παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί μια κλειστή ομάδα στο Facebook, για να επικοινωνούν οι 

μαθητές ενός σχολικού τμήματος μεταξύ τους και με τον διδάσκοντα. Δραστηριότητες: Στο πλαίσιο 

του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Περιγραφή, φωτογράφιση ενός τοπίου από τους 

μαθητές, ενός ατόμου, κτηρίου ή αντικειμένου, ανάρτηση των φωτογραφιών και περιγραφή τους. - 
Συγκέντρωση πηγών για πτυχές ενός θέματος ιστορικού ενδιαφέροντος (π.χ. ο β΄ αρχαίος ελληνικός 

αποικισμός, η εκπαίδευση των παιδιών στην Αθήνα των κλασικών χρόνων, η πολιτική του 

Καποδίστρια), τις οποίες οι μαθητές μοιράζονται και μελετούν με τους συμμαθητές της ίδιας ομάδας. 
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα περιβάλλοντα σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης που υποστηρίζονται από διάφορες εφαρμογές (Cisco Webex Meetings, Microsoft 

Teams, Zoom, BigBlueButton, Skype, Google Meet κ.ά.) διαμορφώνουν εξ ορισμού κοινότητες 

μάθησης, οι οποίες υιοθετούν συνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις. Οι μαθητές, σε ολομέλεια ή σε 

ομάδες έχουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα και σε χώρους συζήτησης (chat rooms), για να 

ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν στον σχολιασμό ασκήσεων ή κριτηρίων αξιολόγησης, 

στην εκπόνηση κοινών εργασιών και για να επεξεργαστούν συλλογικά υλικό του μαθήματος 

(Παπανικολάου κ.ά, 2005).  
Σε πολλά από τα ψηφιακά περιβάλλοντα που παρουσιάστηκαν, υπάρχει η δυνατότητα 

παράλληλης αξιοποίησης ελεύθερων διαδικτυακών εφαρμογών, που προσφέρονται για δημιουργικές 

συνεργατικές δραστηριότητες με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τη νέα γνώση με παιγνιώδη 

τρόπο, την εμπέδωση της ύλης και την αλλαγή του τρόπου θέασης του γνωστικού αντικειμένου. 
Ενδεικτικά: δημιουργία κόμικς, εννοιολογικού χάρτη, βίντεο, χρονογραμμής, εικονικής έκθεσης, 

διαδραστικής αφίσας, ηλεκτρονικού περιοδικού/εφημερίδας/λευκώματος, συννεφόλεξου και 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για διερεύνηση απόψεων, στάσεων και συμπεριφορών ή 

ευαισθητοποίηση σε ένα θέμα ( π.χ. σχολικός εκφοβισμός). 

2.3. Ψηφιακή συνεργατική ανατροφοδότηση 

Η αξιοποίηση του τεχνολογίας και λογισμικών web2.0, όπως τα Socrative, Edmodo, 

QuizMaker, Kahoot, ClassMarker, FlexiQuiz ή άλλων ελεύθερων λογισμικών δημιουργίας 

ερωτήσεων ή/και σχετικών εργαλείων μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συμβάλλει στην προώθηση 

της αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης των μαθητών με διαδικτυακά τεστ και 

συντελεί σε έναν κατανοητό και ελκυστικό για τους μαθητές αναστοχασμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, ο οποίος λειτουργεί ως κίνητρο για μάθηση και όχι ως παράγοντας άγχους (Γκίκας, 

2013). Τα ηλεκτρονικά τεστ δίνουν τη δυνατότητα ατομικής ή/και ομαδικής συνεργατικής 
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αξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης και ανατροφοδότησης των μαθητών σε σύντομο χρόνο με 

συγκεκριμένα κριτήρια και συμβάλλουν ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν υπευθυνότητα και 

επίγνωση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων τους (Boud, 1997). 
Η διαδικασία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης μαθητών μπορεί να γίνει σε πραγματικό 

χρόνο και να εφαρμοστεί με ομαδοσυνεργατικό τρόπο, κατά τον οποίο διαμορφώνονται μικρές 

ομάδες 2-3 μαθητών. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτυπώνεται στην οθόνη του υπολογιστή με τη μορφή 

ενός εικονιδίου π.χ. «πυραύλου», διαφορετικού χρώματος που προπορεύεται όταν προπορεύεται η 

ομάδα του. Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορεί να αξιολογηθούν με τεστ που ετοίμασαν οι συμμαθητές 

τους. Με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. τα παιδιά προσδιορίζουν το τρέχον επίπεδό τους και 

παρακολουθούν την πρόοδό τους, ενώ βοηθιούνται να αναγνωρίσουν τους τομείς στους οποίους 

μπορούν να βελτιωθούν. Επίσης, ο διδάσκων ανατροφοδοτείται για την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας.   

3. Συμπεράσματα 

Τα ψηφιακά περιβάλλοντα είναι μέρος του σύγχρονου κόσμου και ιδιαίτερα οικεία στους 

μαθητές. Τα ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά 

εργαλεία, που επιτρέπουν στους μαθητές να διαμοιράζονται, να επεξεργάζονται, να αξιολογούν 

πληροφορίες και να ανακαλύπτουν νέους, ηλεκτρονικούς και συνεργατικούς δρόμους προσέγγισης 

της γνώσης. Στο ίδιο πλαίσιο, η εκπαιδευτική αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη 

διαμόρφωση κοινοτήτων μάθησης, όταν γίνεται με προσήκουσα προσοχή σε δομημένο πλαίσιο 

εφαρμογής, παρέχει ευκαιρίες συνεχιζόμενης μάθησης και προωθεί την επικοινωνία και συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και εξωτερικού κόσμου. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των 

κοινωνικών δικτύων συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην άσκηση των μαθητών ώστε να αντιμετωπίζουν 

συμπεριφορές που απειλούν την ιδιωτική τους ζωή και να αποκτούν άμυνες αυτορρύθμισης. 
Ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση προϋποθέτει ένα ευρύτερο όραμα και 

ένα δομημένο πλαίσιο για την εφαρμογή ψηφιακών πρακτικών, που έχουν στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας και την καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση. 
Στα ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, βασική προϋπόθεση και προτεραιότητα 

είναι η έμφαση να δίνεται πρωτίστως στη μάθηση, στη μεθοδολογία υποστήριξής της και στην 

παιδαγωγική αντιμετώπιση των συμμετεχόντων και δευτερευόντως στη τεχνολογία. Επίσης, βασική 

είναι η καθοδήγηση, υποστήριξη και ενθάρρυνση των μαθητών τόσο αναφορικά με τη συμμετοχή 

τους στη μαθησιακή διαδικασία όσο και με τη διευκόλυνσή τους στη χρήση του υλικού σε ένα 

διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον, όπως το ψηφιακό (Μπαλατζάρας, 2004).  
 Τα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης, είτε είναι ατομικά είτε συνεργατικά, δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν την παραδοσιακή τάξη και τον κλασικό τρόπο εκπαίδευσης. Η φυσική και δια 

ζώσης παρουσία των μαθητών στο σχολείο είναι εκείνη που κατεξοχήν ευνοεί την αλληλεπίδραση 

με τον κοινωνικό περίγυρο και, συνακόλουθα, τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση. Η τεχνολογία 

συμβάλλει επικουρικά και ενισχυτικά στη μάθηση μέσα από τη συνεργασία και στην προσέγγιση της 

γνώσης μέσα από νέα καινοτόμα μονοπάτια με πολλές δυνατότητες. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά μια σημαντική πτυχή της εκπαιδευτικής επικοινωνίας, 

συγκεκριμένα μελετά την επίδραση της επικοινωνίας των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων στην 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Αρχικά γίνεται μια εννοιολογική προσέγγιση της 

επικοινωνίας και της εργασιακής ικανοποίησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2018-
19 σε δύο νησιωτικούς νομούς, στο νομό Δωδεκανήσου και στο νομό Ηρακλείου Κρήτης, στους/στις 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα από το ερευνητικό εργαλείο μελετώνται οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών σε τρεις βασικούς άξονες της διευθυντικής συμπεριφοράς: στις 

διαδικασίες και στους τρόπους επικοινωνίας των διευθυντών/ριών, στην αποδοτική επικοινωνία και 

στη διευθυντική ενθάρρυνση.  Ταυτόχρονα διερευνάται η σχέση τους (η επικοινωνιακή συμπεριφορά 

των διευθυντών/ριών) με την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 
 
Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, εργασιακή ικανοποίηση, ενθάρρυνση 

1. Εισαγωγή 

Η διαδικασία της επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική στο σύγχρονο και διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί καλούνται καθημερινά να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται. Ως διαδικασία η 

επικοινωνία εμπλέκεται σε όλες τις λειτουργίες της διοίκησης, όπως και η διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων.  
Μέσω της επικοινωνίας διαμορφώνεται η κουλτούρα του οργανισμού, ενθαρρύνεται το 

προσωπικό, αναπτύσσεται, επεξεργάζεται δεδομένα, παίρνει πληροφορίες και αποφάσεις και 

σχεδιάζει (Gorton & Alston, 2010: 96-97). Αποτελεί μια αναγκαία ικανότητα τόσο για τα στελέχη 

του οργανισμού, όσο και για το προσωπικό. 
Η σπουδαιότητα των αποτελεσματικών επικοινωνιακών πρακτικών στις σχολικές μονάδες 

αποτελεί μια από τις παγκόσμιες ικανότητες (global competencies) προκειμένου να παραχθούν βαθιά 

https://www.edweek.org/tm/articles/2007/11/12/giese_first_web.h19.html
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μαθησιακά αποτελέσματα (Fullan, 2017: xiv-xv). Πολλές φορές οι αδυναμίες στην επικοινωνία μέσα 

στη σχολική μονάδα απορρέουν από την ίδια την οργάνωσή της. Το πρόσωπο κλειδί σε ένα σύγχρονο 
εκπαιδευτικό οργανισμό είναι ο/η διευθυντής/ρια της σχολικής μονάδας. Η ικανότητα 

αποτελεσματικής επικοινωνίας των σχολικών διευθυντών/ηγετών εξαρτάται από τις γνώσεις τους σε 

επικοινωνιακές πρακτικές και τεχνικές, και από την ικανότητα αυτών να τις χρησιμοποιήσουν. Οι 

επικοινωνιακοί ρόλοι των σχολικών διευθυντών/ριών είναι σημαντικοί για  τη σχολική βελτίωση 

(Ράπτης & Γρηγοριάδης, 2017). 
Υπάρχει σήμερα ένας μεταβαλλόμενος ρόλος των θεσμών της εκπαίδευσης, αυτό που 

αποκαλούμε: πολιτειακή παιδεία (Kalantzis& Cope, 2013: 190). Βασικός σκοπός των εκπαιδευτικών 

ηγετών, των διευθυντών και διευθυντριών, είναι η εστίασή τους στη βαθιά αλλαγή (Harris, 2014) και 

της επικοινωνιακής ικανότητά τους (Glanz, 2006: 92). Οι διευθυντές/ριες θα πρέπει να αναπτύξουν 

μία συστηματική προσέγγιση για την ανάπτυξη της επικοινωνίας τους μέσα στον οργανισμό και 

μεταξύ οργανισμών (Bush, Bell, & Middlewood, 2019. Harris & West-Burnham, 2018). 
Γίνεται φανερό πως η λειτουργία της επικοινωνίας είναι μια λειτουργία «κλειδί» για τη 

βελτίωση των σχολικών μονάδων και τονίζεται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Εμφαντικά θα 

υποστηρίζαμε πως ενώ οι ρόλοι των διευθυντών/ριών είναι πολλοί και να απαιτούν πολλές 

ικανότητες, η ικανότητα όμως να επικοινωνούνε με τους άλλους τους/τις δίνει τη δυνατότητα να 

ασκήσουν μεγάλη επίδραση για την επίτευξη των σκοπών του οργανισμού. Η  ενεργοποίηση και η 

παρακίνηση των ανθρώπων του οργανισμού, η ενδυνάμωση και η υποστήριξη αυτών, η ανάπτυξη 

και η συνεργασία των συνεργατών του, η διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας, η υλοποίηση 

των καθημερινών εργασιών, η διοίκηση καινοτομιών και η έμπνευση μελλοντικών οραμάτων 

απαιτούν σε καθημερινή βάση μια αποδοτική, πειστική και αξιόπιστη επικοινωνία (Schermerhorn, 

2012: 488-490).  
Τέλος, μέσω της επικοινωνίας μπορούμε να δούμε την αφανή πλευρά του «παγόβουνου» όπου 

συναντάμε πτυχές της οργανωσιακής συμπεριφοράς που θα πρέπει οι διευθυντές/ριες να γνωρίζουν 

και να κατανοούν, όπως: στάσεις, αντιλήψεις, ομαδικές νόρμες, άτυπες αλληλεπιδράσεις, 

διαπροσωπικές και διομαδικές συγκρούσεις. Όλα αυτά επηρεάζουν τόσο την συμπεριφορά των 

εργαζομένων όσο και τα αποτελέσματα (Robbins, DeCenzo & Coulter, 2012: 424-25). 
Στη διεθνή βιβλιογραφία μπορούμε να αντλήσουμε ένα πλήθος ορισμών αναφορικά με τη 

διαδικασία της επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Κέφη (2005: 160) επικοινωνία είναι η αποστολή, η 

λήψη και η κατανόηση των μηνυμάτων. Οι Robbins, Coulter και DeCenzo (2017: 446) αναφέρουν 

χαρακτηριστικά πως η επικοινωνία είναι η διαβίβαση κατανόησης και νοήματος. Το Σώμα Γνώσεων 

της Ένωσης Διευθυντών Έργου (APM Book-Association of project Managers Body of Knowledge) 
ορίζει την επικοινωνία ως την παράδοση, την παραλαβή, την επεξεργασία και την ερμηνεία 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες μπορούν να μεταφέρονται προφορικά, γραπτά, ενεργητικά, παθητικά, 

επίσημα, ανεπίσημα, συνειδητά ή ασυνείδητα (στο Burke & Barron, 2014: 290). 
Ικανοποίηση από την εργασία (job satisfaction) είναι η γενική άποψη και αίσθηση που έχει ένα 

άτομο από την εργασία του (Montana & Charnov, 2002: 297). Η ικανοποίηση αυτή σχετίζεται με τα 

θετικά συναισθήματα που μπορεί να πάρει ένα άτομο από διάφορες πλευρές της εργασίας (Ζαβλανός, 

1998: 233). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν, να περιγραφούν και να 

ερμηνευτούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επίδραση των επικοινωνιακών 

πρακτικών στην εργασιακή ικανοποίηση. Στο επίκεντρο της παρούσας εργασίας βρίσκονται οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επικοινωνία του/της διευθυντή/ριας και πώς αυτή 

επηρεάζει τον εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Επιμέρους στόχοι ήταν να συσχετισθούν 
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οι απόψεις αυτές με την συνολική εργασιακή ικανοποίηση και με χαρακτηριστικά του δείγματος, 

όπως: το φύλο, η προϋπηρεσία και η εργασιακή τους σχέση. 
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα γραπτό δομημένο 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού κυρίως τύπου. Το ερωτηματολόγιο πάρθηκε από αγγλόφωνο 

ηλεκτρονικό περιοδικό, από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και συγκεκριμένα 

από την ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses.  
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου επιμερίζονται σε δύο θε σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο 

μέρος αναφέρεται σε δημογραφικά στοιχεία, με σκοπό να μας βοηθήσουν σε περαιτέρω ανάλυση 

των δεδομένων μας. Το δεύτερο μέρος αντιστοιχεί στο θεματικό περιεχόμενο της μελέτης το οποίο 

είναι χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες, αποτελούμενες από είκοσι (24) συνολικά δηλώσεις ως προς 

τις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι ερωτώμενοι/ες σε μια πενταβάθμια  διαβαθμιστική κλίμακα 

Likert που κυμαίνεται από: «1 = Πάντα έως 5 = Ποτέ».  
Αναλυτικότερα, η πρώτη ενότητα αναφέρεται στις «διαδικασίες και στους τρόπους 

επικοινωνίας των διευθυντών/ριών» σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει 13 

προτάσεις. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην «αποτελεσματική επικοινωνία» και περιλαμβάνει 3 
προτάσεις, η τρίτη στη «διευθυντική ενθάρρυνση» και περιλαμβάνει 5 προτάσεις και η τέταρτη τρεις 

δηλώσεις που έχουν σκοπό να μετρήσουν το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την επικοινωνία τους με τους/τις διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων.  
Η εγκυρότητα του ερευνητικού εργαλείου, δηλαδή να μετρά αυτό για το οποίο φτιάχτηκε, 

επιτεύχθηκε με την προσεχτική μεταφορά/μετάφραση του ερωτηματολογίου στην ελληνική γλώσσα 

και από την πιλοτική εφαρμογή του (Babbie, 2011: 224).  
Αναφορικά με  την αξιοπιστία, το βαθμός στον οποίο ένα ερευνητικό εργαλείο μπορεί να 

παράξει τα ίδια αποτελέσματα όταν μετρήσει το ίδιο πράγμα σε δύο διαφορετικές στιγμές (Μυλωνάς, 

2018: 37), αυτή επικεντρώθηκε στην αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (internal consistency), όπου 

μετράει το βαθμό ομοιογένειας του ερωτηματολογίου, δηλαδή κατά πόσο οι δηλώσεις κάθε  μέρους 

μετράνε την ίδια έννοια (Babbie, 2018: 137). 

Πίνακας 1. Συντελεστής Alpha Cronbach για κάθε μέρος του ερωτηματολογίου 

Μέρη του ερωτηματολογίου Αριθμός 
δηλώσεων 

Συντελεστής 
Alpha Cronbach 

Διαδικασίες και τρόποι 

επικοινωνίας 
13 0,720 

Αποτελεσματική επικοινωνία 3 0,922 
Ενθάρρυνση από τον/την 

διευθυντή/ρια  
5 0,847 

Ικανοποίηση από την 

επικοινωνία   
3 0,762 

 
Στον πίνακα 1 διαπιστώνουμε πως οι τιμές του συντελεστή Alpha Cronbach κυμαίνονται από 

0,720 για το μέρος του ερωτηματολογίου που μετράει τις «διαδικασίες και τους τρόπους 

επικοινωνίας», έως 0,922 για το μέρος του ερωτηματολογίου που μετράει την «Αποτελεσματική 

επικοινωνία». 

2.2. Περιγραφή δημογραφικών δεδομένων  

Τον πληθυσμό αναφοράς της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του νησιού της Ρόδου και της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. Το τελικό δείγμα της 

έρευνας αποτελείται από 206  συνολικά εκπαιδευτικούς και ως προς τη διαδικασία επιλογής του, θα 

πρέπει να χαρακτηρισθεί ως «στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία». Στη συγκεκριμένη έρευνα 

χρησιμοποιήσαμε δύο στρώματα  για τη συλλογή του δείγματος. Το ένα στρώμα αποτέλεσαν οι 

εκπαιδευτικοί της νήσου Ρόδου και το άλλο οι εκπαιδευτικοί της πόλης Ηρακλείου. Η 
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στρωματοποιημένη  τυχαία δειγματοληψία είναι μια  πιθανοτική δειγματοληψία η οποία αποτελεί 

μια τροποποίηση της απλής τυχαίας δειγματοληψίας και της συστηματικής δειγματοληψίας. Μας 

παρέχει μεγαλύτερο βαθμό αντιπροσωπευτικότητας, άρα και μικρότητες πιθανότητες του 

δειγματοληπτικού σφάλματος. (Gray, 2018: 183-4). 
Στους πίνακες 2 έως 5 που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος και συγκεκριμένα: το φύλο, τα έτη διδασκαλίας, η εργασιακή σχέση και η ηλικία. 

Πίνακας 2. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση το φύλο 

ΦΥΛΟ 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 

  Άνδρας 60 29,1 29,1 29,1 

Γυναίκα 146 70,9 70,9 100,0 

Σύνολο 206 100,0 100,0  

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 2 προκύπτει ότι από τα 206 άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνά 

μας τα 146 άτομα (ή ποσοστό 70,9%) δήλωσαν πως είναι γυναίκες και 60 άτομα (ή ποσοστό 29,6) 

είναι άνδρες. 

Πίνακας 3. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας τους 
(ομαδοποίηση κατηγοριών) 

ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 

  Από 1 έως 15 έτη 118 57,3 57,3 57,3 

Από 16 και άνω 88 42,7 42,7 100,0 

Σύνολο 206 100,0 100,0  

 
Από τα συνοπτικά στοιχεία του πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι από τους/τις 206 εκπαιδευτικούς 

που απάντησαν στο συγκεκριμένο ερώτημα, οι 118 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 57,3%) έχουν έως 15 

έτη προϋπηρεσία, ενώ οι υπόλοιποι/ες 88 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 42,7%) έχουν περισσότερα από 

15 χρόνια υπηρεσίας. 
 
 

Πίνακας 4: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την εργασιακή τους κατάσταση 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 

  Μόνιμος/η 133 64,6 64,6 64,6 

Αναπληρωτής/ρια 73 35,4 35,4 100,0 

Σύνολο 206 100,0 100,0  

 
Από τα δεδομένα του πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι 133 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 64,6%) είναι 

μόνιμοι/ες, ενώ οι υπόλοιποι/ες 73 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 35,4%) είναι με την εργασιακή σχέση 

του/της αναπληρωτή/ριας. 
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2.3. Περιγραφή του κυρίου μέρους του ερωτηματολογίου  

Στους πίνακες 5 έως 8 που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του 

δείγματος αναφορικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους επικοινωνίας, την αποτελεσματική 

επικοινωνία, τη διευθυντική ενθάρρυνση και την εργασιακή ικανοποίηση. Συγκεκριμένα δίνεται η 

συχνότητα, η σχετική συχνότητα, ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση. Η κριτική ανάλυση των 

πινάκων γίνεται στο πεδίο των συμπερασμάτων. 
 

Πίνακας 5. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος αναφορικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους 
επικοινωνίας και παρουσίαση του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) και της Τυπικής Απόκλισης (Τ.Α)  

Διαδικασίες και τρόποι επικοινωνίας 
Προτάσεις 

Π
ά

ν
τα

 

Σ
υ
χν

ά
 

Μ
ερ

ικ
ές

 

φ
ο
ρ

ές
 

Σ
π
ά

ν
ια

 

Π
ο
τέ

 

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο
 

Σ
υ
χν

. 
&

 

Σ
χ.

Σ
υ
χν

. 

Μ
.Ο

. 

Τ
.Α

. 

21. Μιλάω ελεύθερα με 

τον/την διευθυντή/ρια 

χωρίς εμπόδια 

114 
 

55,3 

59 
 

28,6 

25 
 

12,1 

8 
 

3,9 

- 
 
- 

206 
 

100% 

1,65 0,841 

22. Ο/η διευθυντής/ρια με 

ακούει όταν συζητώ 

διάφορα θέματα μαζί 

του/της 

133 
 

64,6 

55 
 

26,7 

14 
 

6,8 

3 
 

1,5 

1 
 

0,5 

206 
 

100% 

1,47 0,730 

23. Ο/η διευθυντής/ρια μου 

επικροτεί και εκτιμά τις 

σκέψεις και τις ιδέες 

μου 

73 
 

35,4 

83 
 

40,3 

36 
 

17,5 

10 
 

4,9 

4 
 

1,9 

206 
 

100% 

1,98 0,950 

24. Επικοινωνώ με τον/την 

διευθυντή/ρια μου μέσω 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

41 
 

19,9 

48 
 

23,3 

43 
 

20,9 

37 
 

18,0 

37 
 

18,0 

206 
 

100% 

2,91 1,389 

25. Η άμεση επικοινωνία 

(πρόσωπο με πρόσωπο) 

με τον/την 

διευθυντή/ρια μου είναι 

μια συνηθισμένη 

πρακτική στο σχολείο 

μου 

119 
 

57,8 

65 
 

31,6 

17 
 

8,3 

5 
 

2,4 

- 
 
- 

206 
 

100% 

1,55 0,749 

26. Αντιμετωπίζω δυσκολία 

να επικοινωνήσω με τον 

τον/την διευθυντή/ρια 

μου 

119 
 

57,8 

46 
 

22,3 

18 
 

8,7 

18 
 

8,7 

5 
 

2,4 

206 
 

100% 

1,76 1,086 
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27. Οι παραδοσιακές 

μέθοδοι επικοινωνίας 

είναι οι πιο 

συνηθισμένες μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται 

στο σχολείο μου 

19 
 

9,2 

59 
 

28,6 

68 
 

33,0 

54 
 

26,2 

6 
 

2,9 

206 
 

100% 

2,85 1,008 

28. Οι σύγχρονες μέθοδοι 
επικοινωνίας είναι οι πιο 

συνηθισμένες μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται 

στο σχολείο μου 

41 
 

19,9 

88 
 

42,7 

51 
 

24,8 

17 
 

8,3 

9 
 

4,4 

206 
 

100% 

2,34 1,028 

29. Ο/η διευθυντής/ρια μου 

ενημερώνει τους 

εκπαιδευτικούς για τις 

αλλαγές 

χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές μεθόδους 
επικοινωνίας 

44 
 

21,4 

73 
 

35,4 

52 
 

25,2 

26 
 

12,6 

11 
 

5,3 

206 
 

100% 

2,45 1,120 

30. Δεν βλέπω τον/την 

διευθυντή/ρια του 

σχολείου μου εκτός από 

τις επίσημες 

συναντήσεις 

107 
 

51,9 

42 
 

20,4 

33 
 

16,0 

10 
 

4,9 

14 
 

6,8 

206 
 

100% 

1,94 1,220 

31. Ο/η διευθυντής/ρια μου 

συζητά τα σχολικά 

θέματα με τους/τις 

εκπαιδευτικούς τακτικά 

84 
 

40,8 

87 
 

42,2 

25 
 

12,1 

9 
 

4,4 

1 
 

0,5 

206 
 

100% 

1,82 0,847 

32. Ο/η διευθυντής/ρια μου 

χρησιμοποιεί σαφή, 

άμεσα και συνοπτικά 

μηνύματα 

90 
 

43,7 

78 
 

37,9 

25 
 

12,1 

11 
 

5,3 

2 
 

1,0 

206 
 

100% 

1,82 0,912 

33. Ο/η διευθυντής/ρια μου 

δίνει άμεση και συνεχή 

ανατροφοδότηση 

67 
 

32,5 

78 
 

37,9 

45 
 

21,8 

10 
 

4,9 

6 
 

2,9 

206 
 

100% 

2,08 0,999 
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Πίνακας 6. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος αναφορικά με την αποτελεσματική επικοινωνία 
και παρουσίαση του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) και της Τυπικής Απόκλισης (Τ.Α) 

Διαδικασίες και τρόποι επικοινωνίας 
Προτάσεις 

Π
ά
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τα
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υ
χν

ά
 

Μ
ερ

ικ
ές

 

φ
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ρ

ές
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Σ
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. 

Μ
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. 

Τ
.Α
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34. Η άμεση επικοινωνία με 

τον/την διευθυντή/ρια 

του σχολείου μου είναι 

πιο αποτελεσματική από 

τους έμμεσους τρόπους 

επικοινωνίας 

108 
 

52,4 

61 
 

29,6 

23 
 

11,2 

9 
 

4,4 

5 
 

2,4 

206 
 

100% 

1,75 0,985 

35. Ο/η διευθυντής/ρια μου 

δίνει σαφείς και 

επαρκείς πληροφορίες 

και οδηγίες 

97 
 

47,1 

78 
 

37,9 

21 
 

10,2 

8 
 

3,9 

2 
 

1,0 

206 
 

100% 

1,74 0,866 

36. Ο/η διευθυντής/ρια 

συζητά μαζί μου τις 

προσδοκίες από την 

δουλειά μου 

38 
 

18,4 

71 
 

34,5 

56 
 

27,2 

27 
 

13,1 

14 
 

6,8 

206 
 

100% 

2,55 1,137 

 
 

Πίνακας 7. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος αναφορικά με τη διευθυντική ενθάρρυνση και 
παρουσίαση του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) και της Τυπικής Απόκλισης (Τ.Α) 

Διευθυντική ενθάρρυνση 
Προτάσεις 

Π
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τα
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υ
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37. Ο/η διευθυντής/ρια μου 

με ενθαρρύνει να 

μιλήσω για τυχόν 

εκπαιδευτικά 

προβλήματα μαζί του 

/της 

87 
 

42,2 

68 
 

33,0 

35 
 

17,0 

10 
 

4,9 

6 
 

2,9 

206 
 

100% 

1,93 1,024 

38. Ο/η διευθυντής/ρια μου 

ενθαρρύνει και 

προσπαθεί να 

διαβεβαιώσει ότι 

αισθάνομαι άνετα όταν 

επικοινωνώ μαζί του 

/της 

92 
 

44,7 

59 
 

28,6 

37 
 

18,0 

12 
 

5,8 

6 
 

2,9 

206 
 

100% 

1,94 1,060 

39. Ο/η διευθυντής/ρια μου 
με παρακινεί να 

υιοθετήσω τον ρόλο του 

ηγέτη 

23 
 

11,2 

57 
 

27,7 

40 
 

19,4 

46 
 

22,3 

40 
 

19,4 

206 
 

100% 

3,11 1,311 
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40. Ο/η διευθυντής/ρια του 

σχολείου μου 

χρησιμοποιεί τον 

ελεύθερο χρόνο του 

(ακόμη και μετά το 

σχολείο) για να 

επικοινωνήσει μαζί μου 

35 
 

17,0 

55 
 

26,7 

64 
 

31,1 

32 
 

15,5 

20 
 

9,7 

206 
 

100% 

2,74 1,196 

41. Ο/η διευθυντής/ρια μου 

παίρνει τις προτάσεις 

των εκπαιδευτικών και 

τις ανακοινώνει 

χρησιμοποιώντας 

αποτελεσματικές 

μεθόδους επικοινωνίας 

45 
 

21,8 

83 
 

40,3 

45 
 

21,8 

24 
 

11,7 

9 
 

4,4 

206 
 

100% 

2,36 1,081 

 
 

Πίνακας 8.  Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος αναφορικά με την ικανοποίηση από την 
επικοινωνία και παρουσίαση του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) και της Τυπικής Απόκλισης (Τ.Α) 

Διευθυντική ενθάρρυνση 
Προτάσει

ς Π
ά

ν
τ

α
 

Σ
υ
χν

ά
 

Μ
ερ

ι

κ
ές

 φ
ο
ρ

ές
 

Σ
π
ά

ν
ι

α
 

Π
ο
τέ

 

Σ
ύ
ν
ο

λ
ο
 Σ

υ
χν

. 
&

 

Σ
χ.

Σ
υ
χν

. 
Μ

.Ο
. 

Τ
.Α

. 

Είμαι 

ικανοποιημένος

/η με τις 

μεθόδους που 

ο/η 

διευθυντής/ρια 

μου 

χρησιμοποιεί 

για να 

επικοινωνήσει 

μαζί μου 

91 
 
44,

2 

74 
 
35,

9 

31 
 
15,

0 

5 
 
2,

4 

5 
 
2,

4 

206 
 

100
% 

1,8
3 

0,94
0 

Θα ήθελα 

να σκεφτώ πολύ 

πριν αλλάξω 

αυτό το σχολείο 

λόγω του 

θετικού τρόπου 

επικοινωνίας 

του/της 

διευθυντή/ριας 

10
0 

 
48,

5 

59 
 
28,

6 

24 
 
11,

7 

1
2 

 
5,

8 

1
1 

 
5,

3 

206 
 

100
% 

1,9
1 

1,14
6 

Είμαι 

ικανοποιημένος 

με την 

προσέγγιση που 

ο/η 

διευθυντής/ρια 

μου 

93 
 
45,

1 

70 
 
34,

0 

27 
 
13,

1 

1
1 

 
5,

3 

5 
 
2,

4 

206 
 

100
% 

1,8
6 

1,00
0 
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χρησιμοποιεί 

για να 

επικοινωνήσει 

μαζί μου 

2.4. Επαγωγική στατιστική  

Στο σημείο αυτό εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ: α) των 

ανδρών και γυναικών (φύλο) β) των μονίμων και των αναπληρωτών (εργασιακή σχέση) και γ) των 

εκπαιδευτικών με πάνω από 15 έτη υπηρεσίας και των εκπαιδευτικών μέχρι και 15 έτη υπηρεσίας 

(προϋπηρεσία) αναφορικά με τις είκοσι τέσσερις προτάσεις του ερωτηματολογίου που σχετίζονται: 

με τις διαδικασίες και τους τρόπους επικοινωνίας, την αποτελεσματική επικοινωνία, τη διευθυντική 

ενθάρρυνση και την εργασιακή ικανοποίηση. Το φύλο, η εργασιακή σχέση και η εργασιακή εμπειρία 

αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Για τον παραπάνω σκοπό επιλέχτηκε η χρήση του 

στατιστικού κριτηρίου Mann-Whitney. Η επιλογή αυτή είναι η ενδεδειγμένη, αφού  εφαρμόζοντας 

το Kolmogorov-Smirnov για το στατιστικό έλεγχο της κανονικότητας της κατανομής, διαπιστώθηκε 

ότι η κατανομή αποκλίνει από την κανονική αφού το επίπεδο σημαντικότητας του κριτηρίου βρέθηκε 

για όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές να είναι μικρότερο του 0,05 (p<α=0,000). Συνεπώς, η χρήση 

του κριτηρίου Mann-Whitney είναι η ενδεδειγμένη για μη παραμετρικά δείγματα (Ρούσσος & 

Τσαούσης, 2011: 496). 
Οι υποθέσεις αμφίπλευρου ελέγχου για κάθε μία από τις παραπάνω ερευνητικές διαστάσεις 

είναι: 
 
Α) Φύλο 
Μηδενική Υπόθεση (Η0): Οι κατανομές των τιμών των ατόμων διαφορετικού φύλου 

αναφορικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους επικοινωνίας, την αποτελεσματική επικοινωνία,  τη 

διευθυντική ενθάρρυνση και την εργασιακή ικανοποίηση είναι ίδιες (δε διαφέρουν ως προς τους 

μέσους όρους). 
Εναλλακτική Υπόθεση (Η1): Οι κατανομές των τιμών των ατόμων διαφορετικού φύλου 

αναφορικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους επικοινωνίας την αποτελεσματική επικοινωνία,  τη 

διευθυντική ενθάρρυνση και την εργασιακή ικανοποίηση δεν είναι ίδιες (διαφέρουν ως προς τους 

μέσους όρους). 
 
Β) Εργασιακή σχέση 
Μηδενική Υπόθεση (Η0): Οι κατανομές των τιμών των ατόμων διαφορετικής εργασιακής 

σχέσης, αναφορικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους επικοινωνίας, την αποτελεσματική 

επικοινωνία,  τη διευθυντική ενθάρρυνση και την εργασιακή ικανοποίηση είναι ίδιες (δε διαφέρουν 

ως προς τους μέσους όρους). 
Εναλλακτική Υπόθεση (Η1): Οι κατανομές των τιμών των ατόμων διαφορετικής εργασιακής 

σχέσης,  αναφορικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους επικοινωνίας την αποτελεσματική 

επικοινωνία, τη διευθυντική ενθάρρυνση και την εργασιακή ικανοποίηση δεν είναι ίδιες (διαφέρουν 

ως προς τους μέσους όρους). 
 
Γ) Προϋπηρεσία  
Μηδενική Υπόθεση (Η0): Οι κατανομές των τιμών των ατόμων διαφορετικής εργασιακής 

υπηρεσίας, αναφορικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους επικοινωνίας, την αποτελεσματική 

επικοινωνία,  τη διευθυντική ενθάρρυνση και την εργασιακή ικανοποίηση είναι ίδιες (δε διαφέρουν 

ως προς τους μέσους όρους). 
Εναλλακτική Υπόθεση (Η1): Οι κατανομές των τιμών των ατόμων διαφορετικής εργασιακής 

υπηρεσίας,  αναφορικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους επικοινωνίας την αποτελεσματική 
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επικοινωνία, τη διευθυντική ενθάρρυνση και την εργασιακή ικανοποίηση δεν είναι ίδιες (διαφέρουν 

ως προς τους μέσους όρους). 
 
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μη παραμετρικού κριτηρίου Mann-Whitney έδειξαν 

ότι στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις: 
 
Α) Αναφορικά με το φύλο 
Στην περίπτωση του φύλου διαπιστώθηκε πως στατιστικά σημαντική διαφορά έχουμε μόνο στη 

μία από τις είκοσι τέσσερις προτάσεις. Συγκεκριμένα, στην 19η πρόταση: «Ο/η διευθυντής/ρια μου 

με παρακινεί να υιοθετήσω τον ρόλο του ηγέτη». Συνεπώς, μόνο για αυτή τη δήλωση, απορρίπτουμε 

τη μηδενική υπόθεση και υιοθετούμε την εναλλακτική. Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει 

ότι οι γυναίκες αποδίδουν μικρότερη σημασία στη μεταβλητή «διευθυντική ενθάρρυνση» (Mean 

Rank=85,9) σε σχέση με τους άντρες (Mean Rank=117,02). Η στατιστική παρουσίαση του πιο πάνω 

αποτελέσματος σύμφωνα με τα πρότυπα παρουσίασης της APA είναι: 
 

U(58,148)=3236,00, p=0,001. 
 
Β) Αναφορικά με την εργασιακή σχέση 
Στην περίπτωση της εργασιακής σχέσης διαπιστώθηκε πως στατιστικά σημαντική διαφορά 

έχουμε μόνο σε δύο από τις είκοσι τέσσερις προτάσεις. Συγκεκριμένα:  
α) στην 4η πρόταση: «Επικοινωνώ με τον/την διευθυντή/ρια μου μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου», για αυτή τη δήλωση, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και υιοθετούμε την 

εναλλακτική. Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι οι αναπληρωτές/ριες αποδίδουν 

μεγαλύτερη σημασία στη μεταβλητή «επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» (Mean 

Rank=120,91) σε σχέση με τους/τις μόνιμους (Mean Rank=101,76). Δηλαδή, οι αναπληρωτές/ριες 

κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περισσότερο από τους/τις μόνιμους/ες. Η στατιστική 

παρουσίαση του πιο πάνω αποτελέσματος σύμφωνα με τα πρότυπα παρουσίασης της APA είναι:  
U (133, 73)=4376,50, p=0,028: 

 
β) στη 15η πρόταση: «Ο/η διευθυντής/ρια μου δίνει σαφείς και επαρκείς πληροφορίες και 

οδηγίες», για αυτή τη δήλωση, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και υιοθετούμε την εναλλακτική. 

Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι οι αναπληρωτές/ριες αποδίδουν μεγαλύτερη 

σημασία στη μεταβλητή «σαφείς και επαρκείς οδηγίες» (Mean Rank=120,91) σε σχέση με τους/τις 

μόνιμους/ες (Mean Rank=101,76). Δηλαδή, οι αναπληρωτές/ριες αναφέρουν πως οι οδηγίες των 

διευθυντών/ριών είναι περισσότερο σαφείς και επαρκείς, από ότι αναφέρουν οι μόνιμοι/ες. Η 

στατιστική παρουσίαση του πιο πάνω αποτελέσματος σύμφωνα με τα πρότυπα παρουσίασης της 

APA είναι:  
 

U (140, 76)=4489,00, p=0,039 
 
Γ) Αναφορικά με την εργασιακή υπηρεσία 
Στην περίπτωση της εργασιακής υπηρεσίας (προϋπηρεσία) δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε καμία από τις είκοσι τέσσερις προτάσεις του ερευνητικού εργαλείου. 

Συνεπώς, δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση για όλες τις δηλώσεις, δηλαδή όλοι οι εκπαιδευτικοί, 

ανεξάρτητα από τη διδακτική τους υπηρεσία δεν διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους 

αναφορικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους επικοινωνίας, την αποτελεσματική επικοινωνία, τη 

διευθυντική ενθάρρυνση και την εργασιακή ικανοποίηση.  
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3. Συμπεράσματα 

Αρχικά αναφερόμαστε στις ίδιες τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα με σκοπό να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση των αντιλήψεων τους, με βάσει το μέσο όρο των 

δηλώσεων. Υπενθυμίζουμε ότι στην πενταβάθμια κλίμακα το minimum είναι το 1 που αντιστοιχεί 

στο «Πάντα» και το maximum είναι το 5 που αντιστοιχεί στο «Ποτέ». Σύμφωνα μ’ αυτό όταν ο μέσος 

όρος είναι κάτω από το 2,5 και πλησιάζει προς τη μικρότερη τιμή, τότε οι απαντήσεις των 

υποκειμένων της έρευνας θεωρούνται ότι κινούνται «θετικά», ότι δηλαδή συμφωνούν με τις 

δηλώσεις.  
Αναλυτικότερα, στον άξονα «Διαδικασίες και τρόπους επικοινωνίας» (πίνακας ?????) 

διαπιστώνεται πως οι απόψεις των εκπαιδευτικών κινούνται θετικά και δεν φανερώνουν έντονο 

πρόβλημα αναφορικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους επικοινωνίας. Στις περισσότερε δηλώσεις 

ο μέσος όρος είναι κάτω από 2. Σε μερικές δηλώσεις διαπιστώνεται μία «μέτρια» συμπεριφορά από 

τον/την διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας, αφού μέσος όρος είναι στην περιοχή (Λίγο πάνω ή λίγο 

κάτω του 2,5) «Μερικές φορές». Πράγματι, ίσως υπάρχει ζήτημα στις δηλώσεις οι οποίες σχετίζονται 

με: 

• Την επικοινωνία των διευθυντών/ριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπάρχει 

περιθώριο για βελτίωση, αφού ο μ.ο.= 2,91 (δήλωση 4). 
• Προς επίρρωση της παραπάνω άποψης, οι συμμετέχοντες/ουσες αναφέρουν πως οι 

παραδοσιακές μέθοδοι επικοινωνίας είναι πιο συνηθισμένες ( δήλωση 7). 
• Επίσης, στη δήλωση 9, μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 

έχουν περισσότερη ενημέρωση από τους διευθυντές/ριες. 

Αναφορικά με τον άξονα που αναφέρεται στην «αποτελεσματική επικοινωνία»,  οι απαντήσεις 

των συμμετεχόντων/ουσών μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε πως με εξαίρεση τη δήλωση που 

αναφέρεται στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, θεωρούν την επικοινωνία με τον/την διευθυντή/ρια 

του σχολείου τους αποτελεσματική.  
Στον τρίτο άξονα, που σχετίζεται με την «ενθάρρυνση από τον/την διευθυντή/ρια του 

σχολείου»,  οι απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε πως κι εδώ 

υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Συγκεκριμένα, οι διευθυντές/ριες δεν παρακινούν τους 

εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν ηγετικούς ρόλους (δήλωση 19. μ.ο.=3,11). Επίσης δεν κάνουν χρήση 

για αναζήτηση επικοινωνίας (δήλωση 20, μ.ο.=2,74) στο βαθμό που θα έπρεπε, αλλά και ούτε 

υιοθετούν οι διευθυντές και οι διευθύντριες τις προτάσεις των εκπαιδευτικών (δήλωση 21, 

μ.ο.=2,36).  
Τέλος, στον τέταρτο άξονα, ο οποίος σχετίζεται με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από 

την επικοινωνία με της σχολική διεύθυνση, οι απαντήσεις των μελών της έρευνας δείχνουν ότι 

υπάρχει ικανοποίηση σε «μέτριο» βαθμό, αφού οι μέσοι όροι των δηλώσεων κινούνται λίγο κάτω 

από το 2. (από 1,88 έως 1,96).  
Η επαγωγική ανάλυση μεταξύ των ανεξάρτητων-δημογραφικών μεταβλητών (φύλο, 

προϋπηρεσία και εργασιακή σχέση) δεν έδειξε, όπως διαπιστώθηκε παραπάνω, σχεδόν καμία 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. 
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Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
 

Καδιανάκη Μαρία 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

 

Περίληψη  

Αποτελεσµατική επικοινωνία σε µια σχολική τάξη υφίσταται, όταν ο µαθητής ερµηνεύει το 

µήνυµα όπως το εννοεί ο εκπαιδευτικός και αντίστροφα. Αποτελεσµατική διδασκαλία είναι η 

διδασκαλία που πραγµατώνει τους διδακτικούς στόχους που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός. Οι 

συµπεριφορές και τα µηνύµατα που εκπέµπονται συνδέονται µε τα αποτελέσµατα που 

αναγνωρίζονται από τον εκπαιδευτικό. Αν σκοπός της διδασκαλίας είναι η τροποποίηση των 

συµπεριφορών των µαθητών, τότε η αποτελεσµατική διδασκαλία ταυτίζεται µε την επικοινωνία 

µαθητή-εκπαιδευτικού. Αν το µήνυµα που εκπέµπει ο εκπαιδευτικός έχει σκοπό την τροποποίηση 

συµπεριφοράς του µαθητή και ο µαθητής ερµηνεύει το µήνυµα όπως το εννοεί ο ποµπός, τότε η 

επικοινωνία στη διδασκαλία είναι αποτελεσµατική. Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι η 

παρουσίαση και διασάφηση των στοιχείων κατά την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ ποµπού και 

δέκτη. Καθένα στοιχείο αντιστοιχίζεται µε τους καθοριστικούς παράγοντες των οποίων η ποιοτική 

συνύπαρξη οδηγεί στην αποτελεσµατική διδασκαλία. 
 
Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, αλληλεπίδραση, αποτελεσματική διδασκαλία, εκπαιδευτικός, 

μαθητής 

1. Εισαγωγή 

Η ανθρώπινη επικοινωνία, ως φαινόµενο, έχει απασχολήσει και απασχολεί όλες τις επιστήµες. 

Η έρευνα για την επικοινωνία εστιάζεται σε πολλούς τοµείς και έχει γίνει αντικείµενο πολλών 

διεπιστηµονικών προσεγγίσεων, εφόσον λαµβάνει χώρα όπου υπάρχουν άνθρωποι. Η πλειάδα των 

ορισµών του όρου «επικοινωνία» καταδεικνύει την πολυπλοκότητα του φαινοµένου της 

επικοινωνίας, τις πολλαπλές όψεις του και τα διαφορετικά πλαίσια µέσα στα οποία µπορεί να 

ενταχθεί και στη συνέχεια να µελετηθεί. Όµως όλοι οι ορισµοί έχουν ένα κοινό σηµείο: η ανθρώπινη 

επικοινωνία είναι µια κοινωνική αλληλεπίδραση που πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια συµβόλων τα 

οποία υπακούουν σε ένα κοινό κώδικα. 
Κάθε άνθρωπος επικοινωνεί χρησιµοποιώντας κώδικες, κανόνες συµπεριφοράς, άρα δεν είναι 

επικοινωνία µόνο ο λόγος, αλλά κάθε συµπεριφορά. Έτσι ταυτίζεται η επικοινωνία µε τη 

συµπεριφορά. «Κάθε συµπεριφορά είναι επικοινωνία και κανείς δεν µπορεί να µην επικοινωνεί» 

(Watzlawick et al., 2004:20). Γεγονός που σηµαίνει ότι η επικοινωνία δεν είναι πάντα ηθεληµένη, 

δηλαδή υπάρχουν µηνύµατα που στέλνονται χωρίς τη θέληση του ποµπού, τα οποία υπάρχει η 

πιθανότητα να συνειδητοποιήσει κατόπιν ο ποµπός ότι τα έστειλε ή να µη συνειδητοποιήσει ότι τα 

έστειλε. Μια θεµελιώδης ιδιότητα της συµπεριφοράς είναι ότι δεν έχει αντίθετο, δηλαδή δεν υπάρχει 

κάτι που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µη συµπεριφορά, άρα κανείς δεν µπορεί να µη 

συµπεριφέρεται. Κατά την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ προσώπων, αν κάθε συµπεριφορά έχει 

αξία µηνύµατος, είναι δηλαδή επικοινωνία, τότε έπεται, ότι όσο κι αν προσπαθήσει κανείς, δεν 
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µπορεί να µην επικοινωνήσει. Η δραστηριότητα ή η απραξία, τα λόγια ή η σιωπή, έχουν όλα αξία 

µηνύµατος: επηρεάζουν άλλους και αυτοί οι άλλοι µε τη σειρά τους δεν µπορούν να µην 

ανταποκριθούν σ’ αυτές τις επικοινωνίες κι έτσι επικοινωνούν και οι ίδιοι.  
Η εκπαίδευση είναι µια συστηµατική διαδικασία µετάδοσης µηνυµάτων µε σκοπό όχι µόνο να 

γίνουν αντιληπτά από το άτοµο που δικαιούται να µάθει, τον µαθητή, αλλά επιπλέον να ερµηνευτούν, 

ώστε ο µαθητής-δέκτης να πάρει τον ρόλο του ποµπού και να συνεχιστεί η επικοινωνιακή διαδικασία 

αποκτώντας γνώσεις και αναπτύσσοντας διάφορες πνευµατικές και ηθικές δεξιότητες. Η 

εκπαιδευτική διαδικασία θεµελιώνεται πάνω στην επικοινωνιακή διαδικασία (Θεοφιλίδης, 1997). 

2. Στοιχεία και παράγοντες αποτελεσµατικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

Αποτελεσµατική επικοινωνία σε µια σχολική τάξη υφίσταται, όταν ο µαθητής ερµηνεύει το 

µήνυµα όπως το εννοεί ο εκπαιδευτικός και αντίστροφα, εφόσον εναλλάσσονται στη θέση ποµπού 

και δέκτη (Θεοφιλίδης, 1997). Επίσης, αποτελεσµατική διδασκαλία είναι η διδασκαλία που 

πραγµατώνει τους διδακτικούς στόχους που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός (Kyriacou, 1997). Οι 

συµπεριφορές και τα µηνύµατα που εκπέµπονται συνδέονται µε τα αποτελέσµατα που 

αναγνωρίζονται από τον εκπαιδευτικό. Αν σκοπός της διδασκαλίας είναι η τροποποίηση των 

συµπεριφορών, των µηνυµάτων, των µαθητών, εφόσον κάθε συµπεριφορά είναι ένα µήνυµα 

(Watzlawick et al., 2004), τότε η αποτελεσµατική διδασκαλία ταυτίζεται µε την αποτελεσµατική 

επικοινωνία µαθητή-εκπαιδευτικού. Αν το µήνυµα που εκπέµπει ο εκπαιδευτικός έχει σκοπό την 
τροποποίηση της συµπεριφοράς του µαθητή και ο µαθητής ερµηνεύει το µήνυµα όπως το εννοεί 

ο ποµπός, τότε η επικοινωνία στη διδασκαλία είναι αποτελεσµατική. 
Η επικοινωνιακή διαδικασία αποτελείται από τέσσερα στοιχεία τα οποία διαδέχονται το ένα το 

άλλο στην ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ ποµπού και δέκτη: την κωδικοποίηση, τη µετάδοση, την 

αποκωδικοποίηση και την ανατροφοδότηση (βλ. πίνακα 1). Καθένα στοιχείο µπορεί να αντιστοιχηθεί 

µε τους τέσσερις καθοριστικούς παράγοντες των οποίων η ποιοτική συνύπαρξη οδηγεί στην 

αποτελεσµατική διδασκαλία και παράλληλα σ’ αυτά τα τέσσερα στοιχεία και παράγοντες µπορούν να 

αναχθούν και τα δέκα χαρακτηριστικά αποτελεσµατικής διδασκαλίας που τυπικά έχουν αναγνωριστεί 

από αναθεωρήσεις ερευνών (Cruickshank, 1990· Anderson, 1991). 

 

Πίνακας 1: Αντιστοιχία στοιχείων επικοινωνίας και παραγόντων διδασκαλίας 
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Εκπαιδευτικός και µαθητής κατά την ανταλλαγή µηνυµάτων γίνονται διαδοχικά ποµπός και 

δέκτης, για να επικοινωνήσουν όµως αποτελεσµατικά θα πρέπει αρχικά να εκπληρώνουν κάποιες 

προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν σχέση µε την φυσιολογική, ψυχογλωσσική και 

ψυχολογική κατάσταση που βρίσκονται τα άτοµα, ενώ επικοινωνούν. Η φυσιολογική κατάσταση 

περιλαµβάνει την υγεία του ατόµου και τον βαθµό ευαισθησίας στις µεταβολές των ηχητικών 

µηνυµάτων. Η ψυχογλωσσική κατάσταση σχετίζεται µε όλες τις ψυχικές και διανοητικές διεργασίες 

µε τις οποίες παράγει και κατανοεί κανείς τη γλώσσα. Η ψυχολογική κατάσταση αναφέρεται στα 
προβλήµατα της προσοχής και της προσωπικότητας ποµπού και δέκτη αλλά και σε όλα τα µέσα 

που συµβάλλουν στη µετάδοση του µηνύµατος, συµπεριφοράς (Ανδρεόπουλος, 1984). 
Εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις όµως, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει αναπτύξει 

δεξιότητες επικοινωνίας, τις οποίες αναγνωρίζει στους µαθητές του, αλλά µπορεί και τις καλλιεργεί 

σ’ αυτούς. Ο εκπαιδευτικός µε επικοινωνιακές δεξιότητες έχει τις παρακάτω αρετές (Ζαβλανός, 

2003): 

• Παρουσιάζει µε σαφήνεια γεγονότα, ιδέες και συναισθήµατα σε κάθε µαθητή ατοµικά αλλά 

και σε όλη την τάξη. 

• Ακούει µε προσοχή και κατανοεί αυτό το οποίο λένε οι άλλοι. 

• Κάνει ερωτήσεις για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται. 

• Κατανοεί τα συναισθήµατα των άλλων· πολλά επικοινωνιακά προβλήµατα σχετίζονται µε τη 

συναισθηµατική κατάσταση των ατόµων. 

• Παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά µε την απόδοση και τη συµπεριφορά των ατόµων. 
• ∆ιαχωρίζει τα γεγονότα από τις γνώµες, τα συναισθήµατα από τις υποθέσεις. 

• Χειρίζεται µε σαφήνεια τον γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να είναι κατανοητός. 

Για να διαµορφωθεί αποτελεσµατική επικοινωνία, καθένα από τα προαναφερθέντα στοιχεία 

της θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Στην προσπάθεια για αποτελεσµατική επικοινωνία 

ένα πέµπτο στοιχείο εµφανίζεται «ο θόρυβος», και µάλιστα η ανάγκη µείωσής του. Η «µείωση του 

θορύβου» και τα υπόλοιπα στοιχεία της επικοινωνίας εξετάζονται στη συνέχεια, µε στόχο να 

διασαφηνιστούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθεί αποτελεσµατική 

επικοινωνία, διδασκαλία.  

2.1. Κωδικοποίηση  

Μέσα από τα µηνύµατά του ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να υποβοηθήσει αυτούς που αγνοούν 

να κατανοήσουν το περιεχόµενο της διδασκαλίας, να αποκτήσουν δεξιότητες, να κατανοήσουν και 

να αποδεχτούν τις γνώσεις, τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού (Shulman, 1987· 

Fenstermacher, 1988). Η διαδικασία της επικοινωνίας αρχίζει µε τη διαµόρφωση εκ µέρους του 

εκπαιδευτικού ή του µαθητή ενός µηνύµατος προς µετάδοση. Ο εκπαιδευτικός, ως υπεύθυνος για 

την ποιότητα της επικοινωνίας, λαµβάνοντας υπόψη του τους αντικειµενικούς σκοπούς και το 

περιεχόµενο της διδασκαλίας, επεξεργάζεται τις πληροφορίες που κατέχει, καταστρώνει ένα σχέδιο 

δράσης και δίνει στο µήνυµα µια συγκεκριµένη µορφή, το κωδικοποιεί (Shulman, 1987). Η 

κωδικοποίηση είναι ο µετασχηµατισµός που οδηγεί το µήνυµα από τη βαθιά δοµή του στην τελική 
µορφή, στην επιφανειακή δοµή, όπως δηλαδή το εκφέρει ο εκπαιδευτικός. Η κωδικοποίηση 

συµβαίνει και διαµορφώνεται στη σκέψη του εκπαιδευτικού (Θεοφιλίδης, 1997). 
Κατά την κωδικοποίηση ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφασίσει ποια µορφή πρέπει να πάρει το 

µήνυµα που θέλει να µεταδώσει, ώστε να γίνει κατανοητό και να αποκωδικοποιηθεί σωστά από τον 

µαθητή. Επίσης, αποφασίζει ποια σύµβολα ή συνδυασµούς συµβόλων θα επιλέξει, έτσι ώστε το 

µήνυµα να έχει τέτοια τελική µορφή, που θα επιτρέπει στον µαθητή να το αποκωδικοποιήσει όπως 

ακριβώς το εννοεί ο εκπαιδευτικός. Αυτό σηµαίνει, ότι ο εκπαιδευτικός έχει την ικανότητα σωστής 

και πολλαπλής κωδικοποίησης (Ανδρεόπουλος, 1984), την έµπνευση και τη δηµιουργικότητα να 
επινοεί τρόπους κωδικοποίησης που βοηθούν την κατανόηση και αποκωδικοποίηση του µηνύµατος. 
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Ένα δεδοµένο που πρέπει να λαµβάνει ο εκπαιδευτικός κατά την κωδικοποίηση, είναι ποιοι θα 

λάβουν το µήνυµα του. ∆ηλαδή θα πρέπει να γνωρίζει καλά τους µαθητές του και κυρίως τις 

προηγούµενες εµπειρίες τους και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Θα πρέπει να γνωρίζει τα κίνητρα 

των µαθητών, αν συνειδητοποιούν τις µαθησιακές διαδικασίες και τον ιδιαίτερο τρόπο που 

µαθαίνουν ή που δε µαθαίνουν κάποιες φορές. Αυτή η γνώση αποτελεί τη βάση της κωδικοποίησης 

του µηνύµατος. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο µαθητής αξιοποιεί ό,τι ήδη γνωρίζει, κατανοεί 

τις νέες πληροφορίες και επιτυγχάνει αρµονία προϋπάρχουσας και νέας γνώσης. Έτσι ή επικοινωνία 

γίνεται δυναµική, µεγιστοποιώντας τις προσπάθειες εκπαιδευτικού και µαθητών και αυξάνει την 

αποτελεσµατικότητά της (Κουτσελίνη, Θεοφιλίδης, 1998). 
Το άλλο δεδοµένο που έχει ο εκπαιδευτικός είναι το γνωστικό αντικείµενο που θα διδάξει και 

ο βαθµός γνώσης που έχει γι’ αυτό. Κάθε µήνυµα εντάσσεται σε ένα γνωστικό αντικείµενο και είναι 

αυτονόητο ότι η κωδικοποίηση του µηνύµατος προϋποθέτει την πολύ καλή γνώση του γνωστικού 

αντικειµένου, η οποία επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αντιλαµβάνεται τη δοµή των επιµέρους 

θεµάτων του γνωστικού αντικειµένου, να παρέχει πλήρεις πληροφορίες και διαυγείς εξηγήσεις, να 

επινοεί παραδείγµατα, όλα αυτά συµβάλουν στην κωδικοποίηση του µηνύµατος. Γενικά, η πολύ 

καλή γνώση βοηθά να κωδικοποιεί ο εκπαιδευτικός σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

συγκεκριµένων µαθητών που έχει στην τάξη του τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η κωδικοποίηση 

δεν σταµατά ποτέ και στοχεύει στον υψηλότερο βαθµό ορθής αποκωδικοποίησης (Koutselini, 1997). 

2.2. Μετάδοση 

Η κωδικοποίηση που δεν παρουσιάζει ελλείψεις συµπληρώνεται από την αποτελεσµατική 

µετάδοση. Η µετάδοση του µηνύµατος γίνεται µε λεκτικές ή µη λεκτικές συµπεριφορές. Για να 

µεταδώσει ο εκπαιδευτικός λεκτικά ένα µήνυµα θα πρέπει να έχει επάρκεια στον προφορικό λόγο 

δηλαδή να είναι ικανός στη χρήση του λεξιλογίου, της γραµµατικής, του συντακτικού, των 

συµβόλων της γλώσσας και να µιλά µε καθαρή άρθρωση και σωστή προφορά (Ανδρεόπουλος, 1984· 

Θεοφιλίδης, 1997). 
Παράλληλα µε τη µετάδοση του λεκτικού µηνύµατος ο εκπαιδευτικός µεταδίδει και 

εκφραστικά µηνύµατα µέσω µη λεκτικών συµπεριφορών. Τέτοια µηνύµατα µεταδίδονται µε τις 

κινήσεις και στάσεις του σώµατος, τις εκφράσεις του προσώπου, τα νεύµατα, το βλέµµα, τις 

χειρονοµίες, την εµφάνιση, τα µη λεκτικά στοιχεία του λόγου (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1997). Τα µη 

λεκτικά µηνύµατα αποτελούν το ένα τρίτο του όγκου των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται στην 

επικοινωνιακή διαδικασία και τα δύο τρίτα του περιεχοµένου κάθε µηνύµατος µεταφέρονται µέσω 

των εκφράσεων του προσώπου, των κινήσεων του σώµατος κ.λπ. (Ζαβλανός, 2003). Αυτά τα 

µηνύµατα µεταδίδουν συγκεκριµένες πληροφορίες, φανερώνουν ή προκαλούν την προσοχή των 

αλληλεπιδρούντων προσώπων και γενικά διασαφηνίζουν, επεξηγούν τα λεκτικά µηνύµατα.  
Συχνά ο εκπαιδευτικός νιώθει µια σχετική ένταση µε τις ερωτήσεις των µαθητών, γιατί αυτές 

συχνά δηλώνουν τις ασάφειες και τα λάθη του εκπαιδευτικού κατά τη µετάδοση του µηνύµατος 

(Θεοφιλίδης, 1997). Αν το επικοινωνιακό κλίµα βασίζεται στον αµοιβαίο σεβασµό, στην αποδοχή 

και τη συνεργασία, ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τα λάθη, τα αποδέχεται, προσπαθεί να τα διορθώσει, 

σεβόµενος και τον εαυτό του αλλά και τις ανάγκες των µαθητών του. Η µετάδοση του µηνύµατος 

µπορεί να αποβεί καταστρεπτική ή εποικοδοµητική στη σχέση εκπαιδευτικού-µαθητή, αλλά και αυτή 

καθεαυτή η σχέση εκπαιδευτικού-µαθητή επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα µετάδοσης του 

µηνύµατος. ∆ιδασκαλία χωρίς επικοινωνία είναι αδύνατη, έτσι από τη στιγµή που ο εκπαιδευτικός 

επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµατικής επικοινωνίας κατά τη µετάδοση του µηνύµατος θα πρέπει 

(Θεοφιλίδης, 1997· Κουτσελίνη, Θεοφιλίδης, 1998): 

• να δίνει προσωπικό τόνο στο µήνυµα 
• να φροντίζει να είναι σαφές και ολοκληρωµένο 
• να υπάρχει λογική σειρά στην παρουσίαση των µηνυµάτων 
• να παρουσιάζει συµπεράσµατα 
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• να εναρµονίζει τη λεκτική και µη λεκτική του συµπεριφορά 
• να το κωδικοποιεί έτσι ώστε να είναι κατανοητό 
• να παρέχει ανατροφοδότηση για την αποτελεσµατική αποκωδικοποίηση του µηνύµατος 
• να έχει αξιόπιστες γνώσεις του αντικειµένου και να αποδέχονται αυτή την αξιοπιστία οι 

µαθητές 
• να έχει οπτική επαφή µε όλη την τάξη 
• να δίνει ευκαιρίες για ερωτήσεις 
• να έχει υποµονή 
• να επιβεβαιώνει ότι έγινε η λήψη του µηνύµατος απ’ όλους τους µαθητές 

Η µετάδοση του µηνύµατος είναι αποτελεσµατική, όταν ο εκπαιδευτικός µεταδίδει το µήνυµα 

ακριβώς όπως το έχει διαµορφώσει στη σκέψη του κατά την κωδικοποίηση και είναι ανάγκη αυτό να 

το επιτυγχάνει εύκολα και σε σύντοµο χρόνο. Για να επιτευχθεί µια τέτοια µετάδοση είναι αναγκαία 

η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

2.3. Αποκωδικοποίηση 

Η συνεχής πορεία της κωδικοποίησης υπαγορεύεται από τον βαθµό ορθής αποκωδικοποίησης. 

Η προηγούµενη εµπειρία και οι προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών αποτελούν τη βάση της 

αποκωδικοποίησης, παράλληλα όµως είναι και ουσιαστικής σηµασίας για την αποκωδικοποίηση του 

µηνύµατος (Sperber, Wilson, 1986). Οι µαθητές συµψηφίζουν την προϋπάρχουσα µε τη νέα γνώση 

και αποκτούν δυνατότητες εξέλιξης των επικοινωνιακών ανταλλαγών. Ο µαθητής κατά τη διάρκεια 

της επικοινωνίας χρησιµοποιεί, αξιοποιεί τις γνώσεις που κατέχει και κατανοεί τα νέα µηνύµατα, 

ενώ συγχρόνως τα εναρµονίζει µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις του. Σύµφωνα µ’ αυτή την άποψη η 

επικοινωνιακή διαδικασία είναι δυναµική, όπου εκπαιδευτικός και µαθητής µεγιστοποιούν τις 

προσπάθειες ορθής αποκωδικοποίησης, επαυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας 

(Θεοφιλίδης, 1997). 
Για να αποκωδικοποιήσει ο µαθητής το µήνυµα, θα πρέπει να µπορεί να το ελέγχει 

λεπτοµερειακά, να ξεκαθαρίζει και να αποκωδικοποιεί τη σύνθεση των επιµέρους σηµείων του, ώστε 

να το καταλαβαίνει στην κάθε του λεπτοµέρεια. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να διαθέτει µια 

δεξιότητα απαραίτητη για τα άτοµα που επιχειρούν την ανταλλαγή µηνυµάτων: τη δεξιότητα της 

ακρόασης. Η ακρόαση χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια, ικανότητα και ενεργητική συµµετοχή, 

θεωρείται δε αυτονόητο, ότι για να την κατακτήσει ο µαθητής θα πρέπει να τη διαθέτει ο 

εκπαιδευτικός. Για να επιτύχει την κατανόηση του µηνύµατος ο εκάστοτε δέκτης, είτε µαθητής είναι 

είτε εκπαιδευτικός, κατά την αλληλεπίδραση µεταξύ των άλλων θα πρέπει να κατέχει τις ακόλουθες 

δεξιότητες αποτελεσµατικής ακρόασης (Morse, Ivey, 1996): 

• Να επικεντρώνει την προσοχή του στη σκέψη του ποµπού και να διατηρεί οπτική επαφή µ’ 

αυτόν.  
• Να παρακολουθεί τον συνοµιλητή σιωπηλά χωρίς παρεµβάσεις, αλλά παράλληλα να 

µεταδίδει το µήνυµα ότι τον παρακολουθεί. Ο ποµπός για να συνεχίσει πρέπει να πάρει το 

µήνυµα ότι ο δέκτης είναι «µαζί του». 
• Να επιδιώκει οι απαντήσεις να είναι ανοικτές, εφόσον αντανακλούν τα συναισθήµατα των 

µαθητών και τις συνθήκες µάθησης, σε αντίθεση µε τις κλειστές που δεν υποβοηθούν τη 

συνέχιση της αλληλεπίδρασης. 
• Να προ(σ)καλεί να γίνει επέκταση πάνω στο θέµα συζήτησης και από τον ίδιο τον 

συνοµιλητή, αλλά και από τους υπόλοιπους που ακούν τη συνοµιλία. Αυτή η πρό(σ)κληση 

βοηθά να γίνει καλύτερη αποσαφήνιση του θέµατος, αλλά και να επιτευχθεί καλύτερη 

κατανόηση. 
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• Να παραφράζει τα µηνύµατα και τα συναισθήµατα του οµιλητή, δεξιότητα που θεωρείται η 

δυσκολότερη και εφόσον κατακτηθεί, είναι πιο βοηθητική από τη σιωπηλή παρακολούθηση 

και κάνει την ακρόαση ενεργητική διαδικασία. 

Καθοριστικός παράγοντας στην ορθή αποκωδικοποίηση, από τη στιγµή που έχουν επιτευχθεί 

αποτελεσµατικά η κωδικοποίηση και η µετάδοση του µηνύµατος, είναι η αποτελεσµατική ακρόαση, 

ο µαθητής δηλαδή να έχει θετική διάθεση και γνώµη για τα µηνύµατα που λαµβάνει, να τον 

ενδιαφέρει να τα αποκωδικοποιήσει ορθά. Από τη στιγµή που επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική 

ακρόαση, ελευθερώνεται και διδακτικός χρόνος διδασκαλίας (Ζαβλανός, 2003). Η αποτελεσµατική 

ακρόαση οδηγεί τους µαθητές να µειώσουν τα αρνητικά συναισθήµατα που έχουν για το µάθηµα ή 

τον εκπαιδευτικό, τους διευκολύνει να κατανοούν τις συµπεριφορές τους και τους προ(σ)καλεί να 

συµµετέχουν στη συζήτηση, να εκφράζουν τις ιδέες τους χωρίς να φοβούνται την απόρριψη. Αν ο 

εκπαιδευτικός τους ακούει, τότε οι µαθητές επιθυµούν να διδαχτούν, να δεχτούν µηνύµατα, να τα 

κατανοήσουν, να µεταδώσουν µηνύµατα, διαµορφώνοντας τις συµπεριφορές τους, µαθαίνοντας. 

2.4. Ανατροφοδότηση 

Το σύστηµα εκπαιδευτικός-µαθητής θα πρέπει να ανατροφοδοτείται µε πληροφορίες για την 

πρόοδο της επικοινωνίας του κατά τη διάρκειά της, πληροφορίες τέτοιες που να διευκολύνουν τον 

εκπαιδευτικό και τον µαθητή να επιτύχουν τον στόχο τους, να επικοινωνήσουν αποτελεσµατικότερα 

(Winkin, 1993). Λαµβάνοντας τις ανατροφοδοτικές πληροφορίες ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τον 

εαυτό του, διαπιστώνει τι ήταν αποτελεσµατικό στην κωδικοποίησή του ή τι πρέπει να 

διαφοροποιηθεί. Λαµβάνοντας ανατροφοδοτικές πληροφορίες ο µαθητής, κρίνει τι ο ίδιος 

αποκωδικοποίησε επιτυχηµένα ή όχι, και αυτοαξιολογούµενος αναθεωρεί, αµφισβητεί, 

επανατοποθετεί βάσεις για µια νέα πιο αποτελεσµατική αποκωδικοποίηση (Θεοφιλίδης, 1997). 

Γενικότερα, η ανατροφοδότηση παρέχει ενηµέρωση στα άτοµα για την αποτελεσµατικότητα των 

ενεργειών τους. Επίσης παρέχει παρώθηση και ευκαιρία για βελτίωση των ενεργειών και παράλληλα 

δίνει πληροφορίες για τη διόρθωση των λαθών. 
Επισημαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός, ως ποµπός, χρησιµοποιώντας προγραµµατισµένες 

στρατηγικές ανατροφοδότησης, υποχρεούται να βεβαιώνεται για την ορθή λήψη των µηνυµάτων, 

συµπεριφορών, που εκπέµπει. Τέτοιες στρατηγικές είναι (Morse, Ivey, 1996): 

• Να περιµένει µερικά δευτερόλεπτα µετά την υποβολή ερώτησης, δείχνοντας ότι αναµένει την 

απόκριση των µαθητών και να δίνει το περιθώριο χρόνου, ανάλογαµε την ερώτηση, να 

διαµορφώνουν την απάντησή τους, όσο περισσότεροι µαθητές γίνεται. 
• Να χρησιµοποιεί διερευνητικές ερωτήσεις, ζητώντας διευκρινήσεις ή αναζητώντας 

πληρέστερη κατανόηση. 
• Να παραφράζει τα λόγια των µαθητών, παρεµβαίνοντας, όταν και όπου κρίνει ότι υπάρχει 

ανάγκη. 
• Να ενεργεί παραδειγµατικά και ως δέκτης, δίνοντας την ευκαιρία στους µαθητές να 

εφαρµόσουν τις ίδιες στρατηγικές ανατροφοδότησης στον ίδιο κατά την εναλλαγή ρόλων. 

Οι ανατροφοδοτικές πληροφορίες που παρέχονται στο µαθητή θα πρέπει να είναι συνεχείς και 

περιγραφικές, συχνές και συστηµατικές, σαφείς και αληθινές (Ματσαγγούρας, 1998). Θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και να απευθύνονται στα µηνύµατα, συµπεριφορές, του 

µαθητή και όχι στον µαθητή ως άτοµο. Επίσης δε θα πρέπει να παίρνουν τη µορφή βαθµών, αλλά να 

είναι ποιοτικές και εξατοµικευµένες, οδηγώντας τον µαθητή στην αυτοβελτίωση και αποτρέποντάς 

τον να συγκρίνει τον εαυτό του µε τους συµµαθητές του (∆ηµητρόπουλος, 1989· Τσακαλίδης, 1995).  
Υποστηρίζεται, ότι η αξιολόγηση του µαθητή συµβάλλει στην ανατροφοδότησή του 

(Κασσωτάκης, 1998), καθώς τον πληροφορεί για την πορεία µάθησής του, τα αποτελέσµατα των 

προσπαθειών του. Συγχρόνως του επισηµαίνει τις ικανότητές του για να µπορεί να τις αξιοποιήσει, 

τις πηγές δυσκολιών κατανόησης και τα κενά που πρέπει να καλυφθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
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ο µαθητής να συνδέει την προσωπική του προσπάθεια µε το αποτέλεσµα, έχοντας την πεποίθηση ότι 

ελέγχει την πραγµατικότητα, να µαθαίνει τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής των 

προγραµµατισµένων ενεργειών που λαµβάνουν χώρα στην τάξη (Ματσαγγούρας, 1998). Ο 

∆ηµητρόπουλος (1989:17) τονίζει: «Η λειτουργία της αξιολόγησης[…]δε θα είχε λόγο ύπαρξης, αν δεν 

ακολουθούσε η λειτουργία της ανατροφοδότησης».  

2.5. Θόρυβος 

Ο όρος «θόρυβος» µεταφορικά υπονοεί τα διάφορα εµπόδια που προκύπτουν κατά την 

αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-µαθητή, τα οποία δηµιουργούν εµπόδια στην επικοινωνία, άρα και 

στη διδασκαλία (Θεοφιλίδης, 1997· Ζαβλανός, 2003· Πασιαρδής, 2004). Σκοπός του εκπαιδευτικού 

κατά την αλληλεπίδρασή του µε τον µαθητή πρέπει να είναι η µείωση του «θορύβου», η µείωση των 

εµποδίων που προκύπτουν ή ενυπάρχουν, κατά την ανταλλαγή µηνυµάτων, συµπεριφορών, 

εκπαιδευτικού και µαθητή. Εµπόδια κατά την επικοινωνιακή διαδικασία µπορεί να προκύπτουν εκ 

µέρους του εκπαιδευτικού ή/και εκ µέρους του µαθητή, καθώς εναλλάσσονται στους ρόλους 

ποµπού-δέκτη. Αυτά τα εµπόδια είναι (Fontana, 1996· Θεοφιλίδης, 1997· Πασιαρδής, 2004): 

• Φυσικά εµπόδια, όπως είναι η µεγάλη απόσταση µεταξύ ποµπού και δέκτη, η λανθασµένη 

άρθρωση και προφορά, η αδυναµία χρήσης κατάλληλου λεξιλογίου, η µετάδοση µεγάλης 

ποσότητας πληροφοριών. 
• Εµπόδια εξαιτίας της κουλτούρας ποµπού και δέκτη, όπως είναι οι διαφορές στη γλώσσα, 

στις αξίες, στις πεποιθήσεις, που συχνά µπορούν να δηµιουργήσουν και σηµασιολογικά 

εµπόδια, όπως είναι η λανθασµένη µετάφραση της σηµασίας των λεκτικών µηνυµάτων. 
• Εµπόδια εξαιτίας της σύγκρουσης µηνυµάτων µεταξύ λεκτικής και µη λεκτικής 

επικοινωνίας. Σ’ αυτή την περίπτωση ο ποµπός µεταδίδει άλλο µήνυµα µε τη λεκτική του 

συµπεριφορά και άλλο µε τη γλώσσα του σώµατος. 
• Εµπόδια κατά την επικοινωνιακή διαδικασία. Κάθε στοιχείο της επικοινωνίας, αν δεν πληροί 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις, είναι εν δυνάµει εµπόδιο, δηµιουργεί θόρυβο. Για παράδειγµα, 

αν ο εκπαιδευτικός δεν κωδικοποιήσει ορθά το µήνυµα, αυτό δεν θα γίνει κατανοητό, άρα η 

αποκωδικοποίηση εµποδίζεται. 
• Εµπόδια εξαιτίας προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως η τάση που έχει ο δέκτης να αξιολογεί 

ή να κρίνει τα µηνύµατα του ποµπού, καθώς επίσης και η τάση του δέκτη να µην 

«ακροάζεται» τον ποµπό µε αποτέλεσµα να µην κατανοεί το µήνυµα. «Η καλή ακρόαση 

µειώνει την επιθετικότητα και την άµυνα του άλλου και βελτιώνει τη διαδικασία της αντίληψης» 

(Ζαβλανός, 2003:211). 

Είναι φανερό ότι ο εκπαιδευτικός, ως ποµπός, γίνεται πολλές φορές πηγή «θορύβου», εφόσον 

συχνά τα µηνύµατά του εµποδίζουν την αποτελεσµατική επικοινωνία, άρα την αποτελεσµατική 

διδασκαλία. Μηνύµατα του εκπαιδευτικού που εµπεριέχουν διαταγές, απειλές, παραινέσεις 

δεοντολογικές και ηθικές, µοµφές, αποδοκιµασίες, συµπάθεια, ειρωνεία, σαρκασµό, έχουν ως 

αποτέλεσµα ο µαθητής να µην στρέφει την προσοχή του στην ουσία του µηνύµατος, αλλά στο ύφος 

και στο έµµεσο µήνυµα του εκπαιδευτικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο µαθητής να απέχει από τη 

συζήτηση, να κρατά αµυντική στάση, να διαφωνεί, να θυµώνει, να αισθάνεται κατώτερος και 

ανεπαρκής, να αισθάνεται ότι δεν τον καταλαβαίνουν, ότι δεν είναι αποδεκτός, ότι ενοχλεί τους γύρω 

του, ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτόν (Fontana, 1996).  

3. Συμπεράσματα 

Η επικοινωνία ανήκει σε όλους και σε κανέναν. Επειδή τα άτοµα αφιερώνουν πολύ χρόνο να 

µιλούν και να ακούν, η επικοινωνία θεωρείται δεδοµένη. Ο καθένας προσλαµβάνει γνώµες ειδικών 

και διαγιγνώσκει επικοινωνιακά προβλήµατα και υπαγορεύει θεραπείες. ∆υστυχώς, όµως, επειδή η 

επικοινωνία είναι πολύπλοκη και περίπλοκη, αυτές οι απλές συνταγές συχνά αποτυγχάνουν. Για τον 
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λόγο αυτόν η επικοινωνία δεν ανήκει σε κανέναν. Εκπαιδευτικοί και µαθητές µιλούν, ακούν, 

σιωπούν και συχνά δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο (Ανδρεαδάκης, Ξανθάκου, Καδιανάκη, 

2006).  
Από τη στιγµή που η επικοινωνία είναι αναπόφευκτη, οποιαδήποτε συµπεριφορά 

εκπαιδευτικού και µαθητή µεταδίδει ένα µήνυµα. Κατά την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ 

εκπαιδευτικού και µαθητή δεν είναι δυνατόν να υπάρξει έλεγχος των µηνυµάτων τα οποία αφορούν 

αυτούς που βρίσκονται ο ένας στο άµεσο περιβάλλον του άλλου. Κατά συνέπεια επιλογή στην 

επικοινωνία εκπαιδευτικού και µαθητή δεν υπάρχει, υπάρχει επιλογή στο είδος και στην ποιότητά 

της. Η ποιότητα της επικοινωνίας κρίνεται ότι είναι η βάση για την επιτυχή λειτουργία του σχολείου. 

Ως βασικοί υπεύθυνοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί και η επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών 

και µαθητών παίρνει διάφορους χαρακτηρισµούς: «καλή ή κακή», «θετική ή αρνητική», «ποιοτική ή 

µη ποιοτική». Ο εκπαιδευτικός επιλέγει και αναλαµβάνει την ευθύνη της επικοινωνίας µε τους 

µαθητές του, στηριζόµενος στις επικοινωνιακές δεξιότητες που διαθέτει, στοχεύοντας στην ποιότητα 

της επικοινωνίας µε σκοπό να επιτευχθεί αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ ποµπού και δέκτη. 

Ποιότητα στην επικοινωνία σηµαίνει (Ζαβλανός, 2003): 

• βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των συναντήσεων των εµπλεκοµένων δηλαδή των 

προϊσταµένων, των συµβούλων, των διευθυντών, των εκπαιδευτικών, των µαθητών, των 

γονέων κ.λπ. 
• βελτίωση στην ποιότητα των πληροφοριών που λαµβάνουν οι εµπλεκόµενοι 
• αποφυγή των συγκρούσεων µεταξύ των εµπλεκοµένων 
• εξάλειψη της έλλειψης εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατικών φορέων, των διευθυντών, των 

εκπαιδευτικών, των µαθητών, των γονέων 
• ότι κάθε άτοµο έχει την ικανότητα να ακούει και να δέχεται ανατροφοδότηση 
• ότι οι µαθητές παρακολουθούνται και συµµετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία διδασκαλίας-

µάθησης 

Παρατηρείται ότι, παρόλο που τονίζεται η σύνδεση εκπαιδευτικού-µαθητή, η ποιότητα δεν 

εξαρτάται µόνο από τον εκπαιδευτικό, εφόσον ο όρος «εµπλεκόµενοι» περιλαµβάνει και αυτούς που 

εκπροσωπούν την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική αλλά και το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου. 

Η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται στις επικοινωνιακές σχέσεις που αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός 

µέσα από τις αλληλεπιδράσεις του στην τάξη. Η µονόδροµη επικοινωνία µέσω επίσηµων καναλιών 

µε δέκτη τον εκπαιδευτικό δεν αποτελεί θέµα της συγκεκριµένης µελέτης. 
Οι αλληλεπιδράσεις, οι ανταλλαγές µηνυµάτων, µεταξύ των µαθητών και µεταξύ του κάθε 

µαθητή και του εκπαιδευτικού την ώρα της διδασκαλίας επηρεάζουν αφενός την επίδοση των 

µαθητών και αφετέρου την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας. Από τη στιγµή που επικοινωνώ 

σηµαίνει συµπεριφέροµαι και η διδασκαλία σε µια τάξη είναι αµφίδροµη επικοινωνία, τότε θα 

µπορούσε να ειπωθεί ότι η διδασκαλία είναι µια ανταλλαγή συµπεριφορών, µε σκοπό να προκαλέσει 

αλλαγή στη συµπεριφορά αυτών που η μάθηση είναι δικαίωμά τους. 
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

Μαράκη Ελένη 
Δρ. Επιστημών της Αγωγής 

Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Ηρακλείου 

Περίληψη 

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με τους ειδικούς, με σκοπό να 

βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους και κατά συνέπεια 

τη συμπεριφορά του. Τα παιδιά συνήθως δε μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα μόνα τους. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται παράλληλη βοήθεια προς τους γονείς. 
Η εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη της αναγκαιότητας της συμβουλευτικής σε γονείς παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, μέσα από τη διερεύνηση των στάσεων, των 

αντιλήψεων και των απόψεων των γονέων για το θεσμό της Συμβουλευτικής. 
Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η αναγκαιότητα των σχολών γονέων ως προς τη 

γενικότερη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων των γονέων που τις ακολουθούν. 
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Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας μας επιβεβαιώνουν τα υπάρχοντα στοιχεία τόσο για 

τη συμβουλευτική διαδικασία, όσο και για τα οφέλη και τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή του 

θεσμού στο οικογενειακό πλαίσιο. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Συμβουλευτική, σύμβουλος οικογένειας, γονείς. 
 

1. Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και η πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει και τη 

σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μαθητικού «μωσαϊκού» στο 

χώρο της εκπαίδευσης (Erikson, 1950).  
Προβλήματα που προϋπήρχαν σε αρκετούς τομείς, όπως η προσωπική ανάπτυξη και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις, εντείνονται υπό τις νέες συνθήκες και η ανάγκη για συστηματική παροχή 

βοήθειας στους μαθητές προβάλλει επιτακτικότερη (Thoresen, 1976). 
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης στην ελληνική 

εκπαίδευση μέσα από τις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών και στη διερεύνηση των απόψεών τους 

για το θεσμό της Συμβουλευτικής - Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής και για το ρόλο των 

εκπαιδευτικών ως λειτουργών συμβουλευτικής στα σχολεία (McLeod, 2005).  
Ειδικότερα, παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας, μέσω της οποίας εξετάστηκαν οι αντιλήψεις 

των γονέων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής στο 

χώρο αυτό και στους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές. 
Σημασία δόθηκε στη μελέτη της αναγκαιότητας της συμβουλευτικής σε γονείς παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, μέσα από τη διερεύνηση των στάσεων, των 

αντιλήψεων και των απόψεων των γονέων για το θεσμό της Συμβουλευτικής Αρχοντάκη, Φιλίππου, 

2003). 
Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν στοιχεία για τη συμβουλευτική διαδικασία, τα οφέλη και 

τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή του θεσμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Προκρίνουν ως 

καταλληλότερο για τη Σχολική Συμβουλευτική τον ειδικευμένο εκπαιδευτικό με την εποπτεία του 

συμβούλου και τονίζουν την ανάγκη για περισσότερη συμβουλευτική υποστήριξη στους 

παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές, κυρίως, λόγω των 

προβλημάτων ένταξης και προσαρμογής τους σε ένα πολιτισμικά διαφορετικό περιβάλλον (Γιώτσα, 

2007). 
Oι ανάγκες και oι απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα 

της Συμβουλευτικής διαδικασίας σε ατομικό ή/ και ομαδικό επίπεδο. Σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

ο εργασιακός χώρος, τα σχολικά πλαίσια, τα οικογενειακά συστήματα, τα θέματα ανεργίας, τα 

θέματα μεταναστών, δημιουργούνται κρίσεις και δυσκολίες που απαιτούν την ανάπτυξη και 

εφαρμογή της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Η ανατροφή των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία 

φαίνεται να μην είναι εύκολη υπόθεση, αρκετά συχνά και για πολλούς γονείς. Οι ρυθμοί της ζωής, 

οι πιέσεις του σχολικού περιβάλλοντος, η έλλειψη χρόνου ή ακόμα και τα απρόβλεπτα γεγονότα ζωής 

μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες και να κάνουν κάθε γονιό να νιώσει αβοήθητος στο δύσκολο 

ρόλο του (Γιώτσα, Ζεργιώτης, 2010). 
Η Συμβουλευτική Γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με έναν ειδικό, με σκοπό να 

βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους και κατά συνέπεια 

η συμπεριφορά του. Τα παιδιά συνήθως δε μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα μόνα τους. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται παράλληλη βοήθεια προς τους γονείς. Σε ηπιότερες περιπτώσεις, 

είναι πιθανόν να αρκεί η συμβουλευτική γονέων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Για να 

αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά οι ανάγκες αυτές των παιδιών, θα πρέπει οι γονείς να γνωρίζουν 

τρόπους καλύτερης προσέγγισης και επικοινωνίας μαζί τους. Αν οι γονείς δημιουργήσουν καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις με τα παιδιά τους, βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και 
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τον αλληλοσεβασμό, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και ως «σύμβουλοι» γι' αυτό 

(Δημητρόπουλος, & Μπακατσή, 1996). 
Η συμβουλευτική μπορεί να φανεί χρήσιμη στους γονείς βοηθώντας τους να αποδεχτούν το 

παιδί τους και να το στηρίξουν σε μια δύσκολη φάση, δίνοντας έμφαση και σε άλλες πλευρές της 

προσωπικότητας και της ζωής του. Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα έχουν συχνά χαμηλή 

αυτοεκτίμηση η οποία επηρεάζει αρνητικά τόσο τις σχέσεις με τους άλλους όσο και τη μαθησιακή 

τους επίδοση (Κόκκος, 2007, 2007b).  

2.Οι στόχοι της Συμβουλευτικής 

Βασικός στόχος της Συμβουλευτικής θεωρείται η εξασφάλιση των απαραίτητων 

προϋποθέσεων που θα βοηθήσουν τα άτομα/συμβουλευόμενους, να φτάσουν σε ένα επίπεδο 

αυτονομίας και μεγαλύτερης αυτογνωσίας, ώστε να πετύχουν μια εκούσια εποικοδομητική αλλαγή 

της προσωπικότητάς τους. «Η αλλαγή αυτή στο άτομο μπορεί να αφορά τη συμπεριφορά του, τον 

τρόπο σκέψης του ή μια συνολική αναδόμηση των εσωτερικών νοηματικών και συναισθηματικών 

σχημάτων του», με αποτέλεσμα τη μείωση της εσωτερικής σύγκρουσης και τη χρησιμοποίηση όλο 

και περισσότερης ενέργειας για τη συγκρότηση και καλυτέρευση της ζωής τους (Κρίβας, 2008).  
Η Συμβουλευτική υποδηλώνει στήριξη στους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους να 

σκέφτεται πιο θετικά και για τους ίδιους και τις ικανότητές τους, αλλά και για τις αντίξοες συνθήκες 

των προβλημάτων που καλούνται ν' αντιμετωπίσουν (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001 ·Μπρούζος & 

Ράπτη, 2001). Τα προβλήματα του ατόμου μπορούν να έχουν σχέση με το κοινωνικό του περιβάλλον 

και ιδιαίτερα μ ε τους «σημαντικούς άλλους», όπου «σημαντικοί άλλοι» θεωρούνται οι γονείς, οι 

φίλοι, οι εκπαιδευτικοί και όσοι είναι δυνατόν να ασκήσουν άμεση επίδραση στο άτομο (Κρίβας, 

2008).  
Επίσης, βασικός στόχος, κατά την πορεία της Συμβουλευτικής, είναι να αναπτυχθεί ένα 

συναισθηματικό κλίμα που θα βοηθήσει το άτομο στην ανάπτυξη του. 
Η Συμβουλευτική ορίζεται πολύ συχνά ως μία σχέση, μέσω της οποίας οι σύμβουλοι βοηθούν 

τους πελάτες τους να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να ζήσουν πιο εποικοδομητικά, 

αναπτύσσοντας την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους μόνοι τους (Χουρδάκη, 

2000).  
Ειδικότερα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι Δημητρόπουλος και Μπακατσή (1996), 

υποστηρίζουν ότι οι στόχοι της Συμβουλευτικής πρέπει να επικεντρώνονται στη σταδιακή ατομική 

ανάπτυξη του παιδιού, στην κοινωνική προσαρμογή του, στη διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν 

πληρέστερης αυτογνωσίας, θετικότερης αυτοαντίληψης και στάσης προς τη ζωή και τον κόσμο, στην 

ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ζωής και στην ωρίμανση.  
Οι στόχοι της Συμβουλευτικής μέσα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οφείλουν, επίσης, να 

είναι εναρμονισμένοι με τις αναπτυξιακές ανάγκες, δυνατότητες και προβλήματα των μαθητών αυτής 

της περιόδου, τις αρχές και τους ευρύτερους σκοπούς του σχολείου, τις σύγχρονες ιδεολογικές 

προσεγγίσεις του θεσμού και τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες (Αγγελόπουλος, Πολυδώρου & 

Πολυδώρου, 2006).  

3.Οι βασικές αρχές της Συμβουλευτικής 

Στις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής τονίζεται κύρια ότι ο κάθε άνθρωπος, χωρίς καμιά 

διάκριση, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με αξία, γίνεται αποδεκτός με σεβασμό, εκτίμηση και 

κατανόηση, θεωρείται ικανός να κρίνει και να αποφασίζει για την τύχη του, αντιμετωπίζεται με 

πνεύμα ισοτιμίας, αναγνωρίζεται η ορθότητα της υποκειμενικής του άποψης (Κλεφταράς, 2009). 

Έτσι, αναφορικά με την αποδοχή της διαφορετικότητας, οι ανθρωποκεντρικές αρχές της 

συμβουλευτικής, για να έχουν αποτελεσματική επίδραση στη νοοτροπία των ανθρώπων και να 

καλλιεργούν αντιστάσεις ενάντια στις προτροπές για διαχωρισμούς μεταξύ τους, πρέπει να 

περιλαμβάνουν ως απαραίτητες προϋποθέσεις την αποδοχή, το σεβασμό και τα δικαιώματα του 

άλλου, με μια λέξη, την αμοιβαιότητα και να βασίζονται στην αρχή της «ίσης μεταχείρισης» 
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(Μυλωνά-Καλαβά, 2001). «Η αποδοχή, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη προς τον άλλον δεν μπορούν 

να αναπτυχθούν όταν λειτουργούν μονόπλευρα (Μυλωνά-Καλαβά, 2001).  

4.Πρώτιστο μέλημα του εκπαιδευτικού  

Σύμφωνα με τον C. Rogers οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν το ρόλο του προσώπου που θα 

βοηθήσει τους μαθητές να προοδεύσουν ψυχολογικά, συναισθηματικά και γλωσσικά. Μια 

εποικοδομητική ατμόσφαιρα συζήτησης εκπαιδευτικού - μαθητή διακρίνεται σε 4 στοιχεία: 

• Ο εκπαιδευτικός δείχνει ζεστασιά και ανταποδοτικότητα, εκφράζει ειλικρινές ενδιαφέρον και 

αποδέχεται το μαθητή, ως πρόσωπο. 
• Η συμβουλευτική σχέση χαρακτηρίζεται από αποδοχή και επιτρέπει την έκφραση 

συναισθημάτων. 
• Ο μαθητής είναι ελεύθερος να εκφράσει τα συναισθήματα του. 
• Η συμβουλευτική σχέση είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους πίεση ή εξαναγκασμό (Κόκκος, 

2007: 15). 

Για τον Maslow η ελευθερία της έρευνας και της μάθησης, η εντιμότητα, η ειλικρίνεια και η 

αρμονία στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές αφού η απουσία τους καθιστά αδύνατη 

την ικανοποίηση των βασικών αναγκών (McLeod, 2005).  
Πρώτιστο μέλημα του εκπαιδευτικού είναι να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες των μαθητών, 

ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να λειτουργήσουν σε ανώτερα επίπεδα. Οι μαθητές είναι 

πιο πιθανόν να παρακινηθούν προς την ικανοποίηση των αναγκών τους για εκτίμηση και 

αυτοπραγμάτωση όταν αισθάνονται ότι οι βιολογικές τους ανάγκες είναι πλήρεις και όταν έχουν την 

αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ομάδα.  

5.Η Συμβουλευτική Γονέων στο σχολείο 

• Με ατομικές συναντήσεις 

Οι γονείς σε προκαθορισμένα ραντεβού προσέρχονται στο σχολείο  και συζητούν τους 

προβληματισμούς τους. Ενημερώνονται για την εξέλιξη του παιδιού, όπως αυτή καταγράφεται από 

τον εκπαιδευτικό μέσα στο σχολείο και δέχονται προτάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση απλών 

καθημερινών δυσκολιών στην ανατροφή των παιδιών. Επιπλέον, συζητούνται ειδικότερες δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και δίνονται κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων 

και ταλέντων τους. 

• Με ομαδικές συναντήσεις 

Ορίζεται το θέμα και η ημερομηνία συνάντησης και οι γονείς συμμετέχουν σε μια ομαδική 

συζήτηση με συντονιστή τον εκπαιδευτικό του σχολείου. Οι συναντήσεις αυτές είναι σημαντικές 

καθώς ακούγονται διαφορετικές ιδέες και προβληματισμοί και οι γονείς μέσα από μια 

εποικοδομητική αλληλεπίδραση βρίσκουν λύσεις σε δικές τους δυσκολίες. Το κλίμα στις ομάδες 

αυτές, είναι ευχάριστο, κανείς δεν πιέζεται να μιλήσει εάν δε το επιθυμεί, μπορεί όμως να πάρει πολύ 

χρήσιμες πληροφορίες τόσο από την ειδική ανάλυση ενός θέματος όσο και από το brainstorming (την 

ελεύθερη έκφραση ιδεών) που προκύπτει από τις βιωματικές ασκήσεις και τη συμμετοχή των μελών 

της ομάδας. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι γονείς σε αυτές τις συναντήσεις ώστε να 

προλαμβάνονται τυχόν δυσκολίες και να τους δίνονται προτάσεις (tips) για την απόλαυση του 

γονεϊκού τους ρόλο και την ενίσχυση των ικανοτήτων των παιδιών τους. 
Η συνεργασία σχολείου- οικογένειας είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιτυχημένης σχολικής 

πορείας και προόδου. Όλοι νομίζω οι εκπαιδευτικοί θεωρούμε απαραίτητη τη δημιουργική 

συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους.  
Το έργο έχει ως στόχο να υποστηρίζει τους γονείς στο ρόλο τους, προσφέροντας τους, γνώσεις 

και ευκαιρίες για προβληματισμό και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα που τους απασχολούν. 
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Συγκεκριμένα, μέσω της συστηματικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί 

στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι (Κόκκος, 2007β): 
Σε επίπεδο γνώσεων 

• η βελτίωση των γνώσεων των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και 

άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους 
• η βελτίωση των γνώσεων των γονέων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έγκαιρη διάγνωση 

και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους. 

Σε επίπεδο ικανοτήτων 

• η απόκτηση και η βελτίωση των ικανοτήτων των γονέων έτσι ώστε να μπορούν να 

υποστηρίξουν τα παιδιά τους για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, 

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 

Σε επίπεδο στάσεων 

• η βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στο σπίτι  
• η ουσιαστική επικοινωνία των γονέων με το σχολείο  
• η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και της 

συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για την αποτελεσματικότερη παροχή 

βοήθειας στα παιδιά τους 

6. Οφέλη Συμβουλευτικής Γονέων 

Απευθύνεται στους γονείς που έχουν κοινό σημείο το ενδιαφέρον και την αγάπη προς τα παιδιά 

τους αλλά και τη θέληση να ενισχύσουν την προσωπικότητα των παιδιών τους. 
Η Σχολή Γονέων είναι μια ομάδα γονέων που συζητά με τη βοήθεια εξειδικευμένου 

συντονιστή, θέματα σχετικά με το μεγάλωμα χαρούμενων, ισορροπημένων, υπεύθυνων και 

συγκροτημένων παιδιών. Μια σειρά θεματικών ενοτήτων όπως οι οικογενειακοί κανόνες, η 

οριοθέτηση, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενθάρρυνση, η προσαρμογή, η αυτοεκτίμηση κ.α 

αποτελούν το κέντρο των συναντήσεων και οι γονείς εξοικειώνονται με τη χρήση πρακτικών τρόπων 

εφαρμογής της θεωρίας της ψυχολογίας στην καθημερινότητα τους. 
Σε κάθε συνάντηση υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ανάπτυξη των παιδιών ή 

τη σχέση γονέα- παιδιού. Στην ομάδα αυτή κάθε άτομο μπορεί να παρουσιάσει τις απόψεις του, ν' 

ακούσει τις αντίστοιχες απόψεις των άλλων γονιών καθώς βέβαια και την άποψη του συντονιστή. 

Δίνονται σύγχρονες πληροφορίες πάνω στο εκάστοτε θέμα συνάντησης και μετά ακολουθεί 

συζήτηση με στόχο να βοηθήσει τον γονιό να εφαρμόσει στην καθημερινότητα του τις τεχνικές που 

προτάθηκαν. Η θεματολογία προσδιορίζεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονιών της κάθε ομάδας. 
Μέσα από τις συναντήσεις οι γονείς καταφέρνουν τα εξής: 

• Να αναπτύξουν την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με τα παιδιά τους 
• Να προάγουν τη σωστή διαχείριση των φόβων και των αναστολών στα παιδιά 
• Να αναπτύξουν την έκφραση και τη σωστή διαχείριση των συναισθημάτων τόσο των ίδιων 

όσο και των παιδιών τους 

8 Η έρευνα 

Σκοπός έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων, γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας 

του Δήμου Ηρακλείου, σε σχέση με την αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής γονέων. 
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Ερευνητικά ερωτήματα: 

Ποια θεωρούν οι γονείς τα κυριότερα οφέλη, αλλά και τα αντίστοιχα μειονεκτήματα από την 

εφαρμογή της Συμβουλευτικής Γονέων; 
Ποια θεωρούν οι γονείς ως χαρακτηριστικά για την επιλογή του καταλληλότερου ατόμου για 

τη συμβουλευτική στήριξη των γονέων; 

Δείγμα έρευνας 

Η έρευνα έγινε σε 190 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου 

Ηρακλείου το σχολικό έτος 2020. Η επιλογή τους έγινε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας 

δειγματοληψίας. 

Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων το 

ερωτηματολόγιο. 
Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο συλλογής δεδομένων για 

τους ακόλουθους λόγους: 

• το ερωτηματολόγιο είναι πρόσφορο μέσο συλλογής πληροφοριών για μορφές συμπεριφοράς 

που δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν 
• επιτυγχάνεται η συλλογή πολυπληθών παρατηρήσεων και πληροφοριών σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα 
• είναι λιγότερο δαπανηρό σε χρήμα, χρόνο και κόπο 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS. 

9 Αποτελέσματα 

Προφίλ υποκειμένων 

Το προφίλ των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν το ακόλουθο: 
Φύλο: 57 υποκείμενα ήταν άνδρες και 133 υποκείμενα ήταν γυναίκες. 
Ηλικία : Έως 30 ετών 18 υποκείμενα, 31-40 ετών 50 υποκείμενα, 41 - 50 ετών 99 υποκείμενα 

και άνω των 50 ετών ήταν 23 υποκείμενα. 
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμοι δήλωσαν 107 υποκείμενα, Άγαμοι (εκτός γάμου 

συγκατοίκηση με παιδιά) 39 υποκείμενο και Διαζευγμένοι/Χήροι 44 υποκείμενα. 
Σπουδές: ΑΕΙ/ΤΕΙ 80 υποκείμενα, Τεχνική Εκπαίδευση 92 υποκείμενα, Γυμνάσιο/Λύκειο 

ήταν 18 άτομα. 

Απόψεις υποκειμένων σε σχέση με τη Συμβουλευτική 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των υποκειμένων της έρευνας 73,7% απάντησαν ότι είχαν 

προηγούμενη επαφή με τη Συμβουλευτική μέσα από προσωπικό ενδιαφέρον σε ποσοστό 23,6%, ενώ 

σε ποσοστό 42,9% από σεμινάρια και 33,6% από σπουδές.  
Από τα σημαντικότερα οφέλη της Συμβουλευτικής Γονέων φάνηκε ότι τα υποκείμενα σε 

ποσοστό 29,4% θεωρούν ότι η Συμβουλευτική γονέων μπορεί να αντιμετωπίσει τα οικογενειακά 

προβλήματα, σε ποσοστό 44,7% τις συγκρούσεις μεταξύ παιδιών- γονέων, σε ποσοστό 39,0% τα 

προβλήματα συμπεριφοράς και σε ποσοστό 43,7% το διαζύγιο γονέων. 
Σε σχέση με τους σημαντικότερους παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία της 

Συμβουλευτικής Γονέων φάνηκε ότι τα υποκείμενα σε ποσοστό 56,3% θεωρούν ότι η Συμβουλευτική 

γονέων μπορεί να πετύχει όταν υπάρχει η επιθυμία των γονέων να δεχτούν βοήθεια, σε ποσοστό 

57,3% θεωρούν ότι η Συμβουλευτική γονέων μπορεί να πετύχει όταν υπάρχει η επιθυμία των γονέων 

να αναγνωρίσουν το πρόβλημα, σε ποσοστό 41,6% θεωρούν ότι η Συμβουλευτική γονέων μπορεί να 
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πετύχει όταν υπάρχει η διάθεση των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά τους, σε ποσοστό 51,0% 

θεωρούν ότι η Συμβουλευτική γονέων μπορεί να πετύχει όταν υπάρχει η διάθεση των γονέων να 

δεχτούν παρέμβαση στο έργο τους από ειδικό σύμβουλο και τέλος σε ποσοστό 17,9% θεωρούν ότι η 

Συμβουλευτική γονέων μπορεί να πετύχει όταν υπάρχει η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων ( 

γονείς- παιδιά- εκπαιδευτικοί- σύμβουλος). 
Τέλος, ως σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή της Συμβουλευτικής Γονέων η εικόνα των 

απαντήσεων διαμορφώνεται ως εξής: 

• αναγνώριση του προβλήματος από τους γονείς 7,9% 
• διευκόλυνση του έργου του γονέα 35,3% 
• διάθεση των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά τους 22,1% 
• κλίμα συνεργασίας μεταξύ των γονέων 3,2% 
• κλίμα συνεργασίας μεταξύ παιδιών- γονέων 5,8% 
• ικανοποίηση γονέων επίλυση των προβλημάτων των γονέων 25,8% 

10 Συμπεράσματα 

Από την έρευνα διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι γονείς με μέσο όρο ηλικίας 31-40 και 

μορφωτικό επίπεδο σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ  κρίνουν αναγκαία τη Συμβουλευτική Γονέων στη σχολική 

ηλικία και είχαν προηγούμενη επαφή με τη Συμβουλευτική σε ποσοστό της τάξης του 73,7%. 
Οι γονείς για την συμβουλευτική στήριξη των ιδίων εμπιστεύονται τον σύμβουλο σε 

συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, ενώ αρκετοί πιστεύουν ότι ο ειδικά καταρτισμένος εκπαιδευτικός 

με την εποπτεία ενός συμβούλου είναι αρκετός για το σκοπό αυτό. 
Διαπιστώνουμε ότι οι γονείς είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν την οικογένεια τους μέσω της 

Συμβουλευτικής αλλά χρειάζονται ενημέρωση. Θα ήταν ωφέλιμο να γνωρίζουν τους τρόπους και τα 

οφέλη της συμβουλευτικής, που μπορούν να απευθυνθούν και πώς να κάνουν χρήση της μέσα στην 

ίδια τους την οικογένεια. 
Τέλος, ως σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή της Συμβουλευτικής Γονέων θεωρούν τη 

διευκόλυνση του έργου του γονέα, τη διάθεση των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά τους, το κλίμα 

συνεργασίας μεταξύ των γονέων, το κλίμα συνεργασίας μεταξύ παιδιών- γονέων και τέλος την 

ικανοποίηση γονέων επίλυση των προβλημάτων των γονέων. 
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Περίληψη 

Η εξοικονόμηση χρονικών πόρων αποτελεί, ανέκαθεν, κρίσιμο στοίχημα και ισχυρή πρόκληση 

για την πεπερασμένη ανθρώπινη φύση. Τα Μαθηματικά, χάρις στη διαρκή και ανιδιοτελή 

γενναιοδωρία τους, προσέφεραν σχετικά αποδοτικά αλγοριθμικά εργαλεία, κατορθώνοντας, έτσι, 

όσον αφορά στους υπολογισμούς, να απομειώσουν τους απαιτούμενους πόρους και την υπολογιστική 

πολυπλοκότητα, κατά τον υπολογισμό αριθμητικών παραστάσεων και την επίλυση προβλημάτων. 

Για τις στοιχειώδεις εφαρμογές, η αποδοτικότητα μπορεί να ταυτιστεί με την ταχύτητα, υπό την 

έννοια της εξοικονόμησης χρόνου κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός προβλήματος. Η παρούσα εργασία 

εξετάζει την αποδοτικότητα πολλών απλών αλγόριθμων, μέσω στοιχειωδών παραδειγμάτων, με 

σκοπό την αποσαφήνιση και εσωτερίκευση της έννοιας της πολυπλοκότητας. Η πολυπλοκότητα των 

αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής, του αλγόριθμου του Ευκλείδη, του 

υπολογισμού του xn, του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου και του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη, αλλά 

και του προβλήματος του περιοδεύοντος πωλητή αποτελούν σχετικές μελετώμενες περιπτώσεις. 
 
Λέξεις κλειδιά: Αλγόριθμος, πολυπλοκότητα, αποδοτικότητα, Μαθηματικά 

1. Εισαγωγή 

Το διαχρονικό κυνηγητό του χρόνου υπήρξε έμπνευση για τον άνθρωπο, η οποία τον 

κατεύθυνε, ώστε να δημιουργήσει συσκευές, μεθόδους και αλγόριθμους, με σκοπό τον προσπορισμό 

χρονικών οφελών, μέσω της τεχνητής επιμήκυνσης του χρόνου. Σε αυτόν τον συνεχή, ιδιότυπο και 

άνισο αγώνα του ανθρώπου ενάντια στην πεπερασμένη, ολιγόχρονη φύση του, τα Μαθηματικά 

πρωτοστατούν, εδώ και 5.000 χρόνια, χαρίζοντας, απλόχερα, βραχυτελείς συσκευές, τεχνικές και 

μεθόδους, που διευκολύνουν και «πολλαπλασιάζουν» την ανθρώπινη ζωή. Ειδικά, τα τελευταία 100 

χρόνια τουλάχιστον, οι αλγόριθμοι πιστώνονται και αναδεικνύονται, ως οι πλέον κρίσιμοι και 

αποτελεσματικοί, κατά περίπτωση, γνήσιοι σύμμαχοι του ανθρώπου, με σημαντική συμβολή, στην 

όσο το δυνατό γρηγορότερη εκτέλεση υπολογισμών και επίλυση προβλημάτων.  
Κατά τον Αυστροβρετανό φιλόσοφο Ludwig Wittgenstein, τα Μαθηματικά είναι (καθ’ 

υπερβολήν, ασφαλώς) μόνο αλγόριθμοι (Moore, 2017), είναι μια συλλογή από αλγόριθμους (Boyer, 

1959), δηλαδή μια συλλογή από ακολουθιακές σειρές, που αποτελούνται από καλά ορισμένα, 

πεπερασμένα βήματα (εντολές ή ενέργειες) που μπορεί να επαναλαμβάνονται, οι οποίες 

προσδιορίζουν, αν τηρηθούν σωστά, αποτελεσματικούς τρόπους επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας 

συγκεκριμένης (μηχανιστικής, κατά βάση) διεργασίας. Ένας αλγόριθμος είναι μια «συνταγή» για 

υπολογισμούς (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001), μια διαδικασία, ένας τύπος ή μια φόρμουλα, 

η ενεργοποίηση των οποίων στοχεύει να καταστήσει διαχειρίσιμη την επίλυση ενός προβλήματος.  
Ο αλγόριθμος στα Μαθηματικά είναι η λογική διαδικασία για την επίλυση ενός προβλήματος, 

σύμφωνα με την οποία ακολουθείται σειρά βημάτων και ορισμένος αριθμός κανόνων και οδηγιών, 

μέσω των οποίων, συνήθως, ορίζεται ρητά το σημείο περάτωσης της διαδικασίας. Ωστόσο, υπάρχει 

και ένας δεύτερος σχετικός ορισμός, ο οποίος αναφέρεται στον αλγόριθμο, ως όρο της 

Πληροφορικής. Έτσι, αλγόριθμος για την Πληροφορική Επιστήμη καλείται η διαδοχή λογικών, 

πεπερασμένων αυστηρά καθορισμένων βημάτων, που απαιτούνται για την επίλυση συγκεκριμένου 

προβλήματος, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε γλώσσα κατανοητή από αυτόν (γλώσσα 
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μηχανής) ή σε γλώσσα που χρησιμοποιεί όμοια δομή (συμβολική γλώσσα). Πράγματι, ένα 

καθοριστικό, ειδοποιό χαρακτηριστικό ενός υπολογιστικού-συμβολικού αλγόριθμου είναι η 

δυνατότητα εφαρμοσιμότητάς του σε έναν υπολογιστή (Kilpatrick Swafford & Findell, 2001). 

Πάντως, οι μαθηματικοί αλγόριθμοι, μάλλον, είναι περισσότερο ισχυροί, κομψοί και ανιχνεύσιμοι, 

όσον αφορά στα λάθη (Lamport, 2020), παρουσιαζόμενοι, ίσως, και μέσω μοτίβων, ενώ οι 

αλγόριθμοι για τον υπολογιστή δεν έχουν τυπική αλγεβρική παράσταση και μπορούν να ιδωθούν ως 

ένα σύνολο κανόνων, που διέπουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ στοιχείων ενός συστήματος (Doerr, 

1993).  
Μάλλον, είναι σχετικά εύκολο να επινοηθούν αλγόριθμοι. Η δυσκολία, ωστόσο, έγκειται στην 

επιλογή των «καλών» αλγόριθμων και στην απόδειξη ότι, όντως, είναι «καλοί» (Kronsjö, 1987). 

Ένας καλός σχεδιαστής αλγόριθμων δεν πρέπει ποτέ να αισθάνεται ικανοποιημένος (Aho, Hopcroft 

& Ullman, 1974), γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα για συνεχείς προσπάθειες, ώστε να 

δημιουργηθεί ένας «καλός» αλγόριθμος, αλλά ακόμη, ότι και οποιαδήποτε προσπάθεια, πιθανόν, θα 

υπολείπεται εκείνης, η οποία θα επινοήσει τον βέλτιστο αλγόριθμο.  
Στην υπολογιστική πολυπλοκότητα, που καταπιάνεται με το ποσό των πόρων (χρόνο, χώρο, 

τυχαιότητα), που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός αλγόριθμου, χρησιμοποιείται ο όρος του 

πολυωνυμικού χρόνου, ο οποίος συναρτάται άμεσα και καθ’ ολοκληρία με την αποδοτικότητα ενός 

αλγόριθμου. Μερικοί αλγόριθμοι είναι πιο γρήγοροι από κάποιους άλλους, ενώ και η επινόηση νέων, 

σε πολλές περιπτώσεις, έχει καταστήσει δυνατή την επίλυση κάποιων προβλημάτων, που ήταν 

αδύνατο προηγουμένως να λυθούν, εξαιτίας του άπειρου χρόνου που απαιτούσαν.  
Σε σχολεία ακόμη και του Δημοτικού γίνεται μνεία και σχολιάζονται διάφοροι αλγόριθμοι που 

οδηγούν μεν, στο ίδιο τελικό, επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά, οπωσδήποτε, επιβραβεύεται, διά της 

εφαρμογής και χρήσης του, ο «περισσότερο αποδοτικός αλγόριθμος», δηλαδή ο ταχύτερος, αφού 

αυτός έχει απτά, χρονικά οφέλη στην πράξη. Η μαθηματική «συνταγή», που είναι χρονοβόρα ή και 

απαιτεί περισσότερες εκτελέσεις πράξεων, φυσικά, αποβάλλεται και εξοβελίζεται από τον κατάλογο 

των δυνητικών επιλογών. Πάντως, δοθέντος ενός προβλήματος είναι φρόνιμο και επωφελές να 

συγκρίνονται αρκετοί αλγόριθμοι, ώστε να επιλέγεται ο «καλύτερος» (αποδοτικότερος), όσον αφορά 

στον χρόνο ή τα βήματα που απαιτεί η εκτέλεσή του, ενώ οι μαθητές πρέπει να επικεντρώνονται 

περισσότερο στο πλήθος των βημάτων του αλγόριθμου, παρά στο μήκος του και το μέγεθος της 

εισόδου του (Gal-Ezer & Zur, 2004). Γενικά, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την εξεύρεση «καλών» 

αλγόριθμων, οι οποίοι θα παράγουν σωστές λύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε σύγκριση με 

άλλους αλγόριθμους (Pantsar, 2019). 
Στη συνέχεια, η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει, μέσω ενδεικτικών, στοιχειωδών 

παραδειγμάτων, διάφορους αλγόριθμους, ώστε να αποσαφηνιστεί, κατά το δυνατό, η έννοια της 

πολυπλοκότητας και αποδοτικότητας των μαθηματικών αλγόριθμων. Η συνεχής προσπάθεια των 
επιστημόνων να επινοήσουν αλγόριθμους, και μάλιστα ταχείς, για υπολογισμούς και για επιλύσεις 

συναφών προβλημάτων, ανάγει την αποδοτικότητα των αλγόριθμων σε μια κεντρική έννοια αιχμής, 

στο πεδίο της Ανάλυσης Αλγορίθμων, και δικαιολογεί, πιθανόν, και μια θέαση και μελέτη της από 

μια σχολική, παιδαγωγική σκοπιά, που απευθύνεται, κυρίως, σε μαθητές Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης.  

2. Η αποδοτικότητα των αλγόριθμων  

Η επιλογή των αποδοτικότερων αλγόριθμων συναρτάται με την άκρως σημαντική έννοια της 

αλγοριθμικής-υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Στην υπολογιστική πολυπλοκότητα χρησιμοποιείται 

ο όρος του πολυωνυμικού χρόνου, ο οποίος, πράγματι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 

αποδοτικότητα ενός αλγόριθμου. Όσα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν, μέσω αλγόριθμου, σε 

πολυωνυμικό χρόνο, θεωρούνται βατά ή ευεπίλυτα, διαφορετικά καλούνται δυσεπίλυτα προβλήματα 

(Στάιν, 2009). Φυσικά, για ένα θεωρούμενο αρχικά δυσεπίλυτο πρόβλημα μπορεί στην πορεία να 

επινοηθεί αποδοτικός αλγόριθμος, που θα το επιλύει σε πολυωνυμικό χρόνο, ώστε να ενταχθεί, 

τελικά, στα ευεπίλυτα προβλήματα. Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει η συμφωνία ότι ένα 
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πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί «καλά», μέχρι την εξεύρεση ενός αλγόριθμου, ο οποίος θα το επιλύει, 

για όλες τις περιπτώσεις του, σε πολυωνυμικό χρόνο (Garey & Johnson, 1979). Ένας αλγόριθμος 

επιλύεται σε πολυωνυμικό χρόνο, ως συνάρτηση του αριθμού των στοιχείων του προβλήματος, αν 

τα βήματα (πράξεις, συγκρίσεις κ.λπ.) που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του για μια δεδομένη 

είσοδο είναι Ο(nk), με k κάποιον μη αρνητικό ακέραιο, και όπου n η πολυπλοκότητα της εισόδου.  
Συγκεκριμένα, για να μετρηθεί η πολυπλοκότητα ενός αλγόριθμου, ορίζεται μια συνάρτηση F, 

όπου F(n) είναι τα βήματα ή ο χρόνος ή η μνήμη (όταν πρόκειται για «υπολογιστικό πρόγραμμα»), 

που χρειάζονται για να εκτελεστεί ο αλγόριθμος για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μεγέθους n. 

Διαφορετικοί αλγόριθμοι έχουν, κατά βάση, και διαφορετικές συναρτήσεις πολυπλοκότητας. Μια 

συνάρτηση F(n) είναι O(g(n)), δηλαδή τάξης (Order) g(n), κάθε φορά που υπάρχει μια σταθερά c 

τέτοια, ώστε F(n) ≤ c∙g(n), για κάθε τιμή n ≥ 0. Αυτό σημαίνει ότι η F(n) φράσσεται από δεξιά από 

ένα πολλαπλάσιο της g(n) και ότι η πολυπλοκότητα του αλγόριθμου είναι ανάλογη του g(n). Αν ένας 

αλγόριθμος είναι πολυωνυμικού χρόνου, τότε η συνάρτηση πολυπλοκότητας είναι η O(p(n)), για 

κάποια πολυωνυμική συνάρτηση p, όπου το n χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το μέγεθος (μήκος) 

της εισόδου. Γενικά, δηλαδή, το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται στον καθεαυτό αριθμό των πράξεων 

που απαιτεί η εκτέλεση ενός αλγορίθμου αλλά στη συνάρτηση-σχέση αυτού του αριθμού με το 

μέγεθος της εισόδου. Στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική, είναι σημαντικό να εντοπίζονται 

αυτά τα βήματα (ή αλλιώς ο χρόνος ή και οι πράξεις της Αριθμητικής στα στοιχειώδη Μαθηματικά) 

της χειρότερης περίπτωσης, με την εύρεση ενός άνω φράγματος, για τον χρόνο που απαιτεί η 

εκτέλεση ενός αλγόριθμου, για οποιαδήποτε είσοδο μεγέθους n.. 
Ένα παράδειγμα, όπως αυτό του αλγόριθμου του Ευκλείδη που θα ακολουθήσει, είναι ικανό 

να διαλευκάνει την παραπάνω μαθηματικοποίηση της έννοιας της πολυπλοκότητας. Ο αλγόριθμος 

του Ευκλείδη χρησιμοποιείται για την εύρεση του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη (ΜΚΔ) αριθμών και 

μια εκδοχή του στηρίζεται στην αναλλοίωτη ιδιότητα ότι ο ΜΚΔ φυσικών αριθμών παραμένει ο 

ίδιος, μετά από την αντικατάσταση των μεγαλύτερων αριθμών, με τα αντίστοιχα υπόλοιπα της 

διαίρεσής τους με τον μικρότερο από αυτούς. Παρακάτω, παρουσιάζεται ο ΜΚΔ των αριθμών 999 

και 351 (ο αριθμός ο οποίος γραμμοσκιάζεται είναι ο μικρότερος κάθε φορά, που διαιρεί τον 

μεγαλύτερο) 
 
 
 
  
 
 
 
Για τον υπολογισμό του ΜΚΔ (999, 351) = 27 χρειάστηκαν τέσσερα βήματα. Πράγματι, σε 

μεγάλους αριθμούς ο αλγόριθμος του Ευκλείδη είναι πολύ γενναιόδωρος. Όσον αφορά στο πλήθος 

των βημάτων, που απαιτούνται για την εύρεση του ΜΚΔ δυο αριθμών, μέσω του αλγόριθμου του 

Ευκλείδη, ήδη από το 1844/1845, ο Γάλλος μαθηματικός Gabriel Lame (1795-1870) είχε αποδείξει 

ότι τα βήματα (διαιρέσεις), που απαιτούνται κατά την εφαρμογή του αλγόριθμου του Ευκλείδη στην 

εύρεση του ΜΚΔ δυο αριθμών, ποτέ δεν είναι περισσότερα από το πενταπλάσιο του αριθμού των 

ψηφίων του μικρότερου από τους δυο αριθμούς, οι οποίοι δίνονται ως είσοδος στον αλγόριθμο 

(Moore, 1989; Duncan, 1966). Δηλαδή, κατά την εκτέλεση του αλγόριθμου του Ευκλείδη, για δυο 

θετικούς ακέραιους αριθμούς α και β, με α<β, θα απαιτηθούν το πολύ 5n βήματα, όπου n το πλήθος 

των ψηφίων του α. Με άλλα λόγια, η συνάρτηση πολυπλοκότητας είναι συνάρτηση του μεγέθους 

των στοιχείων (n) της εισόδου, δηλαδή η O(n) είναι πολυωνυμικού χρόνου (ως γραμμική), αφού, 

πάντοτε, απαιτούνται λιγότερες από 5n διαιρέσεις (βήματα). 
 Η απόδειξη αυτή του Lame υπήρξε κομβικό ορόσημο, καθώς αποτέλεσε την απαρχή της 

σύγχρονης θεωρίας της πολυπλοκότητας (computational complexity theory). Πάντως, όπως 

συμβαίνει και με τον αλγόριθμο του Ευκλείδη, όλες οι αριθμητικές πράξεις, η εύρεση δυνάμεων, 

                351        999 
 
1ο βήμα:  351       297   επειδή 999 = 2∙351+297 
2ο βήμα:   54        297   επειδή 351 = 1∙297+54 
3ο βήμα:   54          27   επειδή 297 = 5∙54+27 
4ο βήμα:     0          27   επειδή 54 = 2∙27+0 
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ριζών και λογάριθμων αλλά και ο εντοπισμός των δεκαδικών ψηφίων των γνωστών μαθηματικών 

σταθερών e, π και φ μπορούν να υλοποιηθούν σε πολυωνυμικό χρόνο. Επιπλέον, είναι μάλλον ισχυρή 

και η βεβαιότητα ότι ο αλγόριθμος του Ευκλείδη είναι ο πρώτος αλγόριθμος του οποίου έχει 

επακριβώς προσδιοριστεί η χειρότερη περίπτωση. Γενικά, η εύρεση της χειρότερης περίπτωσης, όσον 

αφορά στα βήματα (ή τη διάρκεια), κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου, αποτελεί κρίσιμη συνθήκη, 

επειδή, με αφετηρία και σημείο αναφοράς αυτή τη χείριστη περίπτωση, μπορεί να αναζητηθούν (με 

αποδείξεις) αποδοτικότεροι αλγόριθμοι. 
Η αποδοτικότητα των αλγόριθμων είναι βασική-κεντρική έννοια και σε κάθε πρόγραμμα 

σπουδών της Πληροφορικής επιστήμης, αν και οι μαθητές Λυκείου δυσκολεύονται πολύ, κατά την 

εσωτερίκευση αυτής της έννοιας (Gal-Ezer, & Zur, 2004; 2002). Πολλοί μαθητές, λανθασμένα, 

συναρτούν τον αριθμό των μεταβλητών του αλγόριθμου ή και το μήκος του (ειδικά, όταν αυτός είναι 

γραμμένος ως πρόγραμμα υπολογιστή) με τον χρόνο, που απαιτείται (ή τα βήματα που απαιτούνται), 

για την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Όμως, μόνο ένα διευρυμένο μαθηματικό υπόβαθρο μπορεί να 

λειτουργήσει αναχαιτιστικά, σε αυτή την αδυναμία των μαθητών.  
Η σχεδίαση αλγόριθμων, η απόδειξη της ορθότητάς τους, η αναζήτηση αλγόριθμων που θα 

λύνουν προβλήματα με όσο το δυνατό λιγότερα βήματα και με υψηλή ακρίβεια, αλλά και η εύρεση 

αποδείξεων περί αδυναμίας επίλυσης κάποιων προβλημάτων από αλγόριθμους κατέχουν κεντρική 

θέση μελέτης στα Μαθηματικά (Schreiber, 1994), αλλά και είναι ένα από τα πλέον σημαντικά πεδία 

έρευνας στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Gal-Ezer & Zur, 2004). Γενικά, η παράκαμψη του χρόνου 

της εξαντλητικής εύρεσης-αναζήτησης όλων των δυνατών περιπτώσεων αποτελεί συνεχή αναζήτηση 
αλλά και το πρόκριμα υιοθέτησης ενός λειτουργικού-αποδοτικού αλγόριθμου (Dasgupta, 

Papadimitriou & Vazirani, 2008).  
Υπάρχουν, βέβαια, και περιπτώσεις, στις οποίες η εύρεση αποδοτικού αλγόριθμου δεν έχει 

καταστεί ακόμη εφικτή, όπως στο λεγόμενο «πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή» (Liu, 2006): 

«Ένας πωλητής θέλει να επισκεφθεί n-1 πόλεις, μια και μόνο φορά, ξεκινώντας και τελειώνοντας 

στην ίδια πόλη, κάνοντας δηλαδή ένα γύρο n πόλεων. Ποια, λοιπόν, είναι η βέλτιστη διαδρομή, κατά 

την οποία ο περιοδεύων πωλητής θα καλύψει τη μικρότερη απόσταση, περιδιαβαίνοντας και τις n 

πόλεις από μια και μόνο φορά;». Η αναζήτηση ενός αποδοτικού αλγόριθμου για αυτή την 

προβληματική περίπτωση αποτελεί συνεχές επιστημονικό ζητούμενο. Η αδυναμία επίλυσης, προς το 

παρόν, αυτού του προβλήματος οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν (n-1)! δυνατές διαδρομές για 

εξέταση, ώστε, μέσω της άθροισης των επιμέρους αποστάσεων των n διαδοχικών πόλεων, που θα 

επισκέπτεται ο πωλητής, να επιλεγεί η συντομότερη. Για έναν γύρο 40, μόνο, πόλεων, για 

παράδειγμα, θα χρειαστεί να εξετασθούν 39! ≈ 2,04∙1046 διαδρομές. Αν ένας υπολογιστής εξετάζει 

1010 διαδρομές το δευτερόλεπτο (αθροίζει, δηλαδή, τους 40 προσθετέους, κάθε φορά), θα χρειαστεί 

περίπου 2,04∙1036 δευτερόλεπτα, δηλαδή 646.812.597.704.129.989.809.750.182 αιώνες. Αν η ηλικία 

του σύμπαντος είναι περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια, τότε ο χρόνος που θα χρειαστεί ο 

υπολογιστής, για να υπολογίσει όλες τις διαδρομές θα είναι, περίπου, 46.200.899.836.009.284 φορές 

μεγαλύτερος από την ηλικία του σύμπαντος!! Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή παραμένει 

ακόμα δισεπίλυτο, αν και έχουν παρουσιαστεί διάφοροι αλγόριθμοι, κανείς όμως από τους οποίους 

δεν προσφέρει τη ζητούμενη βέλτιστη λύση.  
Ήδη, από το 1996, ο Lovasz (1996) δήλωνε, πολύ προφητικά, ότι η πολυπλοκότητα θα 

διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μελέτη μιας μεγάλης ποικιλίας φαινομένων, από τους υπολογιστές 

έως τη Γενετική, την έρευνα του εγκεφάλου και τη Στατιστική Μηχανική. Ο Lovasz επέμενε ότι η, 

με μαθηματικό περιεχόμενο και κατατομή, έννοια της πολυπλοκότητας μπορεί να αποτελέσει πολύ 

σημαντικό εργαλείο στις Βιοεπιστήμες, όπως ακριβώς ο Διαφορικός Λογισμός και η Άλγεβρα 

αποτέλεσε για τη Φυσική και τη Χημεία.  

3. Παραδείγματα αναζήτησης αποδοτικών αλγόριθμων 

Μια από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις πρόκρισης του αποδοτικότερου αλγόριθμου 

αποτελεί η εύρεση του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου (ΕΚΠ) αριθμών. Υπάρχουν τουλάχιστον 
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έξι στοιχειώδεις τρόποι εύρεσης του ΕΚΠ αριθμών (Μαστρογιάννης, 2018), αλλά η πλέον αποδοτική 

μέθοδος, ειδικά σε σχετικά μεγάλους αριθμούς, είναι η παράλληλη ανάλυση των συμμετεχόντων 

αριθμών σε γινόμενο πρώτων αριθμών. Όσον αφορά στην εύρεση του ΜΚΔ, ο αλγόριθμος του 

Ευκλείδη, σε πολλούς και μεγάλους αριθμούς είναι πολύ σύντομος και εύκολος. Ωστόσο, αν ζητείται 

ο ΜΚΔ μικρών αριθμών είναι προτιμότερο να εκτελούνται άλλοι αλγόριθμοι, οι οποίοι είναι 

περισσότερο αυτονόητοι, απλοί και αποδοτικοί. Πιθανόν (Simonson, 2005), αυτή να είναι και η αιτία 

της απουσίας της μελέτης του ευκλείδειου αλγόριθμου στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Για 

παράδειγμα, η ανάλυση δυο ή περισσότερων (μικρών) αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, 

δίνει τη δυνατότητα να βρεθεί ο ΜΚΔ τους, καθώς, σε αυτή την περίπτωση, ο ΜΚΔ αποτελεί το 

γινόμενο, το οποίο έχει ως στοιχεία τους κοινούς μόνο παράγοντες των αριθμών, και με τον 

μικρότερο εκθέτη για καθέναν. Επιπλέον, αν α και β φυσικοί αριθμοί με β>α, τότε ελέγχονται, κατά 

φθίνουσα σειρά, όλοι οι μικρότεροι φυσικοί αριθμοί του β (και του β συμπεριλαμβανομένου), για το 

αν διαιρούν ταυτόχρονα τον β και τον α. Ο πρώτος αριθμός, που θα εντοπισθεί και θα διαιρεί 

συγχρόνως και τους δυο αριθμούς β και α, είναι ο ΜΚΔ (α, β). Ωστόσο, και δύο παραπάνω 

αλγόριθμοι για την εύρεση του ΜΚΔ είναι πολύ χρονοβόροι, όταν οι αριθμοί είναι μεγάλοι. Μάλιστα, 

η χρονική πολυπλοκότητα του πρώτου αλγόριθμου, για δύο αριθμούς α και β, είναι ανάλογη του 

μεγέθους α+β, ενώ του δεύτερου είναι ανάλογη του μεγέθους του β (Rudich, 2004). 
Ένα άλλο παράδειγμα αναζήτησης αποδοτικού αλγόριθμου αποτελεί η προσπάθεια 

υπολογισμού του xn (x και n φυσικοί). Για αυτόν τον υπολογισμό, που αποτελεί και ύλη της Έκτης 

τάξης του Δημοτικού Σχολείου, έχουν παρουσιαστεί αρκετοί αλγόριθμοι, αλλά κανένας δεν 

προσφέρει εγγυημένα την καλύτερη (βέλτιστη) λύση. Π.χ. για τον υπολογισμό του x63, απαιτούνται 

εννέα πολλαπλασιασμοί: 1) x∙x = x2, 2) x2∙x2 = x4, 3) x4∙x4 = x8, 4) x8∙x8 = x16, 5) x16∙x16 = x32, 6) 
x16∙x32 = x48, 7) x48∙x8 = x54, 8) x54∙x8 = x62, 9) x∙x62 = x63. Με μια σχολαστικότερη διαχείριση μπορεί 

να διαπιστωθεί, όμως, ότι και με οχτώ μόνο πολλαπλασιασμούς μπορεί να βρεθεί το x63: Δηλαδή: 1) 

x∙x = x2, 2) x∙x2 = x3, 3) x2∙x3 = x5, 4) x5∙ x5 = x10, 5) x10∙x10 = x20, 6) x20∙x20 = x40, 7) x20∙x40 = x60, 8) 
x3∙x60 = x63.  

Μια σχετική μέθοδος που έχει προταθεί στηρίζεται στο δυαδικό σύστημα και για αυτό καλείται 

δυαδική μέθοδος (Benoit, Robert & Vivien, 2014). Για τον υπολογισμό του xn o αριθμός n γράφεται 

στο δυαδικό σύστημα. Τα «0» του αριθμού n αντικαθίστανται από «Τ» και τα «1» από «ΤΧ». Στη 

συνέχεια, αποκόπτεται η αρχική μονάδα, δηλαδή το αρχικό ΤΧ, και το εναπομείναν τμήμα 

υποδεικνύει τη σειρά των πράξεων, καθότι όπου Τ σημαίνει ύψωση στο τετράγωνο και όπου Χ 

πολλαπλασίασε με x. Για παράδειγμα, για τον υπολογισμό του x63, ο αριθμός 63 γράφεται ως 111111 

στο δυαδικό σύστημα. Η σχετική αντικατάσταση δίνει την ακολουθία ΤΧΤΧΤΧΤΧΤΧΤΧ και μετά 

την αποκοπή του αρχικού TX την ΤΧΤΧΤΧΤΧΤΧ. Άρα, η σειρά των εντολών θα δώσει τους 

επόμενους πολλαπλασιασμούς: x2, x3, x6, x7, x14, x15, x30, x31, x62 και x63. Αυτοί οι δέκα 

πολλαπλασιασμοί, που απαιτούνται για το x63, είναι ικανοί, σύμφωνα και με το προηγούμενο 

παράδειγμα, στο οποίο χρειάστηκαν μόνο οχτώ πολλαπλασιασμοί για τον υπολογισμό του x63, να 

αποδείξουν ότι η δυαδική μέθοδος δεν εγγυάται, επ’ ουδενί, τη βέλτιστη λύση. 
Επίσης, ένα σχετικό, διασαφητικό παράδειγμα, αναζήτησης ενός γρηγορότερου, 

αποδοτικότερου αλγόριθμου, από την καθημερινή ζωή, θα μπορούσε να αναφέρεται στον τρόπο 

διάταξης, κατά ύψος, σε αύξουσα σειρά, ν καλαθοσφαιριστών. Ένας τρόπος, αυτός της σειριακής, 
γραμμικής διάταξης, απαιτεί (ν-1)+(ν-2)+…+2+1 = ν∙(ν-1)/2 βήματα, αφού στο πρώτο βήμα ο 

πρώτος από αριστερά καλαθοσφαιριστής (όπως τους βλέπει ένας παρατηρητής) συγκρίνεται με αυτόν 

που βρίσκεται ακριβώς δεξιά. Ο καλαθοσφαιριστής με το μικρότερο ύψος προχωρεί αριστερά, ενώ 

ο μαθητής με το μεγαλύτερο ύψος προς τα δεξιά ή, αλλιώς, αλλάζουν θέσεις, μόνο αν η αύξουσα 

διάταξη, μεταξύ τους, ανατρέπεται. Στη συνέχεια, αυτός που έχει πάρει τη θέση του πρώτου από 

αριστερά συγκρίνεται με τον τρίτο στη σειρά. Αν η διάταξη τους είναι αύξουσα, παραμένουν ως 

έχουν, διαφορετικά αλλάζουν θέσεις. Ακολούθως, αυτός που έχει πάρει τη θέση του πρώτου από 

αριστερά συγκρίνεται με τον τέταρτο στη σειρά κ.ο.κ. Στο τέλος του (ν-1) βήματος (όπου συγκρίνεται 

ο πρώτος με τον νιοστό στη σειρά, εκείνη τη δεδομένη στιγμή), στην πρώτη από αριστερά θέση θα 
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βρίσκεται ο καλαθοσφαιριστής με το χαμηλότερο ύψος. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται με τη 

σύγκριση, αυτή τη φορά, του δευτέρου στη σειρά, από αριστερά, καλαθοσφαιριστή με τον τρίτο, 

τέταρτο, πέμπτο κ.λ.π., κάθε δεδομένη στιγμή.  Κατόπιν, ακολουθεί η σύγκριση του τρίτου, κάθε 

φορά (βήμα) στη σειρά, με τον τέταρτο, πέμπτο στη σειρά, μέχρι και τον νιοστό κ.ο.κ. Στο [(ν-1)+(ν-
2)+…+2+1 = ν∙(ν-1)/2] βήμα, θα συγκριθεί ο (ν-1) εκείνη τη στιγμή, στη σειρά, από αριστερά, 

καλαθοσφαιριστής με τον νιοστό και στο τέλος αυτού του βήματος η διάταξη ν καλαθοσφαιριστών, 

κατά αύξουσα σειρά, θα έχει επιτευχθεί.  
Ωστόσο, μπορεί να εφαρμοστεί και ο αλγόριθμος της παράλληλης επεξεργασίας-ταξινόμησης 

(που συμφέρει ο ν να είναι άρτιος), όπου σε κάθε βήμα γίνονται, ταυτόχρονα, ν/2 συγκρίσεις. Οι 

κινήσεις, προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, παραμένουν, μετά τη σύγκριση κατά ζεύγη [του 1ου 

με τον δεύτερο, του τρίτου με τον τέταρτο,…, του  (ν-1)-οστού με τον ν-οστό], με τη μόνη διαφορά 

ότι, εδώ, μετά από κάθε σύγκριση, οι μετακινήσεις γίνονται κατά δύο θέσεις αριστερά ή δεξιά, 

ανάλογα. Ο αριθμός των βημάτων που απαιτούνται σε αυτήν την περίπτωση της παράλληλης 

διάταξης των καλαθοσφαιριστών είναι πάντοτε [ν∙(ν-1)/2]/[(ν/2)] = ν-1. Με αυτόν τον αλγόριθμο, 

που σαφώς είναι γρηγορότερος του προηγούμενου, στο τέλος του (ν/2) βήματος θα έχουν εντοπιστεί 

ο «κοντότερος» και ψηλότερος καλαθοσφαιριστής. Στο αμέσως επόμενο [(ν/2)+1] βήμα, θα 

εντοπιστούν ο δεύτερος από αριστερά και δεξιά, ενώ στο  [(ν/2)+2] βήμα  θα εντοπιστούν ο πρώτος, 

ο δεύτερος, ο τρίτος, …, ο (ν-2)-οστός, ο (ν-1)-οστός και ο ν-οστός καλαθοσφαιριστής κατά αύξουσα 

σειρά ύψους. Τελικά, στο τελευταίο [(ν/2)+[(ν/2)-1]] = (ν-1) βήμα θα τεθούν σε αύξουσα σειρά  οι 

δυο εναπομείναντες αταξινόμητοι καλαθοσφαιριστές, δηλαδή ο (ν/2)-οστός και [(ν/2)+1]-οστός.  
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι αλγόριθμοι αναλύουν, δαμάζουν και διαχειρίζονται πληροφορίες 

και ιδέες, ώστε να αντιμετωπίζονται και μια σειρά από τα πολλά προβλήματα της καθημερινής ζωής. 

Γενικά, πολλοί αλγόριθμοι μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή, ώστε να επιλύονται 

κοινά προβλήματα λήψης απόφασης, τα οποία κατατρύχουν την ανθρώπινη καθημερινότητα. Κατά 

τον MacCormick (2013), ένα σημαντικό κριτήριο για να θεωρηθεί ένας αλγόριθμος «μεγάλος» και 

σπουδαίος είναι η δυνατότητά του να αντιμετωπίζει και να επιλύει συγκεκριμένα προβλήματα 

καθημερινής ζωής, κάνοντας, έτσι, τη ζωή του ανθρώπου ευκολότερη και ασφαλέστερη. Με 

μαεστρία, ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει πτυχές και απαιτήσεις της ζωής του, οι οποίες μπορούν να 

μοντελοποιηθούν και να εξυπηρετηθούν από σχετικούς αλγόριθμους, ώστε να εξοικονομούνται 

πολλαπλά οφέλη και πόροι (Almossawi, 2017).  
Για παράδειγμα, ένας άλλος «καθημερινός αλγόριθμος» είναι πολύ βολικός και εξυπηρετικός 

κατά το ταίριασμα ζευγών καλτσών από έναν σωρό. Αν αποκλειστεί η χρονοβόρα αλγοριθμική 

διαδικασία, κατά την οποία επιλέγεται, αρχικά, μια οποιαδήποτε κάλτσα και στη συνέχεια 

αναζητείται το ταίρι της στον σωρό μέχρι το ταίριασμα όλων των καλτσών, μια  δεύτερη, 

ευεργετικότερη χρονικά, μέθοδος απαιτεί, αρχικά, την επιλογή μιας οποιασδήποτε κάλτσας 

(Μαστρογιάννης, 2020). Στη συνέχεια, επιλέγεται μια άλλη κάλτσα. Αν ταιριάζει με την 

προηγούμενη, τοποθετείται πάνω της.  Αν δεν ταιριάζει, τοποθετείται δίπλα στην πρώτη, σε μια 

σειρά. Κατόπιν, τραβιέται από τον σωρό μια τρίτη κάλτσα κ.ο.κ. Κάθε φορά, λοιπόν, που επιλέγεται 

μια κάλτσα, ερευνάται αν υπάρχει το ταίρι της στις απλωμένες στη σειρά, μονές-αζευγάρωτες 

κάλτσες. Διαφορετικά, τοποθετείται μόνη της, δίπλα στις άλλες στη σειρά, αναζητώντας σε επόμενες 

κινήσεις το ταίρι της.  

4. Η πολυπλοκότητα των στοιχειωδών πράξεων 

Το σύστημα των φυσικών αριθμών ή των θετικών ακεραίων, που μελετάται στο Δημοτικό 

Σχολείο είναι κλειστό, ως προς την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό, δεδομένου ότι το 

αποτέλεσμα-εξαγόμενο αυτών των πράξεων είναι φυσικός αριθμός. Δε συμβαίνει το ίδιο, φυσικά, 

όσον αφορά στην αφαίρεση και τη διαίρεση. Αυτή η ιδιοσυστασία του συνόλου των φυσικών είναι 

αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη, κατά τη μελέτη των πράξεων και των σχετικών αλγόριθμων που τις 

«περατώνουν». 
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Στους στοιχειώδεις αλγόριθμους των τεσσάρων πράξεων, τα «πολυωνυμικά βήματα», που 

απαιτούνται για την πρόθεση δύο αριθμών, με πλήθος ψηφίων m και n αντίστοιχα (με m≥n), είναι 

πάντοτε n (τα κρατούμενα δε λαμβάνονται υπόψη. Αν ληφθούν, τότε τα βήματα είναι το πολύ m+1, 

όσο και το πλήθος των ψηφίων του αθροίσματος, γεγονός, βέβαια, που ισχύει σε κάθε περίπτωση 

πρόσθεσης). Αν συμμετέχουν περισσότεροι αριθμοί, τα ενδιάμεσα μερικά αθροίσματα είναι το πολύ 

p (ή p+1, αν τα κρατούμενα δεν αγνοηθούν), όπου p είναι το πλήθος των ψηφίων του μεγαλύτερου 

προσθετέου. Όσον αφορά στην (κλειστή) αφαίρεση δυο αριθμών, τα βήματα (στοιχειώδεις-
ενδιάμεσες διαφορές) είναι το πολύ k, όπου k είναι ο αριθμός των ψηφίων του μειωτέου.  

Στον πολλαπλασιασμό δυο αριθμών (long multiplication) με m και n ψηφία αντίστοιχα, 

χρειάζονται m∙n μερικά γινόμενα (αριθμητικά δεδομένα προπαίδειας). Για τον υπολογισμό του 

τετραγώνου ενός n-ψήφιου αριθμού απαιτούνται n2 βήματα (μερικά γινόμενα), δηλαδή η 

πολυπλοκότητα είναι τάξης n2 ή αλλιώς Ο(n2). Στην περίπτωση του υπολογισμού του κύβου, τα 

βήματα είναι το πολύ 2n2, καθώς ο αριθμός των ψηφίων του τετραγώνου ενός n-ψήφιου αριθμού 

είναι το πολύ 2n.  
Κατά την εκτέλεση του στοιχειώδους αλγόριθμου της διαίρεσης (στα αγγλικά long division) 

δυο ακέραιων αριθμών α (διαιρετέος) και β (διαιρέτης) (α ≥ β) με m και n ψηφία αντίστοιχα (m ≥ n), 

οι μαθητές του Δημοτικού (αλλά και όλοι όσοι διαιρούν) πραγματοποιούν, το πολύ, m-(n-1) βήματα, 

ισάριθμα, πάντοτε, των ψηφίων του πηλίκου. Κάθε βήμα, βέβαια, περιλαμβάνει έναν 
πολλαπλασιασμό και μια αφαίρεση. Στην περίπτωση, κατά την οποία, η διαίρεση συνεχίζεται για την 

αναζήτηση του δεκαδικού μέρους του πηλίκου, τα βήματα εξαρτώνται από την ανάλυση σε πρώτους 

παράγοντες του διαιρέτη και την επαγόμενη περιοδικότητα ή μη του πηλίκου. Το ίδιο ισχύει και όταν 

ο διαιρετέος είναι μικρότερος του διαιρέτη. Όταν από τους δυο αριθμούς, που συμμετέχουν στη 

διαίρεση, τουλάχιστον ένας είναι δεκαδικός, τα δεδομένα της πολυπλοκότητας δεν αλλάζουν, πάρα 

μόνο αν αυτός είναι διαιρέτης, καθώς τότε προστίθεται ένα ακόμα βήμα, το οποίο θα τον καταστήσει 

αυτόν ακέραιο, και τον διαιρετέο θα τον αυξήσει, πολλαπλασιάζοντάς τον με μια δύναμη του 10, που 

θα έχει ως εκθέτη τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων του διαιρέτη. 
Ο γνωστός, κλασικός αλγόριθμος της διαίρεσης, που διδάσκεται στα σχολεία της Στοιχειώδους 

Εκπαίδευσης, υπήρξε επινόηση (Sonar, 2015) του Άγγλου μαθηματικού Henry Briggs (1561-
1630/1631), ο οποίος υπήρξε σύγχρονος του Napier. Μάλιστα, ο Briggs τροποποίησε τον φυσικό 

λογάριθμο βάσης e του Napier, εισάγοντας τον αποκαλούμενο κοινό και περισσότερο βολικό 

λογάριθμο βάσης 10.  
Τέλος, αν η διαίρεση δεν πραγματοποιηθεί, μέσω της κλασικής επινόησης του Briggs αλλά 

μέσω των χρονοβόρων συνεχών αφαιρέσεων (εκδοχή μεθόδου «Chunking» ή «scaffolding»), τότε 

για δυο ακέραιους αριθμούς α και β (α ≥ β), τα βήματα (αριθμός αφαιρέσεων), μέχρι την εύρεση και 

του υπολοίπου, είναι πάντα [α:β] (το ακέραιο μέρος του α:β).  

5. Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Οι καταιγιστικές πληροφορίες των ημερών μας και η διαχείρισή τους δυναστεύουν τον 

σύγχρονο άνθρωπο, αφαιρώντας του πολύτιμους πόρους, με τον κυριότερο από αυτούς να αφορά 

στον χρόνο του. Ωστόσο, ο άνθρωπος δε μένει αβοήθητος και μόνος, δεδομένου ότι ισχυροί και άξιοι 

συμπαραστάτες του, σε αυτή τη δάμαση της ασφυκτικής πληροφορίας, αποδεικνύονται οι 

αλγόριθμοι. Η επίλυση πολλών υπολογιστικών και μη προβλημάτων βρίσκει μετουσίωση και 

λύτρωση στα ιεραρχικά βήματα ευφυών αλγόριθμων, οι οποίοι, κατά καιρούς, επινοούνται. Βέβαια, 

από όλους τους αλγόριθμους, που προτείνονται για την επίλυση ενός προβλήματος (ή μιας 

αριθμητικής παράστασης ή μιας πράξης), αποτελεί φυσική επιταγή να επιλέγεται αυτός που απαιτεί 

λιγότερο χρόνο (βήματα). Αυτή η μείωση της πολυπλοκότητας ενός αλγόριθμου, η βελτιστοποίησή 

του, γενικότερα, είναι η κυριότερη επιδίωξη του πολύ σημαντικού επιστημονικού πεδίου της 

Ανάλυσης Αλγορίθμων.  
Η παρούσα εργασία εξέτασε, αδρομερώς, την υπολογιστική πολυπλοκότητα (και κατ’ 

επέκταση την αλγοριθμική αποδοτικότητα), μέσα από κάποιες ενδεικτικές παραδειγματικές 
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στοιχειώδεις περιπτώσεις. Πάντως, δε μπορεί να θεωρηθεί παιδαγωγική ουτοπία η μελέτη της 

αποδοτικότητας των αλγόριθμων ως μιας παιδαγωγικής και μαθηματικής αρχής, στην Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση, αφού η αποφυγή σπατάλης χρονικών πόρων είναι μια πανανθρώπινη και διαχρονική 

προτεραιότητα νοημόνων όντων. Πιθανόν, αυτή η μαθηματικοποίηση της έννοιας της 

πολυπλοκότητας και η απλούστευσή της να είναι προτιμότερο να παρουσιαστεί, σε μαθητές 

Δημοτικού και Γυμνασίου, υπό μία ενορατική μορφή. Μια τέτοια διδακτική συνθήκη, ασφαλώς, δεν 

είναι ούτε εύκολα πραγματεύσιμη ούτε και διαχειρίσιμη. Είναι, όμως, αξίζουσα. Ο μεγάλος 

επιστήμονας των Υπολογιστών και προγραμματιστής Alan J. Perlis (1922-1990), που κέρδισε το 

πρώτο βραβείο Turing, είχε τονίσει τη δυσκολία του εγχειρήματος, δηλώνοντας (Perlis, 1982): «Η 

απλότητα δεν προηγείται της πολυπλοκότητας, αλλά την ακολουθεί». Η απλότητα δεν είναι αρχή 

αλλά προορισμός (Kraljevic, 2018). Εξάλλου, και ο Αμερικανός κληρικός και ακαδημαϊκός Doug 

Horton συμφωνούσε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά (Fadini, 2016) πως «η τέχνη της απλότητας είναι 

ένας γρίφος της πολυπλοκότητας». Τελικά, η Γεωργία Σάνδη υπήρξε περισσότερο απλουστευτική 

και προτρεπτική, αφού, σύμφωνα με τη μεγάλη Γαλλίδα μυθιστοριογράφο, «η απλότητα είναι το πιο 

δύσκολο πράγμα, το οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί σε αυτόν τον κόσμο. Είναι το τελευταίο 

σκαλοπάτι της εμπειρίας και η τελευταία προσπάθεια της μεγαλοφυΐας» (Singh, 2017). 
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Περίληψη  

Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μιας σχολικής 

τάξης. Η λεκτική επικοινωνία,  τα μηνύματα που εκπέμπονται με τη χρήση λόγου και η μη λεκτική, 

η οποία συντελείται χωρίς την χρήση λόγου, αλληλεπιδρούν συνεχώς, με τα μηνύματα της δεύτερης 

να δρουν πολλές φορές συμπληρωματικά με αυτά της  πρώτης, εμπλουτίζοντάς τα ή και 
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τροποποιώντας τα. Στα πλαίσια της σχολικής τάξης ο τόνος της φωνής, οι εκφράσεις του προσώπου, 

το βλέμμα, η κίνηση στο χώρο, δεν αποτελούν παρά μόνο μερικά παραδείγματα αυτών. 
Παρόλο όμως, που κατά την επικοινωνιακή διαδικασία η πλειοψηφία των μηνυμάτων 

εκπέμπεται μέσω της μη λεκτικής οδού, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να επικεντρώνονται στη λεκτική 

τους επικοινωνία στην τάξη. Ποια είναι όμως η σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας στην τάξη και 

σε τι θα εξυπηρετούσε η περαιτέρω ανάπτυξή της;  Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της σημασίας της μη λεκτικής επικοινωνίας στη σχολική τάξη μέσω 

των χρήσεων της και των επιδράσεων που εμφανίζονται στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη 

διδασκαλία. 
 
Λέξεις κλειδιά: Μη λεκτική επικοινωνία, σχέσεις, διαχείριση της τάξης, κίνητρα, 

αποτελεσματικότητα, πολιτισμικό πλαίσιο, μάθηση 

1. Εισαγωγή 

Στην επικοινωνία, η πλειοψηφία των μηνυμάτων εκπέμπεται μέσω της μη λεκτικής οδού 

(Μιχαηλίδου, 1998), όσο και αν ο λόγος είναι αυτός που φαινομενικά επικρατεί.  Σε μια σχολική 

τάξη συναντάμε, παρέα με τα λεκτικά, πάμπολλα μη λεκτικά σήματα, όπως ο τόνος της φωνής, οι 

εκφράσεις του προσώπου, το βλέμμα, η κίνηση στο χώρο (Gamble & Gamble 2002 όπως αναφ. στο 

Munchewa, 2013; Battersby, 2009). Η μη λεκτική επικοινωνία (μλε) είναι κάθε επικοινωνία που 

συντελείται χωρίς τη χρήση λόγου, επικοινωνία η οποία αλληλεπιδρά συνεχώς με τη λεκτική, το 

σύνολο των μηνυμάτων που εκπέμπονται με τη χρήση λόγου. Η πρώτη δρα πολλές φορές 

συμπληρωματικά με τη δεύτερη, εμπλουτίζοντας τη αλλά και τροποποιώντας τη (Johnson, 1999; 

Μιχαηλίδου, 1998). Παρόλα αυτά, έρευνες δείχνουν, πως οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 

επικεντρώνονται στη λεκτική τους επικοινωνία στην τάξη (Munchewa, 2013; Whitaker, 2011; 
Battersby, 2009; Zeki, 2009; Johnson, 1999). 

 Στη μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη ανασκόπηση μιας σειράς ερευνών σχετικά 

με τη χρήση της μλε στη σχολική τάξη και τις επιδράσεις της σε αυτή. Θα μελετηθεί ο ρόλος της 

επικοινωνίας στις σχέσεις μαθητών με εκπαιδευτικό και μαθητών αναμεταξύ τους, ο ρόλος της στη 

διαχείριση της τάξης, η σημασία της στα κίνητρα, στην αυτοπεποίθηση, στις επιδόσεις και στην 

αποτελεσματικότητα των μαθητών. Θα παρουσιαστούν επίσης πολιτισμικές επιδράσεις στη μη 

λεκτική επικοινωνία της τάξης και τέλος θα μελετηθεί η σχέση της μλε με τη μάθηση . Η εργασία 

αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει  τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας στη σχολική τάξη και 

να αναδείξει τη χρησιμότητα της για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικού και μλε 

Μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας ένα άτομο μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά, τη 

νοητική κατάσταση ή τα συναισθήματα κάποιου άλλου, μάλιστα όσων αφορά τα συναισθήματα, 

θεωρείται ως το κανάλι μέσω του οποίου αυτά κυρίως εκφράζονται (Μιχαηλίδου, 1998). Στις 

κοινωνικές συναναστροφές τα μη λεκτικά μηνύματα είναι αυτά που εδραιώνουν περισσότερο τις 

σχέσεις, αφήνοντας τα λεκτικά να εξυπηρετούν περισσότερο το περιεχόμενο (Battersby, 2009; 
Μιχαηλίδου, 1998). 

 Στη σχολική τάξη, η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός κοινωνικού και μαθησιακού 

περιβάλλοντος με ανεπτυγμένες διαπροσωπικές σχέσεις και αμοιβαίο ενδιαφέρον, προάγει τη 

μάθηση αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών (Shechtman & Leichtentritt, 2004). Η 

ανάπτυξη όμως των διαπροσωπικών σχέσεων, προϋποθέτει και την ανταλλαγή συναισθημάτων, η 

οποία σε μεγάλο βαθμό επιτυγχάνεται μέσω της μη λεκτικής οδού (Μιχαηλίδου, 1998, Μπαράλος & 

Φωτοπούλου). Πράγματι, έρευνες έχουν δείξει, πως η μη λεκτική επικοινωνία μαθητών και 
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δασκάλου φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων (Mottet, Beebe, Raffeld & 

Paulsel, 2004; Chesebro, 2003;Battersby, 2009). 
 Συγκεκριμένα, σε έρευνα του Chesebro (2003), παρουσιάστηκαν αποτελέσματα που έδειξαν 

θετική σχέση ανάμεσα στη μη λεκτική αμεσότητα του εκπαιδευτικού και την αγάπη των μαθητών 

του για αυτόν. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η μη λεκτική αμεσότητα του εκπαιδευτικού επηρεάζει 

το ενδιαφέρον και την αγάπη των μαθητών και για τα διδακτικά αντικείμενα. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία και με παλαιότερες έρευνες (Chesebro & Mccroskey, 2001; 
Frymier, 1994; Richmond, 1990, όπως αναφ. στο Chesebro, 2013). 

Η αμφίδρομη ροή της επικοινωνίας στρέφει αναπόφευκτα το ενδιαφέρον μας και στα μη 

λεκτικά μηνύματα που στέλνουν οι μαθητές στον εκπαιδευτικό. Έρευνες δείχνουν, πως η θετική μη 

λεκτική ανταπόκριση των μαθητών ενισχύει τη συμπάθεια των εκπαιδευτικών για αυτούς και τις 

αντιλήψεις τους για την αυτεπάρκειά τους (Battersby, 2009; Mottet et al., 2004). Συγκεκριμένα, η 

έρευνα των Mottet, Beebe, Raffeld & Paulsel (2004) υποστηρίζει πως η μη λεκτική ανταπόκριση των 

μαθητών επιδρά στη συμπάθεια του εκπαιδευτικού για αυτούς, αλλά και στη διάθεση του να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους. Από την ίδια έρευνα προκύπτουν ορισμένα μη λεκτικά μηνύματα 

ανταπόκρισης που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενισχυτικά για τους εκπαιδευτικούς: η στάση του 

σώματος των μαθητών ευθεία προς το μέρος τους, τα νεύματα συγκατάθεσης και η άμεση οπτική 

επαφή. 

2.2. Διαχείριση της τάξης και μλε 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις, είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τις μη λεκτικές επιδράσεις στην 

τάξη και όταν αυτές είναι θετικές συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος (Μπαράλος & 

Φωτοπούλου), όμως τα αποτελέσματα πολλών ερευνών αναδεικνύουν επίσης τη χρησιμότητα μη 

λεκτικής επικοινωνίας και στην όλη διαχείριση της τάξης (Chesebro, 2013; Marzano & Marzano, 
2013; Muchenwa, 2013; Whitaker, 2011; Battersby, 2009; Zeki, 2009; Akin-Little & Little, 2007). 
Οι Petrie, Lindaur, Bennet & Gipson (1998), (όπως αναφ. στο Battersby, 2004) μάλιστα θεωρούν 

πως 75%-80% των τεχνικών διαχείρισης μια σχολικής τάξης είναι χρήσιμο να είναι μη λεκτικές. 

Παράλληλα, από έρευνα της Muchemwa (2013) προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος της 

έρευνας, παρόλο που είχαν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με τη μλε, τη χρησιμοποιούσαν συχνά, με 

θετική επιρροή στους μαθητές τους. 
Η μη λεκτική επικοινωνία του εκπαιδευτικού είναι δυνατόν να ενισχύσει τη δημιουργία ενός 

ήρεμου, εγκάρδιου κλίματος στη σχολική τάξη, ικανού αφενός να προωθήσει την αυτοπεποίθηση και 

τη συμμετοχή των μαθητών και αφετέρου να καταστήσει τις διδακτικές ενέργειες και τις μαθησιακές 

εμπειρίες πιο αποτελεσματικές (Battersby, 2009; Zeki, 2009; Chesebro, 2003). Λεκτικά σήματα όπως 

η οπτική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώματος, μπορούν να τροποποιηθούν 

από τους εκπαιδευτικούς και να χρησιμοποιηθούν ανάλογα προς αυτή την κατεύθυνση. 
Οι Marzano & Marzano (2013) συγκεκριμένα, υποστηρίζουν πως οπτική επαφή ατομικά και 

στο σύνολο της τάξης, η κίνηση και το πλησίασμα κοντά σε κάποιο μαθητή, αποτελούν χρήσιμες 

πρακτικές στα προγράμματα θετικών αλληλεπιδράσεων στα πλαίσια της διαχείρισης της τάξης. Από 

τις εκφράσεις του προσώπου πηγάζει ένας από τους καλύτερους κοινωνικούς ενισχυτές θετικής 

αλληλεπίδρασης, το χαμόγελο (Μπαράλος & Φωτοπούλου). Πάντως σε κάθε περίπτωση οι 

εκφράσεις του προσώπου, παρέχουν δυνατότητα άμεσης θετικής ή αρνητικής ανατροφοδότησης 

στην επικοινωνία μαθητών και δασκάλου. 
 Μία από τις συχνότερες χρήσεις της μλε των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια της διδασκαλίας 

και της διαχείρισης της τάξης, αφορά την ενίσχυση της προσοχής των μαθητών. Μέσω της 

εκφραστικότητας στη μη λεκτική επικοινωνία του εκπαιδευτικού υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί 

έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία της διδασκαλίας. Κάνοντας αναφορά για έμφαση μέσω της μη 

λεκτικής επικοινωνίας στη διδασκαλία, δεν αναφερόμαστε μόνο στις γνώσεις, αλλά και στην έμφαση 

που δίνεται στις στάσεις και στα συναισθήματα (Battersby, 2009; Zeki, 2009; Μιχαηλίδου, 1998). 
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 Ιδιαίτερη είναι η σημασία της οπτικής επαφής στη σχολική τάξη. Η διατήρηση οπτικής 

επαφής αποτελεί για εκπαιδευτικούς και μαθητές μια σημαντική ένδειξη ενδιαφέροντος, όπως θα 
αναλύσουμε παρακάτω, επιπλέον αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα «εργαλεία» στη διατήρηση 

της προσοχής. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν συστηματικά χρήση της οπτικής επαφής προκειμένου να 

κερδίσουν, να διατηρήσουν και να επαναφέρουν την προσοχή των μαθητών τους. Πρακτική που 

αποδεικνύεται αποτελεσματική (Whitaker, 2011; Battersby, 2009; Zeki, 2009; Chesebro, 2003, 
Μπαράλος & Φωτοπούλου). 

 Τα μηνύματα της μη λεκτικής επικοινωνίας παρέχουν σε μεγάλο βαθμό μια άμεση 

ανατροφοδότηση για την πορεία της διδασκαλίας (Whitaker, 2011; Battersby, 2009; Mottet e. al., 
2004). Παραπάνω έγινε αναφορά στις εκφράσεις του προσώπου και στην ανατροφοδότηση που 

παρέχουν. Όσων αφορά την οπτική επαφή, τα νεύματα, τη στάση του σώματος παρέχουν 

ανατροφοδότηση «διαρρέοντας» την ανταπόκριση ή όχι των μαθητών στις ενέργειες του δασκάλου 

στην τάξη, ενώ δίνουν πληροφορίες και για τη συναισθηματική τους κατάσταση. Η ανατροφοδότηση 

αυτή φυσικά είναι αμφίδρομη, αφού και ο εκπαιδευτικός αλλά και οι μαθητές αναμεταξύ τους 

στέλνουν μη λεκτικά μηνύματα που ανατροφοδοτούν ανάλογα τις ενέργειες τους. Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος, ένδειξη αυτοπεποίθησης και προσοχής, είναι η ερμηνεία που δίνουν μαθητές και 

εκπαιδευτικοί για τη διατήρηση της βλεμματικής επαφής (Battersby, 2009; Zeki, 2009; Μιχαηλίδου, 

1998). Αντίθετα, η απουσία ή αδυναμία διατήρησης της οπτικής επαφής εκλαμβάνεται ως 

υποτακτικότητα και έλλειψη αυτοπεποίθησης (Zeki, 2009; Μιχαηλίδου, 1998). 
 Το βλέμμα χρησιμοποιείται ως ρυθμιστικός παράγοντας στην επικοινωνία του εκπαιδευτικού 

με τους μαθητές (Μιχαηλίδου, 1998). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Akin-Little & Little 
(2007) για τις τεχνικές διαχείρισης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη, σε Ελλάδα και 

Αμερική. Από την έρευνα αναδείχθηκε ανάμεσα στις τρεις συχνότερες πρακτικές παρώθησης στην 

επιθυμητή συμπεριφορά, η θετική ανατροφοδότηση των μαθητών με χαμόγελο, νεύμα και θετικό 

άγγιγμα. Για την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν 

ανάμεσα στις τρεις πιο συνήθεις πρακτικές αντιμετώπισης, το έντονο βλέμμα. Τη χρήση σταθερού 

και επίμονου βλέμματος ως συνηθισμένη πρακτική επιβολής της πειθαρχίας από τους 

εκπαιδευτικούς, υποστηρίζουν οι Μπαράλος & Φωτοπούλου. 
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα του Zeki (2009) που διαφοροποιεί την ερμηνεία που 

δίνουν οι μαθητές και οι φοιτητές σε ορισμένα μη λεκτικά σήματα. Για τους πρώτους, οι εκφράσεις 

του προσώπου, οι χειρονομίες και η οπτική επαφή, ερμηνεύονται κυρίως ως τρόποι διατήρησης 

ελέγχου και ησυχίας στην τάξη. Αντίθετα, οι δεύτεροι εκλαμβάνουν τα παραπάνω, και ιδιαίτερα την 

οπτική επαφή, ως πηγές κινήτρων, συγκέντρωσης, ενθουσιασμού, αλλά και ως εργαλεία για τη 

σύλληψη και τη διαχείριση της προσοχής. Στα πλαίσια της μη λεκτικής επικοινωνίας, είναι δυνατόν 

να συναντήσουμε ατομικές διαφορές στην αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων, λόγω ηλικίας και 

διαφορετικού μαθησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος στο κλίμα της τάξης, ανάμεσα σε 

διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. 

2.3. Κίνητρα μάθησης, αυτοπεποίθηση, επιδόσεις, αποτελεσματικότητα και μλε 

Η χρήση της μλε φαίνεται να έχει σχέση με τα κίνητρα των μαθητών. Οι θετικές σχέσεις και η 

αγάπη για τον δάσκαλο συνδέονται με την ενίσχυση των κινήτρων μάθησης των μαθητών (Rodriguez 
et al., 1996 όπως αναφ. στο Chesebro, 2003). Επιπλέον, σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών και η 

μη λεκτική αμεσότητα στη διδασκαλία ενισχύει τα κίνητρα μάθησης τους (Christophel, 1990; 
Richmond, 1990 όπως αναφ. στο Chesebro, 2003), ενώ ο Zeki (2009) παρουσιάζει, απόψεις μαθητών  

που εκλαμβάνουν τις εκφράσεις του προσώπου και τις χειρονομίες του εκπαιδευτικού ως πηγή 

κινήτρων, ενθουσιασμού και αυτοπεποίθησης για τη μάθηση, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τον 

εκπαιδευτικό. Αξίζει να αναφέρουμε, πως τα κίνητρα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες πρόβλεψης της μάθησης (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2001) και η θετική ενίσχυσή τους 

μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας, τη καθιστά σημαντική για τη μάθηση. 
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 Από τη μελέτη ερευνών δεν εντοπίσαμε αποτελέσματα που να αποδεικνύουν πως οι επιδόσεις 

των μαθητών επηρεάζονται άμεσα από τη χρήση της μλε στη σχολική τάξη. Στις περιπτώσεις όμως 

της μουσικής εκπαίδευσης, φάνηκε πως η ανεπτυγμένη μλε των εκπαιδευτικών ενίσχυε τις επιδόσεις 

των μαθητών τους στις μουσικές εκτελέσεις στο μάθημα και στις παραστάσεις (Whitaker, 2011; 
Battersby, 2009). 

 Η ύπαρξη μη λεκτικής επικοινωνίας στην τάξη δεν φαίνεται να επηρεάζει μόνο τους μαθητές. 

Για τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως οι θετικές μη λεκτικές ανταποκρίσεις 

των μαθητών τους ασκούν θετική επιρροή στην επαγγελματική τους ικανοποίηση και στην 

αυτεπάρκειά τους (Mottet, Beebe, Raffeld & Medlock, in press όπως αναφ. στο Mottet et al. 2004). 
 Μια  σειρά ερευνητών συνδέει τη μλε στην τάξη με την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού και της διδασκαλίας ( Whitaker, 2011; Battersby, 2009, Zeki, 2009; Mottet et al., 
2004). Ο Whitaker (2011) μάλιστα αναφέρει, πως η οπτική επαφή και η ποικιλία στις εκφράσεις του 

προσώπου του εκπαιδευτικού, είναι δυνατόν να επηρεάσει τις απόψεις τρίτων για την 

αποτελεσματικότητά του. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Zeki (2009), οι μαθητές θεωρούσαν τη διατήρηση της 

οπτικής επαφής ως ένδειξη αυτοπεποίθησης και την απουσία της ως έλλειψη αυτοπεποίθησης του 

εκπαιδευτικού. Παράλληλα, η διατήρηση της οπτικής επαφής με τον εκπαιδευτικό, τους έκανε να 

αισθανθούν σημαντικοί. Η διατήρηση της οπτικής επαφής είχε σημαντική επιρροή και στην 

αυτοπεποίθηση των μαθητών, οι οποίοι λαμβάνουν το μήνυμα πως είναι σημαντικοί και πως 

κερδίζουν το ενδιαφέρον του δασκάλου τους, ενώ οι λεκτικές και μη λεκτικές ανταποκρίσεις των 

μαθητών επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αυτεπάρκειά τους και την 

επαγγελματική τους ικανοποίηση, δυο αντιλήψεις που συνδέονται με την εκπαιδευτική τους 
αποτελεσματικότητα (Zeki, 2009; Mottet et al. 2004). 

Αξίζει να αναφέρουμε πως η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να δείχνει ενδιαφέρον για τους 

μαθητές του και να υπολογίζει τη γνώμη τους, συγκαταλέγεται στα χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού. Μέσω της μλε οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκφράσουν 

το ενδιαφέρον τους για τους μαθητές και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους, αντίθετα η 

απουσία μλε, δεν βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στη διαχείριση της τάξης. Η αδυναμία διαχείρισης 

της τάξης συνδέεται με αναποτελεσματικότητα στο εκπαιδευτικό έργο. 

2.4. Μλε και πολιτισμικό πλαίσιο της τάξης 

Σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της μλε είναι το πολιτισμικό πλαίσιο, 

μέσα στο οποίο αυτή διεξάγεται. Παρόλο που η οικουμενικότητα της μλε είναι σαφώς μεγαλύτερη 

από αυτή της λεκτικής, συναντάμε περιπτώσεις που η ερμηνεία μη λεκτικών σημάτων διαφέρει 

ανάλογα με τον πολιτισμό. Πιο συγκεκριμένα, μη λεκτικά σήματα, όπως το χαμόγελο, το γέλιο, το 

τρυφερό βλέμμα αποκωδικοποιούνται σε κάθε σχολική τάξη με παρόμοιο τρόπο ανεξαρτήτως 

πολιτισμικού πλαισίου. Αντίθετα άλλα σήματα, παρόλο που είναι ευρέως αποδεκτά σε πολλές 

κοινωνίες, ενδέχεται να μην είναι καθόλου αποδεκτά σε άλλες. Για παράδειγμα, μια συχνή 

χειρονομία, αυτή με τον αντίχειρα σηκωμένο προς τα πάνω, αντικατοπτρίζει την επιτυχία στην 

επίτευξη κάποιας δραστηριότητας για τους μαθητές των δυτικών χωρών , όμως σε χώρες όπως η 

Νιγηρία και η Αυστραλία θεωρείται εξαιρετικά αγενής (Battersby, 2009). Ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και το άγγιγμα, που παρά τα θετικά του οφέλη, ενέχει τον 

κίνδυνο να παρεξηγηθεί, αν λάβουμε υπόψη μας τους κοινωνικούς κανόνες έκφρασης κάθε 

πολιτισμικού πλαισίου και τις ατομικές διαφορές στο μη λεκτικό σύστημα επικοινωνίας των 

ανθρώπων. Μάλιστα στη Ζιμπάμπουε και σε χώρες του Ασιατικού πολιτισμού, το άγγιγμα κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας εκλαμβάνεται αρνητικά (Muchenwa, 2013; Μιχαηλίδου, 1998). Οι 

σχολικές τάξεις δεν παρουσιάζουν πάντα πολιτισμική ομοιογένεια, η γνώση για τις πολιτισμικές 

διαφορές στην μλε επομένως, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθεια αποτελεσματικής 

επικοινωνίας μαθητή και εκπαιδευτικού (Muchenwa, 2013; Battersby, 2009; Johnson, 1999; 
Μιχαηλίδου, 1998). 
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 Σχετικά με την πολιτισμική και εθνική ανομοιογένεια μιας σχολικής τάξης, αξίζει να 

αναφέρουμε τη συμβολή της μλε για τις περιπτώσεις των μαθητών που γνωρίζουν ελάχιστα ή και 

καθόλου τη γλώσσα της χώρας. Με τη βοήθεια των μη λεκτικών σημάτων, τα οποία, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, έχουν σε μεγάλο βαθμό οικουμενικό χαρακτήρα, εκπαιδευτικός και μαθητές 

μπορούν να μοιραστούν μια «κοινή γλώσσα». Η κοινή αυτή γλώσσα θα τους βοηθήσει να 

κατακτήσουν τα πρώτα επιθυμητά επίπεδα συνεννόησης (Johnson, 1999) και θα τους συντροφεύσει 

στη συνέχιση της μαθησιακής διαδικασίας.  

2.5. Μλε και μάθηση 

Για το τέλος, σκόπιμα, αφήσαμε τη σχέση που μπορεί να έχει η μλε με τη μάθηση. Η μαθησιακή 

διαδικασία, επηρεάζεται από μια σειρά εσωτερικών παραγόντων, όπως τα κίνητρα και η 

συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, αλλά και από εξωτερικούς, ανάμεσα στους οποίους 

συναντάμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες λαμβάνει χώρα η μάθηση και τις υποβοηθητικές ενέργειες 

του δασκάλου (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2002). Στις υποβοηθητικές ενέργειες εντάσσουμε και την 

αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της τάξης, τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος, τις ενισχύσεις, τα 

κίνητρα.  
Όπως φάνηκε από τα δεδομένα των ερευνών που παρουσιάστηκαν, παράγοντες που ευνοούν 

τη μάθηση επηρεάζονται κατά κάποιο τρόπο από την μη λεκτική επικοινωνία στην τάξη. Παρόλα 

αυτά, δεν μπορούμε να δηλώσουμε πως η μη λεκτική επικοινωνία συνδέεται άμεσα με τη μάθηση 

(Chesebro, 2003), η σύνδεση της όμως με παράγοντες που την ευνοούν, αφήνει περιθώρια για την 

ύπαρξη έμμεσης σχέσης. Η υπόθεση μας υποστηρίζεται και από άλλους ερευνητές (Whitaker, 2011; 
Zeki, 2009; Battersby, 2003; Chesebro, 2003). 

3. Συζήτηση 

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση καταγράφει και εξετάζει τους τομείς στους οποίους 

έχει επίδραση η μη λεκτική επικοινωνία στην τάξη. Οι τομείς που αναδείχθηκαν από τη μελέτη του 

θέματος αφορούν τις σχέσεις των μαθητών και εκπαιδευτικού, τη διαχείριση της τάξης και τη 

διδασκαλία, τα κίνητρα, την αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα αλλά και τη μάθηση. Παρόλο 

που για τη μάθηση δεν εντοπίστηκε κάποια άμεση σχέση, όλοι οι παραπάνω παράγοντες, τους 

οποίους φαίνεται να επηρεάζει η μλε, είναι παράγοντες που σχετίζονται με τη μάθηση. Διαφαίνεται 

έτσι μια έμμεση σχέση, της αποτελεσματικής μη λεκτικής επικοινωνίας με τη μάθηση, συμπέρασμα 

που έρχεται σε συμφωνία και με άλλες έρευνες (Whitaker, 2011; Zeki, 2009; Battersby, 2003; 
Chesebro, 2003). Χρήσιμη θα ήταν η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος σε μελλοντική μελέτη. 

Η παρουσία, σε αντίθεση με την απουσία της μλε, φαίνεται να συνδέεται με θετικές συνέπειες 

για τη σχολική τάξη. Μάλιστα δεν συναντήσαμε έρευνα που να εμφανίζει αρνητικές συνέπειες από 

τη χρήση μλε στην τάξη. 
Η μειοψηφία των ερευνών που συναντήσαμε αφορούσε τον αντίκτυπο που έχουν οι μη λεκτικοί 

παράγοντες επικοινωνίας των μαθητών για τον εκπαιδευτικό. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η 

περαιτέρω μελέτη του θέματος. 
Ατομικές και πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν την αποκωδικοποίηση της μλε στην τάξη, 

επομένως οι εκπαιδευτικοί είναι χρήσιμο να έχουν γνώση των διαφορών αυτών και να τις λαμβάνουν 

υπόψη τους στη σχολική τάξη. 
Από τη μελέτη των ερευνών, ως ιδιαίτερα σημαντικοί τρόποι επικοινωνίας στη σχολική τάξη 

αναδείχθηκαν οι εξης: οι εκφράσεις του προσώπου, οι χειρονομίες, η στάση του σώματος, η έμφαση 

και ο τονισμός της φωνής, το βλέμμα και η οπτική επαφή. 
Ιδιαίτερη φαίνεται να είναι η σημασία της χρήσης του βλέμματος και η διατήρηση της οπτικής 

επαφής. Οι έρευνες συμφωνούν ως προς την αποκωδικοποίηση της οπτικής επαφής ως ένδειξη 

ενδιαφέροντος και μάλιστα, πως η διατήρηση της ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και μαθητές ενισχύει την 

προσοχή (Battersby, 2009; Μπαράλος & Φωτοπούλου), ενώ η αμοιβαία οπτική επαφή, μπορεί να 
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συμβάλει θετικά στην εδραίωση των μεταξύ τους σχέσεων, αφού αποτελεί το πρώτο βήμα για όλες 

τις διαπροσωπικές σχέσεις (Μιχαηλίδου, 1998). 
Η οπτική επαφή και το βλέμμα αναδείχθηκαν ως ιδιαίτερα χρήσιμοι τρόποι μλε για την όλη 

διαχείριση της τάξης και συγκεκριμένα τη διατήρηση της προσοχής (Whitaker, 2011; Zeki, 2009; 
Battersby, 2009; Chesebro, 2003; Μπαράλος & Φωτοπούλου). Αντίθετα,  η απουσία οπτικής επαφής, 

συνήθως οδηγεί σε αρνητικά συναισθήματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς (Battersby, 2009; 
Μιχαηλίδου, 1998), συγκεκριμένα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την εκλαμβάνουν ως απουσία 

ενδιαφέροντος. Επιπλέον, οι μαθητές τη μεταφράζουν και ως έλλειψη αυτοπεποίθησης και 

ικανότητας διαχείρισης της τάξης εκ μέρους του εκπαιδευτικού.  
Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας, ακόμα και αν δεν είναι 

ενημερωμένοι για τα οφέλη της (Zeki, 2009), επιπλέον η αμεσότητα τους δρα θετικά ανεξάρτητα από 

το είδος του μαθήματός τους ή τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι τα μη λεκτικά μηνύματα, 

ακόμα σε μικρότερο βαθμό από τα λεκτικά, μπορούν να ελεγχθούν και να χρησιμοποιηθούν 

(Μιχαηλίδου, 1998), οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα, αν ενημερωθούν για τις επιδράσεις της 

μλε στην τάξη, να κάνουν τις ανάλογες προσπάθειες, ώστε να τη βελτιώσουν. Τα οφέλη μιας τέτοιας 

προσπάθειας θα είναι πολλά, για τους ίδιους, τους μαθητές τους και την όλη πορεία της σχολικής 
τάξης συνολικά. Επιπλέον, οφέλη μπορούν να υπάρξουν για τους μαθητές από την οργάνωση και 

διεξαγωγή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη μλε.  
Μεθοδολογικά, πολλές  από τις επισκοπούμενες έρευνες με θεματολογία σχετική με τη μλε 

στην τάξη, έκαναν χρήση βιντεοσκόπησης (Muchenwa, 2013; Whitaker, 2011; Chesebro, 2003; 
Mottet et al., 2004 ). Δεδομένου πως η μλε μπορεί και είναι χρήσιμο να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί, 

οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη πρακτική (Battersby, 2009 σελ 

17) τροποποιημένη, βιντεοσκοπώντας τους εαυτούς σε διδασκαλίες σε συναδέλφους ή τους εαυτούς 

τους κατά τη διδασκαλία (κατόπιν όμως κάποιας ειδικής άδειας) για να αποκτήσουν μια σφαιρική 

εικόνα των μη λεκτικών σημάτων που ανταλλάσσουν στη σχολική τάξη και να βελτιώσουν τις 

τεχνικές τους προς όφελος των μαθητών τους. 
Τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των 

τρόπων επικοινωνίας στη σχολική τάξη. Πράγματι, η παρουσία μλε στην τάξη φάνηκε να μπορεί να 

ενισχύσει τις σχέσεις, τη δημιουργία ευνοϊκού μαθησιακού κλίματος, την όλη διαχείριση της τάξης 

με αποτελεσματικότητα, την προσοχή και την έμφαση στη διδασκαλία, αλλά και να φανεί χρήσιμη 

και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών και των δασκάλων και εν τέλει στην 

αποτελεσματικότητα τους και τη μάθηση. Επομένως, κάθε προσπάθεια για βελτίωση της μόνο θετικά 

αποτελέσματα μπορεί να έχει για όσους επιδιώκουν τη δημιουργία μιας ενθουσιώδους, γεμάτης με 

θετικές εμπειρίες, σχολικής τάξης. 
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Πολιτικές για την εκπαίδευση, προσανατολισμοί 
και δομές της εκπαίδευσης 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙKΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

Αρβανιτάκης Γιάννης 
Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

 

Περίληψη  

Τα σχολεία στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, οφείλουν καθημερινά να αναζητούν 

τρόπους αναβάθμισης του εκπαιδευτικού τους έργου. Για να μπορεί όμως το σχολείο να φτάσει σε 

ένα αποτέλεσμα “ποιοτικό” θα πρέπει αρχικά να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός χρήσης/σύζευξης των 

υπαρχόντων μέσων για την επίτευξη στόχων που θα τεθούν.  
Οι σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, διαμορφώνουν νέα δεδομένα 

στο χώρο των εκπαιδευτικών συστημάτων και απαιτούν από τα σχολεία να λειτουργούν ως 

οργανισμοί, με ένα πλαίσιο αρχών και μεθόδων που προσδιορίζουν τη διαδικασία λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων. Στην σύγχρονη κοινωνία, το σχολείο έχει ανάγκη να προκαλεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών, πρέπει να υιοθετήσει ποιοτικές διαδικασίες σε εκπαιδευτικό, λειτουργικό 

και διοικητικό επίπεδο.  
Στην παρούσα μελέτη θα αναλυθεί το μοντέλο της Στρατηγικής Διοίκησης και θα περιγραφούν 

τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός, όπως είναι το σχολείο, για να μπορεί να 

είναι ανταγωνιστικός σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης. 
  
Λέξεις κλειδιά: Διοίκηση μέσω στόχων, Στρατηγική Διοίκηση στις δομές της εκπαίδευσης, 

Στρατηγικό Μάνατζμεντ 

1. Εισαγωγή 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία της επιχείρησης/οργανισμού που καθορίζει τη 

στρατηγική/κατεύθυνσή του και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων για την 

υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Μπορεί επίσης να επεκταθεί στους μηχανισμούς ελέγχου για την 

καθοδήγηση της εφαρμογής της στρατηγικής (Wikipedia, Στρατηγικός Σχεδιασμός). Ο στρατηγικός 

σχεδιασμός πρωτοστάτησε στις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και παραμένει 

μια σημαντική πτυχή της στρατηγικής διαχείρισης. 
Η στρατηγική έχει πολλούς ορισμούς, αλλά περιλαμβάνει γενικά τον καθορισμό στρατηγικών 

στόχων, τον καθορισμό δράσεων για την επίτευξη των στόχων και την κινητοποίηση πόρων για την 

εκτέλεση των δράσεων. Η στρατηγική περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο οι στόχοι θα επιτευχθούν 

με τα μέσα (πόροι). Η ανώτερη ηγεσία, ενός οργανισμού είναι γενικά επιφορτισμένη με τον 

καθορισμό στρατηγικής. Η στρατηγική μπορεί να σχεδιαστεί εξαρχής ή μπορεί να αντιγραφεί ως 

πρότυπο δραστηριοτήτων καθώς ο οργανισμός προσαρμόζεται στο περιβάλλον του ή ανταγωνίζεται 

την υπάρχουσα κατάσταση. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η συστηματική μελέτη 

βιβλίων, δημοσιεύσεων, ηλεκτρονικών μέσων, όπως ιστότοπους, ιστολόγια και η σχετική νομολογία. 

Η βιβλιογραφική έρευνα μπορεί να οριστεί ως κάθε έρευνα που απαιτεί την συλλογή πληροφοριών 

από δημοσιευμένα υλικά.  
Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η συστηματική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε επιλέχτηκε με κριτήριο τη συνάφεια ως 

προς το αντικείμενο της μελέτης, τόσο αναφορικά με τα δευτερογενή δεδομένα από προϋπάρχουσες 

έρευνες, όσο και με τη θεωρητική θεμελίωση των εννοιών. Τα δεδομένα που παρατίθενται είναι όσο 

το δυνατόν πιο πρόσφατα, ώστε να καταγραφεί η τρέχουσα κατάσταση του φαινομένου. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.2.1 Στρατηγική Διοίκηση (Στρατηγικό Μάνατζμεντ) 

Κατά την δεκαετία του 1960 ο όρος «στρατηγικός σχεδιασμός», αφορούσε μια δομημένη και 

ολοκληρωμένη προσπάθεια των οργανισμών, να αναγνωρίσουν και να αποτυπώσουν τη θέση στην 

οποία βρισκόταν, αναφορικά με το περιβάλλον τους, να προσδιορίσουν την μελλοντική επιθυμητή 

τους κατάσταση και να χαράξουν την καταλληλότερη διαδρομή για να οδηγηθούν στην κατάσταση 

αυτή (Καινουργιάκη, 2017). Η εξέλιξη του στρατηγικού σχεδιασμού είναι αυτό που σήμερα 

ονομάζουμε «Στρατηγική Διοίκηση» ή όπως έχει επικρατήσει στην ξένη βιβλιογραφία: «Στρατηγικό 

Μάνατζμεντ». Η στρατηγική διοίκηση επεκτείνεται στις εσωτερικές και εξωτερικές πρακτικές 

επικοινωνίας καθώς και στην παρακολούθηση της λειτουργίας του οργανισμού, γεγονός που 

διασφαλίζει ότι η εταιρεία πληροί τους στόχους που ορίζονται στο στρατηγικό σχεδιασμό. 
Σύμφωνα με τον Steiss (2003) η στρατηγική διοίκηση αφορά την υλοποίηση του 

προγραμματισμού (στρατηγικός προγραμματισμός), καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει, 

το ποιος θα το κάνει (διαχείριση πόρων) και την παρακολούθηση και την ενίσχυση συνεχιζόμενων 

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων (έλεγχος και αξιολόγηση). Η στρατηγική διοίκηση είναι η 

απόρροια των τριών αυτών βασικών συνιστωσών, στην επίτευξη των σκοπών και στόχων ενός 

οργανισμού.  
Η διαδικασία του Στρατηγικού Μάνατζμεντ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα (Σχήμα 1): 
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Σχήμα 1: Βήματα Στρατηγικού Μάνατζμεντ 

 
Ο στρατηγικός προγραμματισμός είναι η διαδικασία ενός οργανισμού που καθορίζει την 

κατεύθυνσή προς την οποία σκοπεύει να κινηθεί λαμβάνοντας αποφάσεις σχετικά με την κατανομή 

των πόρων για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Ο σωστός - ορθολογικός στρατηγικός 

σχεδιασμός παρέχει σε ολόκληρο τον οργανισμό έναν οδικό χάρτη που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό 

την ατομική προσωπική πρωτοβουλία, είναι αυτός που τελικά προσδιορίζει τις συγκεκριμένες 

ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της στρατηγικής.  
Η Διαχείριση των Πόρων είναι η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων ενός 

οργανισμού όταν αυτοί απαιτούνται. Οι πόροι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν τους οικονομικούς 

πόρους, το αποθεματικό, τις ανθρώπινες δεξιότητες, τους παραγωγικούς πόρους ή την τεχνολογία 

της πληροφορίας και τους φυσικούς πόρους. 
 Ο Διοικητικός Έλεγχος είναι στενά συνδεδεμένος με τον στρατηγικό προγραμματισμό επειδή 

είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση της διαδικασίας. Ο έλεγχος θα μειώσει την αβεβαιότητα 

ενώ μπορούν να εκτελεστούν αποτελεσματικά οι δραστηριότητες. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση 

εστιάζουν στις εσωτερικές απαιτήσεις για την εφαρμογή επιλεγμένων στρατηγικών. Είναι σχεδόν 

δεδομένη η ανάγκη διορθωτικών ενεργειών όταν εμφανίζονται αποκλίσεις από την προκαθορισμένη 

πορεία. Ο έλεγχος συνίσταται στην επαλήθευση του εάν όλα συμβαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο που 

εγκρίθηκε, τις οδηγίες που εκδόθηκαν και τις αρχές που καθιερώθηκαν.  
Η Ανατροφοδότηση από στοιχεία που προκύπτουν με την χρήση μηχανισμών ελέγχου 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό κάθε απαραίτητης τροποποίησης κατανομής των πόρων και 

διαδικασιών ώστε να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και να εξασφαλίσει την επιτυχία 

της στρατηγικής.  

Εισροές Επεξεργασία Εκροές 

Σκοπούς και 

Στόχους  

Στρατηγικός 

Σχεδιασμός 
Οδηγίες 

Οδηγίες 
Διαχείριση 

Πόρων 

Οικονομικός 

Σχεδιασμός και 

Διαχείριση 

Οικονομικός 

Σχεδιασμός και 

Διαχείριση 

Εκτέλεση 

διαδικασιών 

Επίτευξη Σκοπών 

και Στόχων  

Διοικητικός 

Έλεγχος 

Ανατροφοδότηση 
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Η Αξιολόγηση της απόδοσης συνδέει την παραγωγή του οργανισμού με τις απαιτήσεις του 

εσωτερικού περιβάλλοντος. Αξιολόγηση της συνολικής ικανότητας του οργανισμού της 

αποτελεσματικότητας των τρεχόντων και προτεινόμενων προγραμμάτων, καθώς και ορισμένες 

πολιτικές εκτιμήσεις, συμβάλλουν στη συσχέτισή της οργάνωσης στις απαιτήσεις του εξωτερικού 

και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Στην συνέχεια γίνεται προσδιορισμός των περιοχών που 

χρειάζονται βελτίωση μέσω της τροποποίησης του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου του 

ενδεχόμενου τερματισμού των αναποτελεσματικών ενεργειών). 

2.2.2. Ένα Βασικό μοντέλο Στρατηγικού Μανατζμεντ 

Ο Bryson (2011) αναφέρει ότι, ως Στρατηγικός Σχεδιασμός ορίζεται η συστηματική 

προσπάθεια λήψης σημαντικών αποφάσεων και πλάνων δράσης, τα οποία θεωρούνταν απαραίτητα 

για να κατανοήσουμε τι είναι ο οργανισμός, τι προσπαθεί να πετύχει και γιατί. Ένα βασικό μοντέλο 

στρατηγικής διαχείρισης σύμφωνα με τους Wheelen και Hunger (2019), αποτελείται από τέσσερα 

στοιχεία (Σχήμα 2): 

• Εξερεύνηση περιβάλλοντος (εσωτερικού και εξωτερικού) 
• Διαμόρφωση στρατηγικής 
• Εφαρμογή στρατηγικής 
• Αξιολόγηση και έλεγχος 

 

 
 

Σχήμα2: Βασικό μοντέλο στρατηγικής διαχείρισης  

 

Διαμόρφωση 

Στρατηγικής 
Εξερεύνηση 

Περιβάλλοντος 
Εφαρμογή 

Στρατηγικής 
Αξιολόγηση και 

έλεγχος 
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Τα στοιχεία αναλύονται σε επιμέρους ενέργειες οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όπως 

φαίνονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3: Ανάλυση ενεργειών στρατηγικής διαχείρισης 

 
Αναλύοντας τα στοιχεία που το απαρτίζουν έχουμε: 
 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Η περιβαλλοντική σάρωση είναι μια μελέτη των εξωτερικών πηγών για να βρεθούν παράγοντες 

που επηρεάζουν έναν οργανισμό. Σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν πηγές εκτός της επιχείρησης. 

Επειδή λοιπόν οι πηγές αυτές δεν ελέγχονται από την επιχείρηση, είναι σημαντικό να τις εξετάσουμε 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 
Μια δημοφιλής μέθοδος περιβαλλοντικής σάρωσης είναι η ανάλυση SWOT. Καταγράφονται 

σε τεταρτημόρια: Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές. Τα δυνατά σημεία και οι 

ευκαιρίες είναι παράγοντες  στον οργανισμό και οι αδυναμίες και οι απειλές προέρχονται από πηγές 

εκτός του.  
Το εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από όλους τους εξωτερικούς παράγοντες ή επιρροές που 

επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισμού. Περιλαμβάνει μεταβλητές (Ευκαιρίες και Απειλές) που 

βρίσκονται εκτός του οργανισμού και όχι υπό την σφαίρα επιρροής της διοίκησης. Αυτές οι 

μεταβλητές αποτελούν το πλαίσιο εντός του οποίου υπάρχει η εταιρεία. 
Το εσωτερικό περιβάλλον αναφέρεται στα συστατικά μέρη της επιχείρησης που είναι μοναδικά 

για την επιχείρηση (Πλεονεκτήματα και Αδυναμίες). Μια ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος 

είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η στρατηγική της 

εταιρείας βασίζεται στους πόρους που διαθέτει ως οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων των 

υπαρχόντων εργαζομένων, της διοίκησης και ιδιαίτερα της εταιρικής κουλτούρας, που καθορίζει τη 

συμπεριφορά των εργαζομένων.  
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Η διαμόρφωση της στρατηγικής είναι η διαδικασία με την οποία ένας οργανισμός επιλέγει τις 

κατάλληλες ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών ευκαιριών και 

απειλών, υπό το πρίσμα των ισχυρών και αδύναμων σημείων της επιχείρησης. Η διαμόρφωση 

στρατηγικής είναι η ανάπτυξη Περιλαμβάνει τον ορισμό της εταιρικής αποστολής, τον καθορισμό 

Διαμόρφωση 

Στρατηγικής 
Εξερεύνηση 

Περιβάλλοντος 
Εφαρμογή 

Στρατηγικής 
Αξιολόγηση και 

έλεγχος 

Εξωτερικό 

Περιβάλλον: 
- Ευκαιρίες 
- Απειλές 

 
Εσωτερικό 

Περιβάλλον: 
- Πλεονεκτήματα 

- Αδυναμίες 

Αποστολή και 

όραμα 
Στόχοι 

Στρατηγικές: 
- εταιρική 

- επιχειρηματική 
- λειτουργική 

Πολιτική 
 

Προγράμματα 
 

Προϋπολογισμοί 
 

Διαδικασίες 
 

Αποτίμηση 

αποτελεσμάτων 

και έλεγχος 
 

Επανεξέταση / Διαδικασία εκπαίδευσης 
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επιτεύξιμων στόχων, την ανάπτυξη στρατηγικών επιλογών και τον καθορισμό κατευθυντήριων 

γραμμών πολιτικής. 
Αποστολή και Όραμα 
Η αποστολή ενός οργανισμού είναι με λίγα λόγια ο λόγος ύπαρξης του οργανισμού. Ορίζει το 

τι θέλουμε να παρέχει ο οργανισμός στην κοινωνία. Μια καλά σχεδιασμένη δήλωση αποστολής 

ορίζει το θεμελιώδη - μοναδικό σκοπό που θέτει ο οργανισμός και προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής 

ή τις κύριες δραστηριότητες του που προσφέρονται. Μια δήλωση αποστολής μπορεί επίσης να 

περιλαμβάνει τις αρχές και τις αξίες της φιλοσοφίας για το πώς λειτουργεί και αντιμετωπίζει τους 

ανθρώπινο προσωπικό. Καταγράφει ρητά όχι μόνο τι είναι τώρα, αλλά τι θέλει να γίνει - στρατηγική 

εικόνα της διοίκησης της - το μέλλον της. 
Η σχέση της Αποστολής με το Όραμα (Σχήμα 4) είναι πως η Αποστολή περιγράφει τι είναι η 

οργάνωση τώρα ενώ το όραμα περιγράφει τι θα ήθελε η οργάνωση να γίνει.  
Το όραμα θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι μια εικόνα της εταιρείας στο μέλλον, είναι η 

έμπνευση, το πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού. Η δήλωση οράματος είναι η διατύπωση των 

ονείρων και των ελπίδων για την επιχείρηση. Περιγράφει τι προσπαθεί να οικοδομηθεί και 
χρησιμεύει ως ακρογωνιαίος λίθος για τις μελλοντικές ενέργειες. Η δήλωση του οράματος απαντά 

στην ερώτηση, "Πού θέλουμε να πάμε;" 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 4: Αποστολή vs Όραμα 

 
Στόχοι 
Οι οργανωτικοί στόχοι είναι βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι που ένας οργανισμός 

επιδιώκει να επιτύχει. Οι στόχοι ενός οργανισμού θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

οργανωτικών πολιτικών και στον προσδιορισμό της κατανομής των οργανωτικών πόρων. Η επίτευξη 

των στόχων βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους συνολικούς στρατηγικούς του στόχους. 
Ο όρος στόχος συχνά χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο "σκοπό". Σε αντίθεση με έναν 

στόχο, θεωρούμε ένα σκοπό ως μια γενική δήλωση του τι θέλουμε να επιτευχθεί. Για παράδειγμα, 

μια απλή δήλωση "αυξήθηκε η κερδοφορία" είναι επομένως ένας σκοπός, όχι ένας στόχος, διότι δεν 

δηλώνει πόσο κέρδος θέλει να κάνει η επιχείρηση το επόμενο έτος.  
Στρατηγικές 
Η στρατηγική μιας εταιρείας είναι το άθροισμα των ενεργειών που μια επιχείρηση προτίθεται 

να πάρει για να επιτύχει μακροπρόθεσμους στόχους. Ως σύνολο, οι ενέργειες αυτές αποτελούν το 

στρατηγικό σχέδιο μιας εταιρείας. Τα στρατηγικά σχέδια χρειάζονται τουλάχιστον ένα χρόνο για να 

ολοκληρωθούν, απαιτώντας συμμετοχή από όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Τελικά αποτελεί ένα 

περιεκτικό γενικό σχέδιο που δηλώνει πώς η εταιρεία θα επιτύχει την αποστολή και τους στόχους 

της. Μεγιστοποιεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και της ελαχιστοποιεί  το ανταγωνιστικό 

μειονέκτημα.  
Έχουμε τρεις τύπους στρατηγικής (Σχήμα 5): εταιρική/ επιχειρησιακή , επιχειρηματική, και 

λειτουργική. 
Η εταιρική / επιχειρησιακή στρατηγική περιγράφει τη γενική κατεύθυνση μιας επιχείρησης από 

την άποψη της γενικής της ανάπτυξης και της διαχείρισης των διαφόρων δραστηριοτήτων και των 

σειρών προϊόντων της. 

Όραμα 

Τι θα ήθελε η οργάνωση να γίνει; 
 

 - Έμπνευση 
 - Όνειρα και ελπίδες για τον 

οργανισμό 
 - Πλαίσιο στρατηγικού 

σχεδιασμού 

Αποστολή 
Τι είναι η οργάνωση τώρα; 

 
 - Τι παράγουμε σήμερα; 
 - Για ποιους τα παράγουμε; 
 - Γιατί τα παράγουμε;  
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Η επιχειρηματική στρατηγική εμφανίζεται συνήθως στην επιχειρηματική μονάδα ή στο επίπεδο 

των προϊόντων και τονίζει τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

μιας εταιρείας στην αγορά της συγκεκριμένης βιομηχανίας ή τμήμα της αγοράς που εξυπηρετεί αυτή 

η επιχειρηματική μονάδα.  
Λειτουργική στρατηγική είναι η προσέγγιση που λαμβάνεται από μια λειτουργική περιοχή για 

την επίτευξη εταιρικών και επιχειρηματικών στόχων και στρατηγικών, μεγιστοποιώντας την 

παραγωγικότητα των πόρων. 

 

Σχήμα 5: Τύποι Στρατηγικής 

Πολιτική 
Η πολιτική είναι μια κατευθυντήρια γραμμή, για τη λήψη αποφάσεων που συνδέει τη 

διαμόρφωση μιας στρατηγικής με εφαρμογή της. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν πολιτικές για να 

διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι σε όλη την επιχείρηση να λαμβάνουν αποφάσεις και να λαμβάνουν 

μέτρα που υποστηρίζουν την αποστολή και τους στόχους. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Η εφαρμογή της στρατηγικής είναι η διαδικασία με την οποία τίθενται σε εφαρμογή 

στρατηγικές και πολιτικές μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων, προϋπολογισμών και διαδικασιών. 

Αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεπάγεται αλλαγές στο πλαίσιο της συνολικής κουλτούρας, δομής ή 

/ και συστήματος διαχείρισης τους. Η στρατηγική συνήθως διεξάγεται από στελέχη μεσαίου και 

κατώτερου επιπέδου, με ανασκόπηση από το ανώτατη διοίκηση.  
Προγράμματα 
Ένα πρόγραμμα είναι μια δήλωση των δραστηριοτήτων ή των βημάτων που απαιτούνται για 

την υλοποίηση ενός σχεδίου μίας χρήσης. Μπορεί να συνεπάγεται αναδιάρθρωση της εταιρείας, 

αλλάζοντας την κουλτούρας της εταιρείας ή ξεκινώντας μια νέα ερευνητική προσπάθεια.  
Προϋπολογισμοί 
Ένας προϋπολογισμός είναι μια δήλωση των προγραμμάτων μιας εταιρείας με οικονομικούς 

όρους. Χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό και αναφέρει το λεπτομερές κόστος κάθε 

προγράμματος.  
Διαδικασίες 
Οι διαδικασίες, οι ορισμένες φορές ονομαζόμενες και τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, 

είναι ένα σύστημα με επιτακτικά βήματα ή τεχνικές που περιγράφουν λεπτομερώς πώς πρέπει να 

γίνει μια συγκεκριμένη εργασία - ενέργεια. 
Συγκεκριμένα, περιγράφουν λεπτομερώς τις διάφορες δραστηριότητες που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες του προγράμματος.  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η αξιολόγηση και ο έλεγχος είναι μια διαδικασία στην οποία οι εταιρικές δραστηριότητες και 

τα αποτελέσματα παρακολουθούνται έτσι ώστε η πραγματική απόδοση να μπορεί να συγκριθεί με 

την επιθυμητή απόδοση. Διευθυντές σε όλα τα επίπεδα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που 

Επιχειρηματική 

Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των 

προϊόντων 

Λειτουργική 

 Βελτίωση συγκεκριμένου τμήματος / 

προϊόντος  

Εταιρική / Επιχειρησιακή 

 Γενική κατεύθυνση 
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προκύπτουν για να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα. Αν και η 

αξιολόγηση και ο έλεγχος αναφέρονται συνήθως στο τελικό προϊόν, αν εφαρμοστούν κατά την 

διάρκεια της παραγωγής, μπορούν να εντοπίσουν αδυναμίες και προβλήματα στην διαδικασία της 

παραγωγής και να διορθωθούν πριν παραχθεί το τελικό προϊόν. 
Η απόδοση είναι το τελικό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τα πραγματικά 

αποτελέσματα της στρατηγικής. Για να είναι αποτελεσματική η αξιολόγηση και ο έλεγχος, η 

διοίκηση πρέπει να αποκτήσει σαφείς και αμερόληπτες πληροφορίες από τους ανθρώπους που 

στελεχώνουν κάθετα την ιεραρχία της εταιρείας. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, γίνεται 

σύγκριση αυτού που συμβαίνει στην πραγματικότητα με αυτό που είχε αρχικά προγραμματιστεί στο 

στάδιο της διατύπωσης. 
 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Όπως φαίνεται και στο αρχικό σχήμα το μοντέλο στρατηγικής διαχείρισης περιλαμβάνει μια 

διαδικασία ανατροφοδότησης / μάθησης. Τα βέλη προέρχονται από κάθε τμήμα του μοντέλου και 

λαμβάνουν πληροφορίες κάθε ένα από τα προηγούμενα μέρη του μοντέλου. Καθώς μια επιχείρηση 

ή μια επιχειρηματική μονάδα αναπτύσσει στρατηγικές, πρέπει συχνά να επιστρέψει για να 

αναθεωρήσει ή να διορθώσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν νωρίτερα. 

2.2.3 Το Σχολείο ως οργανισμός 

Η σχολική μονάδα, είναι ένα ανοικτό σύστημα, αποτελεί έναν αυτοτελή και αυτοδύναμο 

εκπαιδευτικό οργανισμό που έχει καθορισμένη αποστολή, επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους και με 

την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της παράγει το άυλο αγαθό της γνώσης, για 

να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές και τις παιδαγωγικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και βρίσκεται 

σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Λέγοντας "εκπαιδευτικό σύστημα" εννοούμε ένα 

σύνολο στοιχείων (εκπαιδευτικοί, μαθητές, αναλυτικά προγράμματα κ.ά.), καθένα από τα οποία 

επιτελεί δικό του έργο, ενώ όλα μαζί συλλειτουργούν και αλληλοεπηρεάζονται για την επίτευξη των 

σκοπών της εκπαίδευσης. (Steiss, 2003) 
Υπάρχουν πολλές θεωρίες που προσπαθούν να εξηγούν τη φύση των σχολείων ως οργανώσεις. 
Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με το σχολείο ως Οργανισμό (Σχήμα 6)που είναι ένα 

ανοιχτό σύστημα και ως εκ τούτου περιλαμβάνει πολλά στοιχεία τα οποία συνδέονται και 

αλληλεπιδρούν. Έχει, όπως όλα τα συστήματα, εισροές, διαδικασίες/λειτουργίες και εκροές. Είναι 

ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα, το οποίοι δέχεται εισροές και παράγει εκροές που χρησιμεύουν ως 

εισροή σε άλλα κοινωνικά συστήματα. 
Στις Εισροές ως κύριες μπορούμε να αναφέρουμε Μαθητές, Εκπαιδευτικούς (εσωτερικοί 

πελάτες), Υπάρχουσες Γνώσεις, Περιεχόμενα Μαθημάτων, Υπάρχουσα Υλικοτεχνική Υποδομή, 

Εγκαταστάσεις. 
Στις Διαδικασίες/Λειτουργίες κυρίως Παιδαγωγικές, Εκπαιδευτικές, Διοικητικές 

δραστηριότητες. 
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Στις Εκροές κυρίως Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Γονείς, Κοινωνία, Νέες Γνώσεις, Εμπειρίες, Νέα 

Υλικοτεχνική Υποδομή, Νέες Εγκαταστάσεις. (Πετρίδου, 2000, Τσιότρας Γ. ,2016) 

 

Σχήμα 6: Σχολείο ως ανοιχτός οργανισμός 

 
Η ανατροφοδότηση (feedback) είναι μια κυκλική διαδικασία που αποτελεί μηχανισμό 

επικοινωνίας και ελέγχου. Φέρνει μια συνεχή ροή πληροφοριών, σχετική με τη λειτουργία του 

συστήματος  στα στοιχεία και στο περιβάλλον του. Βασικό σημείο είναι η επιδίωξη της συνεχούς 

βελτίωσης όλων των διαδικασιών που διεκπεραιώνει ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση μέσω της 

κυκλικής διαδικασίας (Λογοθέτης, 2005). 

2.2.4 Ποιοτική Εκπαίδευση; 

Η ποιοτική εκπαίδευση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και ένα δημόσιο αγαθό. Στο ελληνικό 

σύνταγμα αναφέρεται ρητά πως : «H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό 

την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής 

και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Οι 

κυβερνήσεις και άλλες δημόσιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι μια ποιοτική εκπαιδευτική 

υπηρεσία θα διατίθεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες, από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την 

ενηλικίωση. Η ποιοτική εκπαίδευση είναι μία από τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, που δίνει στους 

πολίτες τη δυνατότητα να συμβάλλουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη των κοινοτήτων τους.  
Σύμφωνα με την Επιτροπή Delors (Delors & Unesco, 1996): Η εκπαίδευση είναι στο επίκεντρο 

τόσο της προσωπικής όσο και της κοινοτικής ανάπτυξης. η αποστολή της είναι να επιτρέψει στον 

καθένα από εμάς, χωρίς εξαίρεση, να αναπτύξουμε πλήρως τα ταλέντα μας και να συνειδητοποιήσουμε 

το δημιουργικό μας δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για τη ζωή μας και την επίτευξη των 

προσωπικών στόχων μας. 
Όπως αναφέρεται και στην έκθεση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of 

Europe, 2016) : Το όραμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ποιοτική εκπαίδευση είναι ένα όραμα 

χωρίς διακρίσεις, παρέχοντας ένα ασφαλές και μη βίαιο περιβάλλον μάθησης, στο οποίο γίνονται 

σεβαστά τα δικαιώματα όλων. Αναπτύσσει την προσωπικότητα, τα ταλέντα και τις ψυχικές και 

σωματικές ικανότητες των παιδιών και των ενηλίκων στο μέγιστο δυναμικό τους και τους ενθαρρύνει 

να ολοκληρώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Προωθεί τη δημοκρατία, το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνική δικαιοσύνη σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που 

αναγνωρίζει τις μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες όλων. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τους 

σπουδαστές να αναπτύξουν κατάλληλες ικανότητες, αυτοπεποίθηση και κριτική σκέψη για να τους 

Ανατροφοδότηση 

Εισροές 

Μαθητές 
Εκπαιδευτικοί (ες. πελάτες) 

Υπάρχουσες Γνώσεις 
Περιεχόμενα Μαθημάτων 
Υπάρχουσα Υλικοτεχνική 

Υποδομή Εγκαταστάσεις 

Εκροές 

Μαθητές 
Εκπαιδευτικοί 
Γονείς 
Κοινωνία 
Νέες Γνώσεις 
Εμπειρίες 
Νέα Υλικοτεχνική Υποδομή 
Νέες Εγκαταστάσεις 

Λειτουργίες 

Παιδαγωγικές 
Εκπαιδευτικές 

Διοικητικές  



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

414 

βοηθήσουν να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες και να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους. Μεταδίδει 

καθολικές και τοπικές πολιτιστικές αξίες, ενώ παράλληλα εξοπλίζει τους μαθητές και τους μαθητές με 

τις σχολές να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις. Η πιστοποίηση των αποκτώμενων γνώσεων και 

ικανοτήτων πραγματοποιείται με διαφάνεια, με βάση μια δίκαιη αξιολόγηση και επιτρέπει περαιτέρω 

μελέτες, ευκαιρίες απασχόλησης και άλλες ευκαιρίες για τη ζωή.  
Ένα στρατηγικό σχέδιο ορίζει ένα κοινό όραμα, αποστολή και αξίες. Αυτό επιτρέπει σε όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς να εργαστούν για ένα κοινό όραμα. Ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα σε επίπεδο επιχειρήσεων είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν πώς η εργασία 

που κάνουν βοηθά στο να επιτευχθεί ο γενικότερος σκοπός και οι επιμέρους στόχοι. Με ένα καλά 

γνωστοποιημένο και εκτελεσμένο στρατηγικό σχέδιο, όλοι ενημερώνονται για τους στόχους του 

σχολείου τους και πώς οι δράσεις τους συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Το σχέδιο 

ενθαρρύνει τη δέσμευση, δείχνοντας στους υπαλλήλους ότι το έργο τους είναι απαραίτητο, μέρος 

μιας ευρύτερης στρατηγικής για να βοηθήσουν το σχολείο τους να πετύχει. Είναι πολύ σημαντικό να 

παρακολουθείται η πρόοδος / πορεία προς τους στόχους και να αξιολογείται αυτή η πορεία ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. Έτσι μπορεί να τροποποιούνται οι αποφάσεις και να δοθούν κατευθύνσεις για 

την μελλοντική πορεία. Εδώ και χρόνια θεωρείται πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούνται αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα καθώς και σε οργανισμούς 

κρατικούς και μη. Χρησιμοποιώντας μοντέλα συμμετοχικά, όπως είναι η Διοίκηση Μέσω Στόχων 

(Αρβανιτάκης, 2019) δίνεται τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συμφωνήσουν στο να τεθούν 

από κοινού προτεραιότητες και να επικεντρωθούν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.  
Το κράτος, με μια σειρά νόμων και διατάξεων, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 

ποιοτικής εκπαίδευσης. Με τον ν. 3230/2004,  καθιερώνεται το σύστημα "Διοίκηση μέσω Στόχων", 

με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η 

ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. Στο 

πρώτο άρθρο, αποσαφηνίζονται οι έννοιες αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και ορίζονται ως 

εξής: Αποτελεσματικότητα είναι η ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να εκπληρώνει τους 

προγραμματισθέντες στόχους και Αποδοτικότητα είναι η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις 

δράσεις της Διοίκησης με δεδομένους πόρους. Με τον ν. 4369/2016 και συγκεκριμένα στο άρθρο 22, 

ορίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την 
εφαρμογής της Διοίκησης μέσω στόχων. 

5. Συμπεράσματα  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

«παγκόσμιο εκπαιδευτικό χωριό» διαμορφώνονται νέα δεδομένα στο χώρο των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, όπου οι απαιτήσεις οδηγούν προς σχήματα ανταγωνιστικά και απαιτητικά. Μιλάμε πλέον 

για μια εκπαίδευση με “παγκοσμιοποιημένες” κοινωνικές ευαισθησίες και ιδιαίτερα οι λεγόμενες 

“ανεπτυγμένες” χώρες θα πρέπει να σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό τους σύστημα με κριτήριο τον 

“παγκόσμιο πολίτη”. 
Τα σχολεία ως οργανωτικές μονάδες, παρέχουν “υπηρεσίες” προς τους πολίτες, έχουν μια 

ιεραρχική δομή και ως εκ τούτου μπορούν και πρέπει να διαθέτουν άτυπες αλλά και τυπικές 

διαδικασίες ελέγχου (Αναστασίου, 2014). Ένα σχολείο υποχρεούται εκ των πραγμάτων να έχει 

“εσωτερικές” διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι άτυπες και 
“κρυφές”. Αυτές συζητούνται συνήθως στις συνελεύσεις των συλλόγων εκπαιδευτικών, όπου είτε 

αποφασίζονται και καταγράφονται μέτρα που πρέπει να ληφθούν (τυπικές μορφές) ή απλά 

χαράζονται στρατηγικές αντιμετώπισης θεμάτων, χωρίς να υπάρξει καταγραφή στο πρακτικό 

(άτυπες).  Επειδή η αποτελεσματικότητα καθορίζεται από συγκεκριμένες μετρήσιμες εκροές του 

εκπαιδευτικού συστήματος, που συνδέονται με παραμέτρους της αξιολόγησης, το σχολείο 

προσαρμόζεται στις επιταγές της αγοράς εργασίας και παγιώνει την άποψη ότι ποιοτική είναι η 

εκπαίδευση που καλλιεργεί δεξιότητες στο άτομο, ώστε να ενταχθεί στη σύγχρονη κοινωνία η οποία 

χαρακτηρίζεται από ένα γρήγορο ρυθμό μεταβολών.  
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Οι σχολικές μονάδες, θα πρέπει να είναι οργανωμένες με τρόπο τέτοιο ώστε να αξιοποιούν 

τους διαθέσιμους πόρους αποτελεσματικά, και σε συνάρτηση με τις εκάστοτε συνθήκες. Ο όποιος 

λοιπόν μελλοντικός σχεδιασμός στην παιδεία, πρέπει να προσβλέπει στην βελτίωση της ποιότητας 

και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων στο σύνολο τους, μέσω του στρατηγικού 

προγραμματισμού της δράσης. (Ζωγόπουλος, 2011). 
Γιατί ας μην ξεχνάμε πως, όπως έχει γράψει και ο Ashleigh Brilliant :«Μια πιθανή αιτία που 

τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα σχέδιο.» 
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Περίληψη  

Το φαινόμενο των νέων τεχνολογιών και της επίδρασης τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

είναι ορατό και στη διοίκηση της εκπαίδευσης, δημιουργώντας νέα δεδομένα και μια νέα διάσταση 

στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες των στελεχών εκπαίδευσης, σε ένα πλαίσιο με 

«μετανεωτερικές» κοινωνικές παραμέτρους που διαμορφώνονται μέσα από τη διαρκή αμφισβήτηση 

παραδοσιακών αξιών και δεδομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση, αφενός 

των νέων νεωτερικών αντιλήψεων, όσον αφορά στα κριτηρία που κυριαρχούν στην επιλογή 

τουσχολικού «ηγέτη» και αφετέρου η εκτίμηση της βαρύτητας των δεξιοτήτων και προσόντων που 

σχετίζονται με την «επιβεβλημένη»-αυτονόητη πρόσκτηση γνώσης στις νέες Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και στην επιμόρφωση ή σε σπουδές στη Διοίκηση 
εκπαιδευτικών οργανισμών. 

Η εν λόγω ποσοτική έρευνα πραγματοποιείται μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου, 

αποτελούμενο από κλειστές ερωτήσεις, απευθυνόμενες σε 136 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης την Άνοιξη του 2019. Αναφορικά με τα ευρήματα-συμπεράσματα και την καταγραφή 

των απόψεων των εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται ότι νεωτερικές έννοιες, όπως το ήθος, η 

συμπεριφορά, οι ικανότητες διοίκησης του Διευθυντή θα έπρεπε να κατέχουν την πρώτη θέση αλλά 

εν τέλει προηγούνται μετανεωτερικά κριτήρια που παραπέμπουν στην επαγγελματική 

ανάπτυξη,συνέπεια, στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στη γνώση και χρήση των ΤΠΕ.  
 
 Λέξεις κλειδιά: Μετανεωτερικές κοινωνίες, Διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών, ΤΠΕ, 

Ετήσιες επιμορφώσεις, Στέλεχος Εκπαίδευσης. 

1. Εισαγωγή 

 
Η εποχή της Μετανεωτερικότητας χαρακτηρίζεται από αναθεωρήσεις και μετασχηματισμούς 

βασικών εσωτερικευμένων αξιών που προσδιορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και, ως εκ τούτου, 

διαμορφώνουν το πολιτικό συγκείμενο κάθε χώρας, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού 
(Ασημάκη, Κουστουράκης, & Καμαριανός, 2011). Δύο κυρίαρχα στοιχεία που σηματοδοτούν την 

εποχή της Μετανεωρικότητας είναι η εντυπωσιακή έκρηξη της γνώσης και η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας (Ματθαίου, 2002) που υπό καθεστώς ανάγκης για προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες, διεθνώς, επιτρέπουν την άμεση και ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία, ανεξαρτήτως 

χιλιομετρικής, γεωγραφικής, ηλικιακής, ταξικής απόστασης, καθιστώντας τα όρια ανάμεσα στο 

αντικειμενικό και υποκειμενικό απροσδιόριστα (Τσαούσης, 2009). Ως εκ τούτου, ενισχύεται ο 

πλουραλισμός της γνώσης, το τέλος της αυθεντίας, η διαθεματικότητα ως σύζευξη των γνωστικών 

πεδίων, η αντικατάσταση της εγκυκλοπαίδειας από την τράπεζα πληροφοριών και τη δια βίου 

μετάδοση της γνώσης.  
 Επιπροσθέτως, ο ρόλος του σχολείου δέχεται έντονη κριτική με κυρίαρχο αίτημα να 

αναδιαμορφωθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνία της γνώσης η οποία «επιτάσσει» νέες 
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γνώσεις, δεξιότητες και προβάλλει τις αξίες, αν όχι νέες, διαφοροποιημένες. Ενδεικτικό της νέας 

κατάστασης πραγμάτων κατά το Βεργίδη (2007) αποτελεί η ανάδειξη της συμμετοχής των ατόμων 

στους θεσμούς της δια βίου μάθησης με στόχο την «απασχολησιμότητα» και «προσαρμοστικότητα» 

που επιβάλλεται από τους διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς εργασίας, 

συνοδευόμενες από την επιβεβλημένη επιστημονική εξειδίκευση και συμπληρωματική κατάρτιση. 

Επιπλέον, αναδεικνύεται η παροχή αρχικής εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες και η συνακόλουθη 

επιμόρφωση και μετεκπαίδευση σε αυτές, προκειμένου σε πρώτο επίπεδο να αντιμετωπισθεί η 

αύξηση της ανεργίας και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
Σύμφωνα με τον Πασιά (2015) η «ποιότητα» προβάλλεται ως ο βασικός στρατηγικός στόχος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της σχολικής εκπαίδευσης, 

εστιάζοντας στις δεξιότητες μαθητών και εκπαιδευτικών, στο όραμα της «κοινωνίας των 

ικανοτήτων», σε αλλαγές στη διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης, στην υλικοτεχνική υποδομή, 

στη διαμόρφωση μιας νέας τεχνοκουλτούρας, στον τρόπο εκμάθησης του υποκειμένου (να μαθαίνει 

πώς να μαθαίνει) και στο ρόλο του στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Επιπροσθέτως, δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή ικανότητα (γνώση ΤΠΕ- ICT skills and use of technology) σε σχέση 

με την εργασία και την επικοινωνία σε όλες τις διαστάσεις της. 

2. Ο δημόσιος λόγος για τη σχολική ηγεσία στη Μετανεωτερική εποχή 

Σύμφωνα με τον Gruening (2001) για να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία των σύγχρονων 

κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών οι οποίοι δίνουν έμφαση στον επαγγελματισμό των 

στελεχών εκπαίδευσης είναι καλό να εστιάσουμε στη λογική των διοικητικών δομών της Νέας 

Δημόσιας Διοίκησης η οποία «επιβάλλει» τη χρήση των ΤΠΕ και τη διακυβέρνηση μέσω της 

ανάπτυξης των δικτύων και των σχέσεων που διαμορφώνονται σε αυτά. Αναφορικά με τους 

σχολικούς ηγέτες, επιζητά εκχώρηση ελευθερίας για την άσκηση ευέλικτης διοίκησης, αλλαγή της 

κουλτούρας με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότητα, τη δημιουργικότητα και τη συνεχή 

επαγγελματική ανάπτυξη, αύξηση στο βαθμό υπευθυνότητας στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, 

έμφαση στις δεξιότητες διοίκησης από μέρους του, μετατρέποντας αυτόν σε manager που καλείται 

να διαμορφώσει και να μεταλαμπαδεύσει το «όραμα» του μέσω της υφιστάμενης ή νέας κουλτούρας 

στον οργανισμό του, διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές αξίες και πεποιθήσεις του 

και στις αξίες του ανθρώνινου δυναμικού του οργανισμού του (OECD, 2005, 2009‧ Spicer & Hill, 
1990).  

Σύμφωνα με τους Ball (1997) και Tolofari (2005) στη μετανεωτερική εποχή δίνεται η αίσθηση 

ότι το επάγγελμα του διευθυντή «αναπολιτισμοποιείται», απαιτώντας συγχρόνως από αυτόν την 

πρόσκτηση θεωρητικών γνώσεων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Ανθρώπινων Πόρων, την ανάγκη 

πρόσκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που να ανταποκρίνονται σε κάθε διάσταση του διευθυντισμού 

(οικονομικά, δεξιότητες στο μάρκετινγκ, στην αειφορία), καθώς και ένα πρότυπο σχολικού ηγέτη που 

να διαμορφώνεται σε ειδήμονα, πρακτικό, «ήρωα», να κάνει τα σωστά πράγματα αλλά και τα 

πράγματα σωστά. Αυτομάτως, οι προαναφερθείσες ενέργειες παραπέμπουν σε ένα σχολικό ηγέτη ο 

οποίος ανταποκρίνεται τόσο στη γραφειοκρατική διάσταση του ρόλου του (αρμοδιότητες, εξουσία, 

γνώσεις) όσο και στην ιδιογραφική διάσταση του (προσωπικές, διαπροσωπικές, επικοινωνιακές 

δεξιότητες, αξίες), εστιάζει στην πράξη και όχι στη θεωρία, στην κατάρτιση παρά στην εκπαίδευση. 

Συνεπώς, ο νέος Διευθυντισμός δίνει έμφαση σε ένα αξιακό κώδικα δεοντολογίας ο οποίος 

διαμορφώνει τις στάσεις, δεξιότητες και την ηγετική διοικητική συμπεριφορά του εκάστοτε σχολικού 

ηγέτη, ανταποκρινόμενος στον όρο «competency» επαγγελματική ικανότητα (Bush, 2007‧ 

Καλογιάννης, 2016).  
Ο Wilson (1997, όπ. αναφ. στο Καλογιάννης, 2016), αναφέρει ότι η μερική έστω αποκέντρωση 

επιτάσσει νέες δεξιότητες από τους σχολικούς ηγέτες (όραμα, επαγγελματική κουλτούρα, δημιουργία 

έμπνευσης μέσα απο παραδείγματα, διοικητικές, οργανωτικές, αξιολογικές δεξιότητες), καθώς και 

πολιτικές-επικοινωνιακές δεξιότητες για να διαχειρίζονται τον πλουραλισμό απόψεων και 
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συμφερόντων και να προσανατολίζουν το διδακτικό προσωπικό στην ποιότητα διδασκαλίας μέσω 

της παροχής κινήτρων (European Commission, 2003, 2013).  

2.1. Από τις νεωτερικές αξίες στις μετανεωτερικές δεξιότητες- προσόντα του σχολικού ηγέτη  

Tις τελευταίες δεκαετίες διεθνείς οργανισμοί και νέες πολιτικές διοίκησης εστιάζουν στο ρόλο 

της σχολικής ηγεσίας και των μεθόδων επιλογής της, λόγω του ευρύτερου συγκείμενου της 

εκπαίδευσης και της ύπαρξης ερευνών για την επίτευξη σχολικής βελτίωσης και 

αποτελεσματικότητας (Anastasiou & Papakonstantinou, 2015‧ Fullan, 2007). Στη μετανεωτερική 

εποχή που χαρακτηρίζεται από ασάφειες και ρευστότητα οι παραδοσιακές μορφές διοίκησης-ηγεσίας 

με εκτελεστικό-διεκπεραιωτικό χαρακτήρα δε βρίσκουν, πλέον, ανταπόκριση στο διαρκώς 

μεταβαλλόμενο πεδίο της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, η μετανεωτερική πραγματικότητα «επιτάσσει» 

ένα σχολικό ηγέτη με χαρακτηριστικά που να επιτυχγάνει αποτελεσματικότητα και ευελιξία στον 

οργανισμό του (Καλογιάννης, 2014). Επιπροσθέτως, o Murphy (2002) τονίζει ότι παρατηρείται μια 

στροφή από τη σχολική διοίκηση (γραφειοκρατικό μοντέλο) στη σχολική ηγεσία, ενδυναμώνεται το 

βασικό καθήκον των εκπαιδευτικών, δίνεται μια άλλη διάσταση στη διδασκαλία. 
Τα προαναφερθέντα έρχεται να επιβεβαιώσει ο Rowan (1995), τονίζοντας ότι παρατηρείται μια 

«αναπολιτισμοποίηση» στο ρόλο του σχολικού ηγέτη, αφού «απαιτείται» από αυτόν να διαθέτει τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της διδακτικής ηγεσίας και μετασχηματιστικές ιδιότητες (δημιουργία 

οράματος, διαμόρφωση κουλτούρας, χρήση των ΤΠΕ) σε επίπεδο οργανισμού και τάξης. Επιπλέον, 

με βάση την αναφορά της Tschannen-Moran (2009) καθίσταται επιβεβλημένη η συνεχής κατάρτιση 

και επιμόρφωση των σχολικών ηγετών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεταρρυθμιστικές 

αλλαγές και προσαρμοστικές προκλήσεις που δέχεται το σχολικό περιβάλλον τους, αφού καλούνται 

να διοικήσουν σε πλαίσιο ανταγωνισμού, εξωτερικής, εσωτερικής και ηθικής λογοδοσίας, 

οικονομικής διαχείρισης, οικοδόμησης οράματος, ευελιξίας, εμπιστοσύνης, συνεργατικής λήψης 

αποφάσεων, επαγγελματικής ηθικής αξιοπιστίας. Το προαναφερθέν πλαίσιο έρχεται να επιβεβαιώσει 

σχετική έρευνα της Γιαννούλη (2017, 2018β) στην οποία προβάλλεται καθολικό το αίτημα των 

Διευθυντών σχολικών μονάδων για διαρκή επιμόρφωσή τους σε διοικητικά θέματα και διαχείρισης 

του ανθρώπινου δυναμικού, οργανωμένη από επίσημους φορείς με σχετική διάρκεια. 
Όσον αφορά στην επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, ο Μαδεμλής (2014) υποστηρίζει ότι 

πρέπει να εστιάσουμε στον ορισμό κοινών κριτηρίων επιλογής προσκτηθέντων και εφαρμόσιμων για 

όλους τους υποψήφιους. Πριν από μερικές δεκαετίες η «αρχαιότητα-εμπειρία» σύμφωνα με τον 
Τσόνια (2005) αποτελούσε το κριτήριο που υποσκέλιζε τα συνεκτιμώμενα κριτήρια, όπως γνωστική 

ικανότητα, διδακτική επάρκεια και αυξημένα επιστημονικά προσόντα των υποψήφιων στελεχών, 
οδηγώντας στο φαινόμενο της «ανακύκλωσης» των ίδιων στελεχών στις θέσεις ευθύνης, ενώ οι 

διεθνείς οργανισμοί συγκλίνουν στη βαρύτητα των αυξημένων επιστημονικών προσόντων των 

υποψήφιων (Anastasiou & Papakonstantinou, 2015‧ European Commission, 2013).  
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Παπαϊωάννου (2010) με το Ν. 3848/2010 το πιστοποιητικό 

διοικητικής επάρκειας αποτελεί μια καινοτομία σε μια προσπάθειαδημιουργίας ενός σχολικού ηγέτη 

με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και δεξιότητες οι οποίες θα είναι πιστοποιημένες για την 

αντίστοιχη θέση ευθύνης στο πλαίσιο του «Νέου Διευθυντισμού». Επίσης, στις νέες δεξιότητες του 

μετανεωτερικού σχολικού ηγέτη συγκαταλέγονται οι αξίες που διαπερνούν το επάγγελμα και που 

παρέχονται με γνώμονα την εκάστοτε διάσταση (δικαιοσύνη, ισότητα, ήθος σεβασμό της 

προσωπικότητας και διαφορετικότητας) του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού (Murphy, 2002‧ 

Tschannen-Moran, 2009). 

3. Κυρίως μέρος 

3.1. Μεθοδολογία της έρευνας 

 Η εν λόγω εμπειρική έρευνα εστιάζει στο ένατο σύστημα επιλογής στελεχών, όπως αυτές 

απεικονίζονται στο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4473/2017 και στο επόμενο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 
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4547/2018, επιχειρώντας να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα κριτήρια της 

επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, σύμφωνα 

με τη Γιαννούλη (2019) σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, όσον αφορά στο βαθμό 

σημαντικότητας κριτηρίων που αρμόζει να προσδίδονται στο σχολικό ηγέτη για την ανάληψη της 

διευθυντικής θέσης και ποια τελικά λαμβάνονται στην επιλογή τους. Επίσης, διατυπώνεται η γνώμη 

τους ως προς το βαθμό σημαντικότητας που πρέπει να προσδίδεται στα βασικά προσμετρώμενα 

κριτήρια επιλογής τους, καθώς και στο βαθμό κατάταξης που αποδίδουν στα επιμέρους επιστημονικά 

προσόντα ως προς το κριτήριο της Επιστημονικής-Παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης. 
Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που ετέθησαν στον πληθυσμό-στόχο ήταν τα ακόλουθα:  

• Σε ποιο βαθμό θεωρεί σημαντικά για την ανάληψη σχολικής διευθυντικής θέσης τα κριτήρια 

(επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, προσωπικότητα, επικοινωνιακές δεξιοτήτες,ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών, ικανότητα διοίκησης,ικανότητα οργάνωσης, σύγχρονες παιδαγωγικές 

αντιλήψεις, συμπεριφορά, ήθος). 
• Σε ποιο βαθμό θεωρεί ότι τελικά λαμβάνονται υπόψη για την ανάληψη σχολικής διευθυντικής 

θέσης τα προαναφερθέντα κριτήρια. 
• Σε ποιο βαθμό θεωρεί σημαντικά τα συνεκτιμώμενα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά 

τη διαδικασία επιλογής των σχολικών ηγετών.  
• Ποια είναι η άποψη του για τη βαρύτητα που πρέπει να προσδίδεται στα αυξημένα 

επιστημονικά προσόντα. 

3.2. Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας. 

Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη τοακαδημαϊκό έτος 2018-19 και χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική 

μέθοδος με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο 

σχεδιάστηκε, ώστε τα ζητούμενα να ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας 

έρευνας και να είναι σαφή και εύληπτα ως προς την κατανόηση σε σχέση με τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες. Επιπλέον, οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες 

ιεράρχησης που βαθμολογούνται με την κλίμακα Likert, ενώ μετά τη συλλογή των ποσοτικών 

δεδομένων, αφού κωδικοποιήθηκαν, καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων και αναλύθηκαν με τη 

χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 24.  
Αναφορικά με τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική 

μέθοδος για την οργάνωση, παρουσίαση και περιγραφή των αριθμητικών δεδομένων με την 

παράθεση πινάκων συχνοτήτων και διαγραμμάτων (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Ο πληθυσμός-
στόχος αποτελούνταν απο 136 εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

Γυμνασίων και Λυκείων στην περιοχή του Πειραιά όλων των ειδικοτήτων. Επιπλέον, επιλέχθηκε η 

δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα και ειδικότερα η βολική δειγματοληψία κατά την οποία επιλέγονται 

άτομα τα οποία βρίσκονται πλησιέστερα στον ερευνητή, είναι πρόθυμα και βοηθούν στη διεξαγωγή 

της ερευνητικής διαδικασίας, μέχρι να αντληθεί το κατάλληλο μέγεθος του δείγματος, βοηθώντας με 

τις απαντήσεις του στα ζητούμενα της έρευνας (Creswell, 2011). 

3.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

3.3.1. Περιγραφική ανάλυση δημογραφικών δεδομένων 

Ο πληθυσμός-στόχος διάθετει ένα τουλάχιστον χαρακτηριστικό, όσον αφορά στην ιδιότητά 

του, είναι όλοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή του Πειραιά. Το σύνολο 

του πληθυσμού-στόχου αποτελείται από 136 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

νομού Αττικής, εκ των οποίων 55 (40,4%) είναι άνδρες και 81 (59,6%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 1.  
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Πίνακας 1: Φύλο 

 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 55 40,4 40,4 40,4 

Γυναίκα 81 59,6 59,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

 
Όσον αφορά στις σπουδές-αυξημένα επιστημονικά προσόντα του δείγματος, σύμφωνα με τον 

πίνακα 2 που ακολουθεί,50 (36,8%) συμμετέχοντες κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μόλις 

6(4,4 %) κατέχουν Διδακτορικό τίτλο, 6(4,4 %) κατέχουν Δεύτερο Πτυχίο, ενώ το μισό περίπου του 

δείγματος 73 (54,4%) κατέχουν το βασικό πτυχίο διορισμού τους. 
 

Πίνακας 2: Σπουδές εκπαιδευτικών 

 

Σπουδές 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πτυχίο ΤΕΙ 7 5,1 5,1 5,1 

Πτυχίο ΑΕΙ 67 49,3 49,3 54,4 

2ο Πτυχίο ΑΕΙ 6 4,4 4,4 58,8 

Μεταπτυχιακό 50 36,8 36,8 95,6 

Διδακτορικό 6 4,4 4,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

3.3.2.Περιγραφική ανάλυση ποσοτικώνδεδομένων 

Στην ερώτηση: «Για την ανάληψη διευθυντικής θέσης στο σχολείο, πόσο σημαντικά 

εκτιμάτεότι θα πρέπει να είναι τα παρακάτω κριτήρια», οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι είναι πολύ 

σημαντικά για την ανάδειξη του σχολικού ηγέτη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 με σειρά 

σημαντικότητας, οι ικανότητες διοίκησης από αρκετά έως πάρα πολύ, η συμπεριφορά, το ήθος, οι 

ικανότητες οργάνωσης, η προσωπικότητα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ από καθόλου έως πάρα 

πολύ παρουσιάζονται τα κριτήρια της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και οι σύγχρονες παιδαγωγικές 

αντιλήψεις.  
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Σχήμα1: Για την ανάληψη διευθυντικής θέσης στο σχολείο, πόσο σημαντικά εκτιμάτεότι θα πρέπει να είναι τα παρακάτω 

κριτήρια 
 
 

Στην ερώτηση: «Για την ανάληψη διευθυντικής θέσης στο σχολείο, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι 

πραγματικά λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια», όπως αναφέρονται στο Σχήμα 2 οι 

ερωτώμενοι θεωρούν ότι ως πολύ σημαντικά για την ανάδειξη του σχολικού ηγέτη λαμβάνονται 

υπόψη, με σειρά σημαντικότητας, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια από καθόλου έως αρκετά, 

οι ικανότητες διοίκησης, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι ικανότητες οργάνωσης, το ήθος, η 

προσωπικότητα, με τελευταίες να ακολουθούν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές αντιλήψεις. 
 

  
  

Σχήμα2: Για την ανάληψη διευθυντικής θέσης στο σχολείο, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι πραγματικά λαμβάνονται 

υπόψη τα παρακάτω κριτήρια 
 

 
Στην ερώτηση: «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε σημαντικά τα παρακάτω κριτήρια, για την επιλογή 

των Διευθυντών σχολικών μονάδων, όπως αυτά ορίζονταιστους Ν. 4473/17 & 4547/18», όπως 

απεικονίζονται στο Σχήμα 3, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι πολύ σημαντικά κριτήρια για την 

ανάληψη της διευθυντικής θέσης, είναι η υπηρεσιακή κατάσταση των υποψήφιων, ακολουθεί η 

επιστημονική συγκρότηση, η διοικητική εμπειρία, το κριτήριο της συνέντευξης, η αρχαιότητα. 
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Σχήμα 3: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε σημαντικά τα παρακάτω κριτήρια, για την επιλογή των Διευθυντών σχολικών 

μονάδων, όπως αυτά ορίζονταιστους Ν. 4473/17 & 4547/18 
 

 

Στην ερώτηση: «Σε σχέση με το κριτήριο της Επιστημονικής-Παιδαγωγικής συγκρότησης & 

κατάρτισης, ποια είναι η άποψη σας για τη βαρύτητα που πρέπει να έχουν στην αξιολόγηση των 

υποψηφίων τα παρακάτω επιστημονικά προσόντα (όπως αυτά ορίζονται στους Ν. 4473/17 & 

4547/18)για την επιλογή του Διευθυντή της σχολικής μονάδας», όπως αναφέρονται στο Σχήμα 4, οι 

συμμετέχοντες κατατάσσουν ως πρώτο κριτήριο τη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών με το 

χαρακτηρισμό «πολύ», ακολουθούν οι σπουδές στη διοίκηση της εκπαίδευσης με «πολύ», τα 

επιστημονικά προσόντα «πολύ», οι ετήσιες επιμορφώσεις από φορείς «αρκετά», η γνώση ξένων 

γλωσσών «αρκετά» με τελευταίο κριτήριο το συγγραφικό-έργο κάθε υποψήφιου. 
 
 

 
 
 

Σχήμα 4: Σε σχέση με το κριτήριο της Επιστημονικής-Παιδαγωγικής συγκρότησης & κατάρτισης, ποια είναι η άποψη σας 

για τη βαρύτητα που πρέπει να έχουν στην αξιολόγηση των υποψηφίων τα παρακάτω επιστημονικά προσόντα (όπως αυτά 

ορίζονται στους Ν. 4473/17 & 4547/18) 
 

4. Συμπεράσματα- Περιορισμοί Έρευνας 

Συνοψίζοντας, όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων στους 

τελευταίους νόμους Ν. 4473/2017 και 4547/2018, αφού αναλύθηκαν τα δεδομένα της ποσοτικής 

έρευνας, παρατηρείται ότι: 

• Όσον αφορά στη σημαντικότητα των κριτηρίων για την ανάληψη διευθυντικής θέσης, ως 

βασικά χαρακτηριστικά αναδεικνύονται οι ικανότητες διοίκησης, η συμπεριφορά και το ήθος 
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του διευθυντή τα οποία σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004) αποτελούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά του σχολικού ηγέτη που προάγει την αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας με τη δημιουργία θετικού κλίματος σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού 

(Γιαννούλη, 2019‧ Φουρκιώτης, 2018).  
• Εντούτοις, τα δεδομένα δείχνουν ότι παρά τη σημαντικότητα των προαναφερθέντων, στην 

πραγματικότητα λαμβάνονται υπόψη η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, οι ικανότητες 

διοίκησης και οι επικοινωνιακές δεξιότητες, αφήνοντας «απόσταση» απο το ήθος και την 

προσωπικότητα, όπως αυτές διαφαίνονται από τις διαδικασίες του εκάστοτε θεσμικού 

πλαισίου επιλογής μέσω της συνέντευξης ή της ψήφου Διδασκόντων (Αναστασίου & 

Παπακωνσταντίνου, 2009‧ Γιαννούλη, 2019). 
• Αναφορικά με τα μετρήσιμα μόρια, το δείγμα της έρευνας μας αναδεικνύει την Επιστημονική 

συγκρότηση και την υπηρεσιακή κατάσταση των υποψήφιων, επιβεβαιώνοντας μεν ότι ο 

Διευθυντής «επιβάλλεται» να κατέχει επιστημονικά τις απαραίτητες διοικητικές γνώσεις για 

τη θέση ευθύνης, εμπλουτίζοντας τα επιστημονικά δεδομένα του (Γιαννούλη, 2018α), 

δίνοντας μικρότερη σημασία στην αρχαιότητα, στη διοικητική εμπειρία και στη συνέντευξη, 

κυρίαρχα κριτήρια δε, που αναδεικνύονται σε πολλές έρευνες για την κατάληψη της θέσης 

του διευθυντή (Αργυρίου, Ανδρεάδου, & Τύπας, 2015). 
• Όσον αφορά στο κριτήριο της Επιστημονικής-Παιδαγωγικής συγκρότησης, το δείγμα της 

έρευναςπροσδίδει «βαρύτητα» στη γνώση των Υπολογιστών (ΤΠΕ), ακολουθώντας τα 

προσόντα που έχουν σχέση με τη Διοίκηση της εκπαίδευσης, ενώ κατατάσσει τη γνώση των 

ξένων γλωσσών (Φουρκιώτης, 2018) και το συγγραφικό έργο τελευταία στην κατάταξη, 

επιβεβαιώνοντας τις έρευνες της Γιαννούλη (2018β) και των Αργυρίου κ. συν. (2015) οι 

οποίες προτάσσουν εμφανώς τη σχετική πιστοποιημένη επιμόρφωση στη Διοίκηση της 

εκπαίδευσης για τη συγκεκριμένη θέση ευθύνης.  

 
 Όπως γίνεται κατανοητό, σύμφωνα με τη Γιαννούλη (2019) η παρούσα έρευνα δε δίνει 

απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με τη σημαντικότητα που «αρμόζει» στα κριτήρια 

για την ανάληψη της διευθυντικής θέσης και ποια τελικά λαμβάνονται υπόψη, τουλάχιστον, τις 

τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, αποτυπώνει την άποψη αντιπροσωπευτικού δείγματος εκπαιδευτικών 

για τη βαρύτητα που πρέπει να προσδίδεται στα αυξημένα επιστημονικά προσόντα σε σχέση με το 

κριτήριο της Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Συγκρότησης και κατάρτισης. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν 

ήταν στις προθέσεις μας, αφενός, γιατί το δείγμα της έρευνάς μας είναι σχετικά μικρό (136 

εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αφετέρου γιατί μια πλήρης και σε βάθος έρευνα του 

συγκεκριμένου θέματος απαιτεί α) έργο πολυπληθούς ερευνητικής ομάδας, β) μεγαλύτερο δείγμα 

του πληθυσμού-στόχου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) δείγμα του πληθυσμού-
στόχου σε περισσότερες Διευθύνσεις του ίδιου Νομού, δ) δείγμα του πληθυσμού-στόχου σε 

περισσότερες Περιφερειακές Διευθύνσεις, ε) αφιέρωση περισσότερου χρόνου για ενδελεχή ποιοτική 

και ποσοτική έρευνα (Creswell, 2011).  
Λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, καταλήγουμε ότι σε 

πολλά σημεία των θεμάτων που επιχειρήσαμε να θίξουμε, υπάρχει σύγκλιση των απόψεων του 

πληθυσμού-στόχου σε σχέση με τις θεωρητικές μας αναφορές. Οι εκπαιδευτικοί διατείνονται ότι 

είναι επιτακτική η αλλαγή σε πολλές διαστάσεις του τρέχοντος συστήματος επιλογής στελεχών της 

εκπαίδευσης και στη γραφειοκρατική και στην ιδιογραφική διάσταση του ρόλου τους (Anastasiou & 

Papakonstantinou, 2015‧ Γιαννούλη, 2018α, 2019), ενώ τα στελέχη θα πρέπει να διαθέτουν 

εξειδικευμένες γνώσεις στη χρήση των ΤΠΕ, υποστηρίζοντας την ενσωμάτωσή τους σε διδασκαλία 

και διοίκηση, δημιουργώντας την ανάλογη κουλτούρα, εμπλέκοντας το ανθρώπινο δυναμικό του 

οργανισμού τους, επικαιροποιώντας συγχρόνως τις γνώσεις τους με διαρκή επιμόρφωση σε αυτές 

(Αναστασίου & Παπακωνσταντίνου, 2009‧ Γιαννούλη, 2017, 2018β, 2019‧ Δαγδιλέλης, 2005). 
Επιπροσθέτως, οι νέες πολιτικές, οικονομικές, τεχνολογικές, πολιτισμικές, δημογραφικές 

πραγματικότητες που παρατηρούνται και διαρκώς μεταβάλλονται «απαιτούν» έναν καλά 
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πληροφορημένο σχολικό ηγέτη με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να 

ανταποκριθεί, ως επι το πλείστον, στο νέο του ηγετικό ρόλο ως προς την ιδιογραφική του διάσταση 

και δη στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης, αναθεωρώντας στάσεις και πεποιθήσεις παλαιότερων 

νοοτροπιών, ενισχύοντας τον επαγγελματισμό του μέσω της συνεχούς ανανέωσης του 

«εργαλειακού» και «αξιακού» εξοπλισμού του (Anastasiou & Papakonstantinou, 2015‧ Γιαννούλη, 

2017, 2018α, 2019‧ European Commission, 2013‧ Gruening, 2001‧ Murphy, 2002‧ Tolofari, 2005‧ 

Tschannen-Moran, 2009).  
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Περίληψη 

Η κατοχύρωση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιακή αρχή για 

την προάσπιση του δικαιώματος των ατόμων στην εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της μειονοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα που ισχύει από το 1913 έως 

το 2016 για τις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αναλύονται τα θετικά μέτρα που ελήφθησαν 

από τη Συνθήκη της Λωζάννης και υποστηρίζουν την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας 

της Θράκης, εντοπίζοντας παράλληλα εκείνα τα σημεία που αποδυναμώνουν την εφαρμογή των 

εκπαιδευτικών δράσεων. Παρά το γεγονός ότι η μειονοτική εκπαίδευση για τους μουσουλμάνους 

παρέχεται στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και σχετίζεται με 

τα δικαιώματα στην εκπαίδευση της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, στόχος μας είναι η 

τοποθέτηση της ίδιας της εκπαίδευσης στο επίκεντρο της συζήτησης, ως το απόκτημα που δεν μπορεί 

να αφαιρεθεί, αποτελώντας το στήριγμα της ζωής.  
 
Λέξεις κλειδιά: μειονοτική εκπαίδευση, μουσουλμανική μειονότητα Θράκης, 

1. Εισαγωγή 

Η μειονοτική εκπαίδευση στην Ελλάδα συναντάται για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα 

και λίγο αργότερα το 1913, η Συνθήκη των Αθηνών παρέχει το δικαίωμα εκπαιδευτικής αυτονομίας 

στους μουσουλμάνους των Νέων Χωρών (Μακεδονία, Ήπειρος, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου) 

με την επίβλεψη του Υπουργού Παιδείας (Τσιτσελίκης, 2007). Μοναδική αναγνωρισμένη 

μειονότητα στην ελληνική επικράτεια είναι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης που κατοικεί 

στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου.      
Το συνεκτικό στοιχείο της είναι η θρησκεία και η προστασία της κατοχυρώθηκε από τη 

Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, η οποία περιλαμβάνει ρητές διατάξεις για την προστασία 

και το δικαίωμά των μειονοτήτων στην εκπαίδευση και την ίδρυση σχολείων. Βάσει της Συνθήκης 

της Λωζάννης, εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η 

μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και η ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της 

Ίμβρου και της Τενέδου με την υποχρέωση παροχής εκ μέρους των κρατών, μεταξύ άλλων και της 

μειονοτικής εκπαίδευσης ως ισότιμοι πολίτες των κρατών, υπό την αρχή της αμοιβαιότητας. Για την 
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ελληνική μειονότητα αποδίδεται εθνολογικός προσδιορισμός, ενώ για τη μειονότητα στη Θράκη 

αποδίδεται προσδιορισμός θρησκογενούς υφής (Μουαμελετζή, 1996) λόγω της εθνολογικής 

ανομοιογένειας, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της τουρκικής πολιτικής, μεταγενέστερα της 

Συνθήκης της Λωζάννης, για απόδοση εθνικού προσδιορισμού για το σύνολο της μειονότητας. Έτσι, 

τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης είναι ανομοιογενή ως προς την εθνοτική 

καταγωγή και τη μητρική γλώσσα και διακρίνονται σήμερα στους τουρκόφωνους και τουρκογενείς 

με μητρική την τουρκική γλώσσα, τους Πομάκους με μητρική την πομακική και τους Ρομά 

(Αθίγγανους) με μητρική τη ρομανί (Μπασλής, 2000).  
Το νομικό καθεστώς της μειονοτικής εκπαίδευσης κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της 

Λωζάννης, τα Πρωτόκολλά της, το Ελληνικό Σύνταγμα και ένα πλήθος νομοθετικών και 

κανονιστικών κειμένων. Συμπληρωματικά των ανωτέρω είναι το Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968 

και η Ελληνοτουρκική Συμφωνία για την Πολιτιστική Συνεργασία του 2000, η οποία κατήργησε τη 

Μορφωτική Συμφωνία του 1951 (Τσιτσελίκης, 2007). Η υποχρεωτική φοίτηση αφορά στο δημοτικό 

και στο γυμνάσιο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.1566/1985, εφόσον οι μαθητές/τριες δεν 

έχουν υπερβεί το 16ο έτος ηλικίας, ενώ η παράλειψη εγγραφής ή εποπτείας της φοίτησης από τους 

γονείς/κηδεμόνες τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Η φοίτηση στα 

μειονοτικά σχολεία δεν είναι υποχρεωτική, όμως απαγορεύεται σε αυτό η φοίτηση των μαθητών 

«Ελλήνων το γένος» (Π.Δ. 483/25-5-1977 άρ. 10, παρ. 1). Σκοπός του μειονοτικού σχολείου είναι η 

εξασφάλιση της σωματικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης και προόδου των μαθητών, σύμφωνα 

με τους βασικούς σκοπούς της γενικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τις καθοριζόμενες αρχές των 

προγραμμάτων των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων της χώρας (άρθρο 2, Ν.694/1977, ΦΕΚ 264 
τ.Α’). Ζητούμενο της μειονοτικής εκπαίδευσης και ειδικά της διδασκαλίας της γλώσσας είναι: η 

διαφορά, η ισότητα και η επικοινωνία (Χριστόπουλος, 1998) και όχι η δημιουργία ενός ειδικού 

καθεστώτος προστασίας στον τομέα της διδασκαλίας της μειονοτικής γλώσσας, αποκομμένο από την 

κεντρική πολιτική το οποίο δε θα επικοινωνεί με την πλειονότητα και θα περιθωριοποιεί τα άτομα 

που ανήκουν στις μειονοτικές ομάδες (Μήτσιου, 2010).  

2. Οργάνωση Μειονοτικής Εκπαίδευσης  

2.1. Διοικητική οργάνωση μειονοτικής εκπαίδευσης 

Τα μειονοτικά σχολεία βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας. Η αλλαγή  του 

νομικού καθεστώτος της δομής του Συντονιστικού Γραφείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Μειονοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο ασκούσε τον ουσιαστικό έλεγχο γι’ αυτά και δημιουργούσε 

πολλές φορές δυσχέρειες στην απρόσκοπτη λειτουργία τους εξαιτίας της μη επικοινωνίας του σε 

οργανωτικό επίπεδο με τις υπόλοιπες δομές γίνεται με την εφαρμογή του Ν.4310/2014. Η αιτιολογική 

έκθεση του Ν.4310/2014 για τα άρθρα 63-68 που αφορούν στη μειονοτική εκπαίδευση αναφέρει ότι 

«ο σταδιακός εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου της μειονοτικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αναβάθμισή της. Προς αυτήν την κατεύθυνση επιχειρείται η εκπλήρωση του εν 

λόγω στόχου μέσω της επέκτασης ρυθμίσεων που ισχύουν ήδη και έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς στο 

δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, διατηρώντας, ταυτόχρονα, εντελώς ανεπηρέαστο τον 

χαρακτήρα και την αποστολή της μειονοτικής εκπαίδευσης», όπως ορίζονται από τις διατάξεις της 

Συνθήκης της Λωζάννης και τους ισχύοντες νόμους. 
Ήδη με την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 3418Σ/178513/Ζ1 (ΦΕΚ 3292/τ.Β’/24-12-2013) Υ.Α. με 

θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» προωθήθηκε ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο με αλλαγές που 

αφορούν σε ζητήματα διοικητικών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο σύστημα μόρφωσης 

των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων δεν μπορεί να 

ακολουθεί τη λογική του προηγούμενου συστήματος, καθώς αυτό εδραζόταν στην αντίληψη ότι ο 

εκπαιδευτικός του μειονοτικού προγράμματος προερχόταν από ειδική δομή εκτός του 

Πανεπιστημίου με λιγότερα έτη σπουδών και επομένως διαφορετικά τυπικά προσόντα.  
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Μετά από ένα πλήθος αποφάσεων με αφετηρία τον θεσμό του Επιθεωρητή των 

Μουσουλμανικών Σχολείων, τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, 

την ίδρυση του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και το θεσμό του Συντονιστή, ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4310/2014 

(ΦΕΚ τ.Α’ 258) το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καταργώντας την προηγούμενη δομή του Συντονιστικού 

Γραφείου. Το εν λόγω γραφείο ασκεί τον συντονισμό των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου για τα 

ειδικότερα ζητήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης, ιδίως: α) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση 

και λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) τα 

θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων και 

γ) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και διοικητική υποστήριξη για τη διδασκαλία του 

Κορανίου από τους Ιεροδιδασκάλους Ισλαμικής Θρησκείας στα δημόσια σχολεία της Θράκης 

(Ν.4115/2013, Α΄ 24 αρ. 53). Αυτό που διαφοροποιείται σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση και αποκαλείται 

ως τομή σε σχέση με το παρελθόν, μέσα στην αιτιολογική έκθεση, είναι ότι ο προϊστάμενος του 

Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης περιορίζεται στη διαχείριση των λειτουργικών και 

οργανωτικών αναγκών των μειονοτικών σχολείων, ενώ η παιδαγωγική καθοδήγηση ανήκει στα 

αντίστοιχα Τμήματα Παιδαγωγικής - Επιστημονικής Καθοδήγησης και στους Σχολικούς 

Συμβούλους της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με 

αυτόν τον τρόπο δίνεται μήνυμα αποδοχής της μειονοτικής εκπαίδευσης ως ισότιμου συστήματος 

ενταγμένου στη γενικότερη εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας, στο πλαίσιο της ισονομίας και 

της ισοπολιτείας 
  Η νέα διοικητική λειτουργία της μειονοτικής εκπαίδευσης επιβάλλει την κατάργηση του 

Υ.Σ.Μ.Ε. (Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης) και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων 

του στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., 

Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. διευρυμένα κάθε φορά με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των 

εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος ανάλογα με τη βαθμίδα των προς συζήτηση θεμάτων. 

Οι εκπαιδευτικοί του ελληνόγλωσσου προγράμματος της μειονοτικής εκπαίδευσης  υπάγονται στην 

αρμοδιότητα των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όμοια με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η δυνατότητα προσφέρει καλύτερη 

διαχείριση του προσωπικού ως προς τη στελέχωση των σχολικών μονάδων, γεγονός το οποίο δεν 

ήταν δυνατό να επιτευχθεί με την προηγούμενη διοικητική λειτουργία, αφού οι δομές σε επίπεδο 
Διεύθυνσης δεν είχαν το δικαίωμα μετακίνησης του προσωπικού εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

και σε επίπεδο Περιφέρειας.  
Σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ. 1 (Ν.4310/2014) ορίζεται ότι στις θέσεις εκπαιδευτικού 

προσωπικού του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του 

Ν.694/1977 (Α΄ 264), υπηρετούν αποκλειστικά μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. 

Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών 

σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της 

παρ. 1 του άρθρου εβδόμου του Ν.694/1977 (Α΄ 264), δεν επιτρέπεται να υπηρετούν μέλη της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Για το λόγο αυτό τα μειονοτικά σχολεία έχουν πάντα 

άρτιο αριθμό θέσεων, αυξάνοντας τις απαιτήσεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και επομένως το 

οικονομικό κόστος λειτουργίας τους. Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι βασική αρχή 

είναι η εξασφάλιση υπηρέτησης του ίδιου αριθμού εκπαιδευτικών στο μειονοτικό πρόγραμμα από 

μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας και στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα από εκπαιδευτικούς που 

δεν είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας. Η διασφάλιση της ύπαρξης εκπαιδευτικών με 

μητρική γλώσσα την ελληνική είναι απαραίτητος όρος σε επιστημονικό και παιδαγωγικό επίπεδο, 

ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες των μειονοτικών σχολείων να αυξήσουν τις πιθανότητες και τις 

δυνατότητές τους να μάθουν και τη γλώσσα της χώρας της οποίας είναι πολίτες.  
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Για την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών μειονοτικών σχολείων, 

σύμφωνα με το άρθρο 65 συστήνονται δύο (2) θέσεις σχολικών συμβούλων του μειονοτικού 

προγράμματος στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μία (1) θέση σχολικού 

συμβούλου για τα μειονοτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μία (1) θέση σχολικού 

συμβούλου μουσουλμανικής θρησκείας για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης που υπηρετούν στα 

μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια, των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μουσουλμανικά θρησκευτικά 

μαθήματα στα μειονοτικά Γυμνάσια − Λύκεια και των Ιεροδιδασκάλων του άρθρου 53 του 

Ν.4115/2013 που διδάσκουν στα δημόσια σχολεία. Η σύσταση αυτών των θέσεων συμβάλλει στην 

παροχή της δυνατότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού του μειονοτικού προγράμματος των 

μειονοτικών σχολείων να συμμετέχουν από θέσεις ευθύνης στη συνολική προσπάθεια για τη 

βελτίωση της μειονοτικής εκπαίδευσης και της θρησκευτικής εκπαίδευσης της μουσουλμανικής 

μειονότητας.   

2.2. Πρωτοβάθμια μειονοτική εκπαίδευση  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.1566/1985, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα 

νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία και είναι υποχρεωτική (άρθρο 73 του Ν.3518/2006). Ωστόσο, 

η ίδρυση μειονοτικής προσχολικής αγωγής δεν προκύπτει ως συμβατική υποχρέωση του κράτους. Οι 

Μπαλτσιώτης και Τσιτσελίκης (2001) αναφέρουν ότι καταγράφηκε το 2000 η φοίτηση περίπου 300 

νηπίων της μειονότητας σε δημόσια νηπιαγωγεία ή κοινοτικούς σταθμούς. Έτσι, το Υπουργείο 

Παιδείας προκειμένου να στηρίξει τη φοίτηση των μειονοτικών μαθητών στην προσχολική 

εκπαίδευση λειτούργησε το σχολικό έτος 2002-2003 στον Ν. Ξάνθης 14 νηπιαγωγεία, 3 στον Ν. 

Ροδόπης και 5 στον Ν. Έβρου. Αναφορικά με τα μειονοτικά σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2015-
2016 στη Θράκη λειτουργούν 83 μειονοτικά δημοτικά σχολεία (Ροδόπη 49, Ξάνθη 20 και Έβρος 14) 

τα περισσότερα εκ των οποίων είναι διθέσια (Ασκούνη, 2006). 
Η σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού ανάλογα με το θρήσκευμα και την κατάρτιση έχει 

ως εξής: α) Έλληνες χριστιανοί απόφοιτοι των πρώην παιδαγωγικών ακαδημιών και των 

παιδαγωγικών τμημάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με το καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου  β) 

Έλληνες μουσουλμάνοι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ (Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης)  με 

το καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου  που αποτελούν και την πολυπληθέστερη κατηγορία, γ) Έλληνες 

μουσουλμάνοι απόφοιτοι κρατικών διδασκαλείων της Τουρκίας με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου 

(προσοντούχοι), δ) Έλληνες μουσουλμάνοι υπήκοοι απόφοιτοι ιεροσπουδαστηρίων, ιδιωτικών 

μουσουλμανικών γυμνασίων ή λυκείων με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου και ε) Τούρκοι 

μουσουλμάνοι απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών της Τουρκίας, στο πλαίσιο της Ελληνοτουρκικής 

Συμφωνίας του 2000 για την Πολιτιστική Συνεργασία (άρθρα 1.ε και 10) και τις Υπουργικές 

Αποφάσεις 55368/16-5-1978 και Ζ2/219/24-5-1993, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας για 

την ανταλλαγή εκπαιδευτικών με τα μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης (μετακλητοί) 

(Τσιτσελίκης, 2007). Ο διευθυντής των μειονοτικών σχολείων είναι μουσουλμάνος και ο 

υποδιευθυντής είναι χριστιανός, σημειώνοντας ότι ο τελευταίος έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε 

σχέση με τους υποδιευθυντές των υπολοίπων σχολείων γενικής εκπαίδευσης του ελληνικού κράτους. 

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 16287 Υ.Α. 

στο ΦΕΚ 139 τ.Β’ 18-2-1978. 
Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάννης 1923 και το Ελληνοτουρκικό Μορφωτικό Πρωτόκολλο 

του 1968 η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και στην τουρκική 

ως επικρατούσα γλώσσα της μουσουλμανικής μειονότητας, δίνοντας συγχρόνως έμφαση στη 

διδασκαλία του Κορανίου. Ακόμη προβλέπεται η διδασκαλία των υπόλοιπων γνωστικών 

αντικειμένων κατανεμημένα ισομερώς στις δύο γλώσσες ενώ την κατανομή των ωρών διδασκαλίας 

αποφασίζει ο Υπουργός Παιδείας (Ν.694/1977, άρ. 7, παρ. 1.ε’). Στα ελληνικά διδάσκονται η 

ελληνική γλώσσα, η ιστορία, η μελέτη του περιβάλλοντος, η γεωγραφία και η κοινωνική και πολιτική 

αγωγή, ενώ στα τουρκικά η τουρκική γλώσσα, τα θρησκευτικά, τα μαθηματικά, η φυσική, η 
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αισθητική αγωγή και η φυσική αγωγή (Τσιτσελίκης, 2007) ενώ αργότερα εισάγεται η διδασκαλία της 

αγγλικής γλώσσας.  
Αναπτύσσονται δύο παράλληλα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις 

αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ η 

στοχοθεσία τους ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται 

για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων. Μέχρι τις αρχές του 2000, χρησιμοποιούνταν τα 

σχολικά εγχειρίδια που είχαν χορηγηθεί από την Τουρκία στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Σύμφωνα 

με το Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968, η Τουρκία θα αναλάμβανε τη συγγραφή των διδακτικών 

βιβλίων του μειονοτικού προγράμματος και θα χρησιμοποιούνταν από τους μειονοτικούς μαθητές, 

κατόπιν έγκρισής τους από το ελληνικό κράτος, με την προϋπόθεση ότι αυτά δε θα 

συμπεριλαμβάνουν εθνικά σύμβολα της γειτονικής χώρας και στερεότυπα, πρόταση που διατύπωσε 

σε έκθεση του το 1952 ο Ευάγγελος Παπανούτσος (Δοσοντζάκης, 1994). Λόγω των έντονων 

πολιτικών αντιπαραθέσεων δεν προχώρησε η εφαρμογή των διατάξεων για τα σχολικά εγχειρίδια 

αλλά μόνο μετά την υπογραφή της Μορφωτικής Συμφωνίας του 2000, οι μαθητές διδάσκονται τα 

βιβλία που εκδίδονται στην Τουρκία ειδικά για τη μουσουλμανική μειονότητα,  ακολουθώντας τη 

διαδικασία έγκρισης των ελληνικών αρχών.  
Τα βιβλία που χρησιμοποιούνταν για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ήταν αυτά που 

διδάσκονταν και οι υπόλοιποι μαθητές της ελληνικής επικράτειας, τα οποία εκδίδονταν από τον 

αρμόδιο φορέα, τον Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ). Εμφανές είναι το ζήτημα 

το οποίο προκύπτει, αφού τα βιβλία απευθύνονταν σε μαθητές που δεν είχαν μητρική την ελληνική 

γλώσσα. Έτσι, το 2000 γράφτηκαν νέα βιβλία του ελληνόγλωσσου προγράμματος, λαμβάνοντας 

υπόψη «την αλλογλωσσία και την εθνοπολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητών με στόχο την 

καλλιέργεια της ελληνομάθειας μαζί με την προώθηση του σεβασμού προς την ιδιαίτερη ταυτότητα 

της συγκεκριμένης ομάδας» (Ασκούνη, 2006). 
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΠΕΜ),  με στόχο την εξοικείωση των 

μαθητών της μειονότητας με την ελληνική γλώσσα και την προετοιμασία τους για τη σχολική ένταξη, 

υιοθετεί μια σειρά από δεκάδες δράσεις και παρεμβάσεις εντός και εκτός του σχολείου, όπως 

ενισχυτικά μαθήματα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα σε όλες τις βαθμίδες, επιμορφώσεις 

εκπαιδευτικών και την οργάνωση Κέντρων Στήριξης του Προγράμματος (ΚΕΣΠΕΜ). Τα ΚΕΣΠΕΜ 

παρείχαν μαθήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας και της επίδοσης των παιδιών της μειονότητας 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αλλά και των θερινών διακοπών, παιδαγωγικές δραστηριότητες 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημιουργικά εργαστήρια, μαθήματα 

ελληνικών προς γονείς μαθητών της μειονότητας, μαθήματα εξοικείωσης με τη δομή της τουρκικής 

γλώσσας προς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, το 

ΠΕΜ παρήγαγε νέα βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά για το δημοτικό και το γυμνάσιο, λεξικά, 

ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και επιμορφωτικά υλικά, λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες 

παιδαγωγικές αρχές και καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

γλώσσας και της ταυτότητας των μειονοτικών μαθητών.  

2.3. Δευτεροβάθμια  μειονοτική  εκπαίδευση 

Αναφορικά με την παροχή δευτεροβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης το 1952 ιδρύθηκε το 

εξατάξιο Γυμνάσιο στην Κομοτηνή  Μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο (Ν.Δ. 2203/15-8-1952) με την 

επωνυμία «Τζελάλ Μπαγιάρ»  προς τιμή του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Οι ρυθμίσεις 

που αφορούσαν στη λειτουργία του εν λόγω σχολείου, καθώς και στα θέματα του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και του προγράμματός του τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Νομοθετικό 

Διάταγμα 2567/31-8-1953 (ΦΕΚ τ.Α’ 240) και με αρκετούς μεταγενέστερους νόμους και 

κανονιστικές διατάξεις για τη μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης.  Το 1965 ιδρύθηκε το εξατάξιο 

Ιδιωτικό Μειονοτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ξάνθης (υπ’ αρ. 28767/5-4-1965 Υ.Α., ΦΕΚ τ.Γ΄ 142). 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στα τουρκικά διδάσκονται η τουρκική γλώσσα, τα θρησκευτικά, 

τα θετικά μαθήματα, το σχέδιο και η μουσική ενώ στα ελληνικά διδάσκονται η ελληνική γλώσσα, τα 
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θεωρητικά μαθήματα, η γεωγραφία και τα καλλιτεχνικά και αναφορικά με τη διοικητική οργάνωση 

ισχύουν ότι και στην πρωτοβάθμια. Τα βιβλία του μειονοτικού προγράμματος παρέχονται από την 

Τουρκία ακολουθώντας τη διαδικασία έγκρισης που ισχύει για την πρωτοβάθμια, ενώ τα βιβλία που 

χρησιμοποιούνται για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται σε όλη τη 

δημόσια γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση του ελληνικού κράτους. Από το ΠΕΜ κατά τα σχολικά 

έτη 2002-2004 παράχθηκε υποστηρικτικό υλικό και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βασισμένο 

στους γενικότερους σκοπούς του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά της μουσουλμανικής μειονότητας (Ασκούνη, 2006). Σε πέντε 

ελληνόγλωσσα γυμνάσια /λύκεια στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης (Γλαύκη, Εχίνος, Θέρμες, Σμίνθη) 

και της Κομοτηνής (Οργάνη) δίδεται η δυνατότητα διδασκαλίας του Κορανίου στην τουρκική 

γλώσσα, σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας, παρόλο που δεν εντάσσονται στο 

μειονοτικό πλαίσιο εκπαίδευσης (υπ’ αρ. 182721/Α3/29-11-2013 Υ.Α.).  
Τις δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπληρώνουν δύο Ιεροσπουδαστήρια, αυτά της 

Κομοτηνής και του Εχίνου Ξάνθης, τα οποία ιδρύθηκαν το 1949 και το 1956 αντίστοιχα και 

αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα αντίστοιχα εκκλησιαστικά γυμνάσια – λύκεια της δημόσιας 

εκπαίδευσης της Ελλάδας που σκοπεύουν στην εκπαίδευση θρησκευτικών λειτουργών των 

μουσουλμάνων (Ν.2621/1998, ΦΕΚ 136/τ.Α’/23-6-1998). Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι 

διαφορετικό από τα υπόλοιπα μειονοτικά γυμνάσια – λύκεια (Γ2/5560/25-11-1999, ΦΕΚ τ.Β΄2162 

Υ.Α.), με το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα να καλύπτει το 75% του συνολικού χρόνου διδασκαλίας. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2000 εγγράφτηκαν για πρώτη φορά κορίτσια στο Ιεροσπουδαστήριο της 

Κομοτηνής (Ασκούνη, 2006). 

2.4  Τριτοβάθμια εκπαίδευση  

Μετά την κατάργηση της δομής της ΕΠΑΘ ιδρύεται το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών 

Μειονοτικού Προγράμματος (Δ.Ε.Μ.Π.) της Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη, που 

εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης (Δ.Π.Θ.) από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 (αρ. 66,  Ν.4310/2014,  ΦΕΚ 258 τ.Α’) και 

απευθύνεται αποκλειστικά στους αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης που 

είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Το Δ.Ε.Μ.Π. απονέμει Δίπλωμα 

Μετεκπαίδευσης και έχει την ευθύνη για τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού 

προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης. Συγχρόνως, το 

ισχύον πλαίσιο παρέχει το δικαίωμα διορισμού σε όλους τους αποφοίτους μέλη της μουσουλμανικής 

μειονότητας στα δημόσια σχολεία, ως πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και ταυτοχρόνως το αποκλειστικό δικαίωμα διορισμού στο μειονοτικό πρόγραμμα των 

μειονοτικών σχολείων ως αποτέλεσμα της φοίτησης στη νέα δομή του Δ.Ε.Μ.Π. Επιπλέον, δίνεται η 

δυνατότητα της εξομοίωσης των Αποφοίτων της ΕΠΑΘ με τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών 

Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. η οποία υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  (Ν.4283/2014 άρ. 

15).  
Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και των 

λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης, συστήνεται ο κλάδος ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού 

Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης», οι οποίοι έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψή τους αποκλειστικά στις εν λόγω 

σχολικές μονάδες (Ν.4310/2014 άρ. 67).  
Για πολλά χρόνια, η πραγματικότητα φοίτησης των ατόμων που ανήκαν στη μουσουλμανική 

μειονότητα ήταν τελείως διαφορετική από το πλαίσιο αρχών και δικαιωμάτων, αφού ελάχιστοι ήταν 

εκείνοι που κατόρθωναν να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια και να επιτύχουν την εισαγωγή τους 

σε ανώτατη σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ασκούνη, 2006). Νέα δεδομένα προσέφερε το 

1995 ο Ν.2341 (ΦΕΚ 208 τ.Α’), σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων σε 
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πανεπιστημιακά ιδρύματα για τους αποφοίτους λυκείου που προέρχονται από τη μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης. Με την ψήφιση των Ν.2525/1997, Ν. 2909/2001 και την υπ’ αρ. 

Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/τ.Β’/1-3-2007) Υ.Α., προβλέπεται για την πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση ποσοστό 0,5% ως «ειδική κατηγορία» Ελλήνων πολιτών μέλη της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και αφορά σε όλα τα μέλη της μουσουλμανικής 

μειονότητας ανεξάρτητα εάν η φοίτησή τους ολοκληρώθηκε σε μειονοτικό σχολείο ή όχι . 

3. Συμπεράσματα 

Η παροχή διδασκαλίας στη μειονοτική γλώσσα δεν είναι μία αυτόματη διαδικασία, αλλά 

απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο του μοντέλου εκπαίδευσης που εφαρμόζεται για την 

επίσημη γλώσσα του κάθε κράτους. Στην Ελλάδα, έχει καθιερωθεί το δίγλωσσο πρόγραμμα στη 

μειονοτική εκπαίδευση σύμφωνα με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923 και με πλήθος 

άλλων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Στόχος της μειονοτικής εκπαίδευσης δεν είναι η 

αφομοίωση των μειονοτικών ομάδων, αλλά η ομαλή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, διατηρώντας 

τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους μέσα σε ένα πλαίσιο ανοχής και διαλόγου. Τα μειονοτικά 

σχολεία υπόκεινται σε ένα νομικό καθεστώς διττής φύσης, της ιδιωτικής και της δημόσιας, 

στηριζόμενη στην αρχή της αμοιβαιότητας που ισχύει για την παροχή δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη 

Συνθήκη της Λωζάννης για τους μειονοτικούς πληθυσμούς της Ελλάδας και της Τουρκίας. Όπως 

σημειώνει και ο Τσιτσελίκης (2007), η αρχή της αμοιβαιότητας θα πρέπει να ισχύει στο πεδίο της 

διευθέτησης τεχνικών ζητημάτων (όπως η ανταλλαγή ίδιου αριθμού μετακλητών δασκάλων, όμοια 

διαδικασία παραγωγής και έγκρισης εκπαιδευτικού υλικού) και όχι ως προς την ίδια την εφαρμογή 

των δικαιωμάτων (όπως η ίδρυση σχολείων, πρόγραμμα διδασκαλίας κ.α.). Σκόπιμη είναι η 

απαλλαγή της εκπαίδευσης από κάθε είδους πολιτικές σκοπιμότητες που εγκλωβίζουν τις 

μειονότητες σε περιορισμούς και εμποδίζουν το δικαίωμα των ατόμων της εκάστοτε μειονότητας να 

κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους. 
Οι αλλαγές των νομοθετικών διατάξεων που έχουν προωθηθεί, που αφορούν την 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης για την μειονοτική εκπαίδευση, η 

ίδρυση του Δ.Ε.Μ.Π. και η δυνατότητα εξομοίωσης των πτυχίων της ΕΠΑΘ, παρέχει ίσες ευκαιρίες 

για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την άριστη γνώση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας της χώρας, γεγονός που 

λειτουργεί προς όφελος των μελλοντικών τους μαθητών. Σε κάθε περίπτωση, η επίλυση του 

δεδομένου ζητήματος μπορεί να ευοδωθεί, λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικές και επιστημονικές 

αντιλήψεις συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας της μουσουλμανικής μειονότητας στο σύνολό της, 

προσθέτοντας σε αυτήν την προσέγγιση της διδασκαλίας της επίσημης γλώσσας του κράτους, τη 

διδασκαλία των γλωσσών στο μειονοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, αλλά και των μητρικών γλωσσών 

όλων των ομάδων που απαρτίζουν τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Καμπαναράκης Αλέξανδρος  
Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01, Δ/ντής Γυμνασίου Τυμπακίου 

 

Περίληψη 

Οι ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται παγκοσμίως σε όλο το φάσμα της 

κοινωνικοοικονομικής ζωής, της επιστήμης και της τεχνολογίας καθιστούν την επαγγελματική 

ανάπτυξη αλλά και τη δια βίου μάθηση ως επιτακτικές ανάγκες των ημερών μας. Για να είναι ένας 

εκπαιδευτικός αποτελεσματικός στην εργασία του, σημαντικός παράγοντας είναι τόσο η εκπαίδευση 

και κατάρτιση που έχει πάρει πριν την είσοδό του στο σχολείο αλλά και η συνεχής επιμόρφωση και 

κατάρτισή του μετά την είσοδο του σε αυτό. Στην πρώτη του επαφή με το σχολείο ο εκπαιδευτικός 

είναι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα μιας συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, οι ιδιαιτερότητες 

της οποίας θα συντελέσουν στη δημιουργία της επαγγελματικής του κουλτούρας. 
 Η συμβολή του άρθρου έγκειται στην ανάδειξη της ευθύνης του διευθυντή της σχολικής 

μονάδας για τη δημιουργία, επίβλεψη και σωστή λειτουργία του μηχανισμού υποδοχής και 

στήριξης/ανάπτυξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 
 

Λέξεις-κλειδιά: [νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, υποδοχή και ένταξη στον οργανισμό, 

επαγγελματική ανάπτυξη, ο ρόλος του διευθυντή]. 

Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται παγκοσμίως σε όλο το φάσμα της κοινωνικο-
οικονομικής ζωής, της επιστήμης και της τεχνολογίας καθιστούν την επαγγελματική ανάπτυξη αλλά 

και τη δια βίου μάθηση ως επιτακτικές ανάγκες των ημερών μας. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει 

να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία που του παρέχεται για συνεχή εξέλιξη και κατάρτιση.  
Για να είναι ένας εκπαιδευτικός αποτελεσματικός στην εργασία του, σημαντικός παράγοντας 

είναι τόσο η εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει πάρει πριν την είσοδό του στο σχολείο αλλά και η 

συνεχής επιμόρφωση και κατάρτισή του μετά την είσοδο στο επάγγελμα. Η ποιότητα του 

παρεχόμενου έργου μιας σχολικής μονάδας εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των εκπαιδευτικών 

που την απαρτίζουν. Με τη σειρά της, η ποιότητα των εκπαιδευτικών που την απαρτίζουν εξαρτάται 

άμεσα από τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτισή τους. «Καλούμαστε να επανεξετάσουμε κυρίαρχες 

παραδοχές σύμφωνα με τις οποίες η επαγγελματική ανάπτυξη προβάλλεται ως υπόθεση κατ’ εξοχήν 

της βασικής επαγγελματικής κατάρτισης και των διαφόρων μορφών επιμόρφωσης» (Μαυρογιώργος, 

2005:351). 
Σημείο καμπής στην εξέλιξη ενός εκπαιδευτικού που προσλαμβάνεται ως νεοδιόριστος σε μια 

σχολική μονάδα είναι η πρώτη του επαφή με αυτή. Η υποδοχή και η στήριξη που θα τύχει στο 

ξεκίνημα του, είναι καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία του. 
Στην πρώτη του επαφή με το σχολείο ο εκπαιδευτικός είναι αντιμέτωπος με την 

πραγματικότητα μιας συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, οι ιδιαιτερότητες της οποίας θα 

συντελέσουν στη δημιουργία της επαγγελματικής του κουλτούρας. Τα πρώτα χρόνια της 

επαγγελματικής του ζωής είναι σημαντικά για την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική του 

ανάπτυξη. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας οφείλει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 
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ώστε η πρώτη επαφή του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού με το σχολείο να είναι ομαλή, τόσο από την 

πλευρά της ένταξής του στον οργανισμό όσο και από την πλευρά της επαγγελματικής του ανάπτυξης. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τις πολιτικές, τα μέτρα και τις πρακτικές που 

πρέπει να ακολουθήσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ώστε να συμβάλει θετικά στην εξέλιξη 

των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του σχολείου του. 

 Κυρίως μέρος  

Το ξεκίνημα του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στο σχολείο είναι ένας σημαντικός σταθμός στην 

επαγγελματική του καριέρα. «Η περίοδος αυτή θεωρείται και χρησιμοποιείται ως μια γέφυρα 

μετάβασης από μια κοινωνική κατηγορία σε άλλη: από το ρόλο του μαθητή στο ρόλο του δασκάλου 

ή από το θρανίο στην έδρα» (Γκότοβος & Μαυρογιώργος, 1992:99). Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα 

καλό ξεκίνημα δημιουργεί στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό αίσθημα επιτυχίας και σιγουριάς το οποίο, 

συνήθως, οδηγεί σε επόμενα θετικά βήματα στον επαγγελματικό του βίο, ενώ ένα αρνητικό ξεκίνημα 

φέρνει να αντίθετα αποτελέσματα. 
Η επιτυχής ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δεν εγγυάται μια εξίσου 

επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Η επιτυχία του επαγγελματία εκπαιδευτικού έγκειται στη συνεχή 

επιμόρφωσή του σε παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά αλλά και διοικητικά θέματα. Στη γοργά 

μεταβαλλόμενη, παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας η συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας. 
Ο διευθυντής του σχολείου έχει ‘φύσει και θέσει’ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην 

υποδοχή και καθοδήγηση του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού, μιας και αποτελεί ισχυρή πηγή 
προσανατολισμού και κεντρικό σημείο αναφοράς της σχολικής ζωής (Σαΐτης, 1999:249). Ο ρόλος 

του διευθυντή για το νεοδιόριστο εκπαιδευτικό είναι τόσο σημαντικός ώστε είναι καλό ο 

νεοδιόριστος να ξεκινά και να τελειώνει τη μέρα του με αυτόν. Επίσης, η διαδικασία υποδοχής πρέπει 

να: 

• παρέχει τις απαραίτητες νομικές και άλλες απαραίτητες πληροφορίες στον νεοπροσληφθέντα 
• περιέχει γνωριμία με το ανθρώπινο δυναμικό και τους χώρους του σχολείου 
• περιέχει υποστήριξη σε κάθε επίπεδο (προσωπικό, επαγγελματικό, ψυχολογικό) 
• δημιουργήσει την αίσθηση ότι έχει ήδη γίνει μέλος της ομάδας 
• αποδείξει ότι η παρουσία του εκτιμάται 
• να διασαφηνίσει τις απαιτήσεις που έχει ο οργανισμός από αυτόν και τη σπουδαιότητα του 

ρόλου του για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού (Everard & Morris, 1999:48). 

Στη χώρα μας δεν έχουν δοκιμαστεί κεντρικά σχεδιασμένα προγράμματα ένταξης νέων 

εκπαιδευτικών όμως, στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί αρκετά ερευνητικά δεδομένα 

(Huling-Austin, I., 1990· Brooks, D., 1987· Griffin, A., 1985), που δείχνουν τις θετικές επιδράσεις 

στη συμπεριφορά των νέων εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε ανάλογα προγράμματα. 
Επομένως η εκπαιδευτική μονάδα πρέπει να έχει δομήσει ένα μηχανισμό υποδοχής και 

στήριξης του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού ώστε να καλύψει το εν λόγω κενό. Σε αυτό το 

μηχανισμό την ευθύνη εκπόνησης και επίβλεψης έχει ο διευθυντής και τον υποστηρίζουν οι 

αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί. 
Σε περίπτωση που στη σχολική μονάδα επικρατεί η αντίληψη ότι η υποδοχή των νεοδιόριστων 

είναι αποκλειστική ευθύνη του διευθυντή τότε υπάρχει μια μετάθεση ευθυνών η οποία δυσχεραίνει 

τόσο την ένταξη τού νεοδιόριστου στο σχολείο όσο και τη λειτουργία του σχολείου στο σύνολο του. 

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, αποκλειστική ευθύνη του διευθυντή είναι η σύνταξη έκθεσης 

υπηρεσιακής ικανότητας του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού (με τη συμπλήρωση δύο ετών μόνιμης 

εργασίας) η οποία σηματοδοτεί το πέρας της περιόδου ‘δοκιμής’ του και την αρχή της μονιμοποίησης 

του και τυπικά (Π.Δ. 140/98, ΦΕΚ107Α, Άρθρο 1, παρ. 2). «Η ανυπαρξία και η ανεπάρκεια της 

βασικής εκπαίδευσης, η ανυπαρξία επίσημου προγράμματος υποδοχής και η χαλαρότητα ή 

τυπικότητα της ‘δοκιμασίας’ είναι στοιχεία που ενορχηστρώνουν τη βίαιη μετάβαση του 
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νεοδιόριστου από το ρόλο του μαθητή στο ρόλο του εκπαιδευτικού» (Γκότοβος & Μαυρογιώργος, 

1992:99). 
Η δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς τους νέους εκπαιδευτικούς αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα που διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στον οργανισμό και τη δημιουργία νέων ιδεών, 

αντιλήψεων και πρωτοβουλιών. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται πιο εύκολα όταν οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν ότι ο διευθυντής είναι δίκαιος και υποστηρικτικός προς όλους (Μπάκας, 2006:122). Ο 

νέος εκπαιδευτικός πρέπει να αισθάνεται επαγγελματική αυτονομία και ισότητα με τους 

συναδέλφους του, ώστε να μπορέσει να αποδώσει και να αποβάλει το άγχος που πηγάζει από την 

απειρία, την έλλειψη διδακτικής εμπειρίας και την πιθανή σύγχυση των στόχων. Ο διευθυντής/ηγέτης 

πρέπει να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί το άγχος του νεοδιόριστου 

εκπαιδευτικού και ο οργανισμός να επωφεληθεί από την όρεξή του για δουλειά, την ορμή και τη 

φρεσκάδα που, συνήθως, τον διακατέχει και έτσι να εμπλουτιστεί το σχολείο με νέες ιδέες, 

αντιλήψεις και πρωτοβουλίες.   
Ο διευθυντής είναι αυτός που φέρει τη βασική ευθύνη ώστε το σχολείο να μετουσιωθεί σε μια 

μανθάνουσα κοινότητα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ενήλικες (εκπαιδευτικούς και γονείς). 

Εκτός από διαχειριστής ο οποίος εκπονεί και εφαρμόζει πλάνα, ο διευθυντής πρέπει να μπορεί να 

επιτυγχάνει στόχους, να κατανοεί και να εξελίσσει τις δομές και τα συστήματα αλλά και να είναι 

ηγέτης ο οποίος έχει άποψη και εμπλέκεται στον εξελικτικό σχεδιασμό του κάθε εκπαιδευτικού, αλλά 

και του οργανισμού στο σύνολο του δημιουργώντας κουλτούρα και προωθώντας τον 

μετασχηματισμό (Louis & Miles,1990). Έτσι, ο διευθυντής οφείλει να ασχοληθεί σοβαρά και 

συστηματικά με την ανάπτυξη των νέων εκπαιδευτικών, με τη δημιουργία, επίβλεψη και υποστήριξη 

μηχανισμού υποδοχής και στήριξης ο οποίος πρέπει να είναι επωφελής αρχικά για τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό και στη συνέχεια για την σχολική μονάδα και τους μαθητές. Έρευνες αποδεικνύουν ότι 

σε όποια σχολεία εφαρμόστηκε μηχανισμός στήριξης των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών τα 

προβλήματα στη διαχείριση και τον προγραμματισμό της τάξης αντιμετωπίστηκαν πολύ γρήγορα 

προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας (Breaux & Wong, 2003). Ο εν λόγω μηχανισμός στήριξης 

πρέπει να εμπεριέχει ως δεδομένο ότι η μάθηση του ενήλικα πρέπει να προκύψει από την εργασία 

του. «Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν και διδάσκουν, διδάσκουν και μαθαίνουν, σε ένα αδιάλειπτο 

συνεχές που συνιστά τον πυλώνα της δουλειάς τους» (Παπαναούμ, 2003:129). Επίσης, σημαντικός 

παράγοντας του μηχανισμού πρέπει να είναι ο αναστοχασμός: η πορεία πρέπει να «διαλαμβάνει 

διαλεκτική κίνηση από τη δράση στο στοχασμό και από το στοχασμό για τη δράση σε μια νέα δράση» 

(Freire, 1972:31).     
Σύμφωνα με τους Weise & Holland (ο.π. αναφερ. στο Ανθοπούλου 1999:52) ο διευθυντής είναι 

καλό να κάνει τις παρακάτω τέσσερις κινήσεις: 

1. «να διαβιβάσει με σαφήνεια στους πρωτοδιοριζόμενους τις απαιτήσεις που έχει από αυτούς. 
2. να κάνει ιδιαίτερο προγραμματισμό για τις μαθησιακές ανάγκες τους και να προβλέψει την 

ύπαρξη χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος. 
3. να βοηθήσει τους πρωτοδιοριζόμενους να θέσουν προσωπικούς και επαγγελματικούς 

στόχους, να επιβλέπει την πορεία προς την επίτευξη των στόχων και να προσφέρει βοήθεια 

προς αυτή την κατεύθυνση.  
4.  να αποτελεί παράδειγμα συνεργασιακής επαγγελματικής συμπεριφοράς για τους 

νεοδιοριζόμενους».  

Σύμφωνα με τους Eraut & συν., (1998, όπ. αναφ. στο Day 1999), εντοπίζονται τέσσερις βασικές 

προσεγγίσεις στη διευκόλυνση της μάθησης: 

1. Ένταξη και ενσωμάτωση, που εστιάζονται πρωταρχικά στο να γίνουν τα άτομα 

αποτελεσματικά μέλη της ομάδας στην οποία εργάζονται, καθώς και του συνόλου του 

οργανισμού. 
2. Έκθεση και όσμωση, που περιγράφεται ως η διεργασία μάθησης μέσω περιφερειακής 

συμμετοχής (π.χ. παρατήρηση και ακρόαση), κατά την οποία ο μαθητευόμενος/νεοδιόριστος 
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δεν θα πρέπει να είναι μόνο σε εγρήγορση και να είναι δεκτικός αλλά και να επεξεργάζεται 

το τι του χρειάζεται να μάθει.  
3. Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, η οποία προϋποθέτει ένα πιο ενεργό ρόλο εκ μέρους του 

μαθητευόμενου, που μαθαίνει εκτελώντας την εργασία και ανακαλύπτοντας με δική του 

πρωτοβουλία ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει. 
4. Δομημένη προσωπική υποστήριξη στη μάθηση, η οποία περιλαμβάνει και χρήση εποπτών, 

μεντόρων ή προγυμναστών… Εδώ το κλίμα εργασίας είναι καθοριστικό στην ποιότητα της 

παρεχόμενης υποστήριξης προς τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό. 

Ο διευθυντής, λόγω και της θέσης εξουσίας που έχει, αποτελεί σε μεγάλο βαθμό παράδειγμα 

προς μίμηση. Άλλωστε, ο καθένας που αναλαμβάνει μια θέση αρχής, λειτουργεί παραδειγματικά 

προς τους υπολοίπους. Οι εκπαιδευτικοί ενστικτωδώς παρατηρούν τους διευθυντές τους στην 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και τους μιμούνται. Γενικά, οι υφιστάμενοι ως δικαιολογία για τις 

πράξεις τους χρησιμοποιούν τις πράξεις των διευθυντών τους (Μπάκας, 2006:121). Έτσι ο 

διευθυντής πρέπει να είναι πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση αφού «δεν μπορείς να 

δείχνεις το δρόμο για κάπου που δεν θέλεις ο ίδιος να πας» (Barth, 1996:29). 
Επίσης, οι Blasé και Anderson (1995:111-112 όπ. αναφ. ο Day, 1999 μτφρ. Α. Βακάκη, 

2003:194-195) αναφέρουν επτά διευκολυντικές στρατηγικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από 

τον ηγέτη και να προωθήσουν την ενδυνάμωση των νέων (αλλά και παλαιών) εκπαιδευτικών: 

1. Επίδειξη εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς η οποία θα σχετίζεται με τη μαθησιακή 

διαδικασία και όχι με τα υπόλοιπα θέματα του σχολείου.  
2. Ανάπτυξη δομών από κοινού διακυβέρνησης (συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, αλλαγή στην 

ώρα κάποιας συνάντησης κλπ). 
3. Ενθάρρυνση και προσοχή σε ότι έχει ο εκπαιδευτικός να προσκομίσει (να δίνεται προσοχή και 

βάρος στις απόψεις και τα αισθήματα των εκπαιδευτικών, να υπάρχει περιβάλλον 

εμπιστοσύνης). 
4. Ενθάρρυνση της αυτονομίας του κάθε εκπαιδευτικού (να αισθάνεται ο εκπαιδευτικός ότι 

ελέγχει τα ζητήματα που αφορούν την τάξη του). 
5. Ενθάρρυνση των καινοτομιών (δημιουργικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά 

του εκπαιδευτικού). 
6. Παροχή ανταμοιβών (μέσω επαίνων και αναγνώρισης των δυσκολιών). 
7. Παροχή υποστήριξης (ευκαιρίες για ανάπτυξη, παροχή χρόνου, βοήθειας υλικού κα).  

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία. 

Aφορά στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων γύρω από τη διαχείριση τάξης, τη διδασκαλία και 

τα θέματα διοικητικής φύσεως του οργανισμού. Πρόκειται για μια διαδικασία μέσα από την οποία ο 

νέος συνάδελφος αναπτύσσει κριτικά τη γνώση, τις δεξιότητες και προάγει τη συναισθηματική του 

νοημοσύνη. Είναι σημαντικό να βοηθήσει ο διευθυντής/ηγέτης τον νεοδιόριστο (αλλά και τον 

παλαιότερο) εκπαιδευτικό να κατανοήσει τη σημασία της ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής 
νοημοσύνης και το ρόλο τους στις διαπροσωπικές σχέσεις και στο γενικότερο κλίμα του οργανισμού. 

Για την ενδοπροσωπική νοημοσύνη ο Gardner αναφέρει: «Εδώ, η βασική λειτουργική ικανότητα είναι 

η αξιολόγηση της προσωπικής αίσθησης της ζωής – του εύρους των προσωπικών συναισθημάτων 

και συγκινήσεων: η δυνατότητα να επιτυγχάνει κανείς αμέσως να κάνει διάκριση ανάμεσα στα 

συναισθήματα του και σταδιακά να μπορεί να τα ονομάσει, να τα εντάξει σε συμβολικούς κώδικες 

και να βασιστεί σε αυτά, ως μέσο για να κατανοήσει και να διαμορφώσει την συμπεριφορά του.» 

(Gardner, 1993:240). Για την διαπροσωπική νοημοσύνη ο Gardner αναφέρει: «Εδώ, η βασική 

ικανότητα είναι η δυνατότητα να επισημαίνει κανείς τις διαθέσεις, τις προθέσεις, τα κίνητρα και τα 

συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Πρόκειται, ακόμα, για την ικανότητα να επεξεργαζόμαστε 

πληροφορίες, τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές.» (Gardner, 1993:240). Επίσης: «Όσο λιγότερο 

κανείς αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του, τόσο περισσότερο θα αισθάνεται ότι γίνεται βορά τους. 

Όσο λιγότερο ένα άτομο αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα, τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά των 
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άλλων, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αλληλεπιδράσει μαζί τους με αδόκιμο τρόπο και 

συνεπώς να μην καταφέρει να διασφαλίσει την κατάλληλη θέση για τον ίδιο στην ευρύτερη 

κοινότητα.» (Gardner, 1993:225). Τα παραπάνω συμβάλλουν τόσο στην επαγγελματική όσο και στην 

προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Ο Ματσαγγούρας (1999:35) υποστηρίζει ότι η 

επαγγελματική και η προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεν γίνεται να διαχωριστούν. 
Ένα πρόγραμμα στήριξης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών πρέπει να βασιστεί πάνω στις 

πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις του κάθε εκπαιδευτικού ώστε να μπορέσει να είναι επιτυχημένο. 

Οι ανάγκες και οι ελλείψεις αυτές θα έχουν διαγνωστεί από τον κριτικό φίλο που θα επιλέξει ο 

εκπαιδευτικός ή από τον μέντορα ή τον σχολικό σύμβουλο. Όπως αναφέρουν οι Sacks και Brady, 

(1985), οι ανάγκες των νεοδιόριστων συνήθως περιλαμβάνουν την ηθική υποστήριξη και 

καθοδήγησή τους, την ομαλή επαφή τους με τη σχολική ρουτίνα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 

και θέματα διαχείρισης τάξης (τα οποία συν τω χρόνω βαίνουν αυξανόμενα), σχεδιασμού του 

ημερήσιου μαθήματος και ένταξή του μέσα στην τρέχουσα ενότητα (πλάνο ωριαίας διδασκαλίας και 

σενάριο διδασκαλίας), προγραμματισμού της ύλης σε εύρος τετραμήνου και διδακτικού έτους, 

επιμόρφωση και αξιολόγηση της πορείας τους από τον κριτικό φίλο/μέντορα/σύμβουλο. Μελέτη των 

Sacks και Brady (1985) που έγινε σε 602 νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς έδειξε ότι το 24% αυτών 

δήλωσε την ανάγκη για ηθική υποστήριξη, καθοδήγηση και αξιολόγηση της πορείας τους από κάποιο 

σύμβουλο. Είχαν ανάγκη την προσοχή κάποιου τον οποίο θα εμπιστεύονταν. 
Ένας ενδεικτικός μηχανισμός υποδοχής και στήριξης θα μπορούσε να είναι ο ακόλουθος: 

1. Αρχική συνάντηση του διευθυντή με τους νεοδιόριστους κατά την οποία θα υπάρξει γνωριμία 

(διάγνωση ικανοτήτων και βασικών στοιχείων της προσωπικότητας), ανταλλαγή απόψεων 

για τις αρχικές ανάγκες, δυσκολίες και τους προβληματισμούς. Παροχή διευκολύνσεων από 

τον διευθυντή, σε σχέση με το ωράριο, την επιλογή τμημάτων και τις εξωδιδακτικές εργασίες. 

Δημιουργία πλάνου με τις επόμενες συναντήσεις των νεοδιόριστων με τη διεύθυνση του 

σχολείου όπου (εκτός των άλλων) θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες επιμόρφωσης και 

βελτίωσής τους, οι απαιτήσεις του σχολείου από αυτούς καθώς και το όραμα του οργανισμού. 
2. Η ομάδα των αρχαιότερων εκπαιδευτικών συνδιαλέγεται με τους νεότερους και παραδίδει σε 

αυτούς έντυπο με πληροφοριακό υλικό για την εργασία στο σχολείο, τη διδασκαλία στην 

τάξη, τη νομοθεσία, τον κανονισμό λειτουργίας και το ιστορικό του σχολείου. Γίνεται 

ξενάγηση στους χώρους του σχολείου επίσης, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους 

τρόπους μεταφοράς προς και από το σχολείο. Αν χρειαστεί, δίνεται και βοήθεια στην εύρεση 

κατοικίας. 
3. Οργανώνεται γενική συνέλευση του συλλόγου διδασκόντων όπου επανεξετάζονται και 

συνδιαμορφώνονται οι στόχοι και το όραμα του οργανισμού. Έτσι ο νεοδιόριστος ταυτίζει 

τους προσωπικούς του στόχους και το προσωπικό του όραμα με αυτό της σχολικής μονάδας. 

Επίσης, οργανώνεται συνάντηση με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου όπου 

θα γίνει η πρώτη γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων των νέων εκπαιδευτικών με τις 

οικογένειες των μαθητών. Οργανώνεται κοινωνική εκδήλωση με σκοπό τη σύσφιξη των 

σχέσεων του προσωπικού του σχολείου. 
4. Οργανώνονται όμιλοι δράσης και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικά, 

αγωγής υγείας, πολιτιστικά) στα οποία συμμετέχουν νεότεροι και αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί. 

Οι νεοδιόριστοι σε συνεργασία με τον μέντορα/κριτικό φίλο αναλαμβάνουν την οργάνωση 

εκδήλωσης-γιορτής στο σχολείο. 
5. Οργανώνεται συνάντηση (δύσκολος ο πληθυντικός για την Ελληνική πραγματικότητα) με 

τον/τους συντονιστή/ες εκπαιδευτικού έργου (τέως σχολικό/ους σύμβουλο/ους) για την 

παροχή συμβουλευτικής σε θέματα διδακτικής και διαχείρισης τάξης. Γίνεται οργάνωση 

δειγματικών διδασκαλιών και προγραμματισμός σεμιναρίων εντός και εκτός σχολικής 

μονάδας. Προγραμματίζονται δειγματικές διδασκαλίες (και συνδιδασκαλίες) από τους 

νεοδιόριστους προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. 
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6. Οργανώνεται το πρόγραμμα του σχολείου έτσι ώστε να υπάρχει κοινός χρόνος για 

επικοινωνία των νέων εκπαιδευτικών τόσο μεταξύ τους όσο και με τους μέντορες/κριτικούς 

τους φίλους αλλά και τον διευθυντή. 

 Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια διερεύνησης των παραμέτρων που υπεισέρχονται 

στην υποδοχή και την επαγγελματική ανάπτυξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Διαπιστώθηκε ότι 

δεν υπάρχει συστηματικά οργανωμένος, από το υπουργείο, μηχανισμός υποδοχής των νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών στο σχολείο. Το βάρος της οργανωμένης υποδοχής τους εναπόκειται κυρίως στον 

διευθυντή και στους αρχαιότερους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Στις περιπτώσεις που οι 

νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί τυγχάνουν συστηματικής υποδοχής και υποστήριξης κατά την 

τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες καταφέρνουν (σε μεγάλο ποσοστό) να υπερκεράσουν τις 

αρχικές δυσκολίες και σε μικρό χρονικό διάστημα πετυχαίνουν ικανοποιητικές επιδόσεις στη 

διαχείριση της τάξης αλλά και στην εν γένει ένταξή τους στον οργανισμό. Έτσι έχουν μια θετική 

εκκίνηση στην επαγγελματική του ζωή η οποία είναι καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του. Η 

δημιουργία, η επίβλεψη και η σωστή λειτουργία του μηχανισμού υποδοχής και στήριξης/ανάπτυξης 

των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών είναι ευθύνη του διευθυντή. 
Ένας ενδεικτικός μηχανισμός υποδοχής και στήριξης θα μπορούσε να αποτελείται από τα 

ακόλουθα έξι βήματα: 

1. Αρχική συνάντηση του διευθυντή με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς κατά την οποία θα 

υπάρξει γνωριμία (διάγνωση ικανοτήτων και βασικών στοιχείων της προσωπικότητας), 

ανταλλαγή απόψεων για τις αρχικές ανάγκες, δυσκολίες και τους προβληματισμούς. 
2. Η ομάδα των αρχαιότερων εκπαιδευτικών συνδιαλέγεται με τους νεότερους και παραδίδει σε 

αυτούς έντυπο με πληροφοριακό υλικό για την εργασία στο σχολείο, τη διδασκαλία στην 

τάξη, τη νομοθεσία, τον κανονισμό λειτουργίας και το ιστορικό του σχολείου.  
3. Οργανώνεται γενική συνέλευση του συλλόγου διδασκόντων όπου επανεξετάζονται και 

συνδιαμορφώνονται οι στόχοι και το όραμα του οργανισμού. Έτσι ο νεοδιόριστος ταυτίζει 

τους προσωπικούς του στόχους και το προσωπικό του όραμα με αυτό της σχολικής μονάδας. 
4. Οργανώνονται όμιλοι δράσης και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικά, 

αγωγής υγείας, πολιτιστικά) στα οποία συμμετέχουν νεότεροι και αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί.  
5. Οργανώνεται συνάντηση με τον/τους συντονιστή/ες εκπαιδευτικού έργου για την παροχή 

συμβουλευτικής σε θέματα διδακτικής και διαχείρισης τάξης. Γίνεται οργάνωση δειγματικών 

διδασκαλιών και προγραμματισμός σεμιναρίων εντός και εκτός σχολικής μονάδας.  
6. Οργανώνεται το πρόγραμμα του σχολείου έτσι ώστε να υπάρχει κοινός χρόνος για 

επικοινωνία των νέων εκπαιδευτικών τόσο μεταξύ τους όσο και με τους μέντορες/κριτικούς 

τους φίλους αλλά και τον διευθυντή. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι απαραίτητο η κεντρική εκπαιδευτική εξουσία να 

προχωρήσει στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος υποδοχής και ένταξης των νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα στην οποία τους τοποθετεί με γνώμονα, ότι το πρόγραμμα αυτό 

θα αποτελέσει και εφαλτήριο για την μετέπειτα επαγγελματική τους ανάπτυξη. Μέχρι την υλοποίηση 

αυτού του κεντρικού σχεδιασμού, η ευθύνη της υποδοχής, ένταξης και επαγγελματικής ανάπτυξης 

του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού πέφτει στους ώμους του διευθυντή και των αρχαιότερων 

εκπαιδευτικών του σχολείου το έργο των οποίων φιλοδοξεί, η παρούσα μελέτη, να βοηθήσει. 
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ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

Καραμανλή Θεοδώρα 
ΣΕΕ ΠΕ80 1ο  ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

 
Ξανθοπούλου Δέσποινα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη διερευνούμε τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής ως μέρος του θεσμού 

των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για μια 

ποιοτική ανάλυση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από τις εκθέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού 

Έργου της Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019. Παρότι γίνεται μια αξιόλογη 

προσπάθεια για την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, καταγράφονται 

προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της 
εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων σε γνωστικό, παιδαγωγικό και ενταξιακό επίπεδο. Σκοπός της 

έρευνας είναι αφενός μεν η διερεύνηση και ο εντοπισμός δυσλειτουργιών στην εφαρμογή του 

θεσμού, αφετέρου η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων και η υιοθέτηση καλών πρακτικών, ώστε 

να επιτευχθεί ο στόχος που ο νομοθέτης ορίζει: η ισότιμη ένταξη των ευάλωτων ομάδων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Η παρούσα μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΥΠΑΙΘ για την βελτιστοποίηση 

του θεσμού. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, Ένταξη 

Εισαγωγή 

Οι αθρόες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές που γνώρισε η χώρα μας τα τελευταία 30 

χρόνια μετέβαλαν ριζικά τα πληθυσμιακά και πολιτισμικά δεδομένα και δημιούργησαν νέες 

προοπτικές και προκλήσεις. Συγκεκριμένα, η σχετική εθνική και πολιτιστική ομοιογένεια που 

χαρακτήριζε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί πλέον παρελθόν, ενώ η διαφορετικότητα 

αποτελεί μια νέα συνθήκη του 21ου αιώνα, την οποία η Ελλάδα καλείται να διαχειριστεί. Υπό το 

πρίσμα λοιπόν της πολυπολιτισμικότητας και της ποικιλομορφίας που επέβαλε η παγκοσμιοποιημένη 
νέα πραγματικότητα ανατίθεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην εκπαίδευση, ως βασικό φορέα 

διαμόρφωσης του πολίτη. Αυτή οφείλει να συμβάλει στην γλωσσική και πολιτιστική ενσωμάτωση 

των νεαρών μεταναστών/προσφύγων στη νέα τους πατρίδα καθώς μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις 

επίκειται και η προοπτική μόνιμης εγκατάστασης μερίδας αυτών στη χώρα μας. Επιβάλλεται, λοιπόν, 

ο σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός μιας γλωσσικής πολιτικής που θα αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερη ένταξη των νεαρών μαθητών χωρίς να προκαλεί την αφομοίωσή τους. 

Άλλωστε, η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής αποτελεί βασική προϋπόθεση κοινωνικής 

ένταξης του μετανάστη (Dustmann and Van Soest, 2002) (Seifert, 1998). 

1.1 Προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης 

Με βασικό κριτήριο τους εκάστοτε στόχους που τίθενται από τα αναλυτικά προγράμματα 

διακρίνουμε δυο κύριους τύπους δίγλωσσης εκπαίδευσης (Baker, 2001), τη Μεταβατική Δίγλωσση 

Εκπαίδευση και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση Διατήρησης. Τον ίδιο διαχωρισμό κάνει σε ερευνά του ο 

Garcia (1997) χρησιμοποιώντας διαφορετική ονομασία: «αφαιρετική διγλωσσία» και «προσθετική 

διγλωσσία» αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, η Μεταβατική Δίγλωσση Εκπαίδευση εστιάζει στην όσο το 
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δυνατόν ταχύτερη μετάβαση στη χρήση της γλώσσας της χώρας υποδοχής με απώτερο σκοπό την 

γλωσσική και πολιτιστική αφομοίωση της μειονότητας. Από την άλλη, η Δίγλωσση Εκπαίδευση 

Διατήρησης αποσκοπεί στην διατήρηση και καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας μαζί και της 

πολιτισμικής ταυτότητας και κληρονομιάς του μετανάστη. Αν το παιδί δεν έχει κατακτήσει τη 

μητρική του γλώσσα τουλάχιστον σε οριακό επίπεδο, η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας 

συνεπάγεται αρνητικά αποτελέσματα τόσο για τη γλωσσική όσο και για τη γνωστική του ανάπτυξη. 

(Cummins, 2005). Συνεπώς, τα παιδιά των μειονοτήτων πρέπει να διδάσκονται τη μητρική τους 
γλώσσα, τουλάχιστον ώσπου να φτάσουν στο κατώτατο όριο.   

Ανάμεσα στους δυο αυτούς τύπους υπάρχουν αρκετές παραλλαγές προγραμμάτων. Ο Baker 

(2001) αναφέρεται σε δέκα ακόμη μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης που εφαρμόζονται σε διάφορα 

κράτη. Στο ένα άκρο, μοντέλο ισχυρής μορφής δίγλωσσης εκπαίδευσης, η επίσημη διδασκαλία 

προάγει τη σχετική διγλωσσία και στο άλλο, μοντέλο ασθενούς μορφής δίγλωσσης εκπαίδευσης, το 

αναλυτικό πρόγραμμα οδηγεί σε σχετική μονογλωσσία. Είναι φανερό ότι μέσω της μονογλωσσίας 

επιδιώκεται όχι μόνο η γλωσσική αλλά και η πολιτιστική αφομοίωση των παιδιών χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή τους. «Το μόνο βέβαιο είναι ότι, 

όταν αναζητά κανείς τις θετικές ή και τις αρνητικές επιπτώσεις της διγλωσσίας, οφείλει να λαμβάνει 

υπόψη το γενικότερο κοινωνιογλωσσικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου συντελέστηκε η 

κατάκτηση των γλωσσών» (Σελλά, 2012). Ένα άλλο ακραίο μοντέλο δίγλωσσης εκπαίδευσης είναι 

η παροχή εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο στη μειονοτική γλώσσα με αποτέλεσμα την ελλιπή 

γνώση της κυρίαρχης γλώσσας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. (Skutnabb-Kangas, T. 1988). 
Η μορφή δίγλωσσης εκπαίδευσης που κυρίως προτιμάται διεθνώς, είναι η μεταβατική 

δίγλωσση εκπαίδευση στην οποία συνυπάρχει αρχικά η διδασκαλία μητρικής και κυρίαρχης 

γλώσσας. Σταδιακά υποχωρεί η μητρική ενώ επαυξάνεται η κυρίαρχη έως το σημείο που ο μαθητής 

θα μπορεί επιτυχώς να αντεπεξέλθει στις γλωσσικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Η μετάβαση στην μονογλωσσία και η αφομοίωση επιτυγχάνεται σταδιακά με ελεγχόμενα 

προβλήματα κοινωνικής και συναισθηματικής προσαρμογής. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

η ύπαρξη δίγλωσσων εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Στη χώρα μας θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η έλλειψη εμπειρίας σε θέματα δίγλωσσης 

εκπαίδευσης παρακωλύει την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου μοντέλου. Κρίνεται, όμως, αναγκαίο 

κάτω από την πίεση των συνθηκών που επέβαλαν οι αθρόες μετακινήσεις μεταναστευτικών και 

προσφυγικών πληθυσμών να στοχεύσουμε και να στηρίξουμε  την επιλογή δίγλωσσης εκπαίδευσης 

που θα προάγει την πολυπολιτισμικότητα και την ποικιλομορφία στην κοινωνία μας. 

 1.2 Νομοθεσία  

Στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στόχος του ΥΠΑΙΘ είναι η 

προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές μέσω 

του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. «…Στόχος των ΖΕΠ είναι η ισότιμη ένταξη 

όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για 

τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής…». Μέσω αυτών 

η Πολιτεία προσπαθεί να διαχειριστεί την πολιτισμική ετερότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

ταυτόχρονα παρέχει εκπαιδευτική στήριξη σε δίγλωσσα παιδιά ή προερχόμενα από ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. 
Αν και ο αντίστοιχος θεσμός των Ζωνών εφαρμόστηκε στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1960 

(Αγγλία 1967, Γαλλία 1981), στην Ελλάδα νομοθετείται, με σκοπό την αναβάθμιση της εκπαίδευσης 

του μαθητικού πληθυσμού μόλις το 2010 -Νόμος 3879/2010 -ΦΕΚ163/Α/21.9.2010, άρθρο 26 

«…στις οποίες εντάσσονται σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

λειτουργούν σε περιοχές με χαμηλό συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη, υψηλή σχολική διαρροή και 

χαμηλή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς 

δείκτες, όπως χαμηλό συνθετικό δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης και υψηλό δείκτη κινδύνου 

φτώχειας.» 
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Γενικός σκοπός της εφαρμογής του προγράμματος ΖΕΠ, με βάση την ΥΑ 

Φ.12/20/2045/Γ1/10.1.2011, είναι να εφαρμόσει σε πραγματικές συνθήκες σχολικής τάξης 

εναλλακτικές και ευέλικτες μεθόδους διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ώστε να διασφαλιστεί η 

ισότιμη ένταξη μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρόγραμμα 

αρχικά λειτουργεί πιλοτικά και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.  
Το 2015, με την Υ.Α. Φ1 Τ.Υ./1375/170829/Δ1/26.10.2015 (ΦΕΚ 2388/2015, τ.β), οι σχολικές 

μονάδες στις ΖΕΠ εντάσσονται υπό την εποπτεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τ.Υ. Κατά τη σχολική χρονιά 

2015-16, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού δυναμικού και 

συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι Τ.Υ. από το 2010 μέχρι 

σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ΖΕΠ. Πρωτοεμφανίστηκαν ως θεσμός στα ελληνικά 

σχολεία από την δεκαετία του 1980 με την υπουργική απόφαση Φ. 818-2/Ζ/4139/20.10.80, ΦΕΚ 

1105 τ.Β΄/4.11.1980. Σκοπός τους υπήρξε οι αλλοδαποί μαθητές να ενταχθούν στο ελληνικό σχολείο 

και την ελληνική κοινωνία. Με το ΦΕΚ 110/27-8-1990 η διαδικασία ίδρυσης Τ.Υ. γίνεται πιο 

ευέλικτη και μεταφέρονται αρμοδιότητες από το υπουργείο στον αρμόδιο Νομάρχη. Είναι η εποχή 

που η Ελλάδα γίνεται ταχύτατα χώρα υποδοχής μεταναστών και ο μαθητικός πληθυσμός αυξάνει με 

νέους μετανάστες και παλιννοστούντες. Το ΦΕΚ δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας της γλώσσας των 

χωρών προέλευσης για 2 ή 3 ώρες την εβδομάδα και προβλέπει την πρόσληψη εξειδικευμένου 

προσωπικού για τη στήριξη του έργου, αλλά και των ίδιων των μαθητών που φοιτούν σ’ αυτές τις 

τάξεις. Απώτερος στόχος αυτής της μορφής εκπαίδευσης είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη ένταξη 

στην κανονική τάξη και η συνακόλουθη αφομοίωση των παιδιών. 
Με το ΦΕΚ 930 τ.Β΄/14.12.94 οι Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) όπου διδάσκονται τα μαθήματα του 

αναλυτικού προγράμματος προσαρμοσμένου στις δυνατότητες των μαθητών, λειτουργούν 

παράλληλα με την κανονική τάξη. Το 1999 (ΦΕΚ 1789 τ. Β΄/28.9.1999) δημιουργούνται οι Τ.Υ. Ι 

(εντατική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας) διάρκειας ενός έτους, και Τ.Υ. ΙΙ, διάρκειας δυο ετών, 

και εντάσσονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π.) του σχολείου. Στις Τ.Υ. ΙΙ πέρα από την 

γλωσσολογική υποστήριξη, γίνονται μαθήματα σε κανονικές τάξεις όπως στο αναλυτικό πρόγραμμα 

με παράλληλη υποστηρικτική διδασκαλία. Το 2017, μετά την αποτίμηση της μακρόχρονης 

λειτουργίας των Τ.Υ., με πρόταση του ΙΕΠ γίνεται μια διεύρυνση και αναπροσαρμογή του 

παιδαγωγικού πλαισίου λειτουργίας τους, δεδομένου ότι η ανάγκη ένταξης παιδιών προσφύγων ήταν 

πλέον γεγονός. 

2.Η έρευνα 

Και κατά τη σχολική χρονιά 2018-19 δόθηκε η δυνατότητα στα Γυμνάσια, στα Γενικά και 

Eπαγγελματικά Λύκεια της χώρας, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, να λειτουργήσουν Τ.Υ. Ι και ΙΙ 

ΖΕΠ με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξη: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων στα σχολεία Τ.Υ., σχ. έτος 2018-19». Υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση λειτούργησαν Τ.Υ. σε 55 σχολεία. Συγκεκριμένα: στο 1ο  ΠΕΚΕΣ σε 15, στο 2ο ΠΕΚΕΣ 

σε 17, στο 3ο ΠΕΚΕΣ σε 13 και στο 4ο ΠΕΚΕΣ σε 10 σχολεία. Στις περιπτώσεις που οι 

εγγεγραμμένοι μαθητές υπερέβαιναν τους 17 εγκρίθηκε και δεύτερο τμήμα στο ίδιο σχολείο. Στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς, οι ΣΕΕ κάθε ΠΕΚΕΣ κλήθηκαν (ΦΕΚ3727/23.10.17) να αποστείλουν 

συνοπτική έκθεση και προτάσεις που αφορούσαν στην εφαρμογή και στην αποτίμηση του 

προγράμματος των Τ.Υ. Ι. ΖΕΠ των σχολικών μονάδων της παιδαγωγικής τους ευθύνης. Η 

επεξεργασία των στοιχείων των εκθέσεων των ΣΕΕ του 1ου ΠΕΚΕΣ της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι συγκεντρωτικές εκθέσεις των οργανωτικών συντονιστών 

των άλλων τριών ΠΕΚΕΣ αποτελούν το πρωτογενές υλικό της έρευνάς μας. Το υλικό, πάντα 

ανώνυμο, είναι ομαδοποιημένο σε πέντε άξονες: 
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• Αποτίμηση Συνεργασίας με γονείς, εκπαιδευτικούς σχολικής μονάδας, Διευθυντή σχολείου 

και άλλους φορείς. 
• Εκπαιδευτικό έργο ως προς τους εκπαιδευτικούς στόχους που τέθηκαν και  αποτίμηση του 

βαθμού επίτευξης του. 
• Διδακτικές προσεγγίσεις, τεχνικές, προσαρμογές/διαφοροποιήσεις και εκπαιδευτικό υλικό 

που αξιοποιήθηκε για την επίτευξη των διδακτικών στόχων. 
• Προβλήματα /παρατηρήσεις στην υλοποίηση της δράσης. 
• Προτάσεις 

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας προσεγγίζεται περιγραφικά και διερευνητικά (Cohen and 

Manion, 2000). Απεικονίζεται η παρούσα κατάσταση της λειτουργίας των Τ.Υ. και επιχειρείται η 

ερμηνεία των δυσλειτουργιών του θεσμού με στόχο την θεραπεία του.  

3. Αποτελέσματα 

3.1. Αποτελέσματα από τις συγκεντρωτικές εκθέσεις των Οργανωτικών ΣΕΕ των τεσσάρων 

ΠΕΚΕΣ που αφορούν τους τρεις πρώτους άξονες  

• Από τις εκθέσεις διαπιστώθηκε μια πολύ καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών που κλήθηκαν 

να διδάξουν σε Τ.Υ. με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Αν και υπήρξε θετικό κλίμα 

συνεργασίας, εντοπίσθηκαν όμως στα προσφυγόπουλα αδυναμίες παρακολούθησης των 

μαθημάτων του κανονικού προγράμματος σπουδών λόγω υψηλών γνωστικών απαιτήσεων. 

Οι φιλόλογοι ΣΕΕ διοργάνωσαν και υλοποίησαν επιμορφωτικά σεμινάρια για να 

υποστηρίξουν επιστημονικά και παιδαγωγικά τους εκπαιδευτικούς των Τ.Υ. Οι Διευθυντές 

των σχολικών μονάδων παραχώρησαν ξεχωριστές αίθουσες, όπου αυτό ήταν εφικτό, 

κατάλληλα διαμορφωμένες με εξοπλισμό και βιβλία. Επίσης μερίμνησαν για τη συμμετοχή 

των μαθητών στις εκδηλώσεις της σχολικής μονάδας. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, οι οποίοι 

λειτούργησαν ως διαμεσολαβητές και σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων 

συνέβαλλαν καθοριστικά στην καλή λειτουργία των Τ.Υ. Η συνεργασία με τους γονείς των 

μαθητών προσφύγων παρουσίασε κάποιες δυσκολίες λόγω της αδυναμίας συνεννόησης. 

Σαφώς η ύπαρξη των μεταφραστών άμβλυνε το πρόβλημα χωρίς όμως να το λύσει.  
• Στο τέλος της χρονιάς οι περισσότεροι μαθητές με κανονική φοίτηση ήταν σε θέση να 

επικοινωνούν προφορικά σε θέματα καθημερινότητας τους, είχαν εμπλουτίσει το λεξιλόγιό 

τους, κατανοούσαν μικρά κείμενα, αντιλαμβάνονταν τα ερωτήματα των φύλλων εργασίας και 

έλυναν τις ασκήσεις των σχολικών εγχειριδίων. Σε γενικές γραμμές έδειξαν θετική στάση για 

την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο. Η εξοικείωση με 

την ελληνική γλώσσα τους δημιούργησε ένα αίσθημα ασφάλειας και τους βοήθησε στην 

αρμονικότερη συνύπαρξη με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Η ένταξή τους στο σχολικό 

περιβάλλον επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. 
• Μετά τα διαπιστωτικά τεστ για την κατάταξη των μαθητών με βάση την ελληνομάθεια τους, 

χρησιμοποιήθηκε τόσο το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό από το ΙΕΠ όσο και υλικό από 

τους διδάσκοντες στις Τ.Υ. Δόθηκε έμφαση στην επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας μέσα 

από κείμενα με θέματα της καθημερινότητάς τους. Τα γραμματικά και τα συντακτικά  

φαινόμενα αναλύονταν μέσα από την επικοινωνία π.χ. προσωπικές αντωνυμίες και χρήση 

ενικού/πληθυντικού αριθμού μέσα από την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών. Ιδιαίτερα 

απέδωσαν βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι ειδικά σε πρόσφυγες με κοινά 

εθνολογικά χαρακτηριστικά. 
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3.2. Αποτελέσματα από τις εκθέσεις των ΣΕΕ του 1ου ΠΕΚΕΣ και τις συγκεντρωτικές εκθέσεις 

των Οργανωτικών ΣΕΕ που αφορούν στα προβλήματα και στις προτάσεις.  

Από την αποδελτίωση των εκθέσεων των Διευθυντών των σχολικών μονάδων του 1ου ΠΕΚΕΣ 

συντάχθηκαν οι εκθέσεις των έξι (6) ΣΕΕ που είχαν στην παιδαγωγική τους ευθύνη δεκαπέντε (15) 

σχολεία με είκοσι μια (21) Τ.Υ. Κωδικοποιήθηκαν τα προβλήματα, οι προτάσεις και οι καλές 

πρακτικές. Χωρίσαμε τα προβλήματα σε οργανωτικά και παιδαγωγικά/ειδικά διδακτικά αν και 

κάποια θα μπορούσαν να καταταγούν και στις δυο κατηγορίες.  
 

 
Γράφημα 1: Οργανωτικά προβλήματα 

Παρατηρούμε ότι και στις έξι εκθέσεις επισημαίνεται η καθυστερημένη σύσταση, στελέχωση 

και λειτουργία των τμημάτων των Τ.Υ. γεγονός που υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της 

εκπαίδευσης των παιδιών σε γνωστικό, παιδαγωγικό και ενταξιακό επίπεδο. Επίσης αποτελεί αιτία 

εγκατάλειψης του σχολείου μέρους των μαθητών προσφύγων αφού δεν έχουν κανένα κίνητρο να 

παραμένουν στο χώρο του σχολείου χωρίς καθηγητές. Ένα δεύτερο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι 

η μεγάλη γλωσσική και πολιτισμική ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού. Παρατηρούνται 

επιπλέον προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των υπολοίπων μαθητών του σχολείου και των 

προσφύγων μαθητών γεγονός που εμποδίζει την ένταξή τους στη σχολική κοινότητα. Επίσης 

διαπιστώνεται ότι τα σχολεία, στα οποία λειτουργούν Τ.Υ., υποδέχονται νέους μαθητές έως και μια 

εβδομάδα πριν τη λήξη των μαθημάτων με αποτέλεσμα οι καθηγητές να πρέπει να διδάσκουν σε 

πολλά επίπεδα ταυτόχρονα, κάτι πολύ δύσκολο αν αναλογιστεί κανείς την μεγάλη ανομοιογένεια 

στην ελληνομάθεια, στην κουλτούρα, στο γνωστικό και μαθησιακό επίπεδο των μαθητών. Μεγάλο 

μέρος των μαθητών που εγγράφηκαν αρχικά στις τάξεις υποδοχής εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς 
καμία ενημέρωση από τους «κηδεμόνες» τους. Η επικοινωνία γενικώς μεταξύ καθηγητών και 

μαθητών προσφύγων, ακόμη και μεταξύ μαθητών στην ίδια τάξη, αποτελεί πρόβλημα στη διαχείριση 

των Τ.Υ. 
Η μη έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων στις Τ.Υ., η γλωσσική ανομοιογένεια, δυσκολίες 

κατανόησης και επικοινωνίας εκπαιδευτικών - γονέων και υπολοίπων μαθητών, καθώς και οι 

αιφνίδιες μετακινήσεις των μαθητών χωρίς την ανάλογη ενημέρωση καταγράφονται και στις 

συγκεντρωτικές εκθέσεις των Οργανωτικών ΣΕΕ. 
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Γράφημα 2: Παιδαγωγικά και ειδικά διδακτικά προβλήματα 

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω γράφημα οι εκθέσεις των ΣΕΕ συγκλίνουν ότι τα 

σημαντικότερα προβλήματα αφορούν την φοίτηση των προσφύγων μαθητών με μεγαλύτερο τη 

διακοπή φοίτησης. Οι μαθητές παρακολουθούν αποσπασματικά τα μαθήματά τους, πολύ γρήγορα 

συμπληρώνουν τις απουσίες που προβλέπονται από το νόμο, απορρίπτονται και κάποιοι 

επαναλαμβάνουν την τάξη. Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται μεταξύ των μαθητών που 

προέρχονται από τη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, το Πακιστάν ενώ μαθητές από την Κίνα την Αλβανία 

και την Γεωργία παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους στις Τ.Υ. Κατά τον Dustmann 

(1994b,c) η ομαλή ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία της χώρας υποδοχής συσχετίζεται με την 

απόφασή τους για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα. 
Πολλοί μαθητές βλέπουν την Ελλάδα σαν ενδιάμεσο σταθμό προς άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι αντιμετωπίζουν το σχολείο σαν χώρο κοινωνικών σχέσεων και 

συνεύρεσης με ομοεθνείς τους. Άλλα προβλήματα που εντοπίστηκαν αφορούν την οργάνωση του 

διδακτικού υλικού. Η έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στην ηλικία, στο 

γνωσιακό επίπεδο και στα ενδιαφέροντα των μαθητών καλύπτεται μερικώς από αυτοσχέδια κείμενα, 

εμπνευσμένα από τις θεματικές του ΚΕΓ αλλά και την καθημερινότητα των μαθητών, που 

συντάσσουν οι εκπαιδευτικοί. Τέλος, σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών δεν διαθέτει τις 

κατάλληλες γνώσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης γεγονός που δυσχεραίνει την ένταξη των 

προσφύγων μαθητών στο σχολικό περιβάλλον όσο και το μαθησιακό τους έργο. Βέβαια υπάρχουν 

και πολλές περιπτώσεις που η συμφοίτηση γηγενών και προσφύγων μαθητών ευνόησε συνθήκες 

συνεργασίας και κλίμα αποδοχής.  
Η ελλιπής ή και διακεκομμένη φοίτηση των προσφύγων μαθητών στις Τ.Υ. καταγράφεται σε 

όλες τις εκθέσεις των Οργανωτικών ΣΕΕ. Ως αιτία αναφέρεται η εκτίμηση των μαθητών ότι είναι 

διερχόμενοι από την Ελλάδα ή από την έμφυλη διάσταση της μάθησης. Γίνεται διαχωρισμός μεταξύ 

των παιδιών που ζουν με τις οικογένειές τους σε διαμερίσματα αστικών περιοχών και αυτών που 

ζουν σε Camp με την προσδοκία της μετανάστευσης σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι 

εκπαιδευτικοί των κανονικών τάξεων δεν είναι εξοικειωμένοι με την διαχείριση της γλωσσικής και 

πολιτισμικής ετερογένειας της τάξης. Επίσης, καταγράφονται δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό 

περιβάλλον και στην κατανόηση των σχολικών κανόνων. 
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Γράφημα 3: Προτάσεις 

Ως απόρροια των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατατίθενται οι προτάσεις των ΣΕΕ για την 

βελτίωση του θεσμού. Στο γράφημα παρατηρούμε ότι η συγγραφή εξειδικευμένων σχολικών 

εγχειριδίων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα. Τα νέα εγχειρίδια πρέπει να είναι κατάλληλα για 

μετακινούμενους πληθυσμούς και μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές. Παρατηρήθηκε αυξημένο 

ενδιαφέρον για κείμενα με θέματα που καλύπτουν τις άμεσες καθημερινές ανάγκες τους όπως το 

άνοιγμα ενός λογαριασμού στην τράπεζα, την επικοινωνία στο νοσοκομείο ή στο γιατρό. Η έγκαιρη 

στελέχωση των Τ.Υ. από τη μία θα μειώσει την σχολική διαρροή και από την άλλη θα συμβάλει στην 

καλύτερη ένταξη των παιδιών στη σχολική κοινότητα. Σε συνδυασμό με την συνεχή συστηματική 

και οργανωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερης ξένης γλώσσας, σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διαχείρισης της 

διαπολιτισμικότητας και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, θα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο 

στόχος που ο νομοθέτης ορίζει. Η συχνότερη παρουσία των διερμηνέων στα σχολεία, τουλάχιστον 

στην αρχή, θα βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και στην καλύτερη οργάνωση της 

σχολικής τάξης. Επίσης, η αναθεώρηση του πλαισίου αξιολόγησης των προσφύγων μαθητών με 

εξετάσεις όχι μόνο ελληνομάθειας αλλά και γνωσιακού επιπέδου θα βοηθήσει την ομαλότερη ένταξη 
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των μαθητών στις κανονικές τάξεις του σχολείου και στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η επικαιροποίηση και η βελτίωση του αναλυτικού προγράμματος των Τ.Υ. 

ώστε να είναι πιο εφικτή η οργάνωση του υπόλοιπου ΩΠ. Οπωσδήποτε η συμμετοχή των μαθητών 

σε κοινές δράσεις με τους υπόλοιπους, όπως εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, ομαδικά παιχνίδια, 

θα έχει θετική αμφίδρομη επίδραση. Σύμφωνα με τον Djajic (2003), και η κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών γίνεται ομαλότερη, όταν υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια, και δη ενταγμένα στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, αφού φέρνουν τους γονείς σε κοινές δραστηριότητες με 

τους γηγενείς.  
 Άλλες προτάσεις οι οποίες θα συνέβαλαν θετικά στο όλο εγχείρημα είναι η ανάπτυξη ζεστών 

ανθρώπινων σχέσεων, η αξιοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, (ξενόγλωσσων 

τμημάτων, μεταφραστών, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης), η τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών και 

ψυχολόγων στα σχολεία όπου λειτουργούν Τ.Υ., η διδασκαλία μαθηματικών εννοιών κ.α. 
Αδρομερώς, οι προτάσεις των οργανωτικών ΣΕΕ ταυτίζονται με τις προτάσεις που έγιναν από 

τους ΣΕΕ του 1ου ΠΕΚΕΣ. Συμπληρωματικά αναφέρουμε την ανάγκη για βελτίωση της 

υλικοτεχνικής υποδομής που χρησιμοποιείται στις Τ.Υ., την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών 

των σχολικών μονάδων που λειτουργούν Τ.Υ. για ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και 

σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων σε μια πολυπολιτισμική τάξη. Η σαφήνεια και η τήρηση του 

θεσμικού καθεστώτος εγγραφής, παρακολούθησης, αξιολόγησης, προαγωγής, δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των παιδιών που φοιτούν θα ήταν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ένταξη των 

προσφύγων στη λυκειακή εκπαίδευση πρέπει να γίνεται με προσοχή λόγω της αυξημένης σημασίας 

της για την μετέπειτα πορεία τους. 

3.3 Καλές πρακτικές 
 

 
Γράφημα 4: Θετικά σχόλια 

Στη συνέχεια των αποτελεσμάτων θα ήταν άδικο αν δεν αναφέρουμε και τις καλές πρακτικές 

που εφαρμόστηκαν και καταγράφηκαν στην έρευνά μας ειδικότερα στις Τ.Υ. που απασχολήθηκαν 

πεπειραμένοι εκπαιδευτικοί (δυστυχώς λίγοι) με ειδικότητα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι εν 

λόγω μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας όσο και 

στην επαφή τους με την ελληνική κουλτούρα. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι πολύ 
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ικανοποιημένοι από τις γλωσσικές γνώσεις που απέκτησαν οι πρόσφυγες μαθητές αλλά και μαθητές 

που αποκόμισαν και επιπλέον γνώσεις παρακολουθώντας το Ω.Π. του σχολείου. Αξιοποιήθηκε 

επαρκώς το εκπαιδευτικό υλικό με μικρές παρεμβάσεις των διδασκόντων. Η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών των τυπικών τάξεων με τους εκπαιδευτικούς των Τ.Υ. αλλά και οι κοινές δράσεις των 

μαθητών έφεραν κοντά τους μαθητές και τους πολιτισμούς τους. Η συνεργασία με τους διευθυντές 

των σχολείων, τους υπόλοιπους καθηγητές  και τους υπευθύνους στις δομές υπήρξε ικανοποιητική. 

Ενημερώθηκαν οι μαθητές του σχολείου για το ρόλο των Τ.Υ. και την σπουδαιότητα της ενεργούς 

συμμετοχής των αλλοδαπών μαθητών στα καθημερινά δρώμενα του σχολείου, όπως  συμμετοχή σε 

σχολικές εκδρομές και άλλες κοινές δράσεις. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι οι Τ.Υ. αποτελούν 

βασικό εκπαιδευτικό θεσμό για την μαθησιακή και κοινωνική ένταξη στο σχολείο μαθητών 

προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι πρόσφυγες μαθητές, 

με καλύτερη γνώση της ελληνικής γλώσσας, έπαιξαν το ρόλο του διερμηνέα στην επικοινωνία ενός 

νέου μαθητή με το σχολείο. Επίσης τα αυτοσχέδια κείμενα που συνέταξαν εκπαιδευτικοί για τις 

ανάγκες της καθημερινής επικοινωνίας των μαθητών βοήθησαν και κίνησαν το ενδιαφέρον τους. 
 
Μερικές ακόμη παρατηρήσεις που καταγράφηκαν σε μεμονωμένα σχολεία: 

• Τα παιδιά που εντάχθηκαν πλήρως, παρακολουθούσαν συστηματικά τις Τ.Υ. και συμμετείχαν 

στις εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου, παρουσίασαν θεαματική σχολική επίδοση, 

εμπλούτισαν τη σχολική πράξη επικοινωνώντας τα ήθη, τα έθιμα τις παραδόσεις των χωρών 

τους με τους συμμαθητές τους. Αντιθέτως, τα παιδιά με ανεπαρκή φοίτηση προσαρμόστηκαν 

δύσκολα και αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε σχολικές εκδηλώσεις. Παρομοίως τα παιδιά με 

μη επαρκή φοίτηση στη χώρα προέλευσής τους, εμφάνισαν πολλά μαθησιακά κενά και 

αδυναμία παρακολούθησης στα ελληνικά σχολεία, σε αντίθεση με μαθητές που πήγαιναν 

σχολείο στην χώρα τους. 
• Τα παιδιά που διαβιούσαν στον αστικό ιστό μαζί με τους γονείς και είχαν επαρκή φοίτηση, 

παρουσίασαν καλή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον, ενώ η φοίτηση των ασυνόδευτων 

ανήλικων που διέμεναν σε ξενώνες φιλοξενίας και είχαν τεθεί υπό την επιτροπεία του 

αρμόδιου Εισαγγελέα, χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής με ενταξιακά προβλήματα. Παρομοίως 

στην επαρχία τα παιδιά έγιναν ευκολότερα και γρηγορότερα αποδεκτά από τους γηγενείς 

συμμαθητές του. 

4. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι οι Τάξεις Υποδοχής αδιαμφισβήτητα 

συμβάλλουν στην ομαλή και ισότιμη ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Ωστόσο παρατηρούνται δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του θεσμού που μειώνουν την 

αποτελεσματικότητά του. Η έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών και έναρξη λειτουργίας των Τ.Υ. 

αποτελεί πάγιο αίτημα των υποστηρικτών του θεσμού. (Τζωρτζάκη, 2015). Η ελλιπής κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις Τ.Υ. αποτελεί επίσης αρνητικό παράγοντα λειτουργίας τους. Η 

οργανωμένη και συνεχή επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με τη διδασκαλία 

της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, με την διαπολιτισμική και διαφοροποιημένη διδασκαλία 

κρίνεται άκρως απαραίτητη. Η μέχρι τώρα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αναπληρωτών στην 

πλειοψηφία τους, δεν ορίζεται σε κάποια εγκύκλιο αλλά  επαφίεται στην καλή θέληση των ΣΕΕ. 

Επιπρόσθετα, η έλλειψη εξειδικευμένων εγχειριδίων καταλλήλων για μετακινούμενους πληθυσμούς 

αλλά και για μεγαλύτερες ηλικίες αποτελούν βασικά ζητήματα και αιτήματα που προβληματίζουν 

τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. Ακολούθως, η αναθεώρηση του πλαισίου αξιολόγησης των 

μαθητών-προσφύγων θα παρείχε κίνητρα για μια περαιτέρω προσπάθεια από πλευράς τους. Τέλος, η 

τοποθέτηση στα σχολεία με Τ.Υ. κοινωνικών λειτουργών/ψυχολόγων θα μπορούσε να εξομαλύνει 

δυσάρεστες καταστάσεις.  
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Συμπερασματικά, παρόλο που έχουν καταγραφεί απόψεις εκπαιδευτικών για ένταξη και 

κοινωνικοποίηση μερίδας των παιδιών, απέχουμε πολύ από την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός 

μοντέλου μεταβατικής δίγλωσσης εκπαίδευσης όπου οι μαθητές/πρόσφυγες παράλληλα με τη 

διδασκαλία της κυρίαρχης γλώσσας θα διδάσκονται και τη μητρική τους. 
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Περίληψη  

Στο άρθρο παρουσιάζονται απόψεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τον ρόλο τους και 

την κατάργηση του Σχολικού Συμβούλου. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή απόψεων των νέων 

στελεχών για τη μεταρρύθμιση των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών. Γενικότερο πλαίσιο προβληματισμού αποτελεί κατά πόσο ο Συντονιστής θα 

http://users.uoa.gr/
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εδραιώσει τη θέση του στο εκπαιδευτικό σύστημα ή θα αποτελέσει ένα ‘ιντερμέδιο’ στο συνεχές 

μονοπρόσωπων θεσμών υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού 

αξιοποιήθηκε ημι-δομημένη συνέντευξη και στην επεξεργασία η ανάλυση περιεχομένου. Οι 

συμμετέχοντες συγκλίνουν στο ότι η κατάργηση του Συμβούλου ήταν αναμενόμενη, καθώς βαθμιαία 

έφθινε, ώσπου απαξιώθηκε στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αναφορικά με τον ρόλο 

τους, δρουν σε μεγαλύτερες εκπαιδευτικές περιφέρειες, αλλά με παρόμοια καθήκοντα με τον 

Σύμβουλο, με κυρίαρχη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η έρευνα αναδεικνύει τη σημασία της 

ουσιαστικής στήριξης από την Πολιτεία ενός νέου θεσμού που καλείται να συμβάλλει στη βελτίωση 

των εκπαιδευτικών.    
 
Λέξεις κλειδιά: Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, δομές υποστήριξης, εκπαιδευτική 

πολιτική   

1. Εισαγωγή 

Ο χώρος της εκπαίδευσης κατέχει πρωτεύουσα θέση στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του 

συνόλου των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων. Διαχρονικό σημείο αναφοράς αποτελεί η κυριαρχία 

ενός σχήματος μεταρρύθμισης - αντιμεταρρύθμισης μεταξύ εναλλασσόμενων κυβερνήσεων ακόμα 

και της ίδιας πολιτικής ιδεολογίας. Συνεπαγωγή του παραπάνω σχήματος αποτελεί η απουσία 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού με συστηματική παρακολούθηση των μεταρρυθμιστικών 

προσπαθειών. Ωστόσο, υπάρχουν δομές με αξιοσημείωτη αντοχή μέσα στον χρόνο με 

χαρακτηριστικά παραδείγματα τον Επιθεωρητή και κατόπιν τον Σχολικό Σύμβουλο. Στο σύγχρονο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάγκη θεσμών υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών και του έργου τους. Εντούτοις, η λειτουργία τους τίθεται μόνιμα υπό συζήτηση, η 

οποία αναζωπυρώνεται ιδιαίτερα γύρω από τον σκοπό που υπηρετούν τελικά μονοπρόσωποι θεσμοί 

υποστήριξης, όπως προσφάτως και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδέχτηκε τον Σχολικό 

Σύμβουλο σε μια ανανεωτική προσπάθεια, η οποία εδράζεται, αν και ομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με 

το πλαίσιο δράσης του Συμβούλου, στην πολυσχιδή δράση του Συντονιστή σε ένα συνεργατικό 

πλαίσιο με ποικίλους θεσμούς και ομάδες της εκπαίδευσης. 
Η ποικιλόμορφη φύση του καθηκοντολογίου του είναι εύκολα προσπελάσιμη στα ιδρυτικά 

νομοθετικά κείμενα (Νόμος 4547/2018, άρθρο 5 & ιδιαίτερα στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 

158733/ΓΔ4/27-09-2018). Μέσω συγκριτικής προσέγγισης του καταργημένου νομοθετικού πλαισίου 

για τον Σχολικό Σύμβουλο (Νόμος 1304/1982, Προεδρικό Διάταγμα 214/1984, Υπουργική Απόφαση 

Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002), διαπιστώνει κανείς πως σειρά αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων παραμένουν στο πρόσωπο του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.   
Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει αν ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου θα εδραιώσει τη 

θέση του, ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες που συνοδεύουν μια ανανεωτική προσπάθεια ή αν θα 

λήξει πρόωρα στο πλαίσιο του σχήματος μεταρρύθμιση - αντιμεταρρύθμιση: ιδρύθηκε από αριστερή 

κυβέρνηση, η οποία το επόμενο έτος έδωσε τη θέση της σε κυβερνητικό σχήμα δεξιού πολιτικού 

προσανατολισμού. Κατά το παρελθόν, ο Επιθεωρητής αποδείχτηκε υπέρ-αιωνόβιος, ενώ ο Σχολικός 

Σύμβουλος ‘επέζησε’ περίπου 36 χρόνια (1982-2018). Και οι δύο σημάδεψαν τους εκπαιδευτικούς. 
Ο Επιθεωρητής ενσάρκωσε την επίσημη αξιολόγησή τους, προσδιορισμένη ιδεολογικά από την 

κυρίαρχη εξουσία, η οποία αποσκοπούσε στη διατήρηση του υφιστάμενου κοινωνικοπολιτικού status 
quo μέσω συστηματικού ελέγχου του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο Σχολικός Σύμβουλος έδρασε σε 

ένα δημοκρατικότερο πλαίσιο, χωρίς, ωστόσο, να κατορθώσει να κατοχυρωθεί αποτελεσματικός 

υποστηρικτής στη συνείδηση των εκπαιδευτικών (Καραμητόπουλος, 2020).     
Από την εκπαιδευτική βιβλιογραφία απουσιάζουν έρευνες για τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού 

Έργου. Αποτελεί, ωστόσο, σημαντικό «παίκτη» της εκπαιδευτικής πολιτικής μαζί με άλλες ομάδες, 

όπως η κυβέρνηση και οι εκπαιδευτικοί (Γουβιάς & Θεριανός, 2014). Ακριβέστερα, θα μπορούσε να 

υποστηριχτεί πως αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της ισχύουσας κυβερνητικής πολιτικής και του 

σώματος των εκπαιδευτικών, αφού διαχέει, δρώντας ως πολλαπλασιαστής, τις χαρασσόμενες 
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πολιτικές στις χαμηλότερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Η παρούσα αρχική προσπάθεια 

επιχειρεί να αναδείξει τον λόγο των νέων στελεχών κατά το δεύτερο έτος δράσης τους. Η έρευνα 

επικεντρώνεται σε δύο σημεία, τα οποία αποτελούν τα ερευνητικά ερωτήματα: α. ποια είναι η άποψη 

των συμμετεχόντων για τον Σχολικό Σύμβουλο και την κατάργησή του, β. πώς νοηματοδοτείται ο 

ρόλος του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και αν πραγματώνεται σύμφωνα με το νομοθετικό 

πλαίσιο.     

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της ημι-
δομημένης συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν τους τελευταίους μήνες του 2019 και τους 

πρώτους του 2020, σε μια περίοδο έντονης φημολογίας για επαναφορά του θεσμού του Σχολικού 

Συμβούλου από τη νέα κυβέρνηση και την κατάργηση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Η 

πρόσβαση και συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους έγινε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και οι 

συναντήσεις έγιναν διά ζώσης στον χώρο των γραφείων των στελεχών. Από τις προφορικές 

συνεντεύξεις προέκυψε το ερευνητικό υλικό σε γραπτή μορφή με τον ερευνητή να καταγράφει τις 

απαντήσεις που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα.    
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 8 Συντονιστές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής, οι οποίοι 

εργάζονται στο ίδιο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), το οποίο 

αποτελεί επίσης νέα δομή υποστήριξης που θεσμοθετήθηκε κατά την αναδιοργάνωση του 2018. Το 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι επιφορτισμένο, μεταξύ άλλων, με θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 

παρακολούθησης, συντονισμού και στήριξης των σχολείων, καθώς και επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών και στελεχώνεται από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Υπουργική Απόφαση υπ’ 

αριθμ. 158733/ΓΔ4/27-09-2018). Συμμετείχαν πέντε γυναίκες και τρεις άντρες, έξι εκ των οποίων 

Συντονιστές ΠΕ70, ένας Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και ένας για την Αειφορία. 

Οι δύο τελευταίοι έχουν την επιστημονική ευθύνη στο αντικείμενό τους στο σύνολο των σχολείων 

της περιφέρειας και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια). Έχουν επίσης 

παιδαγωγική ευθύνη ο της Ειδικής Αγωγής σε όλα τα σχολεία, ενώ ο της Αειφορίας σε συγκεκριμένη 

ομάδα σχολείων. Ο μέσος συμμετέχων στην παρούσα έρευνα είναι περίπου 53.4 ετών και έχει 30.4 

έτη συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Πέντε εκ των οκτώ υπηρέτησαν μία θητεία ως Σχολικοί 

Σύμβουλοι δρώντας σε ομάδα αποτελούμενη κατά μέσο όρο από 12 σχολεία. Οι Συντονιστές ΠΕ70 

δρουν σε ομάδες που απαρτίζονται κατά μέσο όρο από 23 σχολικές μονάδες.      
Η επεξεργασία του γραπτού ερευνητικού υλικού έγινε με ανάλυση περιεχομένου (content 

analysis), η οποία αποτελεί μία ευέλικτη μέθοδο που επικεντρώνεται στις εκφραζόμενες ιδέες (Τζάνη 

& Κεχαγιάς, 2005). Είναι δημοφιλής στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, καθώς επιτρέπει την 

προσέγγιση της ψυχολογικής κατάστασης του πομπού του κειμένου, ενώ το περιεχόμενο του υλικού 

της επικοινωνίας μελετάται σε βάθος (Βάμβουκας, 2002). Ενέχει ποιοτική (εκφραζόμενες ιδέες) και 

ποσοτική διάσταση (συχνότητα αναφορών) και στοχεύει στην ανακάλυψη νοημάτων με σκοπό την 

εξαγωγή συμπερασμάτων (Τζάνη & Κεχαγιάς, 2005). Στην έρευνα επιχειρήθηκε θεματική - 
σημασιολογική ανάλυση, καθώς επιλέχθηκαν φράσεις (ως τμήματα με αυτοτελές εννοιολογικό 

περιεχόμενο) και θέματα (τμήματα λόγου που αντιστοιχούν σε μια ιδέα) με σκοπό τη δημιουργία 

κατηγοριών που συμπυκνώνουν το περιεχόμενο των κειμένων και επιτρέπουν, τελικά, την εξαγωγή 

συμπερασμάτων.     

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.2.1 Ο Σχολικός Σύμβουλος και η κατάργησή του: «Ολοκλήρωσε τον κύκλο του…» 
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Ως προς τη συλλογή απόψεων σχετικά με τον Σχολικό Σύμβουλο και την κατάργησή του, όλοι 

οι συμμετέχοντες εκφράστηκαν θετικά ή κυρίως θετικά για τον καταργημένο το 2018 θεσμό και όσα 

προσέφερε ή προσπάθησε να προσφέρει με τη λειτουργία του. Παράλληλα, όμως, οι περισσότεροι 

(έξι από τους οκτώ) υποστήριξαν την κατάργηση επικαλούμενοι, κυρίως, τη βαθμιαία 

αποστασιοποίηση του Συμβούλου από τα σχολεία και τους αναζητούντες υποστήριξη 

εκπαιδευτικούς. Για αυτή τη μερίδα συμμετεχόντων αποτέλεσε έναν μονοπρόσωπο θεσμό που 

‘έκλεισε’ τον κύκλο ζωής του. 
Παρά την έκφραση συμφωνίας με την κατάργηση, οι συμμετέχοντες στάθηκαν σε αρκετά 

σημεία, τα οποία χαρακτηρίζουν με θετικό πρόσημο τη δράση και τον τρόπο λειτουργίας του 

Σχολικού Συμβούλου κατά το παρελθόν: «Έχω θετική εικόνα, είχε μικρότερο αριθμό σχολείων και 
υπήρχε ξεκάθαρο το κομμάτι της υποστήριξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Μόνο αρνητικό 

κομμάτι, όχι για εμένα, για ορισμένους εκπαιδευτικούς, υπήρξε το ενδεχόμενο αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών, η οποία δεν έγινε ποτέ. Υπάρχει μια ομάδα, μία τάση, που λέει πως έχει κάνει τον κύκλο 

του, δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του. Αποδέχτηκε τη διαδικασία της αξιολόγησης και δεν ήταν 

στα σχολεία δίπλα στους εκπαιδευτικούς». Η τοποθέτηση αναδεικνύει τον ρόλο που έπαιξε η 

προσπάθεια εισαγωγής ενός συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (διαδικασία του 

Προεδρικού Διατάγματος 152/2013, που προσέδιδε στον μέχρι τότε υποστηρικτή και επιμορφωτή 

Σχολικό Σύμβουλο βασικό ρόλο αξιολογητή του εκπαιδευτικού) με αποτέλεσμα να διαρραγεί η 

σχέση εμπιστοσύνης του Συμβούλου με τους εκπαιδευτικούς.  
Η μετάβαση δεν έγινε δεκτή ανεπιφύλακτα: «Πρόσφερε πάρα πολλά (ενν. ο Σχολικός 

Σύμβουλος), αλλά υπάρχει ανάγκη για μετάβαση. Το μοντέλο αυτό επιστημονικής καθοδήγησης είχε 

καλά και ατέλειες στο πλαίσιο λειτουργίας του. Στηριζόταν σε θεσμικό πλαίσιο της δεκαετίας του ’80 

και του ’90. Ήταν μονοπρόσωπος. Για την κατάργηση, ο χρόνος ήταν σωστός, επιφυλάξεις υπάρχουν». 

Σημείο έντονου προβληματισμού αποτελεί ο αυξημένος αριθμός σχολείων στις περιφέρειες των 

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 σε αντίθεση με τα δεδομένα επί Σχολικού Συμβούλου, με 

αποτέλεσμα απόψεις θεμελιωμένες σε αυτό ακριβώς το επιχείρημα: «Ως Σύμβουλοι ήμασταν συνεχώς 

στα σχολεία, επιλύαμε προβλήματα, υπήρχε μικρότερος αριθμός σχολείων και παρέμβαση στην τάξη», 

οι οποίες τάσσονται αρνητικά έναντι της κατάργησης, αφού: «… υπάρχουν περισσότερα σχολεία, 

αυξημένες αρμοδιότητες, δεν προλαβαίνουμε, δεν μπαίνουμε σε τάξεις με ευκολία για ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού έργου, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο».     
Σε αντιδιαστολή με τις θετικές ή περισσότερο θετικές τοποθετήσεις για την προσφορά του 

Σχολικού Συμβούλου στον χρόνο, δεν απουσιάζει η άποψη ότι το όλο πλαίσιο δράσης του υπήρξε, 

τελικά, προβληματικό: «Αναποτελεσματικός και παρωχημένος. Έχει βέβαια ιστορικότητα, είχε έναν 

ρόλο με δυνατότητα παρέμβασης στην πορεία του έργου του εκπαιδευτικού. Παρότι πάσχιζε να είναι 

στα σχολεία, περισσότερο ψυχολογική υποστήριξη παρείχε παρά ουσιαστική στήριξη. Ως 

μονοπρόσωπος θεσμός κατέληξε προβληματικός, διότι τα άτομα κυριάρχησαν στους ρόλους και την 

άσκηση καθηκόντων». Και αυτή η τοποθέτηση, ωστόσο, αναγνωρίζει τη λειτουργία του (τουλάχιστον 

ως ένα χρονικό σημείο) ως υποστηρικτή του εκπαιδευτικού κυρίως με τη φυσική του παρουσία και 

λιγότερο με παροχή αποτελεσματικής στήριξης. Από τις παραπάνω απόψεις, αναδεικνύεται ένα 

σχήμα που θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «ήταν εκεί», συνοδευόμενο πάντοτε με 

επιφυλάξεις ως προς το παραγόμενο αποτέλεσμα της παρουσίας του.  
Εύλογα δημιουργείται η απορία από πότε έχει διαρραγεί η σχέση του Σχολικού Συμβούλου με 

το σώμα των εκπαιδευτικών. Μια προσπάθεια απάντησης, οφείλει να διατρέξει τον χρόνο όχι μόνο 

μέχρι το 2013, όταν το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναζωπυρώθηκε σε πρωτόγνωρο 

βαθμό, παρασέρνοντας τις όποιες ως τότε δημιουργημένες σχέσεις εμπιστοσύνης. Διαχρονικά, 

φαίνεται πως παράγοντες όπως η προσωπικότητα του στελέχους και οι συνθήκες δράσης του, όπως 

διαμορφώθηκαν στην πράξη, έπαιξαν ρόλο: «Ως εκπαιδευτικός δεν… (αναφέρεται στην εμπειρία ως 

εκπαιδευτικού πριν γίνει στέλεχος), ήταν απόμακροι, όχι πάρα πολύ κοντά, μια τυπική παρουσία, 

τυπικά σεμινάρια όχι ουσιαστικού περιεχομένου. Αποκομμένοι από τη σχολική πραγματικότητα. Στα 

10-15 πρώτα χρόνια σαν το στυλ του Επιθεωρητή, τον βλέπαμε αραιά και που. Τα τελευταία χρόνια 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

454 

ήταν απόμακροι, εξαφανισμένοι από τα σχολεία. Η μεγάλη αντίθεση είναι ότι πολλοί ως άνθρωποι ήταν 

πολύ καλοί. Θυμάμαι μια περίπτωση που υπερέβαλε εαυτόν να βοηθήσει σε βάθος. Ως έχοντες την 

παιδαγωγική ευθύνη, δεν ήταν ενημερωμένοι πάντα. Ήταν όμως διατεθειμένοι για διασύνδεση με την 

πληροφορία (…) Ξεκίνησε δυνατά, αλλά τα τελευταία 6-7 χρόνια έφθινε τόσο πολύ που απαξιώθηκε 

στη σχολική κοινότητα. Ήταν διεκπεραιωτής όχι υποστηρικτής». 
Η συνέχεια της απάντησης ως προς την κατάργηση του θεσμού βρίσκεται σε συμφωνία με 

διαπιστώσεις που προηγήθηκαν: «Ήταν σωστή. Επειδή πιστεύω στη συνέχεια των θεσμών, πρέπει να 

αλλάζουν πλαίσιο. Να μετρήσουν, με ερωτήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα: Τι θέλει η εκπαίδευση 

από έναν Σχολικό Σύμβουλο; Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Να είναι εποπτικός, υποστηρικτικός και να 

ανατροφοδοτεί το υπουργείο για το πώς πάνε οι σχολικές μονάδες. Αν όχι, ο κάθε εκπαιδευτικός κάνει 

ό,τι θέλει». 
Στη σύγκριση ορισμένων συμμετεχόντων του παρελθόντος του Συμβούλου με το παρόν του 

Συντονιστή, διακρίνει κανείς στοιχεία μετάβασης σε ένα περισσότερο συλλογικό πλαίσιο που θέτει 

στο περιθώριο τη μονοπρόσωπη διάσταση, στην οποία «…η δουλειά εξαρτιόταν από προσωπικούς 

τρόπους». Η μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στη συλλογική δράση στο πλαίσιο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

χαρακτηρίζεται θετική, καθώς αναγνωρίζονται δυνατότητες «ποικιλίας και αλληλοϋποστήριξης». Οι 

Συντονιστές φαίνεται να δρουν περισσότερο ως ομάδα, χωρίς, ωστόσο, να απουσιάζει κριτική που 

αφορά και το σημερινό μοντέλο ως γραφειοκρατικό σε ορισμένα σημεία που επιδέχονται βελτίωση.      

2.2.2 Ο ρόλος του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου: «…μπορείς να αγγίξεις την ψυχή του 

εκπαιδευτικού…»  

Το σύνολο των συμμετεχόντων δήλωσε πως αντιλαμβάνεται τον ρόλο του πρωτίστως 

επιμορφωτικό. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο και 

πραγματώνεται με την περιοδικότητα που ορίζεται. Σε αυτό το σημείο, ο ευρύτερος ρόλος του 

Συντονιστή ομοιάζει με του Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος υπήρξε βασικός επιμορφωτής των 

εκπαιδευτικών επί δεκαετίες. Η επιμόρφωση εστιάζει, ή γίνεται προσπάθεια να εστιάσει, στα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Ο αυξημένος ρόλος της επιμόρφωσης διακρίνεται 

στην παρακάτω τοποθέτηση: «Αν έχεις ο ίδιος δυνατό το κομμάτι του βιώματος, τότε μπορείς να 

αγγίξεις την ψυχή του εκπαιδευτικού. Αν τον εμπνεύσεις, ίσως να αλλάξει την τάξη του, όλο αυτό να 

περάσει στα παιδιά». Καινοτομία θεωρείται η δυνατότητα του Συντονιστή να οργανώσει μια 

επιμορφωτική δράση με συνάδελφο άλλης ειδικότητας ή/και από τη δευτεροβάθμια, αρμοδιότητα 

που ενισχύει τη σύνδεση των βαθμίδων και απουσίαζε από τον Σύμβουλο παλαιότερα. 
Άλλος ρόλος είναι ο συμβουλευτικός, «…όχι ατομική προσέγγιση κατά περίπτωση, αλλά τη 

συλλογική διάσταση που ανακύπτει στο σχολείο (…) να πουν τον πόνο τους (ενν. οι εκπαιδευτικοί), 
κάποιες φορές το έχουν ανάγκη. Είμαστε αποδέκτες σε επίπεδο μη προσδιορισμένο προβλημάτων με 

γονείς ή παιδιά. Μπορεί να είναι καταλυτική η ματιά ενός ανθρώπου ‘ψυχρού’ σε ένα περιβάλλον 

έντασης. Υπάρχει ανάγκη απεύθυνσης σε κάποιον, όχι απαραίτητα σε σημαντικό άλλο. Τελικά, από το 

κύρος σου αντλείς υπόσταση ως σύμβουλος, άτυπη μα καταλυτική». Διακρίνει κανείς, έναν 

πυροσβεστικό ρόλο να ενυπάρχει στον συμβουλευτικό, ο οποίος γίνεται αντιληπτός σε πιο συλλογικό 

επίπεδο.  
Σε σχέση με τα σχολεία, άλλος ρόλος που πραγματώνει ο Συντονιστής είναι ο παιδαγωγικός, 

επί ζητημάτων που άπτονται της διδακτικής διαδικασίας. Μάλιστα, φαίνεται να πραγματώνεται διά 
ζώσης: «Πηγαίνω στα σχολεία, υπάρχει τεράστια ανάγκη». Εκτός από τους παραπάνω, στο 

καθηκοντολόγιο υπάρχει πλήθος αρμοδιοτήτων, όπως η συνεργασία των στελεχών μεταξύ τους στο 

πλαίσιο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με άλλους διοικητικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως και άλλες δομές 

υποστήριξης με προεξάρχοντα τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

(Κ.Ε.Σ.Υ.). 
Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, διαπιστώνεται μία τάση προκύπτουσα από το 

νομοθετικό πλαίσιο για μια πιο απομακρυσμένη παρουσία του στελέχους από τις σχολικές μονάδες. 

Αν και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ενίσχυση της αυτονομίας και δράσης τους, 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

455 

διερωτάται κανείς πώς μπορούν να τύχουν διαχείρισης ζητήματα που χρειάζονται παρέμβαση ενός 

προσώπου της εκπαίδευσης με αναγνωρισμένο κύρος και δυνατότητα παροχής υποστήριξης τόσο 

θεσμική όσο και ουσιαστική. Εύλογα δημιουργείται η απορία κατά πόσο είναι εύκολο στους 

εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν υποστήριξη σε επείγουσες περιπτώσεις όταν αυτή παρέχεται εξ 

αποστάσεως. Σε αυτό το σημείο είναι φανερή η αντίφαση μεταξύ πραγματικότητας - νομοθεσίας: 

«Πηγαίνω στα σχολεία, υπάρχει τεράστια ανάγκη. Αλλά το θεσμικό πλαίσιο θέλει τον Συντονιστή πιο 

μακριά από τα σχολεία». Σημαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν και άλλες δομές υποστήριξης: «Ο 

Συντονιστής δεν προβλέπεται να δρα διά ζώσης, αλλά εξ αποστάσεως. Σε συνεργασία πάντα με άλλους 

φορείς όπως τα Κ.Ε.Σ.Υ. και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Παρέχει λύσεις και οδηγίες». Ωστόσο, μένει 

να αποδειχτεί ερευνητικά κατά πόσο η νέα αυτή προσέγγιση της υποστήριξης βρίσκει σύμφωνους 

τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και αν και πώς υλοποιείται στην πράξη.  
Οι συμμετέχοντες συμφωνούν πως ο χρόνος δράσης τους ως Συντονιστές δεν είναι ικανός για 

γενική αποτίμησή της, ωστόσο δε λείπουν αναφορές στη δυνατότητα επίτευξης του συνόλου των 

ρόλων που αναγνωρίζονται στον θεσμό. Βασικότερη δυσκολία αποτελεί ο μεγάλος αριθμός 

σχολείων, που συγκεντρώνει και τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών. Οργανωτικά θέματα δεν 

απουσιάζουν, όπως η ελλιπής στελέχωση άλλων δομών υποστήριξης που στελεχώνονται (και) από 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, όπως τα Κ.Ε.Σ.Υ. με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο φόρτος εργασίας 

τους. Ζήτημα αποτελεί και η γραμματειακή υποστήριξη των Συντονιστών στο πλαίσιο του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με αποτέλεσμα να έχουν κάποιες φορές και γραφειοκρατικά καθήκοντα. 
Διατυπώθηκε η άποψη: «Ίσως οι φιλοδοξίες για τον θεσμό να είναι σε υπερβολικό βαθμό 

διατυπωμένες. Παρά τις αντιξοότητες, π.χ. η απόσταση είναι αρνητική στην επικοινωνία, ως θεσμός 

υπερτερεί του προηγούμενου. Υφίσταται καθιέρωση συλλογικής και ανατροφοδοτικής διάστασης του 

έργου του σχολείου με τη δυνατότητα συνεργασιών και δημοκρατικών λογικών. Οι αρχές του 

δημοκρατικού σχολείου πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα μεταξύ των στελεχών εκπαίδευσης». Η 

συλλογικότητα στη δράση των στελεχών αναστέλλει τις ενστάσεις που συνόδευσαν τη μονοπρόσωπη 

δράση του Σχολικού Συμβούλου και, τελικά, αποτέλεσαν τροχοπέδη για την εξέλιξή του. Η έμφαση 

σε συλλογικές διαδικασίες στο πλαίσιο δράσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και η συνεργασία μεταξύ των 

στελεχών και πλήθους φορέων φαίνεται να αποτελούν δικλείδες ασφαλείας ως προς την αποφυγή 

λαθών του παρελθόντος. Σε κάθε περίπτωση, ένας νέος ρόλος, ο ευρύτερα συντονιστικός, δείχνει να 

κάνει την εμφάνισή του με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διάδραση στελεχών - εκπαιδευτικών.  

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι, παρά τις δυσκολίες του Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου σε σχέση με τα περισσότερα σχολεία που εποπτεύει, η κατάργηση του 

Σχολικού Συμβούλου, τουλάχιστον στο πλαίσιο που λειτουργούσε, έγινε ως επί των πλείστων 

ευμενώς δεκτή από τους συμμετέχοντες. Ο αριθμός σχολείων ανά Συντονιστή αποτελεί σημείο που 

χρήζει άμεσης βελτίωσης, καθώς επηρεάζει δυσμενώς τον υποστηρικτικό ρόλο τους για τους 

εκπαιδευτικούς. Ανάλογες παρατηρήσεις έχουν γίνει για τον αριθμό σχολείων των Σχολικών 

Συμβούλων παλαιότερα (Καραμητόπουλος, 2016). Το θέμα γίνεται σαφώς συνθετότερο στις 

κατηγορίες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή 

Αειφορίας, όπου τα σχολεία είναι πολύ περισσότερα. Μια πιθανή λύση είναι η σύσταση 

περισσότερων θέσεων για αυτές τις κατηγορίες με ταυτόχρονη κατάτμηση των περιφερειών.  
Οι συμμετέχοντες εκφράστηκαν ως επί των πλείστων θετικά για τη συμβολή του Σχολικού 

Συμβούλου στην εκπαίδευση. Αρκετοί αναγνώρισαν, ωστόσο, μια φθίνουσα πορεία μέσα στον χρόνο 

που οδήγησε σε απαξίωση του θεσμού εν συνόλω. Τα σημεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα 

ευρήματα έρευνας με δείγμα εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εκφράστηκαν 

κατά πλειοψηφία αρνητικά ή ουδέτερα για τον Σχολικό Σύμβουλο, αλλά συμφωνούν στη διαπίστωση 

μιας σταδιακής τελμάτωσης της δράσης του (Καραμητόπουλος, 2020). Η αντίθεση μεταξύ των 

απόψεων πρώην Συμβούλων και εκπαιδευτικών είναι εμφανής, και δικαιολογείται πιθανώς από το 

γεγονός ότι πολλοί συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα υπήρξαν Σύμβουλοι, ενώ οι εκπαιδευτικοί 
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διαχρονικά παραμένουν αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα στελέχη. Ωστόσο, άλλη 

έρευνα (Μαυρίδης, 2019) με δείγμα εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέδειξε πως ο 

Σχολικός Σύμβουλος είναι γενικά αποδεκτός, ενώ οι όποιες ενστάσεις αφορούν τη μετατροπή του σε 

συγκεντρωτικό θεσμό της κρατικής εξουσίας. 
Αν και μόνο ένας εκ των συμμετεχόντων έκανε σαφή αναφορά στον αντίκτυπο της εμπλοκής 

του Σχολικού Συμβούλου στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, διερωτάται κανείς ποια τύχη 

περιμένει τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου σε περίπτωση εμπλοκής του σε αξιολογικές 

διαδικασίες που ομοιάζουν με όσες προηγήθηκαν και οδήγησαν στην αποξένωση του Σχολικού 

Συμβούλου από το σώμα των εκπαιδευτικών και την τελική του απαξίωση. Ο προβληματισμός 

παραμένει επίκαιρος, καθώς μέλλουσες προσπάθειες καθιέρωσης ενός συστήματος αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών θεωρούνται δεδομένες το επόμενο χρονικό διάστημα.    
Κυρίαρχος ρόλος του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας 

αναδεικνύεται ο επιμορφωτικός. Οι βελτιωτικού χαρακτήρα επιμορφωτικές δράσεις έχουν 

αποτυπωθεί στη συνείδηση των στελεχών ως βασική τους αποστολή, παρακαταθήκη ίσως της εποχής 

του Σχολικού Συμβούλου. Και τότε, η επιμόρφωση κατείχε κορυφαία θέση στη δράση των 

τελευταίων (Καραμητόπουλος, 2016). Σημείο τομής μεταξύ των καθηκοντολογίων των δύο θεσμών 

αποτελεί η πληθώρα αρμοδιοτήτων που τους πλαισιώνουν, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τον βαθμό 

επιτευξιμότητάς τους σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο δράσης. Η προηγούμενη εμπειρία έδειξε πως η 

ολική ή βαθμιαία φθίνουσα αδράνεια ρόλων τείνουν να οδηγούν έναν θεσμό σε απαξίωση 

(χαρακτηριστικά παραδείγματα ο αδρανής αξιολογικός ρόλος του Σχολικού Συμβούλου, καθώς και 

ο φθίνων υποστηρικτικός και καθοδηγητικός). Ζητούμενο αποτελεί η αποφυγή λαθών του 

παρελθόντος που μπορούν να υποσκάψουν τη δυναμική εκκίνηση κάθε νέας προσπάθειας στον χώρο 

των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.   
Ως προς τη συλλογική διάσταση του έργου του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, μένει να 

αποδειχτεί αν θα κυριαρχήσει η συνεργασία μεταξύ των στελεχών εκπαίδευσης δημιουργώντας μια 

κουλτούρα που βαθμιαία θα διαχυθεί προς τους εκπαιδευτικούς ή αν θα απομακρύνει τα στελέχη σε 

μια εξ αποστάσεως παρεμβατική λογική ως προς την ανταπόκρισή τους σε θέματα που απασχολούν 

έναν Σύλλογο Διδασκόντων. Η έρευνα δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν πρόσωπα - 
υποστηρικτές δίπλα τους εντός του σχολείου και σε κάθε περίπτωση εύκολα προσβάσιμα (Μαυρίδης, 

2019· Καραμητόπουλος, 2020). Και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται 

αμήχανοι σε αυτό το σημείο, αναγνωρίζοντας πως ο Σχολικός Σύμβουλος είχε θεσμικά περισσότερες 

δυνατότητες να βρίσκεται με φυσική παρουσία στις σχολικές μονάδες συγκριτικά με το νέο πλαίσιο. 

Πολλοί από αυτούς αντιλαμβάνονται την παροχή στήριξης στους εκπαιδευτικούς ως κορωνίδα της 

αποστολής τους και θεωρούν μειονέκτημα την αποστασιοποίηση από τον χώρο του σχολείου. Μένει 

να φανεί πώς θα εξελιχθεί η δράση τους σε έναν αυξημένο αριθμό σχολείων, με αυξημένο αριθμό 

προβλημάτων - προκλήσεων για την ομαλή λειτουργία τους και με μια κουλτούρα μέρους στελεχών 

που επιθυμούν να βρίσκονται μέσα σε αυτά. Το ζήτημα γίνεται πολυπλοκότερο από τη στιγμή που 

το νέο πλαίσιο προτάσσει άλλες δομές (π.χ. Κ.Ε.Σ.Υ.) στην αντιμετώπιση ζητημάτων, στα οποία 

βασικός διαχειριστής καθιερώθηκε στη συνείδηση των εκπαιδευτικών ο Σχολικός Σύμβουλος. Η 

εύρεση της χρυσής τομής ως προς τον τρόπο δράσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου μοιάζει 

να αποτελεί την πρόκληση που θα απασχολήσει τον θεσμό το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά και 

για τους αποδέκτες της δράσης τους, τους εκπαιδευτικούς, η πρόκληση φαίνεται να διαμορφώνεται 

στο πώς θα χειρίζονται πρόσωπα και καταστάσεις με μειωμένη (ή και καθόλου) παρουσία ενός 

ουσιαστικού υποστηρικτή δίπλα τους. Για τους τελευταίους, ωστόσο, η ενίσχυση της αυτονομίας της 

σχολικής μονάδας δεν έχει γίνει ξεκάθαρο πώς θα βοηθήσει την καθημερινότητα των ίδιων σε θέματα 

διαχείρισης κρίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, μένει να φανεί ποια διάσταση θα λάβει η, όπως φαίνεται, 

διακριτική παρουσία ενός στελέχους με ευρύτερο συντονιστικό ρόλο: βοηθός - συμπαραστάτης ή 

παρατηρητής;           
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Περίληψη  

Τόσο η Συμβουλευτική, όσο και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν 

έναν πολυδιάστατο θεσμό, ο οποίος αφορά παιδιά και εφήβους. Από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας προβάλλεται ως κεντρικός στόχος της Συμβουλευτικής «η 
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προσωπική ανάπτυξη του ατόμου» και τονίζεται η ανάγκη στήριξής της ως «διαρκούς διαδικασίας», 

έτσι ώστε τα προγράμματα να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των μαθητών. Η 

παρούσα μελέτη επιχειρεί να καταγράψει τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ως προς την εφαρμογή της Συμβουλευτικής υποστήριξης σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, όσο και οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δομές ειδικής αγωγής, αναγνωρίζουν τα οφέλη αλλά και τα 

μειονεκτήματα από την εφαρμογή συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών, τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά ή συμπράττουν στο συμβουλευτικό τους 

έργο, ενώ θεωρούν ότι υλοποιούν το συμβουλευτικό τους ρόλο σε ικανοποιητικό βαθμό.  
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, Συμβουλευτική, Διεπιστημονικότητα, Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

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-Λοΐζου, 2001). O διδάσκων 

εκπαιδευτικός επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συμπεριφορά των 

μαθητών/τριων του. Κάθε εκπαιδευτικός αντανακλά μέσα στην τάξη τη σχέση του με το κοινωνικό 

περιβάλλον και επιδρά δυναμικά στη ψυχοσύνθεση των μαθητών/τριων του, στο διδακτικό υλικό και 

στην πορεία της διδασκαλίας, αφού και ο ίδιος επηρεάζεται από το κοινωνικό του περιβάλλον. 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-Λοΐζου, 2001. Παπαναούμ, 2003). Η γνώση λοιπόν αποκτάται μέσα από την 

αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και των μαθητών μεταξύ τους (Ευαγγελόπουλος, 

1998. Μλεκάνης, 2005. Μπέλλας, 1985. Πυργιωτάκης, 2000). 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να γίνεται ο διευκολυντής της μάθησης, να κατανοεί τις 

συμπεριφορές των μαθητών/τριων, τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και να δημιουργεί κατάλληλο 

μαθησιακό κλίμα προσαρμοσμένο στην πραγματική φύση των ψυχολογικών τάσεων και αναγκών 

του παιδιού. Το στυλ του εκπαιδευτικού ασκεί μεγάλη επίδραση στα ενδογενή κίνητρα των 

μαθητών/τριων και στη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία (Κοσμόπουλος, 2006. 

Ματσαγγούρας, 2003. Μπακιρτζής, 2000. Παπανδρέου, 2001. Παπάς, 1999. Παπάς 2000, Ρέλλος, 

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 & Ράπτη, 2004. Μαλικιώση-Λοΐζου, 2004). Παρόλα 

αυτά στην εκπαίδευση, όπως αυτή σήμερα νοείται, δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Είναι απαραίτητο το σχολείο να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν τις 

ικανότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν λειτουργικά, ώστε να καταφέρουν να 

ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής στο σχολείο 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 et al., 2006). 
Παράλληλα, 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, ενώ συμβάλλει στην επίλυση προσωπικών, 
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μαθησιακών, συναισθηματικών και κοινωνικών προβλημάτων των μαθητών καθώς και θεμάτων 

επαγγελματικού προσανατολισμού (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001. Μπρούζος, 2004. Holmgren, 1996).  
Σύμφωνα με τη Μυλωνά - Καλαβά (2001) για να μπορέσει κάποιος να γίνει αποτελεσματικός 

Σύμβουλος θα πρέπει:  

• 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 

Αυτό δε σημαίνει πώς ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να συμβουλεύει ανεξέλεγκτα. Θα πρέπει 

να έχει επίγνωση των ορίων του και όταν του προκύπτουν ζητήματα που τον ξεπερνούν επιβάλλεται 

να έχει την υπευθυνότητα να το αντιληφθεί και να παραπέμψει στους ειδήμονες (Μπρούζος, 1998). 

Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός πρέπει να ξέρει τι κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει, να 

αναγνωρίζει το λόγο για τον οποίο κάνει ό,τι και τι θα πρέπει να περιμένει ως αντίδραση. Είναι 

αναγκαίο, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να κατανοεί τη συμπεριφορά των μαθητών του, 

αλλά και τη δική του συμπεριφορά ως προς εκείνους. Οφείλει 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 του, ώστε να αντιμετωπίσει την κάθε 

δυσκολία του (Fontana, 1996). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της 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. Ποια είναι τα οφέλη αλλά και τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή συμβουλευτικής 

υποστήριξης των μαθητών/τριών εκ μέρους των εκπαιδευτικών ; 
2. Ποιοι παράγοντες δρουν ανασταλτικά και ποιοι συμπράττουν στο συμβουλευτικό έργο των 

εκπαιδευτικών προς τους/τις μαθητές/τριες ; 
3. Ποιες είναι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του συμβουλευτικού τους 

ρόλου προς τους/τις μαθητές/τριες ; 

2.3. Ερευνητικό εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή είναι αυτοσχέδιο 
ερωτηματολόγιο με τίτλο «Ερωτηματολόγιο που διερευνά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το 
συμβουλευτικό τους ρόλο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», 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. 
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Όλες οι υπόλοιπες 8 ερωτήσεις, είναι ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας, όπου οι 
ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με τις αναφερόμενες 
προτάσεις. (Βάμβουκας, 2007).  

Οι ερωτήσεις αντιστοιχούν στα ερευνητικά ερωτήματα και εξετάζουν ποια είναι τα οφέλη και 
τα μειονεκτήματα της συμβουλευτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ποιοι είναι οι παράγοντες που 
περιορίζουν το ρόλο του Συμβούλου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τέλος ποιες είναι οι ανάγκες 
για την υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

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 περιλάμβανε 1.278 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιπροσώπευε 
μια ευρεία κλίμακα των εκπαιδευτικών εφόσον εφαρμόστηκε η συστηματική δειγματοληψία. 

2.5. Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

Για τον καθορισμό της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η αξιοπιστία 
(internal consistency) εσωτερικής συνάφειας. Έτσι για τον έλεγχο αξιοπιστίας του κάθε παράγοντα 
υπολογίστηκε ο συντελεστής Cronbach’s Alpha, τιμές του οποίου όταν είναι μεγαλύτερες του 0,75 
θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικές (Creswell, 2009). Στην παρούσα έρευνα οι διαστάσεις είναι 
αξιόπιστες, με υψηλή συνέπεια (Cronbach α = 0,80). 

2.6. Αποτελέσματα της έρευνας 

Όπως είδαμε στην αντίστοιχη υποενότητα με τη δειγματοληψία, το τελικό δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 1.278 εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 1, το τελικό αυτό δείγμα 

αντιπροσωπεύεται σε ποσοστό 68,5% (Ν=875) από γυναίκες και αντίστοιχα 31,5% (Ν=403) από 

άνδρες. 

Πίνακας 1: Δείγμα Έρευνας 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

Σχετικό 

ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 
Άνδρας 403 31,5 31,5 31,5 
Γυναίκα  875 68,5 68,5 100,0 
Σύνολο 1278 100,0 100,0  

 
Η αντίστοιχη κατανομή της ηλικίας τους φαίνεται στη γραφική παράσταση 1. 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. 

Γραφική παράσταση 1: Ηλικία 
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Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, η αντίστοιχη κατανομή τους φαίνεται στον πίνακα 

2. 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. 

Πίνακας 2: Οικογενειακή Κατάσταση 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

Σχετικό 

ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 
Έγγαμος/η 241 18,9 19,3 19,3 
Άγαμος/η 632 49,5 50,6 69,9 
Διαζευγμένος/η 323 25,3 25,9 95,8 
Χήρος 53 4,1 4,2 100,0 
Μερικό σύνολο 1249 97,7 100,0  
Δεν απάντησαν 29 2,3   
Σύνολο 1278 100,0   

 
Η αντίστοιχη κατανομή των σπουδών τους φαίνεται στον πίνακα 3. Φάνηκε 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.  

Πίνακας 3: Σπούδες 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

Σχετικό 

ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Δεύτερο πτυχίο 288 22,5 22,5 22,5 
Βασικό πτυχίο 967 75,7 75,7 98,2 
Μεταπτυχιακό 18 1,4 1,4 99,6 
Διδακτορικό 5 ,4 ,4 100,0 
Σύνολο 1278 100,0 100,0  

 
Σύμφωνα με τα δεδομένα της γραφικής παράστασης 2, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 64,2% 

(Ν=820) είναι δάσκαλοι γενικής αγωγής, ενώ σε ποσοστό 35,8% εργάζονται σε δομές ειδικής 

αγωγής. 

Γραφική παράσταση 2: Ειδικότητα 

 
 
Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας, η αντίστοιχη κατανομή τους φαίνεται στον πίνακα 4. Φάνηκε 

ότι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 54,4% (Ν=695)  εργάζονται από 6 έως 10 
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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. 

Πίνακας 4: Χρόνια Υπηρεσίας 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

Σχετικό 

ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έως 5 282 22,1 22,1 22,1 
6 έως 10 695 54,4 54,4 76,4 
11έως 20 206 16,1 16,1 92,6 
21 έως 30 80 6,3 6,3 98,8 
31 και άνω 15 1,2 1,2 100,0 
Σύνολο 1278 100,0 100,0  

 
Τέλος ως προς τη σχέση εργασίας, η αντίστοιχη κατανομή τους φαίνεται στη γραφική 

παράσταση 3. 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). 

Γραφική Παράσταση 3: Σχέση Εργασίας 

 

2.6.1. Ανάλυση και παρουσίαση του πρώτου διερευνητικού ερωτήματος 

Το πρώτο διερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στα οφέλη και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής 

της συμβουλευτικής σε μαθητές από τους εκπαιδευτικούς της τάξης τους. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν 

να απαντήσουν στο ερώτημα: «Ποια είναι τα οφέλη και τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή 

Συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών εκ μέρους των εκπαιδευτικών;». Όσον αφορά το πρώτο 

υποερώτημα, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής να ιεραρχήσουν τα 

σημαντικότερα οφέλη της συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς. 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα στοιχεία που αναλύονται στον πίνακα 5 οι εκπαιδευτικοί 

γενικής και ειδικής αγωγής θεωρούν ως πιο σημαντικά οφέλη σε μεγάλο ποσοστό 17,7% (Ν=226) 

την επίλυση των προβλημάτων των μαθητών, τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε ποσοστό 

14,9% (Ν=190), και τη διευκόλυνση του έργου του εκπαιδευτικού σε ποσοστό 13,8% (Ν=176). 
 
 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

463 

Πίνακας 5: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη από την εφαρμογή Συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού (ιεράρχηση) 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

9.Επίλυση των προβλημάτων των μαθητών 226 17,7 
3.Καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 190 14,9 
2.Διευκόλυνση του έργου του εκπαιδευτικού 176 13,8 
8.Κλίμα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 155 12,1 
4.Κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών 146 11,4 
7.Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 140 11 
6.Ομαλή διδασκαλία 139 10,9 
5.Αποδοχή της διαφορετικότητας 74 5,8 
1.Καλύτερη προσαρμογή των μαθητών 32 2,5 
Σύνολο 1278 100,0 
 
Στο δεύτερο υποερώτημα που απαντάει στο πρώτο διερευνητικό ερώτημα, οι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να αναφέρουν ποια είναι τα μειονεκτήματα που πιθανόν να προκύψουν από την εφαρμογή 

συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Στην πλειοψηφία τους 

και σε ποσοστό 27,0% (Ν=345), οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την αρνητική αντίδραση ορισμένων 

μαθητών, σε ποσοστό 24,7% (Ν=316) το χάσιμο διδακτικού χρόνου και σε ποσοστό 20,2% (Ν=258) 

τη διόγκωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. 
 
 

Πίνακας 6: Ποια μειονεκτήματα πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να προκύψουν από την εφαρμογή Συμβουλευτικής υποστήριξης 

των μαθητών εκ μέρους του εκπαιδευτικού (ιεράρχηση) 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

3.Αρνητική αντίδραση ορισμένων μαθητών 345 27 
2.Χάσιμο διδακτικού χρόνου 316 24,7 
1.Διόγκωση των προβλημάτων 258 20,2 
4.Έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των μαθητών 146 11,4 
6.Επιπλέον απασχόληση για τον εκπαιδευτικό 139 10,9 
5.Διατάραξη του σχολικού προγράμματος 74 5,8 
Σύνολο 1278 100,0 

 
Το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά ή 

συμπράττουν στο συμβουλευτικό έργο των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές. Δόθηκαν τέσσερα 

επιμέρους ερωτήματα τα οποία έχουν σχέση με τους περιοριστικούς παράγοντες και εκείνους που 

συμβάλλουν θετικά στο συμβουλευτικό έργο των εκπαιδευτικών. Αρχικά, ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να απαντήσουν στο ερώτημα: «Αν πιστεύετε ότι το έργο σας μέσα στην τάξη δεν 

περιλαμβάνει συμβουλευτικές ενέργειες, για ποιους λόγους θεωρείτε ότι γίνεται;».  Όπως φαίνεται 

και στον πίνακα 7, οι εκπαιδευτικοί ιεράρχησαν τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν για ποιους λόγους 

θεωρούν ότι δεν μπορούν να ασκήσουν συμβουλευτικό έργο στη σχολική τάξη. Στην πλειοψηφία 

τους και σε ποσοστό 23,3% (Ν=298), οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την έλλειψη γνώσεων 

συμβουλευτικής. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 22,5% (Ν=287) ανέφεραν ως 

σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες άσκησης συμβουλευτικής το μεγάλο αριθμό μαθητών στην 

τάξη και σε ποσοστό 15,3% (Ν=196) την αδιαφορία των μαθητών για τη διαδικασία της διδασκαλίας. 
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Πίνακας 7: Αν πιστεύετε ότι το έργο σας μέσα στην τάξη δεν περιλαμβάνει συμβουλευτικές ενέργειες, για ποιους λόγους 

θεωρείτε ότι γίνεται (ιεράρχηση) 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

1.Έλλειψη γνώσεων Συμβουλευτικής 298 23,3 
5.Μεγάλος αριθμός μαθητών στη τάξη 287 22,5 
3.Αδιαφορία μαθητών 196 15,3 
2.Πίεση διδακτέας ύλης 182 14,2 
4.Διατάραξη του σχεδίου μαθήματος 143 11,2 
8.Διδασκαλία αντικειμένου άσχετου με τη συμβουλευτική 65 5,1 
7.Συχνή εναλλαγή ομάδας μαθητών 57 4,5 
6.Περιορισμός χρόνου 50 3,9 
Σύνολο 1278 100,0 

 
Το δεύτερο υποερώτημα τέθηκε ως εξής: «Πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζει το 

συμβουλευτικό έργο του/της εκπαιδευτικού προς τους μαθητές/τριες;». Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα και όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 8, στην πλειοψηφία τους και σε ποσοστό 

83,2% (Ν=1063), οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως δεν πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 

στηρίζει το συμβουλευτικό τους έργο, ενώ μόλις σε ποσοστό 16,8% (Ν=215), οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν πως πράγματι το εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζει το συμβουλευτικό τους έργο. 

Πίνακας 8: Πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζει το Συμβουλευτικό έργο του/της εκπαιδευτικού προς τους 

μαθητές/τριες  

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

Ναι      215 16,8 
Όχι       1063 83,2 
Σύνολο 1278 100,0 

 
Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος και αφού επιβεβαιώσαμε ότι εκπαιδευτικοί δεν 

πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζει το συμβουλευτικό τους έργο, τους θέσαμε το 

ερώτημα: «Αν όχι, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι περιορίζουν την εφαρμογή συμβουλευτικής 

υποστήριξης των μαθητών/τριών εκ μέρους σας;». Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών υποστηρίζει πως σημαντικότερος παράγοντας που περιορίζει την εφαρμογή 

συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών είναι ο φόρτος εργασίας σε ποσοστό 22,2% 

(Ν=284). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν σε ποσοστό 19,2% (Ν=246) τη μικρή 

ευαισθητοποίηση των αρμοδίων στο συγκεκριμένο θέμα και σε ποσοστό 17,6% (Ν=225) την 

απουσία διδασκαλίας ανάλογων μαθήματων στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

Πίνακας 9: Αν όχι, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι περιορίζουν την εφαρμογή Συμβουλευτικής υποστήριξης των 

μαθητών/τριών εκ μέρους σας (ιεράρχηση) 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

2.Φόρτος εργασίας 284 22,2 
1.Μικρή ευαισθητοποίηση των αρμοδίων στο 

συγκεκριμένο θέμα 246 19,2 
5.Απουσία διδασκαλίας ανάλογων μαθημάτων 

στο αναλυτικό πρόγραμμα 225 17,6 
3.Μη διευκολυντική συμπεριφορά 

προϊσταμένων 188 14,7 
4.Πίεση από την προγραμματισμένη ύλη 183 14,3 
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6.Έλλειψη συνεργασίας συναδέλφων 53 4,1 
8.Ανεπάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων 

Συμβουλευτικής 52 4,1 
7.Προβλήματα στον εξοπλισμό του σχολείου 47 3,7 
Σύνολο 1278 100,0 

 
Το τέταρτο υποερώτημα που τέθηκε σχετίζεται με τους παράγοντες που δυσκολεύουν ή 

διευκολύνουν το συμβουλευτικό έργο των εκπαιδευτικών και είναι το εξής: «Ποιοι παράγοντες 

πιστεύετε ότι διευκολύνουν το συμβουλευτικό σας έργο προς τους μαθητές;» Όπως φαίνεται και από 
τον πίνακα 10, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους, σε ποσοστό 30,9% (Ν=395) θεωρούν τη 

σχολική βιβλιοθήκη σαν μια διέξοδο ώστε να μιλήσουν για θέματα που αφορούν τους μαθητές τους. 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 26,9% (Ν=344) όσον αφορά τη διευκόλυνση του 

συμβουλευτικού τους έργου θεωρούν πολύ σημαντικές τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τέλος σε 

ποσοστό 19,9% (Ν=254) τις σχολικές ομιλίες ειδικών επαγγελματιών. 

Πίνακας 10: Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι διευκολύνουν το Συμβουλευτικό σας έργο προς τους μαθητές (ιεράρχηση) 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

4.σχολική βιβλιοθήκη 395 30,9 
1.εκπαιδευτικές επισκέψεις 344 26,9 
2.σχολικές ομιλίες ειδικών επαγγελματιών 254 19,9 
3.εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας (ταινίες, 

διαδίκτυο κλπ.) 166 13 
5.μάθημα ΣΕΠ από το Δημοτικό 119 9,3 
Σύνολο 1278 100,0 

 
Το τρίτο και τελευταίο διερευνητικό ερώτημα που αναλύεται στην παρούσα εργασία είναι οι 

ανάγκες των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του συμβουλευτικού τους ρόλου. Το ερώτημα τέθηκε 

ως εξής: «Ποιες είναι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του συμβουλευτικού τους 

ρόλου προς τους μαθητές;». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και όπως αυτά παρουσιάζονται στον 

πίνακα 11, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους θεωρούν πολύ σημαντική τη συνεργασία με 

σύμβουλο ψυχικής υγείας σε ποσοστό 36,3% (Ν=464), τις σπουδές πάνω σε θέματα ψυχολογίας αλλά 

και συμβουλευτικής σε ποσοστό 20,7% (Ν=264), την ειδική κατάρτιση στη συμβουλευτική σε 

ποσοστό 17,1% (Ν=219), την επιμόρφωση στη συμβουλευτική σε ποσοστό 13,7% (Ν=175), τη 

βελτίωση της αυτογνωσίας σε ποσοστό 11,1% (Ν=142) και τέλος την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επικοινωνίας σε ποσοστό 1,1% (Ν=14). 

Πίνακας 11: Ως εκπαιδευτικός για να μπορώ να λειτουργώ και ως Σύμβουλος για τους μαθητές μου θα χρειαζόμουνα 

(ιεράρχηση) 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

4.Συνεργασία με σύμβουλο ψυχικής υγείας 464 36,3 
1.Σπουδές ψυχολογίας 264 20,7 
2.Ειδική κατάρτιση στη συμβουλευτική 219 17,1 
3.Επιμόρφωση στη συμβουλευτική 175 13,7 
5.Βελτίωση αυτογνωσίας 142 11,1 
6.Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας 14 1,1 
Σύνολο 1278 100,0 
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3. Συμπεράσματα 

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 

εγκυρότητα 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. 
Οι εκπαιδευτικοί αρχικά θεωρούν πως μέσω της συμβουλευτικής δύναται να επιλυθούν 

προβλήματα μεταξύ των μαθητών. Η ηρεμία και η γαλήνη σε μια τάξη δημιουργεί το κατάλληλο 

πεδίο για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ άμεσα διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι έτσι ώστε να μη θεωρούν πως ασκώντας 

το συμβουλευτικό τους ρόλο χάνουν πολύτιμο διδακτικό χρόνο ή διογκώνονται τα προβλήματα των 

μαθητών. Για να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί δεξιότητες συμβουλευτικής θα πρέπει να στηριχθούν 

από την πολιτεία, από τους θεσμούς και από το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του. Ακόμα οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δε βρίσκονται σε θέση να ασκήσουν συμβουλευτική λόγω έλλειψης 

γνώσεων, των πολυάριθμων σε μαθητικό δυναμικό τμημάτων τους, αλλά και του ήδη υπάρχοντος 

μεγάλου φόρτου εργασίας. Οι ίδιοι επιμορφώνονται, χωρίς αυτό να επιβάλλεται από την πολιτεία, 

ενώ διοργανώνουν δράσεις σε επίπεδο σχολείου, όπως για παράδειγμα η σχολική βιβλιοθήκη, και 

καταφέρνουν να δώσουν το χώρο στους μαθητές τους για να ανοιχτούν και να συζητήσουν θέματα 

που τους αφορούν. Σε κάθε περίπτωση πολύ σημαντική είναι η συνεργασία με σύμβολο ψυχικής 

υγείας, ο οποίος θα είναι μόνιμος στη σχολική μονάδα και θα γνωρίζει το μαθητικό δυναμικό. 
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Περίληψη  

Οι αλλαγές στις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης και η ένταξη των κοινωνικών 

λειτουργών στα σχολεία γενικής παιδείας, που προωθούνται σε επίπεδο εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια, αντανακλούν την αναγκαιότητα υποστήριξης των 

μαθητών, η οποία δημιουργείται από τις σημερινές συνθήκες των σύνθετων πολυπολιτισμικών και 

ραγδαία μεταβαλλόμενων κοινωνιών. Η παρούσα εισήγηση αξιοποιεί ερευνητικά δεδομένα, που 

αφορούν στις πολιτικές γύρω από τις υποστηρικτικές δομές στην εκπαίδευση και αναδεικνύουν τη 

σημαντικότητα του ρόλου των κοινωνικών λειτουργών μέσα σε αυτές. Εξετάζει τις πολιτικές αυτές 

ως παρεμβάσεις στο επίπεδο των παιδαγωγικών δικαιωμάτων των μαθητών και στην κατεύθυνση της 
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λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος ως δημοκρατικού και συμπεριληπτικού, το οποίο 

απευθύνεται σε όλους τους μαθητές αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους ξεχωριστά.  
 
Λέξεις – κλειδιά: Κοινωνικές Λειτουργοί, Συμπερίληψη, Δημοκρατικό Σχολείο, Αυτόνομα 

Σχολεία, Διεπιστημονικότητα 

1. Εισαγωγή 

Οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον 

ελλαδικό χώρο, μας φέρνουν αντιμέτωπους με την καθημερινή πραγματικότητα στα ελληνικά 

σχολεία και τις αυξανόμενες ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. Ο αυξανόμενος αριθμός των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης υποδεικνύει την 

υποχρέωση της πολιτείας να αναπροσαρμόσει τις εκπαιδευτικές δομές και τις εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης. Είναι πλέον αναγνωρισμένο 

ότι οι εκπαιδευτικές δυσκολίες ενός μαθητή μπορεί να προέρχονται από πολλούς εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως η αναπηρία, τα προβλήματα στην οικογένεια, οι συναισθηματικές ή 

ψυχολογικές δυσκολίες (ΦΕΚ 5614/2018), οι οποίοι κάνουν επιτακτική την ανάγκη ενός σχολείου 

για όλους, που βασίζεται στην εξατομικευμένη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών 

δεν αποτελεί μόνο μέρος του ρόλου των εκπαιδευτικών αλλά οι μαθητές και οι οικογένειές τους 

πρέπει να υποστηριχθούν  και από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς ή λογοθεραπευτές. Η παρούσα έρευνα, έχει ως στόχο τη διερεύνηση του νέου αυτού 

ρόλου της κοινωνικής λειτουργού όπως αυτός προσδιορίζεται μέσα από το νόμο 4547 του 2018 και 

από τις απόψεις των στελεχών της εκπαίδευσης (Κόντη, 2020).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Διεθνείς και εθνικές πολιτικές για τις υποστηρικτικές δομές της Εκπαίδευσης -επισκόπηση 

της ερευνητικής και θεωρητικής βιβλιογραφίας 

Τον Ιούλιο του 2014 η International Federation of Social Workers, (IFSW) σε συνεργασία με 

την International Association of School Social Workers, (IASSW) συμφωνήσαν ως προς την 

αναθεώρηση του Διεθνούς Ορισμού της Κοινωνικής Εργασίας υποστηρίζοντας ότι «[η] Κοινωνική 

Εργασία είναι εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική 

αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση και χειραφέτηση των ανθρώπων» 
βασιζόμενη  στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής 

ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας. 
Σύμφωνα με την Καλλινικάκη (1998) η κοινωνική εργασία έκανε την εμφάνισή της στην 

Ελλάδα το 1950 και αποτέλεσε τμήμα της κοινωνικής πρόνοιας. Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1989, οι 

κοινωνικές λειτουργοί μπορούν να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους σε πολλούς τομείς όπως της 

κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής οργάνωσης και ανάπτυξης.  
Η σχολική κοινωνική εργασία αποτελεί έναν εξειδικευμένο τομέα πρακτικής του επαγγέλματος 

της κοινωνικής λειτουργού στόχος του οποίου είναι η προώθηση του ρόλου του σχολείου, ώστε να 

μπορέσουν όλοι οι μαθητές να ξεπεράσουν οποιοδήποτε εμπόδιο στην εκπαίδευσή τους. Οι σχολικοί 

κοινωνικές λειτουργοί δραστηριοποιούνται σε τέσσερις βασικούς τομείς (Καλλινικάκη & Κασσέρη, 

2014):  

• Αξιολόγηση των αναγκών των μαθητών 
• Άμεση συνεργασία με την οικογένεια 
• Συμβουλευτική (μέσω διεπιστημονικής ομάδας) 
• Σύνδεση σχολείου με την κοινότητα 

Μέχρι σήμερα, οι κοινωνικές λειτουργοί έχουν ενταχθεί στην εκπαίδευση στις ακόλουθες 

δομές:  
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• Σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 
• Στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), όπου οι κοινωνικές λειτουργοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση μαθητών 

με σκοπό την σωστή επιλογή της σχολικής μονάδας.  
• Ως μέλη της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(ΕΔΕΑΥ) σε σχολεία γενικής παιδείας. 
• Σε σχολεία γενικής παιδείας (δεν έχουν μέχρι τώρα γίνει προσλήψεις). 

Τον Ιούνιο του 2011 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E, 2011) εξέδωσε συστάσεις 

σχετικά με τις πολιτικές των κρατών μελών για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

που σημαίνει την εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης από άτομα που έχοντας 

ολοκληρώσει το πολύ έως και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν παρακολουθούν κανένα 

πρόγραμμα. Το Συμβούλιο προτείνει δύο βασικές παρεμβάσεις: 

1. Τον εντοπισμό των κύριων παραγόντων που οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη καθώς και 

την παρακολούθηση του φαινομένου, 

2. Τον συνδυασμό των πολιτικών μεταξύ διάφορων τομέων πολιτικής και την ενσωμάτωση των 

κατάλληλων μέτρων σε όλες τις πολιτικές που απευθύνονται στα παιδιά και τους νέους. Οι 

πολιτικές αυτές προτείνεται να διαχωρίζονται σε πολιτικές πρόληψης, παρέμβασης και 

αντιστάθμισης.  

Απαραίτητο παράγοντα αποτελεί η συνεργασία με γονείς και άλλους εξωσχολικούς 

παράγοντες, όπως είναι οι υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας ή η πρόσβαση σε φορείς υποστήριξης, 

όπως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.  
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πρώιμης 

εγκατάλειψης των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης (European 
Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014) από άτομα ευάλωτων ομάδων αναφέρεται ένα ευρύ 

φάσμα νέων και συνεχιζόμενων πολιτικών έξι χωρών (Βέλγιο-Φλαμανδική Κοινότητα), Βουλγαρία, 

Ισπανία, Μάλτα, Κάτω Χώρες και Αυστρία), σε σχέση με τους τρεις τομείς δράσης που η ίδια 

προτείνει – πρόληψη, παρέμβαση και αντιστάθμιση. Ωστόσο η κάθε μία δίνει έμφαση σε 

διαφορετικές όψεις της παρέμβασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το παράδειγμα της Αγγλίας, η 

οποία εφαρμόζει την ολοκληρωμένη οργάνωση ενός σχεδίου δράσης γύρω από τον μαθητή και 

καθιστά παρόχους της όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής  κοινότητας. Όπως υποστηρίζει, ωστόσο, η 

Power (1996), αναλύοντας την πρακτική αυτή με βάση το μπερνσταϊνικό θεωρητικό πλαίσιο για τους 

κώδικες, η «ποιμαντική φροντίδα» διαμορφώνεται κάτω από τις αντιθετικές συνήθως σχέσεις της με 

την ακαδημαϊκή πλευρά του Α.Π.. Οι σχέσεις αυτές πηγάζουν από την εδραιωμένη πια διαμάχη γύρω 

από τον έλεγχο και τη ρύθμιση των έγκυρων εκπαιδευτικών πρακτικών.  
Στις 12 Ιουνίου 2018 η ελληνική κυβέρνηση δημοσιεύει τον νόμο 4547, ο οποίος 

αναδιοργανώνει τις δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισάγει 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου, οι οποίες έχουν ως στόχο να οργανώσουν και να 

υποστηρίξουν τόσο την παροχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο  και το έργο 

των εκπαιδευτικών. Εμφανίζονται για πρώτη φορά τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, στα οποία έχουν δικαίωμα 

αίτησης συμμετοχής και οι κοινωνικές λειτουργοί αν καλύπτουν τα απαραίτητα προσόντα.  
Γενικότερα, με τον νέο αυτό νόμο, ενισχύονται και προάγονται: α) Ο περιφερειακός 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός, με τη δημιουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. β) Η εκπαιδευτική, συμβουλευτική και 

γενικότερη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (όπως 

Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ), τα οποία αντικαθιστούν τα 

ΚΕΔΔΥ). γ) Η παιδαγωγική αυτονομία κάθε σχολικής μονάδας (ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών κάθε σχολείου αλλά και μεταξύ σχολικών μονάδων).  
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Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, σκοπός του παρόντος νόμου είναι η δημιουργία ενός 

δημόσιου, δημοκρατικού και συνεργατικού σχολικού πλαισίου. Η ελληνική πολιτεία με την 

αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης αποσκοπέι, όπως φαίνεται από την εισηγητική έκθεση και τις  

διατυπώσεις του νόμου, σε ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει και  ενισχύει την «διαφοροποίηση» των 

μαθητών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και τον κοινωνικό του ρόλο. Για τη διερεύνηση αυτών των 

διατυπώσεων, η παρούσα έρευνα αξιοποιεί στοιχεία από τη θεωρία του Μπερνστάιν για το 

δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο καθώς και ορισμένες απόψεις για τις αξίες του 

επαγγέλματος της κοινωνικής λειτουργού.  

Ο Μπερνστάιν (1997), στο δοκίμιο «Εκπαίδευση και Δημοκρατία», παραθέτει τις απόψεις του 

σχετικά με τα παιδαγωγικά δικαιώματα που απαιτούν αναγνώριση προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

η δημοκρατία. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο δικαίωμα της:  

• Ατομικής «προαγωγής» (enhancement)  
• Συμπερίληψης και  
• Συμμετοχής  

Ειδικότερα, το βαθύτερο νόημα της συμπερίληψης δεν περιορίζεται μόνο στην ανάγκη ένταξης 

των μαθητών μέσα σε ένα γενικό σχολείο. Η συμπερίληψη αφορά όλους τους μαθητές οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία (ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παραμέληση ή απουσία από 

το σχολείο λόγω οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών ή άλλων λόγων) και το σχολείο πρέπει να 

τους κατανοήσει και να τους στηρίξει.  
Σύμφωνα με την  British Association of Social Workers (2002, στο Bisman, 2004), oι δράσεις 

των κοινωνικών λειτουργών πρέπει να προάγουν την αλλαγή, την επίλυση προβλημάτων στις 

ανθρώπινες σχέσεις και την ενδυνάμωση και χειραφέτηση των ανθρώπων για την ενίσχυση της 

ευημερίας. Επιπλέον, η σημασία της υπεράσπισης των αξιών της κοινωνικής εργασίας είναι τόσο 

δυνατή ώστε, όπου αυτές δεν συμβαδίζουν με εκείνες της κοινότητας, είναι ευθύνη του επαγγελματία 

να επιδιώκει την αλλαγή των κοινωνικών δομών.  

2.2. Μέθοδος της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας η οποία ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε 

τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι να διερευνηθεί ο νέος ρόλος της κοινωνικής λειτουργού στην γενική 

εκπαίδευση (και όχι μόνον στην ειδική) όπως αυτός ορίζεται μέσα από την αναδιάρθρωση της 

εκπαίδευσης που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4547/2018. Με βάση τον σκοπό αυτό τέθηκαν τα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

• Ποια παιδαγωγικά δικαιώματα αναγνωρίζουν οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης ότι 

προωθούνται μέσα από τις διατάξεις του Νόμου 4547/2018; 
• Πώς γίνεται αντιληπτή η έννοια της «συμπερίληψης» στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας 

και ποιοι έχουν την ευθύνη για την πραγμάτωσή της; 
• Ποιος είναι ο ρόλος και το έργο των κοινωνικών λειτουργών, όπως διαμορφώνονται μέσα 

από τον νέο νόμο 4547/2018, και με ποιο τρόπο προσδιορίζονται; 
• Κατά πόσο η αυτονομία των σχολικών μονάδων θεωρείται ως μια καλή πολιτική πρακτική η 

οποία υποστηρίζει τα παιδαγωγικά δικαιώματα των μαθητών, ενισχύοντας αυτούς που έχουν 

την ευθύνη για τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση; 

Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα 

(qualitative research). Συγκεκριμένα, η συλλογή πληροφοριών πραγματοποιήθηκε μέσω ημι-
δομημένων συνεντεύξεων και για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η θεματική 

ανάλυση (Braun & Clarke, 2012, όπως αναφ. στο Τσιώλης, 2017). Το δείγμα της έρευνας 

περιλαμβάνει στελέχη της εκπαίδευσης τα οποία είτε έχουν εμπλακεί στην δημιουργία του νόμου 

αυτού είτε καλούνται να τον υλοποιήσουν μέσα από διαφορετικές θέσεις. Η επιλογή των 
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συνεντευξιαζόμενων έγινε επί το πλείστον από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα συμμετείχαν:  

• Δύο προϊστάμενοι/ες σε τομείς της εκπαίδευσης στο υπουργείο παιδείας. 
• Ένας/μία συντονιστής/στρια ειδικής αγωγής. 
• Ένας/μία προϊστάμενος/η σε ΚΕΣΥ 
• Ένας/μια διευθυντής/ντρια σχολείου ειδικής αγωγής στο οποίο λειτουργεί Σχολικό Δίκτυο 

Ειδικής Αγωγής (ΣΔΕΥ). 
• Ένας/μια διευθυντής/ντρια σχολείου γενικής παιδείας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 

οποίο λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(ΕΔΕΑΥ). 
• Ένας/μια διευθυντής/ντρια σχολείου γενικής παιδείας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 

οποίο λειτουργεί ΕΔΕΑΥ. 
• Ένας/μία εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  
• Ένας/μία εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού Ειδικής Αγωγής  

Ύστερα από την επιλογή των συνεντευξιαζόμενων, καθώς και την κατάρτιση του οδηγού της 

συνέντευξης, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους ώστε να διασφαλιστεί η 

συμμετοχή τους στην έρευνα και να οριστεί η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της συνέντευξης. 

Η δειγματοληψία ήταν σκόπιμη και ενώ στο αρχικό δείγμα συμμετείχαν δέκα συνεντευξιαζόμενοι 

ένας/μία εξ αυτών δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα. Η πλειονότητα των συνεντεύξεων 

πραγματοποιήθηκε δια ζώσης ενώ μόνο μία μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Οι συνεντεύξεις 

μαγνητοφωνήθηκαν και μετά την απομαγνωτοφώνησή τους, οργανώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε 

πίνακες ανάλογα με τους άξονες και τα ερωτήματα που αφορούσαν τον κάθε άξονα.  
Στην παρούσα έρευνα το ζήτημα της εγκυρότητας επιχειρήθηκε να  καλυφθεί μέσα από την 

επιλογή ατόμων από διαφορετικές δομές της εκπαίδευσης, από άτομα που συμμετείχαν στη 

δημιουργία του νόμου 4547/2018 και από άτομα που καλούνται να τον εφαρμόσουν από 

διαφορετικές θέσεις (διοικητικές, εκπαιδευτικές). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δύο (2) πιλοτικές 

συνεντεύξεις με σκοπό να ελεγχθεί η καταλληλότητα του οδηγού συνέντευξης.  

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Αναφερόμενοι στα παιδαγωγικά δικαιώματα των μαθητών στα οποία το σχολείο πρέπει να 

θεμελιώνει το ρόλο του, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στα δικαιώματα των μαθητών για 

συμμετοχή και ισότιμη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η πλειονότητα των 

συνεντευξιαζόμενων κάνει αναφορά στο δικαίωμα του σεβασμού της διαφορετικότητας του κάθε 

μαθητή και στην ισότιμη αντιμετώπισή του καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας των κατάλληλων 

συνθηκών για την προάσπισή της. Τονίζεται η υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων στην 

εκπαίδευση, είτε σε επίπεδο νομοθετικής ρύθμισης είτε σε επίπεδο σχολικής πραγματικότητας, να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο κάθε μαθητής να διδαχθεί βάσει των δυνατοτήτων 

του και των ιδιαιτεροτήτων του. Εφτά στους εννέα συνεντευξιαζόμενους πιστεύουν ότι στο 

υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές των σχολείων της χώρας μας δεν απολαμβάνουν 

ισότιμα τα παιδαγωγικά δικαιώματα. «…Όχι. Πιστεύω ότι ο στόχος μας είναι ένας διαρκής αγώνας 

για άρση των φραγμών, των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αναπηρία και γενικά το 

σύνολο των μαθητών στην ισότιμη πρόσβαση …» (Σ:3). Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι 

ο νέος νόμος 4547/2018 προωθεί και ενισχύει τα παιδαγωγικά δικαιώματα των μαθητών, μέσα από 

τη βαρύτητα που δίνει στις υποστηρικτικές δομές και στην διεπιστημονικότητα που τις διέπουν. Όλοι 

όμως επισημαίνουν ότι μπορεί ο νόμος να προωθεί τα δικαιώματα των μαθητών αλλά στην 

πραγματικότητα δεν εφαρμόζεται. «…Αναμφισβήτητα τα προωθεί. Αλλά άλλο τι προωθεί ένας νόμος 

και άλλο τι εφαρμόζεται στην πράξη...» (Σ:2).  
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Όσον αφορά την έννοια της συμπερίληψης, οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν ότι τα 

συμπεριληπτικά σχολεία προσπαθούν να ενσωματώσουν όλους τους μαθητές μέσα στην κοινότητά 

τους και να καταρτίσουν ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες τους. «…Συμπερίληψη στην εκπαίδευση και μέσα από την εκπαίδευση σημαίνει… ουσιαστικά 

να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις διαφορετικές ανάγκες, στις ικανότητες, στις δυνατότητες όλων 

των μαθητών και ιδιαίτερα βέβαια εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή εκείνων που 

απολαμβάνουν λιγότερες ευκαιρίες όπως είναι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία ή μαθητές 

που προέρχονται από ένα μειονεκτικό θα λέγαμε κοινωνικό ή οικονομικό περιβάλλον ή από οικογένειες 

μεταναστών ή από πρόσφυγες από υποβαθμισμένες περιοχές και εμπόλεμες ζώνες…» (Σ:4).  
Ειδική μνεία γίνεται από δύο συνεντευξιαζόμενους στη διαφορά των όρων της συμπερίληψης 

και της ενταξιακής εκπαίδευσης υποστηρίζοντας ότι με το υπάρχον εκπαιδευτικό πλαίσιο μιλάμε για 

ενταξιακή εκπαίδευση. Υπεύθυνοι για την συμπερίληψη στην Ελλάδα θεωρούνται από την 

πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας στο μακροεπίπεδο, οι δομές της περιφέρειας και των νομών, 

όπως η Περιφερειακή Διεύθυνση, το ΠΕΚΕΣ, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης κάθε νομού και το ΚΕΣΥ σε μέσο επίπεδο και τέλος, σε μικροεπίπεδο, η σχολική 

κοινότητα, ο Διευθυντής του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές ακόμα και οι γονείς και η ίδια η 

τοπική κοινότητα. Όλοι οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν την αναγκαιότητα του ρόλου της κοινωνικής 

λειτουργού μέσα στη σχολική πραγματικότητα, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με την 

οικογένεια, την κοινότητα και το σχολείο. Τονίζεται, επιπλέον, η ανάγκη γενίκευσης του θεσμού σε 

όλα τα σχολεία. Όσον αφορά την ετοιμότητα της ελληνικής κοινωνίας να αποδεχθεί και να στηρίξει 

τα συμπεριληπτικά σχολεία, η πλειονότητα των εμπλεκομένων δίστασε να απαντήσει με βεβαιότητα 

θετικά ή αρνητικά. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η ελληνική κοινωνία έχει κάνει μεγάλα βήματα 

προς την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ένταξη όλων των μαθητών μέσα σε ένα σχολικό 

πλαίσιο. 
Σχετικά με το ρόλο και το έργο των κοινωνικών λειτουργών, όπως προσδιορίζονται στον νέο 

νόμο 4547/2018, κοινή παραδοχή όλων των ερωτηθέντων ήταν η διεύρυνση του ρόλου των 

κοινωνικών λειτουργών μέσα στα ΚΕΣΥ και η δυνατότητα προσφοράς των υπηρεσιών τους στα 

σχολεία γενικής παιδείας. Αρχικά, αυτό επιτεύχθηκε μέσα από την αύξηση των οργανικών θέσεων 

των κοινωνικών λειτουργών στα ΚΕΣΥ. Πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον νέο 

ρόλο των κοινωνικών λειτουργών στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διαγνωστικής Αξιολόγησης 

(Δ.Ε.Δ.Α.). «…Αυτό δηλώνει ακόμα περισσότερο τη βαρύτητα που δίνεται στην συγκεκριμένη 

ειδικότητα αλλά και στη συγκεκριμένη, στη στοχοθεσία που δίνουν γι αυτή την ειδικότητα…»(Σ:1). 
Σύμφωνα με την πλειονότητα των ερωτηθέντων, ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών είναι 

περισσότερο αποδοτικός όταν οι κοινωνικές λειτουργοί είναι μόνιμα μέλη της σχολικής κοινότητας 

ώστε να μπορούν να παρατηρήσουν γεγονότα, να καταγράψουν συμπεριφορές και να έχουν τον 

απαιτούμενο χρόνο για να σχεδιάσουν τη δράση τους και να παρέμβουν αποτελεσματικά. Επίσης, 

σημειώνεται ότι ο ρόλος τους είναι περισσότερο αποδεκτός στα ειδικά παρά στα γενικά σχολεία. Δύο 

καίρια ζητήματα που αναφέρονται στον ρόλο της κοινωνικού λειτουργού αφορούν στην υποχρέωσή 

της να ενεργεί με βάση την επαγγελματική της ηθική. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν μπορούν να 

τοποθετηθούν αρνητικά ή θετικά στο ερώτημα κατά πόσο αυτή η υποχρέωση υποστηρίζεται από τον 

νέο νόμο. Αντίθετα, στο ζήτημα της προάσπισης των δικαιωμάτων των μαθητών, η ιεραρχία μέσα 

στο σχολικό πλαίσιο προστατεύει τις κοινωνικές λειτουργούς να υπερασπιστούν τους μαθητές  χωρίς 

να απειλείται η επαγγελματική τους υπόσταση. Εντούτοις, δεν μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια 

συγκεκριμένα εδάφια του νόμου που να υπερασπίζονται την επαγγελματική υπόσταση της 

κοινωνικού λειτουργού ξεκάθαρα.  
Τέλος, οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι φαίνεται να διατηρούν μια συγκρατημένα θετική 

άποψη για την αποτελεσματικότητα της σχολικής αυτονομίας και τον ρόλο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης σε αυτήν καθώς και για τον ακριβή τρόπο συμμετοχής του δήμου στην άσκηση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής με γνώμονα την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική 
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διαδικασία και την υπεράσπιση των παιδαγωγικών δικαιωμάτων τους. Σύμφωνα με τους 

ερωτηθέντες, ο ρόλος του δήμου θα πρέπει να περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση του σχολείου, 

στην υλικοτεχνική του υποδομή, στη στέγαση και στην προσβασιμότητα των υπηρεσιών σε όλους 

τους πολίτες και στους μαθητές. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η αυτονομία των 

σχολικών μονάδων αυξάνει τις δυνατότητες για ενίσχυση των παιδαγωγικών δικαιωμάτων των 

μαθητών και θεωρεί ότι «…μοιάζει να είμαστε πιο δεκτικοί από το παρελθόν…» (σ. 3) αλλά ότι ούτε 

η τοπική κοινωνία ούτε οι γονείς είναι απόλυτα έτοιμοι για την αλλαγή αυτή. Ολοκληρώνοντας την 

εικόνα αναφορικά με τις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα για την αυτονομία των σχολείων, 

όλοι οι εμπλεκόμενοι μιλούν τόσο για αύξηση των υποχρεώσεων των κοινωνικών λειτουργών όταν 

τα σχολεία γίνουν αυτόνομα όσο και για αύξηση των δυνατοτήτων τους.  

2.4. Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να είναι σε αντιστοιχία με τις απόψεις του Bernstein 
(1997) σχετικά με τις ουσιώδεις συνθήκες για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου. Με 

πρωταρχικό το δικαίωμα της συμπερίληψης όλων των μαθητών σε ένα ενιαίο σχολείο και την ανάγκη 

συνεχούς υπεράσπισης του δικαιώματος του καθενός να είναι διαφορετικός, τονίζεται μέσα από την 

παρούσα έρευνα η επιτακτική πλέον ανάγκη οι μαθητές να εντάσσονται ισότιμα σε ένα και μοναδικό 

ελληνικό σχολείο. Στο δρόμο αυτό απαιτείται η ανάπτυξη δράσεων από όλους τους εμπλεκόμενους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε μακροεπίπεδο (υπουργείο παιδείας), σε μέσο επίπεδο (φορείς 

εκπαίδευσης) και σε μικροεπιπεδο (σχολεία).  
Η μεγάλη αλλαγή που θεσμοθετείται με το νόμο 4547 του 2018 αφορά την ανάγκη οι 

κοινωνικές λειτουργοί να μην απευθύνονται μόνο σε μαθητές που έχουν διαγνωστεί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και στις οικογένειές τους, αλλά να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλο το 

μαθητικό δυναμικό. Με την παροχή αυτής της υπηρεσίας στα σχολεία μέσω του ΚΕΣΥ μπορούν να 

παρέμβουν σε παράγοντες του σχολείου αλλά και του οικογενειακού περιβάλλοντος και της 

κοινωνικής ζωής του παιδιού που οδηγούν σε περιθωριοποίηση και αποκλεισμό από εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που συνδέονται με τα δικαιώματά του (ΦΕΚ 

5614/2018). Επιπλέον, θεωρούνται ο σημαντικότερος κρίκος ανάμεσα στην οικογένεια, την τοπική 

κοινωνία και το σχολείο και συμπληρωματικά διευκολύνουν το έργο των εκπαιδευτικών όταν η 

εκπαιδευτική ανέλιξη του μαθητή εμποδίζεται από εξωδιδακτικούς παράγοντες.  
Γίνεται όμως από όλους αποδεκτό ότι βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα για τη δημιουργία ενός  

προτύπου εκπαίδευσης, που επικεντρώνεται σε ολόκληρη την προσωπικότητα  του μαθητή 

καθιστώντας όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας υπεύθυνους για την παροχή ποιμαντικής 

φροντίδας.  
Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι η αποδοχή του ρόλου της κοινωνικής 

λειτουργού είναι ξεκάθαρη στα σχολεία ειδικής αγωγής όπου ο θεσμός λειτουργεί χρόνια και 

θεωρείται πια αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού δυναμικού. Το ίδιο συμβαίνει και στα 

σχολεία γενικής παιδείας όπου ο θεσμός των ΕΔΕΑΥ λειτουργεί περισσότερα χρόνια ενώ στα 

σχολεία που έχει ξεκινήσει πρόσφατα ο θεσμός φαίνεται το περιβάλλον να είναι ακόμα διστακτικό. 

Φαίνεται μάλιστα ότι και από την πλευρά των γονέων παρατηρείται μια διστακτικότητα όσον αφορά 

την προσέγγιση οποιουδήποτε θέματος του μαθητή – παιδιού τους μέσα από την κοινωνική 

λειτουργό. Ωστόσο, είναι φανερό ότι οι αλλαγές αυτές βρίσκονται σε πολύ αρχικό επίπεδο 

διαπραγμάτευσης στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς οι σχέσεις αυτών των 

πρακτικών με την ακαδημαϊκή πλευρά του Α.Π. άλλοτε εκλαμβάνονται από τους εμπλεκόμενους ως 

μια ριζοσπαστική παρέμβαση και άλλοτε ως άλλη μια μορφή κοινωνικού ελέγχου, όπως φάνηκε και 

στην περίπτωση της Αγγλίας (Power, 1996). 
Η προώθηση της σχολικής αυτονομίας και η αλλαγή του ρόλου της κοινωνικής λειτουργού 

μέσα από αυτήν προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στους συνεντευξιαζόμενους. Αρχικά, φαίνεται να 

μην είναι ακόμα ξεκάθαρο πώς ακριβώς νοείται το αυτόνομο σχολείο και κυρίως ποιος είναι ο ρόλος 

της τοπικής κοινωνίας, πρωτίστως ο ρόλος του δήμου αλλά και ο ρόλος των γονέων στη σχολική 
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διοίκηση. Οι περισσότεροι τοποθετούνται θετικά στην πιθανότητα τα ελληνικά σχολεία να 

αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Αμφιβολίες υπάρχουν για τη σωστή διαχείριση και κατανομή των 

μαθητών μέσα στο σχολείο ενώ εκφράζεται φόβος για τη δημιουργία ανώτερων και κατώτερων 
σχολείων, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

μαθητών.  
Ολοκληρώνοντας, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στην ετοιμότητα της ελληνικής 

κοινωνίας και των γονέων ειδικότερα όσον αφορά τόσο τη δημιουργία συμπεριληπτικών σχολείων 

όσο και τη στήριξη της αυτονομίας των σχολείων με κύριο γνώμονα την υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων όλων των μαθητών. Και στις δύο περιπτώσεις οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

αναγνωρίζουν τα θετικά βήματα που βλέπουν από τους γονείς και την τοπική κοινωνία και προς τις 

δύο κατευθύνσεις αλλά θεωρούν ότι δεν είναι ακόμα έτοιμοι για την καθολική στήριξη ενός 

αυτόνομου συμπεριληπτικού σχολείου.  
Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα τόνισε τα ακόλουθα σημεία: 

• Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι έχουν θεσμοθετηθεί νόμοι οι οποίοι υποστηρίζουν και 

προωθούν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και τη σχολική αυτονομία. Εντούτοις, η 

πραγμάτωσή τους απαιτεί την ενεργή δράση σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Χρειάζεται αλλαγή της νοοτροπίας όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία – γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών, τοπικής κοινότητας – για τη στήριξη των 

νομοθετικών αλλαγών που προωθούν το συμπεριληπτικό σχολείο και την σχολική αυτονομία, 

έχοντας ως απώτερο σκοπό τηνυποστήριξη των δικαιωμάτων όλων των μαθητών.  
• Η κοινωνική λειτουργός μέσω της ανάπτυξης και της υποστήριξης της διεπιστημονικής 

προσέγγισης αποτελεί απαραίτητο κρίκο για τη σύνδεση σχολείου, οικογένειας, τοπικής 

κοινωνίας και κοινωνικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην εκπαιδευτικήδιαδικασία και στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών όλων των μαθητών.  
• Το έργο της κοινωνικής λειτουργού θα είναι αποτελεσματικότερο αν αποτελεί μόνιμο μέλος 

κάθε σχολικής μονάδας και όχι εξωτερικό συνεργάτη. Η ΕΔΕΑΥ πρέπει να υφίσταται ως 

σταθερή ομάδα του κάθε σχολείου για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών.  
• Η δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση είναι 

σημαντική για τη στήριξη και ανάπτυξη της σχολικής μονάδας.  

Ο σημαντικότερος περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι ότι πρόκειται για μια μεμονωμένη 

έρευνα, με μικρό δείγμα, που δεν μπορεί να οδηγήσει σε γενικεύσεις. Περιορισμό, επίσης, αποτέλεσε 

και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμα απτά αποτελέσματα από την εφαρμογή του νόμου 4547/2018, 
λόγω της πρόσφατης ψήφισής του.  Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για 

περαιτέρω έρευνες. Θα ήταν ενδιαφέρον, λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη χρονιά εφαρμογής του 

νόμου αυτού να διερευνηθεί η εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των διατάξεων του νόμου, 

ιδιαίτερα όσον αφορά το ρόλο των κοινωνικών λειτουργών μέσα στα ΚΕΣΥ. Τέλος, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον θα είχε και η καταγραφή των απόψεων των γονέων και των ίδιων των μαθητών από την 

εμπειρία τους για τις νέες υπηρεσίες της εκπαίδευσης που προβλέπονται σε αυτόν το νόμο.  
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ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ- ΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Μπουκουβάλα Ευθαλία 
Υποψήφια διδάκτορας 

 

Περίληψη 

Η πολυπολιτισμική πραγματικότητα της σύγχρονης ελληνικής τάξης υπαγορεύει 

αναπροσαρμογές περιεχομένου και μεθοδολογίας προς διαπολιτισμική προοπτική στο γενικά 

εθνοκεντρικό και δασκαλοκεντρικό σχολείο, όπου η λογοτεχνία αναδεικνύεται προνομιακό πεδίο για 
ώσμωση με την εθνοπολιτισμική ετερότητα και προαγωγή διαπολιτισμικής αγωγής, επίγνωσης και 

ευαισθητοποίησης. 
Σε αυτό το πλαίσιο θεωρητικού προβληματισμού εντάξαμε το σκεπτικό περί διδακτικής 

αξιοποίησης του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο, παρά την επισημασμένη βιβλιογραφικά 

οικουμενική και διαπολιτισμική του οπτική, παραμένει περιθωριοποιημένο και σχετικά αναξιοποίητο 

στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και σχολικά εγχειρίδια. Έτσι, η παρούσα 

ποιοτική εμπειρική μελέτη επιχείρησε να αναδείξει τη διαπολιτισμική διάσταση του έργου του 

συγκεκριμένου συγγραφέα, μέσα από τις απόψεις, στάσεις, διδακτικές προτάσεις και υλοποιημένες 

εφαρμογές εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα 

αναδεικνύουν τη συνολικά θετική αποτίμηση των εκπαιδευτικών του ερευνητικού δείγματος για 

αξιοποίηση του Καζαντζάκη στη διδακτική πράξη προς προαγωγή διαπολιτισμικότητας. 
 
Λέξεις κλειδιά: Καζαντζάκης, λογοτεχνία, διαπολιτισμική εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Ραγδαίες, αδόκητες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και δυσμενείς πολιτικές εξελίξεις των 

καιρών μας σε διεθνές επίπεδο επέφεραν αθρόες μετατοπίσεις και μετεγκαταστάσεις πληθυσμιακών 

συνόλων. Ως αποτέλεσμα, και η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζεται από 

εθνοπολιτισμική πολλαπλότητα, καθώς η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, ανατρέποντας τον 

παραδοσιακό της ρόλο ως χώρα αποστολής εργατικού δυναμικού, μεταλλάσσεται με γοργό ρυθμό 

σε τόπο προορισμού, υποδοχής και μετεγκατάστασης οικονομικών μεταναστών και προσφύγων 

πολέμου. 
Ως ευνόητο, η ευρύτερη, κοινωνική πραγματικότητα αντανακλάται στην εθνοπολιτισμική 

ποικιλία και πολυγλωσσία της σχολικής τάξης, οπότε, η αναγκαιότητα ορθής παιδαγωγικής 

διαχείρισής της αναδεικνύει επιτακτικό το αίτημα για αναπροσανατολισμό εκπαιδευτικών 

περιεχομένων και διαδικασιών προς διαπολιτισμική προοπτική, με απώτερο στόχο την ευχερέστερη 

ενσωμάτωση, ψυχοκοινωνική προσαρμογή και ακαδημαϊκή επιτυχία και των εθνοπολιτισμικά 

έτερων μαθητών (Ανδρούσου & Μάγος, 2001‧ Cummins, 2005). 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τον κεφαλαιώδη ρόλο της λογοτεχνίας στην 

προαγωγή διαπολιτισμικής αντίληψης, ευαισθητοποίησης και ανθρωπιστικής καλλιέργειας των 

μαθητών, καθώς και ανάπτυξης των σχετικών δεξιοτήτων (Αποστολίδου, Πασχαλίδης, & 

Χοντολίδου, 2002∙ Αραβανής, 2005∙ Κανατσούλη, 2007‧ Μπέλλα, 2008· Παπαρούση, 2007), η 

προτεινόμενη μελέτη εστιάζει στο λογοτεχνικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο, παρά την 

επισημασμένη διαχρονική ισχύ, την πανθομολογούμενη διαπολιτισμική, οικουμενική και 

ανθρωπιστική οπτική του (Αργυροπούλου, 2001, 2008∙ Bien, 1989, 2011∙ Μαθιουδάκης, 2017), την 
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αδιαμφισβήτητη μορφωτική και λογοτεχνική αξία του, παραμένει περιθωριοποιημένο και σχετικά 

αναξιοποίητο σε Α.Π.Σ. και σχολικά εγχειρίδια (ΠΕΦ, 2010), με τα ανθολογημένα αποσπάσματα του 

συγγραφέα συχνά μη αντιπροσωπευτικά των πυρηνικών προβληματισμών του (Χαριτίδου, 2008). 

2. Θεωρητικό Πλαίσιο 

2.1. Λογοτεχνία και Διαπολιτισμική Αγωγή 

Η αδρομερής βιβλιογραφική επισκόπηση ανέδειξε τον σημαίνοντα ρόλο της λογοτεχνίας και 

τη συμβολή της διδασκαλίας της στην καλλιέργεια ευαισθητοποίησης απέναντι στην πολιτισμική 

ετερότητα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαρκή διαπολιτισμική επικοινωνία, στον 

προσανατολισμό των μαθητών σε ανθρωπιστική οπτική και κοσμοαντίληψη, καθώς και στη 

συγκρότηση πολυπολιτισμικής προσωπικότητας, ως επιτακτικού αιτήματος των σύγχρονων 

εθνοπολιτισμικά πλουραλιστικών κοινωνιών (Αποστολίδου, Πασχαλίδης, & Χοντολίδου, 2002∙ 

Αραβανής, 2005∙ Κανατσούλη, 2007‧ Μπέλλα, 2008· Μπλιούμη, 2002‧ Παπαρούση, 2007). 

Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα εμπλουτισμού και ανανέωσης περιεχομένου και 

διδακτικής μεθοδολογίας της για την πραγμάτωση του απαιτητικού, πολυδιάστατου και πολλά 

υποσχόμενου ρόλου της στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης, με 

προσανατολισμό την κριτική εγγραμματοσύνη στον σύγχρονο κόσμο (Αποστολίδου, Πασχαλίδης, & 

Χοντολίδου, 2002∙ Αραβανής, 2005). 

 

2.2. Καζαντζάκης και Εκπαίδευση: θεωρητικές-διδακτικές προσεγγίσεις 

Η επισταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση εντόπισε πληθώρα ελληνικών και διεθνών 

θεωρητικών προσεγγίσεων για τον Καζαντζάκη, υπό αμιγώς φιλολογικό πρίσμα. Ωστόσο, σε καμιά 

από αυτές δε συνιστά κεντρικό θεματικό πυρήνα η διαπολιτισμική διάσταση του καζαντζάκειου 

έργου και η διδακτική αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη. Βέβαια, σε αρκετές από αυτές 
υπογραμμίζεται, εν παρόδω, η διαπολιτισμική, οικουμενική και ανθρωπιστική οπτική και εστίασή 

του σε πανανθρώπινα, υπαρξιακά ζητήματα, θεμελιώδη για την ανθρώπινη υπόσταση, ανεξαρτήτως 

εθνοπολιτισμικής καταγωγής (Αργυροπούλου, 2001, 2008‧ Beaton, 2009‧ Bien, 2011‧ Μουτζούρης, 

1998‧ Νικολουδάκη-Σουρή, 2008‧ Πασχάλης, 2015‧ Πρίφτη, 2008‧ Σταύρου, 2001‧ Στέφος, 2008). 
Επιπλέον, για την τεκμηρίωση της διασύνδεσης Καζαντζάκη και Εκπαίδευσης, διενεργήθηκε 

αδρομερής βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία ανέδειξε ισχνή προς το παρόν προβληματική για τη 

συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Εξαίρεση αποτελούν ευκαιριακά αφιερώματα στη μνήμη του, κατά 

την τελευταία δεκαετία, αποκαλυπτικά μιας διαφαινόμενης προοπτικής προς την κατεύθυνση 

παιδαγωγικής αξιοποίησης της συγγραφικής παραγωγής του Καζαντζάκη, με συγκρότηση μάλιστα 

συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων και υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Γενικά, υπογραμμίζεται έλλειμμα αντιπροσώπευσης του Καζαντζάκη σε Α.Π.Σ. και σχολικά 

εγχειρίδια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕΦ, 2010), που συμπορεύεται με το 

εύλογο, καθολικό αίτημα των εκπαιδευτικών για συμπερίληψή του σε αυτά, στο πλαίσιο 

αναπροσανατολισμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και αναγνώρισης της καταλληλότητάς του ως 

εκπαιδευτικού και μορφωτικού υλικού (Αργυροπούλου, 2008‧ Χαριτίδου, 2008). 
Επιπλέον, παρόλο που η διδασκαλία κειμένων του Καζαντζάκη και η εκπόνηση σχετικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλοποιείται σε πλαίσιο πολυπολιτισμικής τάξης, με αξιοποίηση 

μάλιστα σύγχρονων, καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών, που συνάδουν με τα προτάγματα της 

διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης, διαφαίνεται αναιμική προς το παρόν, προβληματική 

αναφορικά με την αξιοποίησή του προς προαγωγή διαπολιτισμικότητας. Έτσι, μόνο σε ελάχιστες 

περιπτώσεις αναφέρεται ρητά διαπολιτισμική στόχευση (Αργυροπούλου, 2008‧ Γαλώνη, 2017 

Δημητρακάκη, Ντζάνη και Χρονοπούλου, 2017‧ Δογκογιάννη, Κουλουριώτη και Κοκολάκη, 2017‧ 

Ζερβού, 2017‧ Μπουκουβάλα-Κλώντζα, 2017‧ Παπαδάκη, 2017‧ Πορτελάνος, 2017‧ Ρουμπής, 2017‧ 
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Σοφός, 2017‧ Σπηλιοπούλου, 2017‧ Τουτουδάκη και Ιωαννίδου, 2017‧ Χουλάκη, Πιταροκοίλη, 

Σπανάκη και Χαριτάκη, 2017). 
Στο πλαίσιο λοιπόν της προβληματικής διεύρυνσης των περιεχομένων της λογοτεχνίας προς 

διαπολιτισμική προοπτική, σπονδυλώθηκε η πεποίθηση της δυνητικής συνεισφοράς του 

λογοτεχνικού έργου του Καζαντζάκη προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς θεωρούμε πως διέπεται από 

τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Δαμανάκης, 1997∙ Μαλιγκούδη, 2008∙ Μάγος, 2010· 

Τολούδη, 2007, 2008) που στοιχειοθετούν τη διαπολιτισμική διάστασή του ως εκπαιδευτικού υλικού: 

• Αρχή της ισοτιμίας των πολιτισμών: Το καζαντζακικό έργο βρίθει από την παρουσία άλλων 

πολιτισμών, με υιοθέτηση στάσης σεβασμού και αποδοχής κάθε λογής ετερότητας 

(Αργυροπούλου, 2008). 
• Αρχή της αποδοχής του μορφωτικού κεφαλαίου: Θεμελιώνεται σε υπερεθνικές, 

διαχρονικές αξίες, ανθρωπιστικές διαπολιτισμικές σταθερές και θεματικές οικουμενικού 

ενδιαφέροντος, δυνητικά παιδαγωγικά αξιοποιήσιμες για ισότιμη ανάδειξη του πολιτισμικού 

και μορφωτικού κεφαλαίου κάθε μαθητή, των γνώσεων, εμπειριών και βιωμάτων του. 
• Αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές: Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών 

εξέλιξης εναπόκειται στην κατάλληλη διδακτική διαχείριση και παιδαγωγική αξιοποίηση 

(Μαλιγκούδη, 2008) του λογοτεχνικού έργου, στην ελληνική ή στις πολυποίκιλες 

μεταφραστικές εκδοχές του ανά τον κόσμο, με σκοπό την ενεργοποίηση ενυπαρχουσών 

δυνατοτήτων του. 

3. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Έτσι, η παρούσα έρευνα επιχείρησε να αναδείξει τη διαπολιτισμική διάσταση του έργου του 

Ν. Καζαντζάκη, μέσα από τις απόψεις, στάσεις, διδακτικές προτάσεις και υλοποιημένες εφαρμογές 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τέθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διαπολιτισμική διάσταση του λογοτεχνικού 

έργου του Καζαντζάκη και την καταλληλότητα αξιοποίησής του ως εκπαιδευτικού υλικού 

στην πολυπολιτισμική τάξη; 
• Ποιες είναι οι στάσεις τους απέναντι στην προοπτική διδακτικής αξιοποίησης του 

διαπολιτισμικού κεφαλαίου του καζαντζακικού έργου; 
• Ποιες είναι οι προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις τους; 
• Ποιο είναι το περιεχόμενο σχετικών υλοποιημένων προγραμμάτων, με διαπολιτισμικό 

προσανατολισμό; 

Προσδοκία μας από την έρευνα υπήρξε η δυνητική συμβολή των ευρημάτων στον 

επιστημονικό διάλογο για διαπολιτισμοποίηση Προγράμματος Σπουδών και σχολικών εγχειριδίων, 

με ουσιαστικότερη συμπερίληψη των καζαντζακικών κειμένων, προς ενδυνάμωση της 

εθνοπολιτισμικά ποικίλης τάξης. 

4. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

4.1 Μέθοδος προσέγγισης του θέματος 

Για την προσπέλαση του ερευνητικού σκοπού προκρίναμε ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, 

με σκόπιμη δειγματοληψία, αξιοποίηση δομημένων-ημιδομημένων συνεντεύξεων ως ερευνητικών 

εργαλείων και εφαρμογή ανάλυσης περιεχομένου για εξαγωγή συμπερασμάτων. Η ερευνητική 

απόφαση πριμοδοτήθηκε από:  

• τη φύση των ερευνητικών ζητούμενων και τη στόχευση για, εμβάθυνση, εμβριθή, 

διερεύνηση, ανάδειξη πλούτου αποκρίσεων, ερμηνεία και κατανόηση (Creswell, 2011∙ 

Mason, 2011), 
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• την εφαρμοσιμότητά της σε πεδίο ανεπαρκώς διερευνημένο, προς ανάδειξη νέων θεματικών 

αξόνων έρευνας (Robson, 2007), 
• τη συμβατότητά της με τη φύση της λογοτεχνίας ως διεπιστημονικού πεδίου, επιδεκτικού 

πολλαπλότητας ερμηνειών και αντιστικτικών τοποθετήσεων (Iser, 1993∙ Jauss, 1995∙ 

Rosenblatt, 1995). 

4.2. Προσδιορισμός στρατηγικής δειγματοληψίας και δείγματος 

Προς εξυπηρέτηση του ερευνητικού σκοπού, από το σύνολο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Λασιθίου (δειγματοληπτικό πλαίσιο), ευρύτερη γεωγραφική 

περιοχή διαμονής και εργασίας της ερευνήτριας, επιλέξαμε με σκόπιμη δειγματοληψία, μέσω 

υπόδειξης από έγκριτους φορείς, δώδεκα εκπαιδευτικούς, βάσει κριτηρίων κατάρτισης στη 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και συστηματικής ενασχόλησης με το έργο του Καζαντζάκη. Μεταξύ 

των επιλεγέντων εκπαιδευτικών διαπιστώσαμε διαφοροποιητικά  χαρακτηριστικά ως προς ένα 

σύνολο μεταβλητών (φύλο, βαθμίδα εκπαίδευσης, ειδικότητα, ηλικία, χρόνια διδακτικής υπηρεσίας), 

ώστε να θεωρούμε ότι συνολικά αντανακλούν το τυπικό προφίλ διδάσκοντος. 

4.3. Ερευνητική διαδικασία- Ζητήματα δεοντολογίας και ποιότητας της έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας σχεδιάστηκε πρωτότυπο ερευνητικό εργαλείο 

(πρωτόκολλο συνέντευξης), το οποίο αναπροσαρμόστηκε, βάσει ανατροφοδότησης που δεχτήκαμε 

από διεξαγωγή προκαταρκτικής πιλοτικής έρευνας, για δοκιμαστική εφαρμογή και έλεγχο 

εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής του. 
Βάσει ερευνητικής δεοντολογίας, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν πλήρως για τον σκοπό, την 

αξιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας και για τα δικαιώματά τους. 
Η ποιότητα της έρευνας διασφαλίστηκε περαιτέρω από: 

• την αναλυτική περιγραφή του μεθοδολογικού πλαισίου, για δυνατότητα ελέγχου από 

μελλοντικό ερευνητή της μεταθεσιμότητας των πορισμάτων σε παρεμφερές πλαίσιο, 
• την επιστημονική κατάρτιση της ερευνήτριας ως ψυχολόγου, με εμπειρία στη λήψη 

συνεντεύξεων, 
• την καθοδήγηση ανεξάρτητου αναλυτή/αξιολογητή στην κωδικοποίηση, ταξινόμηση και 

ερμηνεία των δεδομένων, 
• την επιστροφή στο δείγμα (έλεγχος μελών), για πρόληψη/αποφυγή παρερμηνειών (Creswell, 

2011). 

5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα ερευνητικά ευρήματα επιβεβαιώνουν, εμπλουτίζουν και επεκτείνουν τα υπάρχοντα 

βιβλιογραφικά δεδομένα. Αναδεικνύουν τη συνολικά θετική αποτίμηση των εκπαιδευτικών του 

δείγματος για διδακτική αξιοποίηση του λογοτεχνικού έργου του Καζαντζάκη, ως εκπαιδευτικού 

υλικού κατάλληλου προς προαγωγή διαπολιτισμικότητας και ικανού για αναμέτρηση με τις 

απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής τάξης. 

5.1. Απόψεις 

Οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν τη θετική αξιολογική τους κρίση: 

• Στη δεσπόζουσα παρουσία άλλων πολιτισμών σε αυτό, αναγνωριζόμενων ως ίσων, 

συγκριτικά θεωρούμενων, αλληλεπιδρώντων και αναδεικνυόμενων σε όλο το φάσμα και την 

πολυμέρεια των εκδηλώσεών τους. 
• Στην οικουμενικότητα, διαχρονικότητα, ανθρωποκεντρισμό και ανθρωπισμό των ιδεών του. 
• Στην ανάδειξη ζητημάτων υπερεθνικού, διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος, δυνητικά 

παιδαγωγικά αξιοποιήσιμων για ισότιμη ανάδειξη του πολιτισμικού και μορφωτικού 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

480 

κεφαλαίου κάθε μαθητή, των γνώσεων, εμπειριών και βιωμάτων του, π.χ. φυσικό-
ανθρωπογενές περιβάλλον, κρίσιμες ιστορικές στιγμές με έμφαση σε ζητήματα 

μετανάστευσης-προσφυγιάς, εκπαίδευση, γλώσσα, πολιτισμική παραγωγή, κοινωνική ζωή. 
• Στην αντιμετώπιση της εθνοπολιτισμικής, αλλά και κάθε λογής ετερότητας από τον 

Καζαντζάκη με σεβασμό, αποδοχή και ισότιμη αναγνώριση διαφορών και ομοιοτήτων, με 

διάθεση ευνσυναισθητικής κατανόησης και προσέγγισης, ως πηγή μάθησης, εμπλουτισμού 

και διεύρυνσης, και όχι φόβου και απειλής, με ανάδειξη της πολλαπλότητας μεταξύ διακριτών 

εθνοπολιτισμικών ομάδων, αλλά και εντός εθνοτικής ενδοομάδας του αφηγητή-συγγραφέα, 

καθώς και της ρευστότητας των εθνοπολιτισμικών κατηγοριοποιήσεων διαχρονικά. 

5.2. Στάσεις 

Ταυτόχρονα, υιοθετείται κριτική στάση απέναντι στο έργο του Καζαντζάκη, καθώς: 

• Θίγονται μεμονωμένες εξαιρέσεις στερεοτυπικής, αρνητικής πρόσληψης του έτερου, 

συναρτώμενες με εκάστοτε ιστορικές συγκυρίες. 
• Υπογραμμίζεται ασυμβατότητα χωρίων του με τις δυνατότητες πρόσληψης των μαθητών 

δημοτικού- γυμνασίου, ανεξαρτήτως εθνοπολιτισμικής καταγωγής, λόγω σύνθετων 

απαιτούμενων γνωστικών διεργασιών, οι οποίες δεν έχουν κατακτηθεί ακόμη στα 
συγκεκριμένα αναπτυξιακά στάδια. 

• Διατυπώνονται επιφυλάξεις για την παιδαγωγική διαχείριση ειδικών θεμάτων θρησκείας και 

πολιτικής, ζητημάτων αιχμής, αμφιλεγόμενων και αντιφατικών στη ζωή και στο έργο του 

Καζαντζάκη. 
• Αντιστικτικά, υποστηρίζεται, δυνατότητα γόνιμης διαπραγμάτευσης και κριτικής 

επεξεργασίας από μαθητές λυκείου οποιουδήποτε ζητήματος αναδυόμενου από τα 

καζαντζακικά κείμενα. 
• Αντιμετωπίζεται γενικά θετικά η προσθήκη καζαντζακικών κειμένων σε Α.Π.Σ. και σχολικά 

εγχειρίδια, ως αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι επαρκής, για προαγωγή διαπολιτισμικότητας, 

καθώς για αυτήν προαπαιτούνται: 
• διαπολιτισμική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, 
• καλλιέργεια γνώσης και αγάπης για το έργο του Καζαντζάκη, 
• αναδόμηση του ρόλου του διδάσκοντος λογοτεχνία, της προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας 

και στάσης απέναντι στο διαφορετικό, 
• κατάλληλη επιλογή και επεξεργασία καζαντζακικού υλικού προς διαπολιτισμική στόχευση, 
• αξιοποίηση σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας της λογοτεχνίας. 

5.3. Διδακτικές προτάσεις 

Οι θεωρητικές τοποθετήσεις περί ισότιμης αναγνώρισης πολιτισμών και αποδοχής του 

μορφωτικού κεφαλαίου των μαθητών μέσω Καζαντζάκη, επικυρώνονται με κατάθεση διδακτικών 

παραδειγμάτων, τα οποία παρέχουν στον μαθητικό πληθυσμό εν δυνάμει ίσες ευκαιρίες για 

ολόπλευρη ανάπτυξη, κοινωνικοσυναισθηματική προσαρμογή και ακαδημαϊκή ευδοκίμηση, καθώς 

η διδακτική διεργασία ενορχηστρώνεται γύρω από: 

• Θεματική επιλογή διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος (π.χ. ταξίδι, προσφυγιά, μετανάστευση, 

σχέση Καζαντζάκη με άλλους πολιτισμούς, διαπολιτισμικές οικουμενικές αξίες φυσικό 

περιβάλλον, αειφορία, ενεργή πολιτότητα,  παιδεία). 
• Διαπραγμάτευση θέματος με την τάξη, βάσει των ενδιαφερόντων, κεκτημένων γνώσεων και 

βιωμάτων του μαθητή από τη χώρα υποδοχής και καταγωγής, με την προσήκουσα υποκίνηση 

από τον διδάσκοντα. 
• Στόχευση για προαγωγή διαπολιτισμικών γνώσεων, δεξιοτήτων, οικουμενικών, 

ανθρωπιστικών αξιών και στάσεων αναγνώρισης, σεβασμού και αποδοχής της ετερότητας. 
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• Αξιοποίηση καινοτόμου μεθόδου (σχεδίου εργασίας- project) (Frey, 1986‧ Χρυσαφίδης, 

2009), συμμετοχικών διδακτικών τεχνικών, στο πλαίσιο ομάδων μικτής δυναμικότητας και 

εθνοπολιτισμικής σύνθεσης, για, ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών σχέσεων ενδυνάμωσης, 

τόνωση αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης και αναδιαπραγμάτευση των ταυτοτήτων όλων. 
• Διαθεματική, διεπιστημονική προσέγγιση και ποικιλία διδακτικών εφαρμογών (έρευνα 

πηγών-πεδίου, επικοινωνία, προσωπική δημιουργία, διοργάνωση εκδηλώσεων- δράσεων) 

(Ματσαγγούρας, 2003), για ανάπτυξη πολλαπλών διαστάσεων νοημοσύνης (Gardner, 2006). 
• Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών στον αναδομημένο ρόλο τους, ως εμψυχωτών, 

συνερευνητών, συντονιστών, καθοδηγητών (Ματσαγγούρας, 2006). 
• Αναδιοργάνωση της προσωπικής ταυτότητας του μαθητή ως πρωταγωνιστή της 

εκπαιδευτικής διεργασίας, με τις παρούσες συνθήκες της ζωής του στο επίκεντρό της (Vecchi, 
2000). 

• Αξιοποίηση του πολιτισμικού και μορφωτικού κεφαλαίου κάθε μαθητή, για προβολή της 

ξεχωριστής, ισότιμης συνεισφοράς κάθε λαού στην πολιτισμική παραγωγή της 

ανθρωπότητας. 
• Ανάδειξη του καζαντζακικού έργου ως κοινού πολιτισμικού κεφαλαίου και προνομιακού 

πεδίου ώσμωσης με τον Άλλο, μέσω των ποικίλων μεταφραστικών εκδοχών του ανά τον 

κόσμο. 
• Κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα, καταλύτη για μαθησιακή αποτελεσματικότητα, 

κοινωνικοσυναισθηματική προσαρμοστικότητα και διαπολιτισμικότητα. 
• Ενδυνάμωση σχέσεων σχολείου-πολυπολιτισμικής κοινότητας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής 

πολιτικής ανοίγματος στην κοινωνία. 
• Παιδαγωγική δικαιοσύνης, ισότητας και δημοκρατίας (για άρση ανισοτήτων, αποδόμηση 

στερεοτύπων, προκαταλήψεων και εθνοκεντρισμού). 

6. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, διαφάνηκαν: 

• Η διαρκής διαλεκτική, αλληλοανατροφοδότηση μεταξύ προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας 

και διδακτικής πράξης (Μτσαγγούρας, 2006). 
• Η διαπολιτισμική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού ως καταλύτης διαπολιτισμικότητας στην 

πολυπολιτισμική τάξη. 
• Επικυρώθηκε, μέσω θεωρητικού λόγου και διδακτικής πράξης των εκπαιδευτικών, η 

διαπολιτισμική διάσταση του καζαντζακικού έργου ως εκπαιδευτικού υλικού, διαπνεόμενου 

από αρχές Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ισοτιμίας των πολιτισμών, αποδοχής του 

μορφωτικού κεφαλαίου κάθε μαθητή, παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές). 
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Στρίκας Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MBA 

Περίληψη  

Οι ενδεχόμενες αλλαγές που δύναται να επιφέρει μια αξιολογική διαδικασία στη διδασκαλία 

και στη μάθηση, θεωρείται ότι επηρεάζουν την εκπαίδευση εν γένει, διαθέτοντας τεράστιο αντίκτυπο 

σε όλες της τις εκφάνσεις. Με δεδομένο ότι μια μελλοντική αξιολόγηση εξυπηρετεί τους 

μαθησιακούς στόχους της εκπαίδευσης, η σχέση μεταξύ αξιολόγησης και μάθησης θα πρέπει να 

διερευνηθεί περαιτέρω.  
Με γνώμονα τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η παρούσα διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών, 

αναφορικά με την αποδοχή της αξιολόγησης ως ανατροφοδοτικής λειτουργίας ποιοτικής 

αναβάθμισης της διδασκαλίας και της μάθησης. Το δείγμα αποτελείτο από 130 εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν, ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας 

ή διαφωνίας τους ως προς τις 16 ερωτήσεις άτυπου ερωτηματολογίου. 
Ουσιαστικά, οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν και συνδέουν την αποτελεσματικότητά τους, μόνο 

στο πλαίσιο της διδασκαλίας. Μολονότι το δείγμα αναγνωρίζει τη συμβολή της αξιολόγησης στη 

διασφάλιση της ποιότητας του διδακτικού έργου, σε πρακτικό επίπεδο θεωρεί την συμβολή της 

αξιολόγησης στη μάθηση «μέτρια». 
 
Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση, εκπαίδευση, μάθηση, ποιότητα, ανατροφοδότηση. 

Εισαγωγή 

Τα σχολεία ως μονάδες, αποτελούν οργανισμούς στους οποίους παρέχεται γνώση και μάθηση. 

Η βιβλιογραφία μάλιστα τα τελευταία έτη έχει προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους οργανισμούς 

μάθησης (Mulford, 1998), καθώς μέσω αυτών δίδεται και η προτεραιότητα στην κάλυψη των 

συλλογικών αναγκών μάθησης και του κοινού οράματος της ποιοτικής διδακτικής διαδικασίας. Σε 

αυτό το πλαίσιο, σημαντική κρίνεται και η αναγνώριση της σχολικής αυτονομίας και η εφαρμογή 

πρακτικών αυτοαξιολόγησης μέσα στις σχολικές μονάδες, αλλά και η διαμόρφωση των κοινών 

στόχων των μελών τους, σε ένα πρίσμα επαγγελματικής και ηθικής λογοδοσίας (Leclerc, Moreau, 
Dumouchel & Sallafranque-St-Louis, 2012). 

Το σχολείο ως οργανισμός που μαθαίνει, αντιμετωπίζει την ηγεσία του ως ένα συνολικό 

μοντέλο διεύθυνσης και διοίκησης (Θεοφιλίδης, 2012). Το διακύβευμα κάθε σχολικής μονάδας 

μάλιστα, είναι η αναγωγή της μάθησης σε μια διαδικασία συλλογική, οργανωτική, αποτελεσματική, 

που οδεύει στη σχολική βελτίωση (Κανατά, Δάρρα, Αλιβίζος & Κλαδάκη, 2017). 
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Με δεδομένο το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί/διδάσκοντες αποτελούν βασικό συστατικό μέρος 

του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, επηρεαζόμενοι από τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό σε 

επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη τους, 

στις επιγενόμενες συνεχείς μεταβολές στην εθνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθίσταται μια ουτοπική 

επιδίωξη. Η επισήμανση της αξιολόγησης και σχέση της με τη μάθηση, ως δικαίωμα και ανάγκη του 

αποτελεσματικού δασκάλου, καθιστά την παρούσα έρευνα αναγκαία στην προσπάθεια ανάδειξης της 
επαγγελματικής ικανότητας του Έλληνα εκπαιδευτικού (Στρίκας, 2014). 

Ο αξιολόγηση αντικατοπτρίζει και επηρεάζει τα αποτελέσματα της μάθησης, καθώς 

αξιολόγηση και μάθηση συνδέονται στενά με το μαθησιακό περιβάλλον (Baird, Andrich, 

Hopfenbeck & Stobart, 2017) καλύπτοντας και τους τρεις βασικούς τομείς μάθησης – γνωστικό, 

ψυχοκινητικό και συναισθηματικό – χωρίς όμως να είναι εφικτό να διακριθεί μια ξεκάθαρη σχέση 

στον συγκεκριμένο τομέα (Χατζηπαναγιώτου, 2001. Παπαδανιήλ & Καναδιάκη, 2020). Συνεπώς, το 

έμφυτο της μάθησης, η εσωτερική ανάγκη για εξέλιξη και αλλαγή, η σπουδαιότητα της 

αμφισβήτησης για την ατομική μάθηση και η επαγγελματική εξέλιξη και η αφοσίωση του ατόμου σε 

ό,τι δημιουργεί (Παπαδανιήλ & Καναδιάκη, 2020), αποτελούν συστατικά στοιχεία της αξιολόγησης 

για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ωστόσο, θέτονται και προβληματισμοί για το νέο ρόλο που 

καλούνται οι πρώτοι να διαδραματίσουν. 
Ως προς την αυτοαξιολόγηση, υποστηρίζεται από αρκετούς ερευνητές, πως συμβάλλει στη 

βελτίωση της επίδοσης  μαθητών  και εκπαιδευτικών, αποτελώντας τη βάση για τη δια βίου μάθηση, 

υπό την έννοια ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί γίνονται ισόβιοι αξιολογητές του εαυτού τους και των 

ενεργειών τους (McDonald & Boud, 2003). Μέσω της αυτοαξιολόγησης βελτιώνονται και 

εξελίσσονται ως αυτόνομες προσωπικότητες, προσαρμοζόμενοι στις καταιγιστικές αλλαγές του 

περιβάλλοντος. Ειδικότερα μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται και επαγγελματικά, 

αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας (Παπαδανιήλ & Καναδιάκη, 

2020) μέσω της επιμόρφωσης. 
Αν και ο εκπαιδευτικός στη χώρα μας αξιολογείται ανεπίσημα και καθημερινά, οι 

δρομολογημένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις απαιτούν υπευθυνότητα εκ μέρους του, στη 

διαμόρφωση των κριτηρίων και στην επιλογή των αξιολογητών. Επισημαίνεται ότι πολύ συχνά τα 

χαρακτηριστικά της μάθησης λαμβάνουν διαφορετική μορφή σε διαφορετικά πλαίσια και σε 

διαφορετικές συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου (Στρίκας, 2014). Ως εκ τούτου, εάν η 

αξιολόγηση πρόκειται να εξυπηρετήσει τους μαθησιακούς στόχους της εκπαίδευσης, τότε η σχέση 

μεταξύ της αξιολόγησης και της μάθησης θα πρέπει διερευνηθεί, λειτουργώντας επικουρικά στο 

σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην εφαρμογή μιας ενδεχόμενης αξιολόγησης. 

2. Κυρίως μέρος  

Η καθιέρωση αποτελεσματικών διαδικασιών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών διαθέτει πολλές 

και πολυεπίπεδες προκλήσεις, διότι ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να 

διασφαλίζει την ακρίβεια των αξιολογήσεων και να περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις των μέτρων 

που θα αξιολογηθούν. Ακόμη, πρέπει να είναι συνεπές με τους στόχους της ανάδρασης και 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες αυτών που θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα (εκπαιδευτικοί, 

διευθυντές, εκπαιδευτικές αρχές), διαθέτοντας παράλληλα πρακτική σκοπιμότητα (Looney, 2011). 

Στη βελτίωση της ποιότητας που παρέχεται στην εκπαίδευση, προκειμένου το σχολείο να μετατραπεί 

σε «κοινότητα μάθησης», συμβάλλουν θετικά και άλλες παράμετροι όπως η συνεργατικότητα, η 

διάθεση αλλά και η ικανότητα για συνεχή μάθηση, η προώθηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, 

καθώς και η υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων.  (Fullan & Hargreaves, 2012. Marsick, Watkins & 
Boswell, 2013). 

Αναφορικά με τη μάθηση, η αξιολόγηση θεωρείται κανονιστική με δεδομένο ότι προορίζεται 

να επηρεάσει το χαρακτηριστικό που αξιολογεί (Baird et al., 2017. Elwood & Murphy, 2015). 
Συνεπώς, μέσω της αξιολόγησης η εκπαιδευτική κοινότητα κατανοεί τα κριτήρια-κανόνες για την 
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απόδοση και την συσσώρευση της μάθησης (Wiliam, 2010). Έτσι, η αναπτυσσόμενη δύναμη των 

μεθόδων αξιολόγησης της γνώσης και της μάθησης, κάνουν δυνατή μια συσσωμάτωση της μάθησης 

και της ανάπτυξης (Della Sala & Anderson, 2012. Kotera & Sweet, 2019. Φακετοπούλου, 2020). Η 

λειτουργία του σχολείου ως οργανισμού που μαθαίνει, αναγκαστικά συνδέεται με τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό, την αυτοαξιολόγηση, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας (Harris 

& Jones, 2018) και τη βελτίωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Πασιάς & 

Καλοσπύρος, 2016). 
Ωστόσο, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού επιτεύγματος, είναι μια διαδικασία με πολλές 

προκλήσεις σε διάφορα επίπεδα. Ένα σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να διασφαλίζει την ακρίβεια 

των μετρήσεων, τις διεργασίες που προκαλούν το επίτευγμα και τη σχέση μεταξύ αυτού και των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα αποτελέσματα θα 

χρησιμοποιηθούν από τα ίδια τα άτομα/φορείς που θα πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου (Στρίκας, 2014). Συνεπώς, θέτεται εύλογα το ερώτημα αναφορικά με την 

ποσοτικοποίηση του εκπαιδευτικού επιτεύγματος (Michell, 2013). Τα μέχρι τώρα νομοθετικά 

πλαίσια για την αξιολόγηση, στηρίζονται στη λογική της διαμορφωτικής αξιολόγησης, με σκοπό την 

επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη στελεχών και εκπαιδευτικών, δομώντας ανάλογα τις 

παραμέτρους και τα κριτήρια-εργαλεία ανά περίπτωση αξιολογουμένου (Στρίκας, 2014). Η 

αξιολόγηση αυτή εμπεριέχει μη ποσοτικοποιήσιμα προσδιοριστικά στοιχεία, όπως οι φάσεις των 

συνεντεύξεων. Αντίστοιχα, ερευνητικές προσπάθειες σχετικές με τον εν λόγω επιστημονικό τομέα, 

συνήθως, περιλαμβάνουν μεταβλητές με στοιχεία που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν (π.χ μορφωτικό 

επίπεδο), σύμφωνα με τις επιταγές της εκπαιδευτικής έρευνας.  Συνεπώς, παραγκωνίζεται η 

διαχείριση ικανοτήτων-δεξιοτήτων (competence management) που σχετίζεται με τη διαχείριση της 

μάθησης ως το αποτέλεσμα της σύνδεσης προσωπικών χαρακτηριστικών, με διαρθρωτικούς (π.χ. 

υπάρχουσες υποδομές), πολιτιστικούς (π.χ., φύλο) και τεχνικούς παράγοντες (π.χ., πρακτικές της 

διοίκησης) σχετιζόμενους με την εργασία (VanSluijs & Kluytmans, 1996 οπ. αναφ. στο Gjoligaj, 

2014. Iles, 1993. Δημητρίου, 2019). 
Ταυτόχρονα, η έρευνα (π.χ Baird et al., 2017) αλλά και η νομοθεσία (Π.Δ. 152/2013) 

αναφέρουν τη μάθηση ως «θεμέλιο της αξιολόγησης», χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφές παράδειγμα 

για το πώς μπορεί να συμβεί αυτό, στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Goldstein, 
2017). Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί η αρνητική στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας 

απέναντι στον θεσμό της αξιολόγησης, λόγω έλλειψης κατανόησης της έννοιας, αφού κατά το 

παρελθόν στη χώρα μας η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου εφαρμόστηκε εσφαλμένα, 

αφορώντας ξεκάθαρα την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (Στρίκας, 2014). Παρελθοντικά,  

θεωρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικές αξιολογήσεις δεν οδηγούν σε εκπαιδευτικές στρατηγικές μάθησης 

και διδασκαλίας, που προωθούν τα γνωστικά γνωρίσματα τα οποία σχεδιάστηκαν για να εκτιμήσουν. 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Λαμβάνοντας υπόψη των ανωτέρω θεωρητικό υπόβαθρο, η παρούσα έρευνα στόχευσε στη 

διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών, αναφορικά με την αποδοχή της 

αξιολόγησης ως ανατροφοδοτικής λειτουργίας ποιοτικής αναβάθμισης της διδασκαλίας και της 

μάθησης. Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας αποτελείτο από 130 εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (5 από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας). Το δε ερωτηματολόγιο (Στρίκας, 2014) που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, διέθετε 16 συνολικά ερωτήσεις, στις οποίες οι ερωτώμενοι 

κλήθηκαν να απαντήσουν, ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με την ερώτηση. 
Για την ανάλυση και την περιγραφή των ερωτήσεων με κλίμακα, πραγματοποιήθηκε 

περιγραφική στατιστική με τη χρήση πινάκων κατανομής συχνοτήτων.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Κάτωθι, παρουσιάζονται διεξοδικά τα πορίσματα της έρευνας και με τη χρήση γραφημάτων. 
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Σύμφωνα με την έρευνα, η άποψη των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση παρουσιάζεται 

αρνητική, με τρόπο πάγιο, όπως δεικνύεται και στο γράφημα 1. Συνοπτικά, σχεδόν τα τρία τέταρτα 

του δείγματος φαίνεται πως διαφωνούν (49 συμμετέχοντες), διαφωνούν απόλυτα (11 συμμετέχοντες) 

ή δεν εκφράζουν καμία άποψη σχετικά με τη δήλωση (απάντηση ούτε συμφωνώ-ούτε διαφωνώ, 37 

συμμετέχοντες). Το γεγονός υποδεικνύει ότι η διαμόρφωση της μάθησης γενικότερα δεν εξαρτάται 

αποκλειστικά από τον θεσμό της αξιολόγησης. 

 
Γράφημα 4- Η έλλειψη αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου επηρεάζει αρνητικά τη μάθηση 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του θεσμού, η αξιολόγηση δεν έχει ελεγκτικό χαρακτήρα, αλλά 

αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς 

τη δυνατότητα να συνειδητοποιούν με συγκεκριμένο τρόπο τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας ενός 

μανθάνοντα οργανισμού. Αν εξαιρέσουμε τον έναν εκπαιδευτικό που συμφωνεί απόλυτα, οι 

τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών μοιράζονται σχετικά ομοιόμορφα στις υπόλοιπες κατηγορίες.  Πιο 

συγκεκριμένα, 50 εκπαιδευτικοί συμφωνούν (ποσοστό 39%), 33 εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται 

στη δήλωση (ποσοστό 26%), 30 εκπαιδευτικοί διαφωνούν (ποσοστό 23%), ενώ 16 εκπαιδευτικοί 

διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 11%) με την ερώτηση η οποία αναφερόταν στο αν αξιολόγηση 
δημιουργεί προϋποθέσεις για τη δημιουργία οργανισμών μάθησης (γράφημα 2). 

 

 
Γράφημα 5- Η αξιολόγηση δημιουργεί προϋποθέσεις για τη δημιουργία οργανισμών μάθησης 
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Σημαντικά για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου θεωρούνται τα αξιόπιστα 

αντικείμενα αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας σε τέσσερις προτάσεις, οι οποίες αφορούν στα αντικείμενα της αξιολόγησης και 

περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος (δομές, υπηρεσίες, χρηματοδότηση 

κ.λπ), την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, τη βελτίωση, την ενίσχυση και την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το σημαντικότερο κριτήριο αποτελεί η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος (δομές, υπηρεσίες, υποδομές, χρηματοδότηση, προγράμματα σπουδών, 

βιβλία, επιμόρφωση κ.λπ), ενώ ακολουθεί η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης. Όπως 

διαπιστώνεται και από τα δεδομένα του γραφήματος 3, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν απτά και 

μετρήσιμα αποτελέσματα από μια αξιολογική διαδικασία. 
Πιο συγκεκριμένα, όπως διαπιστώνεται αναφορικά με τις 2 δημοφιλέστερες απαντήσεις, το 

δημοφιλέστερο αντικείμενο της αξιολόγησης (κατά το δείγμα), είναι η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στο μεγαλύτερο 

ποσοστό ότι συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα (ποσοστό 90%).  Μόλις 6 άτομα δήλωσαν τον 

οποιοδήποτε βαθμό διαφωνίας τους (ποσοστό 5%). Το δεύτερο δημοφιλέστερο αντικείμενο αποτελεί 

η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης. Τα υποκείμενα του δείγματος απάντησαν σε ποσοστό 

89% ότι συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα, ενώ μόλις 8 άτομα διαφώνησαν (ποσοστό 5%).  
 

 
Γράφημα 6-Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση τις 2 πρώτες απαντήσεις σε προτίμηση απαντήσεις τους αναφορικά με τα 

αντικείμενα της αξιολόγησης 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως αναφορικά με τις 2 εναπομείνασες επιλογές (τη βελτίωση, την 

ενίσχυση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη μισθολογική εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών), το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος συμφωνεί πως το επικείμενο σύστημα 

αξιολόγησης θα πρέπει να συνδέεται με τη βελτίωση, την ενίσχυση και την επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών γενικότερα. Έτσι, 14 ερωτηθέντες συμφώνησαν απόλυτα με την πρόταση, 76 

συμφώνησαν (ποσοστό 59%), 17 δεν διαφώνησαν ούτε συμφώνησαν, 18 διαφώνησαν, ενώ 5 

διαφώνησαν απόλυτα με τη δήλωση. 
Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν μοιάζουν αδιάφοροι ως προς τις επιπτώσεις της 

αξιολόγησης στην μισθολογική εξέλιξή τους, καθώς 82 εκπαιδευτικοί διαφώνησαν με τη δήλωση ότι 

η αξιολόγηση θα πρέπει να συνδέεται με τη μισθολογική τους εξέλιξη. Κατά κανόνα τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για να δίνεται bonus μισθολογικό ή να ενισχύεται 

η επαγγελματική ανέλιξη, ως επιβράβευση σε όσους εκπαιδευτικούς «προάγονται».  
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3. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επηρεάζει τη μάθηση μέσω της 

διδακτικής πράξης. Ωστόσο, η σύνδεση μεταξύ των δυο εννοιών δεν είναι άμεση, καθώς μεσολαβούν 

δομές, υπηρεσίες, υποδομές, καθώς και ο εκάστοτε σχεδιασμός πολιτικής της εκπαίδευσης (Bieber 

& Martens, 2011), με αποτέλεσμα η αξιολόγηση συχνά να υποκινείται από τεχνικές παραμέτρους και 

όχι από τον ενδεχόμενο αντίκτυπο του καθεστώτος στη μάθηση (Pellegrino, Chudowsky & Glaser, 

2001). Η χρήση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης που δημιουργήθηκε για σκοπούς λογοδοσίας, έχει 

δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ του τι αξιολογείται και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται 

τα δεδομένα. 
Οι υπεύθυνοι χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής που λαμβάνουν αποφάσεις βάσει των 

δεδομένων της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, σπάνια κατανοούν τις 

επιπτώσεις της αξιολόγησης στη μάθηση, μολονότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί 

δραστηριότητα καθορισμού στόχων, με μεγάλο αντίκτυπο στο περιεχόμενο και στο στυλ της 

μάθησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση διαθέτει παρακινητικό χαρακτήρα και εν γένει 

θετικά αποτελέσματα (Baird et al., 2017). Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί στόχοι πρέπει να έχουν 

προτεραιότητα έναντι των μετρήσιμων στοιχείων της αξιολόγησης, με μεγαλύτερη έμφαση στο 

περιεχόμενο και στο στυλ των αξιολογήσεων.  
Τέλος, υποστηρίζεται ότι απαιτείται πιο ανοιχτή και συστηματική ανάλυση δεδομένων για να 

κατανοηθεί καλύτερα και πληρέστερα η σχέση μεταξύ αξιολόγησης και μάθησης. Αυτή η γνώση 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει τη σχέση μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, οι αξιολογήσεις 

πρέπει να βρίθουν εγκυρότητας, εκπαιδευτικών και μαθησιακών στρατηγικών που καλλιεργούν τα 

χαρακτηριστικά που σχεδιάστηκαν για να αξιολογήσουν (Frederiksen & Collins, 1989). 
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Περίληψη  

Αναντίλεκτα, το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί έναν βασικό παράγοντα για την προώθηση της 

συμμετοχής και την δημιουργία των προϋποθέσεων ισότιμης ένταξης του ατόμου στην κοινωνία. Η 

δόμηση δικτύων, που αποτελεί μια από τις κυρίαρχες απολήξεις της ανάπτυξης του κοινωνικού 

κεφαλαίου, συνιστά μια βασική διαδικασία ενεργοποίησης του πολίτη και προώθησης της αίσθησης 

του ανήκειν στην κοινωνία. Η εμπέδωση του κοινωνικού κεφαλαίου όμως δεν συνιστά μια 

μονοδιάστατη διαδικασία αλλά μια διάδραση ανάμεσα στους διαφορετικούς παράγοντες που το 

συνθέτουν στο πλαίσιο της μετα-λειτουργιστικής διαδικασίας της πολιτικής και συνεπώς ενέχει την 

ταυτόχρονη ανάδραση τόσο σε bottom-up όσο και σε top-down επίπεδο. Σε μια τέτοια διαδικασία, η 

εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια κυρίαρχη μέθοδο ανάδειξης του κοινωνικού κεφαλαίου 

προς όφελος αξιών όπως η κοινωνική συνοχή και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η 

μελέτη του συγκεκριμένου υποδείγματος στις Σκανδιναβικές χώρες αποτελεί ένα παράδειγμα που 

χρήζει ανάλυσης. 
 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό κεφάλαιο, κοινωνική επένδυση, κοινωνικό κράτος, εκπαίδευση, 

Σκανδιναβία 

1. Εισαγωγή 

Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου παρουσιάστηκε και καθιερώθηκε στις κοινωνικές 

επιστήμες από τους Pierre Bourdieu, James Coleman και Robert Putnam. Κατά τον Bourdieu, το 

κοινωνικό κεφάλαιο είναι «το σύνολο των υπαρκτών ή δυνητικών πόρων που συνδέονται με την 

κατοχή ενός ανθεκτικού δικτύου περισσότερο ή λιγότερο θεσμοποιημένων σχέσεων αμοιβαίας 

γνωριμίας και αναγνώρισης» (Bourdieu, 1986: 241). Για τον Coleman το κοινωνικό κεφάλαιο είναι 

ένα σύνολο κανόνων και προσδοκιών που υποβοηθούν την οικονομική δραστηριότητα. Το κοινωνικό 

κεφάλαιο αντανακλά και το οικονομικό κεφάλαιο, καθώς ομάδες που έχουν επωφεληθεί από το 

πρώτο αναμένεται να σωρεύσουν καρπούς και από το δεύτερο (Coleman, 1988). Έτσι, γίνεται 

κατανοητό πως το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί έναν πρόσθετο πόρο για τα άτομα και έχει αφετηρία 

τα δίκτυα που αναπτύσσονται από αυτά. Επιπλέον, ο Robert Putman, που έκανε δημοφιλή τη θεωρία, 

εξετάζει το κοινωνικό κεφάλαιο ως το σύνολο της εμπιστοσύνης, των κανόνων και των κοινωνικών 

δικτύων που διευκολύνουν το συντονισμό και τη συνεργασία της κοινωνίας, βελτιώνοντας την 

αποδοτικότητα της και την υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων (Putnam, 1993).  
Έχοντας υπόψη όλες τις παραπάνω προσεγγίσεις ως προς την έννοια του κοινωνικού 

κεφαλαίου, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το βέλτιστο παράδειγμα προαγωγής του εντοπίζεται στις 

Σκανδιναβικές χώρες. Η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου σε αυτές βρίσκεται σε πολύ 

υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και οι θετικές επιδράσεις στην 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

493 

εκπαίδευση είναι ευδιάκριτες. Τα επίπεδα πρόσβασης στην εκπαίδευση καθώς και απόδοσης των 

μαθητών, είναι ιδιαιτέρως υψηλά στις συγκεκριμένες χώρες. Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί μέρος 

αυτού του επιτεύγματος καθόσον συμβάλλει στην εκπαιδευτική αναβάθμιση ενώ ταυτόχρονα 

ανατροφοδοτείται και αναπτύσσεται περισσότερο μέσω αυτής. 

2. Ιδεολογικές κατευθύνσεις στη θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου 

2.1. Ο ρόλος της Κοινωνικής Επένδυσης στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και 
συνακόλουθα στην καλλιέργεια του κοινωνικού κεφαλαίου 

Το κοινωνικό κεφάλαιο δεν μπορεί να καταστεί πραγματικότητα αν ελλείπει μια γενικότερη 
στρατηγική κοινωνικής επένδυσης. Η προσέγγιση για την κοινωνική επένδυση περιλαμβάνει έναν 

διττό σκοπό. Από την μία πλευρά, τον εκμοντερνισμό του κοινωνικού κράτους ώστε να είναι ικανό 

να αντιμετωπίζει τα νέα κοινωνικά προβλήματα και να διασφαλίζει την οικονομική και πολιτική 

βιωσιμότητά του και από την άλλη, την διατήρηση και ανάπτυξη μιας περιεκτικής οικονομίας που 

βασίζεται στη γνώση. Η κοινωνική επένδυση στοχεύει στην αντιμετώπιση των θεμελίων των 

κοινωνικών προβλημάτων έχοντας ως βάση την έννοια του ανθρωπισμού αλλά και της προστασίας 

του περιβάλλοντος, καθώς και της επίτευξης οικονομικής βιωσιμότητας. Μια βασική συνισταμένη 

της κοινωνικής επένδυσης είναι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η οποία επιτρέπει την 

δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Συνεπώς, οι οικονομικοί στόχοι, μέσα 

από μια στρατηγική της κοινωνικής επένδυσης πρέπει να οδηγούν στην επιστροφή στην κοινωνία 

των ωφελειών της οικονομικής ανάπτυξης.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της κοινωνικής επένδυσης έχει ταυτιστεί σε ένα επίπεδο 

με την υιοθέτηση των αναφερόμενων ως ενεργητικών πολιτικών. Αυτή η θεώρηση βασίστηκε στην 

υπόθεση ότι πρέπει να υπάρξει μια εναλλακτική για την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών 

προβλημάτων ανάμεσα στο παθητικό κοινωνικό κράτος και τη νεοφιλελεύθερη περιορισμένη 

κοινωνική πρόνοια. Ο Giddens (1998) προσπάθησε να εκφράσει αυτή την στόχευση μέσω του 

«Τρίτου Δρόμου» και o Esping Andersen κ.ά. (Esping Andersen et al, 2002) μέσω του «Νέου 

Κοινωνικού Κράτους». Για τον Giddens η σύνδεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αποτελεί την 

βασική συνισταμένη για τη δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου κοινωνικής ευημερίας. Η 

συγκεκριμένη οπτική όμως μπορεί να επιδεχθεί κριτική, καθώς εμπερικλείει χαρακτηριστικά που 

στην πραγματικότητα δεν επιτρέπουν την πλήρη απόδοση των εννοιών της κοινωνικής αλληλεγγύης 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης, που αποτελούν θεμελιώδεις έννοιες του κοινωνικού κράτους. 

Εντούτοις, ο Esping Andersen προχωράει ένα βήμα παρακάτω, καθώς δεν θεωρεί την κοινωνική 

επένδυση ως υποκατάστατο της κοινωνικής προστασίας. Αντιθέτως, πιστεύει ότι το σύστημα 

κοινωνικής προστασίας πρέπει να διατηρηθεί από κοινού με την εισαγωγή μέτρων προς την 

κατεύθυνση της κοινωνικής επένδυσης. Με γνώμονα αυτή την θέση, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 

ότι η κοινωνική επένδυση αποτελεί ένα πλαίσιο μέτρων πολιτικής με σκοπό την ενεργοποίηση των 

προοπτικών ανάπτυξης της παραγωγής μέσω της ταυτόχρονης προστασίας από τους νεοπαγείς 

κοινωνικούς κινδύνους και της προετοιμασίας του κοινωνικού (πολίτες, οικογένειες, οργανισμοί, 

κοινωνικοί εταίροι) για την αντιμετώπισή τους. Δεν συνιστά απλή επιδιόρθωση των προβλημάτων 

με top-down μέτρα αλλά απόδοση προοπτικής για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους ώστε να 

μην προλάβουν να προκύψουν, μέσω της συμμετοχής bottom-up και της κοινωνίας των πολιτών, ήτοι 

του κοινωνικού κεφαλαίου.  
Η τάση που περιγράφηκε, πρακτικά εμπερικλείει έναν αναπροσδιορισμό της έννοιας της 

κοινωνικής δικαιοσύνης που περνά από τον στόχο της μείωσης των εισοδηματικών ανισοτήτων στην 

παροχή στήριξης με βάση τις ατομικές ανάγκες, στον δρόμο για την επίτευξη ευημερίας (Sabel et al. 

2010). Η επιτυχία αυτής της θεώρησης έχει επιδεχθεί κριτική, ειδικότερα μετά την αύξηση των 

κοινωνικών προβλημάτων λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Ένα από τα βασικά ζητήματα 

είναι η επισφαλής εργασία που προωθείται περαιτέρω μέσω των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. 

Αυτές περιλαμβάνουν μεταβατικές περιόδους κατάρτισης και μαθητείας και παρέχουν ελάχιστα από 
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πλευράς κοινωνικής ασφάλισης. Η κριτική που ασκείται σε αυτές τις πολιτικές εστιάζεται στην μη 

πραγματοποίηση των στόχων της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ευημερίας όλων των πολιτών, 

καθώς προωθούν διακρίσεις ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα και η απασχόληση δεν 

ανταποκρίνεται στην στόχευση της πραγματικής ανεξαρτησίας του ατόμου (Beraud, Eydoux, 2011; 
Cantillon, 2011; Graziano, 2011).  

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος που εφαρμόζεται η κοινωνική πολιτική από τα κοινωνικά κράτη, 

όπως αναφέρουν οι Heclo (1974), Stiller (2010) και Hemerijck (2013), αποτελεί ένα πολιτικό 

φαινόμενο μεταξύ των επιμέρους δρώντων για την παραγωγή πολιτικής. Υπό αυτή την έννοια, η 

δημιουργία αποτελεσματικών, δημοκρατικά νομιμοποιημένων θεσμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, που θα προωθούν την αλλαγή προς όφελος της καθολικής ευημερίας, αποτελεί βασική 

προϋπόθεση τόσο για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων όσο και για την ευρωπαϊκή πολιτική 

εμβάθυνση, καθώς με αυτό τον τρόπο δύναται να διατηρήσει το περιεχόμενο της διαφωτιστικής 

σκέψης που αναδεικνύει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου-πολίτη σε βασική προϋπόθεση για το 

κράτος.      

2.2. Εκπαίδευση και κοινωνικό κεφάλαιο 

Η εκπαίδευση αποτελεί τον αναγκαίο όρο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, ήτοι 

των γνώσεων και των δεξιοτήτων και της συνεχόμενης εξέλιξής τους. Παράλληλα όμως με το 

ανθώπινο κεφάλαιο αναπτύσσεται το κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τις διαστάσεις που 

συνδιαμορφώνουν τις σχέσεις των πολιτών, αναπτύσσουν τα κοινωνικά δίκτυα, προάγουν τη 

συνεργασία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις αρμονικής συμβίωσης και προσφοράς στο κοινωνικό 

σύνολο, απολήγοντας στην ουσία στη διαμόρφωση συνθηκών βελτίωσης της διαβίωσης.  
Συνεπώς, οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις επιμέρους ομάδες, δομούν το 

κοινωνικό κεφάλαιο. Είναι γεγονός ότι αυτοί οι κανόνες και οι σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών 
δικτύων ενισχύουν την εμπιστοσύνη, την αμοιβαιότητα και τη συνεργασία, διαμεσολαβώντας 

ανάμεσα στη συλλογική δράση στις εκάστοτε ομάδες και στις συνέπειες που προκαλεί, οι οποίες 

τείνουν προς το κοινό όφελος (Kilpatrick, Field, Falk, 2003; Putnam, 2000). Έτσι, η ανάπτυξη του 

κοινωνικού κεφαλαίου μειώνει τις πιθανότητες συγκρούσεων και κρίσεων, καθώς η ανταλλαγή 

δεξιοτήτων, η συνεργασία μέσω των δικτύων και η διάχυση των γνώσεων και της καινοτομίας μέσω 

αυτών δημιουργεί προϋποθέσεις αμοιβαίου σεβασμού και αρμονικής συνύπαρξης.  
Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου 

από διαφορετικές κοινότητες δεν συνεισφέρει μόνο στη συνεργασία μεταξύ των επιμέρους ομάδων 

εντός των κοινοτήτων αλλά προσφέρει θετικά αποτελέσματα και στην ανάπτυξη σχέσεων και 

συνεργασιών με το εξωτερικό περιβάλλον (Fukuyama, 2001). Αυτού του είδους η διάδραση όμως 

δύναται να επιτευχθεί μόνο αν εντός κάθε κοινότητας αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις για την 

κοινωνική συνοχή, καθώς η περίπτωση φαινομένων αποκλεισμού μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις με 

παράγοντες εκτός κοινότητας.   
Η συζήτηση για το κοινωνικό κεφάλαιο αναπτύσσεται και στον τομέα της εκπαίδευσης 

(Baron, Field, Schuller, 2000; Πανιτσίδου, 2013), καθώς δεν αποτελεί μια στείρα top-down 
διαδικασία ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά προάγει μέσω και των νέων μορφών μάθησης 

(όπως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, οι εμπειρικές δραστηριότητες κτλ), την bottom-up ανάπτυξη 

της γνώσης, μέσω της καλλιέργειας των αισθημάτων της αμοιβαιότητας, του σεβασμού και της 

εμπιστοσύνης. 
Η αντιλήψεις ως προς τον ρόλο της εκπαίδευσης ποικίλουν, καθώς από την μια πλευρά 

επικρατεί η προσέγγιση ότι η εκπαίδευση εστιάζει στην ανάπτυξη του ατομικού οφέλους, συνεπώς 

αποτελεί αποτέλεσμα και όχι αιτία της ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου (Coleman, 1988), ενώ 

από την άλλη, γίνεται αντιληπτή ως μια ανεξάρητη μεταβλητή στην εμπέδωση του συλλογικού 

οφέλους από την ανάπτυξη ενός συνεκτικού κοινωνικού κεφαλαίου (Putnam, 2000). Ως εκ τούτου, 

η δεύτερη προσέγγιση με κύριο εκφραστή τον Putnam, αναδεικνύει την εκπαίδευση ως κύρια και 

βασική αιτία για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου που απολήγει, ανατροφοδοτικά, σε ακόμα 
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μεγαλύτερη βελτίωση της ένταξης σε αυτή, από τη στιγμή που το κοινωνικό κεφάλαιο ανθεί. Αυτό 

συμβαίνει καθότι πιστεύεται ότι μέσω της εκπαίδευσης προωθείται η συμμετοχή μέσω 

δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου, αναπτύσσεται ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των 

επιμέρους ατόμων. Αυτή η εμπιστοσύνη όμως δεν παραμένει δέσμια στον πυρήνα της συγκεκριμένης 

ομάδας αλλά διαχέεται στις σχέσεις με τα υπόλοιπα άτομα και ομάδες αναπτύσσοντας ταυτόχρονα 

και άλλες βασικές έννοιες όπως η ανεκτικότητα, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και 

συνακόλουθα, η κοινωνική συνοχή.  
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, 

στην ουσία κατευθύνεται προς τους στόχους της επίτευξης της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας 

με την μορφή της ισοτιμίας και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα 

ενισχύει τις προοπτικές δόμησης κοινωνικού κεφαλαίου. Συνεπώς, αποτελεί βασικό συστατικό της 

συμμετοχικής δημοκρατίας. 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, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ενσωμάτωσης για όλους, με όρους 

αναδιανομής, για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου 

και συνακόλουθα της πολιτειότητας.   
 

 
 

Σχήμα 1: Διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου 

3. Το Σκανδιναβικό παράδειγμα 

Η έννοια της κοινωνικής επένδυσης έχει καλύτερα εφαρμοστεί στα Σκανδιναβικά κοινωνικά 

κράτη, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της καθολικότητας του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας 

και της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών, ευθέως ανταποκρινόμενων στις υπάρχουσες ανάγκες. 

Στις περιπτώσεις λοιπόν που εφαρμόστηκε αυτή η έννοια (συνδυάζοντας κοινωνική πρόνοια και 
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«επένδυση» στο κοινωνικό κεφάλαιο), εμφανίζονται υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής (Lundvall, 

Lorenz, 2012; Nelson, Stephens, 2012; Schraad-Tischer, Schiller, 2016). Συγκεκριμένα, η 

«επένδυση» στο κοινωνικό κεφάλαιο συνιστά μια ευρύτερη στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει μέτρα 

για την δια βίου ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, την ταυτόχρονη διατήρηση ενός οικονομικά 

βιώσιμου συστήματος κοινωνικής προστασίας και την ενθάρρυνση της λειτουργίας των θεσμών της 

κοινωνίας των πολιτών. Η μέθοδος για την επίτευξη των στόχων αυτών συνίσταται στην 

επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους ώστε να αντικατασταθούν τα παθητικά μέτρα με 

επωφελείς παραγωγικά επενδύσεις στις ικανότητες και δεξιότητες (τυπικές και μη τυπικές) του 

παρόντος και του μελλοντικού εργατικού δυναμικού (Bengtsson et al 2017; Hemerjick, 2011; Kvist, 

2015; Morel et al 2012; Streeck, Mertens, 2013), χωρίς ταυτόχρονα να αποδομηθεί το πλαίσιο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους που εγγυάται την απελευθέρωση από τους άμεσους 

κοινωνικούς κινδύνους (Heidenreich, Aurich-Beerheide, 2014), ήτοι της top-down διαδικασίας. 
Οι παραπάνω διαπιστώσεις αναδεικνύουν την σημασία της επένδυσης στην υποστήριξη των 

μαθητών ώστε να ενταχθούν αποτελεσματικά στο εκπαιδευτικό σύστημα και μέσω αυτού, στην ίδια 

την κοινωνία. Η συγκεκριμένη είναι μια ανατροφοδοτούμενη και διττής κατεύθυνσης διαδικασία 

(top-down και bottom-up). Το βασικό στοιχείο που φαίνεται ότι εμβαθύνει την bottom-up 
εκπαιδευτική διαδικασία στις Σκανδιναβικές χώρες είναι το γεγονός ότι εφαρμόζεται ένα ολιστικό 

πλαίσιο τόσο γλωσσικής ανάπτυξης και σεβασμού της διαφορετικότητας όσο και καθολικής 

προσέγγισης του μαθητή (European Commission/EACEA/Eurydice, 2019), γεγονός που προάγει τη 

συνεργασία, την ανεκτικότητα, τη συμμετοχή και το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινωνία, το οποίο 

αποτελεί απαραίτητο όρο για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού κεφαλαίου.  
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι χώρες όπως η Φινλανδία και η Σουηδία, 

εφαρμόζουν και τις δύο κατευθύνσεις, με θετικά αποτελέσματα με όρους ενσωμάτωσης, κοινωνικής 

επένδυσης και δυνατοτήτων άνθισης ενός κοινωνικού κεφαλαίου. Στις χώρες αυτές το αναλυτικό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει την γλώσσα της χώρας ως δεύτερη γλώσσα ενώ την ίδια στιγμή 

διδάσκονται και την μητρική τους γλώσσα όσοι μαθητές προέρχονται από άλλες χώρες. Επί 

παραδείγματι, στην Σουηδία η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας αποτελεί μια ολοκληρωμένη 

διαδικασία για έναν μετανάστη που εντάσσεται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στη Φινλανδία η 

συγκεκριμένη κατεύθυνση πραγματοποιείται μέσω ενός προγράμματος που προάγει την 

πολυγλωσσία για όλους τους μαθητές. Ταυτόχρονα, η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας στους 

εκπαιδευτικούς οργανώνεται από τις τοπικές δημόσιες αρχές.  
Επιπροσθέτως, η διαπολιτισμική και συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι βασική σε αυτές τις 

χώρες και επιπλέον οι δαπάνες κατευθύνονται προς την οργάνωση και ανάπτυξη της πολιτιστικής 

διαφοράς αλλά και της συμπερίληψης. Ταυτόχρονα, εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές και ως 
προς την ολιστική προσέγγιση του μαθητή, ήτοι την επίτευξη όχι μόνο των μαθησιακών στόχων αλλά 

και των κοινωνικών και συναισθηματικών, μέσω προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που 

ικανοποιεί τις ανάγκες των παιδιών. Συγκεκριμένα, βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη κοινωνικών 

και συναισθηματικών ικανοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση δίδεται και στην ανάπτυξη των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται τόσο οι τυπικές όσο και οι μη τυπικές δεξιότητες των μαθητών 

ενώ ταυτόχρονα, μέσω του συβασμού της διαφορετικότητας και της ιδιαιτερότητας, προάγεται το 

αίσθημα του ανήκειν σε ένα όλον και η θέληση για προσφορά μέσω της κοινωνίας των πολιτών. 

4. Συμπεράσματα 

Η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου δεν συνιστά ένα εύκολο εγχείρημα καθότι αποτελεί 

ένα πολυδιάστατο ζήτημα με προεκτάσεις σε διαφορετικούς τομείς. Η εκπαίδευση όμως αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την εμπέδωση μιας τέτοιας κουλτούρας. Όπως αναφέρθηκε διεξοδικά, η 

«επένδυση» στο κοινωνικό κεφάλαιο είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται 

μονοδιάστατα από top-down μέτρα, καθώς η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου είναι κατά κύριο 

λόγο μια bottom-up διαδικασία. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω τόσο των βασικών κατευθυντήριων 
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γραμμών που θέτονται «από τα πάνω», οι οποίες όμως χαρακτηρίζονται από την έμφαση που δίνουν 

στην ενεργοποίηση του πολίτη, όσο και μέσω της υιοθέτησης εκπαιδευτικών μεθόδων που προάγουν 

τη συμμετοχή και τη βιωματική-εμπειρική μάθηση, η οποία αναπτύσσει τα αισθήματα της 

ανεκτικότητας, της συμπερίληψης και της αμοιβαιότητας.  
Συνεπώς, τα Σκανδιναβικά κράτη αποτελούν ένα θετικό παράδειγμα καθώς το κοινωνικό τους 

κεφάλαιο αναπτύσσεται γραμμικά με την αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό γίνεται 

ευδιάκριτο καθότι διαφαίνεται ότι, με όρους ένταξης και με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν 

παραπάνω, τα Σκανδιναβικά κράτη εμφανίζουν αποτελεσματικότερη ένταξη στην εκπαίδευση 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2019), άρα και χαμηλότερα ποσοστά πρόωρης 

αποχώρησης από αυτή, καλύτερα επίπεδα μάθησης και υψηλό αίσθημα του ανήκειν που 

συνακόλουθα οδηγεί στην ανάπτυξη μιας δραστήριας και συνεκτικής κοινωνίας των πολιτών. Είναι 

γεγονός ότι όσο πιο αναπτυγμένα είναι τα επίπεδα της κοινωνικής συμμετοχής τόσο λιγότερα 

προβλήματα πρόωρης αποχώρησης από την εκπαίδευση (Frostad, Pijl, Mjaavatn, 2015) εμφανίζονται 

και τόσο περισσότερο ευνοείται η κοινωνική συμμετοχή, η αμοιβαιότητα και η συλλογική δράση.  
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Προγράμματα Σπουδών,  
υποστηρικτικά και διδακτικά υλικά 

ΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΒΗΜΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Ηλία Ελένη 
Διδάκτορας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ε.Κ.Π.Α. 

 

Περίληψη  

Η ενασχόληση των μαθητών με τη δημιουργική γραφή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση, προσφέρει  βιώματα δημιουργικότητας, που προκαλούν απόλαυση 

και ικανοποίηση και  οδηγούν στην παραγωγή κειμένων υψηλών προδιαγραφών. Ένα από τα 

προσφορότερα κίνητρα για την καθολική όσο και ποιοτική συμμετοχή των μαθητών στη 

συγκεκριμένη διαδικασία, είναι η ανάδειξη του συνόλου των παραγόμενων παιδικών κειμένων. Αυτή 

καθίσταται καθόλα εφικτή κυρίως μέσα από την αξιοποίηση των ιστολογίων  του Πανελλήνιου 

Σχολικού Δικτύου, η οποία συνιστά επιλογή οικολογική και ταυτόχρονα οικονομική. Στην εργασία 

γίνεται ενδεικτική αναφορά σε δύο περιπτώσεις ιστολογίων, στα οποία έχουν αναρτηθεί πλήθος 

μαθητικών κειμένων.  Τα δημοσιευμένα στα ιστολόγια παιδικά κείμενα αποδεικνύουν τη 

δημιουργικότητα, τον ενθουσιασμό και την απόλαυση των μαθητών που τα παρήγαγαν. Η 

χρησιμότητα των ιστολογίων ως βήματος δημιουργικής γραφής αφορά ολόκληρη την εκπαιδευτική 

κοινότητα και το κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών που θα αισιοδοξεί και θα εμπνέεται από τα 

μαθητικά επιτεύγματα στον τομέα της δημιουργικής γραφής. 
  
Λέξεις κλειδιά: δημιουργική γραφή, ιστολόγια, μαθητές. 

1. Εισαγωγή 

 Όταν κάποιος εκφράζει με τρόπο ενεργητικό τις συναισθηματικές και πνευματικές 

δυνατότητές του, οδηγείται στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του, από την οποία προκύπτει η 

ευτυχία του (Φρομ, 1971). Η κατάκτηση της ευτυχίας, που συνδέεται κυρίως με τη σοφία, ορίζεται 

ως ο απώτατος σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης (Αριστοτέλης, χ.χ.). Στην περίπτωση των μαθητών, 

η εμπειρία της δημιουργικότητας εξασφαλίζει την απόλαυση, οπότε συντελεί στην ευτυχία τους κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Η λογοτεχνία συνιστά την πλέον χαρακτηριστική περίπτωση όπου εκδηλώνεται η 

δημιουργικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης (Κωτόπουλος, 2012). Οι διδακτικές παρεμβάσεις 

παραγωγής από μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπου αφηγηματικού λόγου υψηλών 

προδιαγραφών, που προτείνονται στην παρούσα εργασία, βασίζονται στις θεωρίες από το χώρο της 

αφηγηματολογίας και της κειμενογλωσσολογίας, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της παιδικής 

ηλικίας, τα οποία παρουσιάζει η αναπτυξιακή ψυχολογία.  ` 
Προκειμένου οι μαθητές να συμμετέχουν καθολικά και πρόθυμα σε σχετικές δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής, προτείνεται ως αποτελεσματικότερο κίνητρο η αξιοποίηση και ανάδειξη των 

μαθητικών κειμένων (Ηλία και Ματσαγγούρας, 2006). Εδώ παρουσιάζεται  η πρόταση να 

δημοσιεύονται στα ιστολόγια του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) τα παραγόμενα στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων κείμενα, ως ένας από τους προσφορότερους τρόπους 

ανάδειξής τους. Γίνεται αναφορά σε δύο ιστολόγια, όπου περιλαμβάνονται ομαδικά και ατομικά 
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αφηγηματικά κείμενα που παρήγαγαν μαθητές και μαθήτριες που φοίτησαν κατά την τελευταία 

δεκαετία σε διαφορετικά τμήματα ελληνικών δημοσίων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. 
Τα ιστολόγια του Π.Σ.Δ. προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες για ουσιαστική προσωπική 

έκφραση και επικοινωνία. Η συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών της αποτελεσματικότητας 

των συγκεκριμένων ιστολογίων ως βήματος δημιουργικής γραφής, ενισχύει τη διάθεση  να επιθυμούν 

και να επιδιώκουν τη συνεχή ενασχόληση με σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ποιότητα των 

παιδικών κειμένων βελτιώνεται σταδιακά, ως συνέπεια της επαναλαμβανόμενης συμμετοχής των 

μαθητών σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Η εν λόγω εμπειρία συμβάλλει στον εθισμό τους 

στην απόλαυση που προσφέρει η δημιουργική γραφή και η δημιουργική έκφραση γενικότερα και 

καλλιεργεί τη διάθεσή τους να καταγράφουν και να δημοσιοποιούν το περιεχόμενο της δημιουργικής 

σκέψης τους.   

2. Εστιάζοντας σε δύο ιστολόγια του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

 Τα ιστολόγια που έχουν δημιουργηθεί στο Π. Σ. Δ. από σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές,  

ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες ενώ έχουν συσταθεί από τα μέλη του δικτύου και εκατοντάδες ομάδες. 

Η  ένταξη σε ομάδες, προσφέρει στα μέλη τους τη δυνατότητα να ενημερώνουν και να 

ενημερώνονται ανελλιπώς για τις νέες αναρτήσεις και εκδηλώσεις τους. 
Το πρώτο  από τα δύο ιστολόγια στα οποία εστιάζει η παρούσα εισήγηση,  φέρει το όνομα 

ekpaideutika programmata. literature and education-sch.gr.    Πρόκειται για ιστολόγιο δημοσίου 

νηπιαγωγείου της Αττικής, που δημιουργήθηκε το 2010, οπότε το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο 

συμμετείχε σε πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό, στην κατηγορία των ιστολογίων. Έκτοτε το 

ιστολόγιο λειτουργεί συστηματικά ως βήμα δημιουργικής γραφής των μαθητών του νηπιαγωγείου. 

Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του έχουν αναρτηθεί σε αυτό διακόσια τρία ατομικά και εκατόν είκοσι 

επτά ομαδικά κείμενα νηπίων. Τα συγκεκριμένα κείμενα παράχθηκαν στο πλαίσιο δεκαέξι 

διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  Οι μαθητές  που τα κείμενά τους περιλαμβάνονται στο 

ιστολόγιο, αριθμητικά  ξεπερνούν τους διακόσιους. 
Το δεύτερο από τα ιστολόγια, είναι αυτό  της ομάδας  Δημιουργικοί 

Eκπαιδευτικοί  (https://blogs.sch.gr/eisk), με αρκετές εκατοντάδες μέλη,  εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποικίλων ειδικοτήτων.   Το  ιστολόγιο, που 

δημιουργήθηκε  το 2013,  συχνότατα φιλοξενεί μαθητικά κείμενα, που παράγονται στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργικής γραφής σε διάφορα σχολεία.  Τα ατομικά μαθητικά 

κείμενα που έχουν αναρτηθεί σε αυτό είναι τριακόσια τριάντα έξι ενώ τα ομαδικά είναι εκατόν 

τριάντα τέσσερα. 

Πίνακας 1: Μαθητικά κείμενα σε δύο ιστολόγια του Π.Σ.Δ. 

Ιστολόγια Τάξεις Τμήματα Ατομικά 

κείμενα 
Ομαδικά 

κείμενα 
Σύνολο 

κειμένων 
ekpaideutika 
programmata. 
literature and 
education-sch.gr 

Νηπιαγωγείο 10 203 127 330 

blogs.sch.gr/eisk 
Δημιουργικοί 

Εκπαιδευτικοί 

Νηπιαγωγείο, 

Β΄, Δ΄, ΣΤ΄ 

Δημοτικού 

22 336 134 470 

3. Μεθοδολογία και διδακτικά βήματα  

3.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργικής γραφής μακράς διάρκειας στο νηπιαγωγείο  

Τα εφαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργικής γραφής του νηπιαγωγείου στου 

οποίου το ιστολόγιο αναφερόμαστε στην παρούσα εισήγηση, κινούνται στο σύνολό τους στο πλαίσιο 
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των κειμενοκεντρικών μοντέλων διδασκαλίας της γραπτής έκφρασης. Τα μοντέλα αυτά διδάσκουν 

στους μαθητές τούς υπερπροτασιακούς κανόνες και τις δομές που διακρίνουν τα αφηγηματικά 

κείμενα του λόγου (Ματσαγγούρας, 2001). Έτσι, αποδεδειγμένα οι μαθητές  καθίστανται σταδιακά 

ικανότεροι στην παραγωγή αφηγηματικών κειμένων και στον τρόπο δόμησης της σκέψης  

(Ματσαγγούρας και Κουλουμπαρίτση, 1999).  
Βασικές προϋποθέσεις της διεξαγωγής των προγραμμάτων συνιστούν ο παιγνιώδης 

χαρακτήρας τους, ώστε να ανταποκρίνονται στην ανάγκη της παιδικής φύσης για παιχνίδι 

(Χουιζίνγκα, 1989), καθώς και η συλλογική αλληλεπίδραση (Γουγουλάκης, 2012) των νηπίων. Για 

την παραγωγή των αφηγηματικών κειμένων, τα νήπια απαντούν ατομικά ή ομαδικά (Huck, Hepler 
Hickman, 1979) σε διαδοχικές ερωτήσεις που ο εκπαιδευτικός ως προσεκτικός ακροατής απευθύνει 

(Pascucci και Rossi, 2002), σε σχέση με τις προηγούμενες αποκρίσεις που έχει λάβει, για τα δρώντα 

πρόσωπα, καθώς και για τον τόπο και το χρόνο δράσης τους. Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού 

μειώνονται σταδιακά, καθώς οι απαντήσεις των νηπίων γίνονται πληρέστερες, σύμφωνα με τη 

διδακτική αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης (Ματσαγγούρας, 2001). Τα ομαδικά μαθητικά κείμενα 

χωρίζονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες. Πρόκειται αφενός για αυτά που παράγονται από σταθερές 

ολιγομελείς υποομάδες, καθορισμένες με συγκεκριμένα κριτήρια, διαφορετικά για κάθε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αφετέρου πρόκειται για τα κείμενα στην παραγωγή των οποίων 

συμμετέχουν ελεύθερα όλοι οι μαθητές του τμήματος.  
Οι ιστορίες που παράγονται από τα νήπια, καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό, είτε με την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας είτε με τον παραδοσιακό τρόπο γραφής, ως ενιαία κείμενα. Αμέσως μετά 

από την καταγραφή τού κάθε κειμένου ο εκπαιδευτικός το διαβάζει στα νήπια, ώστε εκείνα να 

διαπιστώσουν την ακρίβεια της καταγραφής. Με τον τρόπο αυτό συνειδητοποιούν την ιδιότητα του 

γραπτού λόγου να αναπαριστά τον προφορικό και έτσι να διασώζει αυτούσια τη σκέψη τους. Τα 

διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα ολοκληρώνονται με την ανάρτηση στο σχολικό ιστολόγιο του 

πλήρους κειμένου της σχολικής θεατρικής παράστασης, η οποία προκύπτει από το σύνολο των 

ιστοριών που παρήγαγαν τα νήπια, καθώς οι παραστάσεις κατά κανόνα συμβάλλουν στο άνοιγμα του 

σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία (Γραμματάς, 2014). 
Ειδικότερα στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το οποίο προέρχονται τα 

αφηγηματικά κείμενα που συνελέγησαν  δειγματοληπτικά και παρατίθενται στη συνέχεια, ως 

ερέθισμα αξιοποιούνται οι ζωγραφιές των ίδιων των νηπίων. Το θέμα της ζωγραφικής τους είναι 

ελεύθερο και τα νήπια γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι με βάση τις ζωγραφιές τους θα εκτυλιχθούν 

ομαδικές ιστορίες των συμμαθητών τους. Σε αυτές τις ιστορίες επιδιώκεται η πρωτοτυπία και 

ενθαρρύνεται το χιούμορ (Τζαφεροπούλου, 1995). Κάθε νήπιο επιλέγει μία από όλες τις ζωγραφιές 

που δημιούργησε σε διάστημα δυο-τριών συνεχόμενων εβδομάδων, και ακολούθως 

πραγματοποιείται κλήρωση ανάμεσα στις επιλεγμένες ζωγραφιές, για να  καθοριστεί η σειρά με την 

οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των ιστοριών. Ετοιμάζονται τόσοι λαχνοί με αριθμούς 

όσες και οι ζωγραφιές και κάθε νήπιο τραβά έναν αριθμό, που αναγράφεται πάνω στη ζωγραφιά του, 

καθορίζοντας τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιηθεί αυτή. Η διαδικασία της παραγωγής των 

ιστοριών πραγματοποιείται με ελεύθερη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών του τμήματος. Η 

ανάρτηση στο ιστολόγιο του σχολείου των ομαδικών αφηγηματικών κειμένων, που συνοδεύονται 

από τις αντίστοιχες ζωγραφιές,  ακολουθεί άμεσα.  

3.2. Εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργικής γραφής ημερήσιας διάρκειας στο Δημοτικό 

Αρκετά από τα προγράμματα  στο πλαίσιο των οποίων έχουν δημιουργηθεί  τα παιδικά κείμενα 

που φιλοξενούνται στο ιστολόγιο της ομάδας Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί, έχουν υλοποιηθεί στη 

διάρκεια μίας έως τριών συνεχόμενων διδακτικών ωρών, κατά την επίσκεψη σε σχολικές τάξεις 

προσκεκλημένων συγγραφέων. Αφετηρία τέτοιων προγραμμάτων συνιστά συνηθέστερα κάποιο 

λογοτεχνικό έργο και βασικό στόχο τους η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, που επιχειρείται μέσα 

από παιγνιώδεις προσεγγίσεις (Ποσλανιέκ, 1992). Η ανάγνωση οποιουδήποτε λογοτεχνήματος, 

καθώς απαιτεί εντατικές αντιληπτικές διεργασίες, έχει ως αποτέλεσμα να αποκομίζουν οι 
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αναγνώστες την εντύπωση ότι εμπλέκονται άμεσα στα αφηγηματικά δρώμενα (Iser, 1990), ότι 

ταυτίζονται με τους ήρωες (Booth, 1987). Ωστόσο, κάθε αναγνώστης ανταποκρίνεται στο 

λογοτεχνικό έργο  με ξεχωριστό, μοναδικό  τρόπο, (Τζιόβας, 1987), οπότε το έργο καθίσταται 

πολυδιάστατο, ανεξάντλητο ως προς τα νοήματα που εμπεριέχει (Alter, 1985).   
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής από το οποίο προέρχονται τα αναρτημένα 

στο συγκεκριμένο ιστολόγιο παιδικά κείμενα που παρατίθενται στα αποτελέσματα της παρούσας 

εισήγησης, ξεκίνησε με την ανάγνωση του όγδοου (VIII) κεφαλαίου του βιβλίου «Ο Μικρός 

Πρίγκιπας» (Exupery, 1968). Ακολουθούν αυτούσια δυο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το 

κεφάλαιο, που χρησιμοποιήθηκε ως ερέθισμα δημιουργικής γραφής για τους μαθητές: 
α) «Γρήγορα έκανα πιο καλή γνωριμία μ’ αυτό το λουλούδι. Πάνω στον πλανήτη του Μικρού 

Πρίγκιπα βρίσκονταν από πάντα λουλούδια πολύ απλά, στολισμένα με μια σειρά μόνο πέταλα, που 

δεν έπιαναν καθόλου τόπο και δεν πείραζαν κανένα. Φανερώνονταν κάποιο πρωί μέσα στα χόρτα, κι 

ύστερα σβήνανε το βράδυ. Αλλά τούτο δω είχε φυτρώσει μια μέρα, από ένα σπόρο φερμένο ποιος 

ξέρει από πού…» (σ. 32-33)   
β) «Έτσι, απ’ την αρχή, το λουλούδι τον είχε βασανίσει με την κάπως μυγιάγγιχτη ματαιοδοξία 

του. Μια μέρα, λόγου χάρη, … είπε στο Μικρό Πρίγκιπα:… - Το βράδυ να με βάλετε κάτω από 

γυάλα. Κάνει πολύ κρύο εδώ που ζείτε. Οι εγκαταστάσεις δε λειτουργούν καλά. Εγώ απ’ εκεί που 

έρχομαι… Αλλά δεν απόσωσε. Είχε φτάσει με τη μορφή σπόρου. Δεν μπορούσε να είχε γνωρίσει το 

παραμικρό από τους άλλους κόσμους» (σ. 34-35).  
Θέμα των παιδικών κειμένων που παράχθηκαν αναφορικά με αυτά τα  αποσπάσματα, συνιστά 

ο κήπος από τον οποίο προήλθε ο σπόρος του τριαντάφυλλου, που άνθισε στον πλανήτη του μικρού 

πρίγκιπα.  

4. Αποτελέσματα  

4.1. Αναρτημένα ομαδικά κείμενα νηπίων στο ιστολόγιο “ekpaideutika programmata” 

Τα παρακάτω κείμενα παρήγαγαν μαθητές του κλασικού τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου 
Ασπροπύργου, κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Αναρτήθηκαν στο σχολικό ιστολόγιο στις 27 

Φεβρουαρίου 2015. 

• Ένα αγοράκι παίρνει το δρόμο που πηγαίνει στο ουράνιο τόξο. Θέλει να δει από κοντά τα 

χρώματά του και να τα μετρήσει, επειδή από μακριά φαίνονται θολά. Έτσι θα το ζωγραφίσει 

πιο ωραία. Μόλις το αγόρι φτάνει στο ουράνιο τόξο, μετράει τα χρώματα και τα βρίσκει εφτά. 

Σκαρφαλώνει πάνω στο ουράνιο τόξο και κάνει τσουλήθρα. Του βάζει κι ένα σκοινί, για να 

κάνει κούνια. Αφού παίζει για τέσσερις-πέντε ώρες, γυρίζει πίσω για να πει στους φίλους του 

και στην αδερφή του ότι το ουράνιο τόξο είναι πάντα εκεί και τους περιμένει. Έτσι την άλλη 

μέρα όταν τελειώνει το μασκέ πάρτι στο σχολείο, όλα τα παιδιά μαζί πάνε μασκαρεμένα να 

παίξουν με το ουράνιο τόξο. Κάνουν τσουλήθρα και κούνια, μονόζυγο και τραμπολίνο. Είναι 

τόσο όμορφα, που θα πηγαίνουν κάθε μέρα μετά τα μαθήματά τους κι έτσι το ουράνιο τόξο 

δεν θα είναι πια μόνο του. 
• Μια οικογένεια βρίσκει ένα χάρτη της πόλης, που δείχνει το δρόμο για κάποιο θησαυρό. Τον 

ακολουθούν και φτάνουν στο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας. Ένας φίλος του μπαμπά 

νοικιάζει το διαμέρισμα, για να μπορέσουν να μπουν μέσα να ψάξουν για το θησαυρό. Ψάχνει 

όλη η οικογένεια και το αγόρι βρίσκει νομίσματα. Όμως είναι σοκολατένια και όχι 

πραγματικός θησαυρός. Τα παιδιά νιώθουν πολύ όμορφα που ο θησαυρός είναι σοκολατένιος, 

οι γονείς τους όμως όχι, που έκαναν τζάμπα κόπο για κάτι σοκολατάκια. Τρώνε σοκολατένια 

νομίσματα κάθε μέρα και σε δύο μήνες τα έχουν τελειώσει όλα. Από τη στιγμή που πήραν το 

χάρτη, τους παρακολουθεί ένας πειρατής. Είναι μασκαράς και όχι αληθινός. Αυτός έχει 

κρύψει στο διαμέρισμα τα σοκολατένια νομίσματα, αυτός έχει φτιάξει το χάρτη. Τα κάνει 

αυτά, γιατί του αρέσει να κοροϊδεύει τους ανθρώπους και να γελάει. Το έχει κάνει πολλές 

φορές και πάντα ξεγελάει τους άλλους.  
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• Το κοριτσάκι με την οικογένειά του φτάνουν σε ένα δάσος. Ο μπαμπάς το ήξερε αυτό το 

δάσος από τότε που ήταν στρατιώτης. Είχε ανακαλύψει εκεί μια σπηλιά. Δεν μπορούσε όμως 

τότε να την εξερευνήσει, επειδή ήταν εμπόδιο οι παγίδες και οι δράκοι της σπηλιάς. Ήταν 

τεράστιοι δράκοι, με φτερά και κοφτερά δόντια κι έβγαζαν φωτιές από το στόμα τους. Ο 

μπαμπάς πήρε την οικογένειά του και ήρθαν πάλι τώρα στο δάσος, επειδή πιστεύει ότι οι 

δράκοι δεν θα υπάρχουν πια. Περιμένει ότι θα έχουν πεθάνει, αφού θα τους καταράστηκε η 

μάγισσα που αυτή η σπηλιά είναι δική της. Όμως η μάγισσα δεν έχει καταραστεί τους 

δράκους. Τους έχει υπνωτίσει κι έτσι κάνουν ό, τι θέλει εκείνη. Όταν φτάνει στο δάσος η 

οικογένεια, οι δράκοι ευτυχώς κοιμούνται. Αλλά η μάγισσα είναι ξύπνια και μαγειρεύει ένα 

μαγικό φίλτρο για τα θύματά της. Όταν βλέπει την οικογένεια, ξυπνά αμέσως τους δράκους, 

σκουντώντας τους με τη μαγική σκούπα της. Η μάγισσα υπνωτίζει και την οικογένεια, για να 

κάνουν ό, τι θέλει αυτή. Να την σερβίρουν, να της κουβαλάνε νερό από τη λίμνη, να 

μαγειρεύουν για τους δράκους. Ο μπαμπάς μια νύχτα παρακολουθεί κρυφά τη μάγισσα, που 

κάνει τα μαγικά της. Έτσι, μετά παίρνει το μαγικό νερό της μάγισσας και ραντίζει και αυτήν 

και τους δράκους, για να υπακούν εκείνον. Ύστερα ο μπαμπάς βάζει τους δράκους και 

φορτώνουν στο αυτοκίνητο όλα τα πράγματα της οικογένειας και φεύγουν για το σπίτι τους. 
• Είναι Χειμώνας και στον κήπο έχει πάγο. Κάνει πολύ κρύο αλλά το κοριτσάκι έχει φορέσει 

τα πατίνια του, για να κάνει πατινάζ. Όμως γλιστράει και πέφτει. Ο μπαμπάς που 

παρακολουθεί από το παράθυρο, πηγαίνει αμέσως το κοριτσάκι στο νοσοκομείο, για να το 

γιατρέψουν. Όταν μετά από μέρες το κοριτσάκι γυρίζει ξανά στο σχολείο, όλοι οι φίλοι του 

μαζεύονται γύρω του, γιατί έχουν να του πουν ένα μυστικό. Όταν έλειπε από το σχολείο, πήγε 

εκεί μια νεράιδα πετώντας. Όλα τα παιδιά την είδαν, η κυρία τους όμως δεν την έβλεπε. Η 

νεράιδα είπε στα παιδιά ότι το κοριτσάκι θα γίνει καλά και να μην ανησυχούν. Το κοριτσάκι 

είχε δει κι αυτό τη νεράιδα, γιατί εκείνη είχε περάσει πρώτα από το νοσοκομείο. Μόλις το 

κοριτσάκι την είδε, φώναξε στο μπαμπά του: «Μπαμπά κοίτα μια νεράιδα με φτερά!». Ο 

μπαμπάς όμως δεν έβλεπε τίποτα.  Η νεράιδα δεν του φανερώθηκε, έμεινε αόρατη. Εξήγησε 

στο κοριτσάκι ότι αν θα την έβλεπε κάποιος μεγάλος, θα το μάθαινε όλος ο κόσμος. Οι 

νεράιδες δεν θέλουν να ξέρουν οι μεγάλοι ότι υπάρχουν, επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι κακοί 

και τους φοβούνται. Κι αν μια νεράιδα πάθει κακό, θα χάσουν όλες οι νεράιδες τις δυνάμεις 

τους κι η γη θα καταστραφεί. 

4.2. Αναρτημένα κείμενα μαθητών Δημοτικού στο ιστολόγιο της ομάδας «Δημιουργικοί 
Εκπαιδευτικοί»  

Τα παρακάτω κείμενα αναρτήθηκαν στις 9 Μαΐου του 2014. Αναφέρονται σε ένα κήπο, στα 

φυτά που τον αποτελούν και στην επίδραση αυτού του κήπου σε διάφορα φανταστικά αφηγηματικά 

πρόσωπα. Είτε παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα να χαίρονται την ομορφιά του κήπου είτε 

να τον καταστρέφουν και στη συνέχεια να καταστρέφονται και τα ίδια.  

• «Το κορίτσι με τα λουλούδια»: Κάποτε ήταν ένα κορίτσι που αγαπούσε τα λουλούδια. Κάθε 

πρωί έβγαινε στον κήπο του σπιτιού του και τα πότιζε. Όταν γυρνούσε από το σχολείο, τα 

πότιζε ξανά. Κάθε απόγευμα με τη μαμά του έπαιρναν καινούρια σποράκια λουλουδιών. Μια 

μέρα όμως όλα τα λουλούδια ξεράθηκαν ξαφνικά. Το κοριτσάκι μόλις τα είδε, φώναξε στη 

μαμά του: «Μαμά, τα λουλούδια μας ξεράθηκαν». Τότε η μαμά είπε να πάρουν άλλα 

λουλούδια. Έφτασαν στο μαγαζί με τα λουλούδια αλλά ήταν κλειστό. Το πρωί όταν ξύπνησε, 

είδε όλα τα λουλούδια ανθισμένα. «Ευτυχώς ήταν μόνο ένα όνειρο», σκέφτηκε. (Το κείμενο 

παρήγαγαν τέσσερεις  μαθήτριες της Β΄ τάξης σε δημοτικό σχολείο του Ναυπλίου). 
• Είμαι ένα σύκο. Στον κήπο που ζούσα, ήμουν πολύ ευτυχισμένο. Όπως έμενα ατέλειωτες 

ώρες κρεμασμένο στα κλαδιά της μητέρας μου της συκιάς, μπορούσα να κάνω κούνια. 

Ύστερα άρχισε όλη αυτή η τρέλα των κατοίκων του σπιτιού να καταστρέψουν τον κήπο, για 

να μεγαλώσουν το σπίτι. Έκοψαν τη μητέρα μου τη συκιά κι εγώ και όλα μου τα αδέρφια 
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αρχίσαμε να σαπίζουμε και γρήγορα θα πεθάνουμε. Τι κρίμα! (Ατομικό κείμενο μαθητή της 

Στ΄ τάξης σε δημοτικό σχολείο της Κορίνθου). 
• Ένας άνθρωπος που ήταν τραγουδιστής, κατάστρεψε τον κήπο του, για να φτιάξει μια πισίνα. 

Έτσι ζούσε μέσα στο γκρι. Δεν είχε πια ήλιο και ποτέ δεν ήταν άνοιξη αλλά μόνο φθινόπωρο 

και χειμώνας. Τα Χριστούγεννα δεν ερχόταν ο Αϊ-Βασίλης ούτε παιδιά να πουν τα κάλαντα. 

Στα pet shop δεν τον άφηναν να πάρει ούτε σκύλο ούτε γάτα, γιατί δεν είχε ήλιο ούτε χώρο 

για να παίζουν τα ζώα. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν είχε πια θαυμαστές και έτσι δεν 

τον καλούσαν να δίνει  συναυλίες. Άφησε γένια κι έγινε χοντρός. Κατάντησε εργένης χωρίς 

δουλειά, που έπαιζε βιντεοπαιχνίδια κι έβλεπε τηλεόραση, τρώγοντας πατατάκια και 

παραγγέλνοντας πίτσα με όλα τα φώτα σβησμένα και τις κουρτίνες κλειστές. (Ατομικό 

κείμενο μαθήτριας Δ΄ τάξης σε δημοτικό σχολείο της Νέας Μάκρης).  

5. Συζήτηση 

Σε αντίθεση με τις έντυπες εκδόσεις, όπου ο οικονομικός παράγοντας επιβάλλει περιορισμούς 

στον αριθμό των σελίδων, στην περίπτωση των ιστολογίων δίνεται η δυνατότητα ανάρτησης του 

συνόλου των μαθητικών συμμετοχών. Άλλη μία σημαντική διαφοροποίηση από το έντυπο 

δημοσίευμα, συνιστά η δυνατότητα που παρέχεται μέσα από το ιστολόγιο, να συμπληρώνονται και 

να επικαιροποιούνται τα ήδη δημοσιευμένα κείμενα. Αυτό επιτρέπει τη διαρκή αλληλεπίδραση του 

συντάκτη με το κείμενο και τη συνειδητοποίηση της εξέλιξης της σκέψης του.  
Η παρουσίαση των παραγόμενων παιδικών κειμένων προσφέρει την ευκαιρία στους 

δημιουργούς τους να ανατρέχουν στο ιστολόγιο οποιαδήποτε στιγμή στην κατοπινή τους ζωή, για να 

τα ξαναδιαβάσουν. Επίσης, όλοι οι μαθητές μπορούν τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, να 

αναζητούν στο ιστολόγιο τα κείμενα των φίλων τους. Αυτή η διαδικασία μάλιστα μπορεί να 

πραγματοποιείται και ομαδικά στη σχολική τάξη κατά τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, οι 

μαθητές να διαβάζουν  μαζί με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους στο Δημοτικό Σχολείο τα 

κείμενα που δημιούργησαν ως νήπια. 
Η εμπειρία της δημοσίευσης στα σχολικά ιστολόγια μαθητικών κειμένων, που παράχθηκαν στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα μπορούσε να οδηγήσει τους μαθητές στη χρησιμοποίηση 

των προσωπικών ιστολογίων τους για την ανάρτηση και άλλων δικών τους κειμένων δημιουργικής 

γραφής. Επίσης,  η επικοινωνία μεταξύ μαθητών στο πλαίσιο των ιστολογίων, θα γινόταν σημαντικά 

ουσιαστικότερη, αν λάμβανε τη μορφή ανατροφοδοτούμενων και αλληλοσυμπληρούμενων 

πρωτότυπων, ευφάνταστων ιστοριών, εμπνεόμενων από προσωπικές εμπειρίες, προσδοκίες και 

επιθυμίες ή κοινά λογοτεχνικά αναγνώσματα.  

6. Συμπεράσματα 

Από την ποσότητα και την ποιότητα των αναρτημένων στα δύο ιστολόγια μαθητικών κειμένων, 

προκύπτουν συμπεράσματα για τη χρησιμότητα των ιστολογίων ως βήματος δημιουργικής γραφής, 
όχι μόνο για τους μαθητές που συμμετέχουν με αναρτημένα κείμενα αλλά και για όλη την 

εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.  
Τόσο το ιστολόγιο της σχολικής μονάδας όσο και αυτό της ομάδας των  εκπαιδευτικών, 

προσφέρουν τη δυνατότητα της διάσωσης και ανάδειξης των παραγόμενων μαθητικών κειμένων, στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργικής γραφής.  Έτσι βιώνουν όλοι οι μαθητές τη χαρά 

και την  ικανοποίηση της διάδοσης των αποτελεσμάτων αυτής της δημιουργικής τους 

δραστηριότητας, εκτός της σχολικής αίθουσας, σε άτομα του οικογενειακού και του ευρύτερου 

περιβάλλοντός τους. 
 Μέσα από τη συνύπαρξη των διαφορετικών κειμένων στο ίδιο ιστολόγιο, προκύπτει αβίαστα 

η πρωτοτυπία τους, η ανεξάντλητη φαντασία των δημιουργών τους. Επίσης, η ιδιαιτερότητα κάθε 

ατομικής προσέγγισης, αναδεικνύει τη μοναδικότητα κάθε μαθητή, μέσα σε πλαίσιο αμοιβαίας 

αποδοχής και σεβασμού. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της ανάρτησης των παιδικών κειμένων στα 

ιστολόγια, είναι η αμεσότητα. Οι μαθητές διαβάζουν τα κείμενα με οικογένεια και φίλους όταν η 
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συλλογική δημιουργική εμπειρία της συμμετοχής τους στα σχετικά προγράμματα είναι πάρα πολύ 

πρόσφατη. Έτσι συνδέεται στην αντίληψή τους η απόλαυση της διαδικασίας της παραγωγής των 

κειμένων με τη δυνατότητα της διάδοσής τους μέσω της γραφής και της αξιοποίησης της 

τεχνολογίας.  
Όλοι οι επισκέπτες των ιστολογίων διαπιστώνουν την καθολική ανταπόκριση και ταυτόχρονα 

την ισότητα των μαθητών στα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι μαθητές εκφράζονται μέσα 

από το συλλογικό αυτό βήμα, απευθυνόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις  ιδιαιτερότητες της 

προσέγγισης του ενιαίου θέματος από κάθε διαφορετικό μαθητή, αναδεικνύεται η ταυτότητά του. 

Γονείς, κατοπινοί δάσκαλοι, άτομα από το οικογενειακό, το φιλικό και το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον των παιδιών αλλά και άγνωστοι άνθρωποι με ενδιαφέρον για τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους, γνωρίζουν μέσα από τα καταγεγραμμένα κείμενα πιο ουσιαστικά τη νεότερη 

γενιά, τις προσδοκίες και τις επιθυμίες της, οπότε και «επικοινωνούν» ουσιαστικότερα μαζί της.  
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Περίληψη  

Το μάθημα της Ιστορίας, ως μάθημα κοινωνικού προσανατολισμού, έχει ταυτιστεί με τη στείρα 

απομνημόνευση, ανεξάρτητα από τις θεαματικές προόδους που έχουν συντελεστεί στην επιστήμη 

της Ιστορίας τις τελευταίες δεκαετίες. Αν δεχτούμε, όμως, ότι η γνώση της Ιστορίας συναρτάται με 

τα ιδεώδη μιας κοινωνίας, το μέλλον που οραματίζεται και τον τύπο πολίτη που θέλει να διαμορφώσει 

μέσω της εκπαίδευσης, αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας να συνδεθεί 

το συγκεκριμένο μάθημα με τις ΤΠΕ, ενώ επιβάλλεται να εξετασθεί πώς αντιμετωπίζεται από την 

πολιτεία η ιστορική διερεύνηση της τεχνολογικής επανάστασης και των συνεπειών της στην 

κοινωνία. Τα νέα προγράμματα σπουδών της Ιστορίας, που δημοσιεύτηκαν το 2018, αποτελούν ένα 

καλό πεδίο διερεύνησης των δύο παραπάνω ερωτημάτων τόσο ως προς το βαθμό που ενσωματώνουν 

χρήση των ΤΠΕ στην προτεινόμενη διαδικασία διδασκαλίας του μαθήματος, όσο και ως προς το 

βαθμό που ενσωματώνουν και την ιστορική έρευνα ως προς τις ΤΠΕ. Στην παρούσα εργασία 

αποδεικνύεται ότι αυτά επιτυγχάνονται επαρκώς.  
 
Λέξεις κλειδιά: ιστορία, πρόγραμμα σπουδών, νέες τεχνολογίες 

1. Εισαγωγή 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το ενδιαφέρον της 

εκπαιδευτικής κοινότητας γύρω από το θέμα της ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

έχει ενταθεί. Ο όρος ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών), όπως προέκυψε από τη 

σύγκλιση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) 

απασχολεί όλο και περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα. Έχει, άλλωστε, υποστηριχθεί ότι η 

εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει σε άρση του 

παραδοσιακού μοντέλου μιας συμβατικής και ανελαστικής εκπαίδευσης (Κριεμάδης κ. α., 2020). 

Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, με τη χρήση των ΤΠΕ η γνώση μπορεί να φτάσει στο μαθητή 

προσαρμοσμένη στις προσωπικές του ανάγκες μέσα σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον 

(Κριεμάδης κ. α., 2020). Κάτι τέτοιο, όμως, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αναμόρφωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος (Τζημοπούλου, 2020) γεγονός που προσδιορίζει ένα νέο ρόλο για τον 

εκπαιδευτικό ο οποίος καλείται να αποτελέσει μέλος της ομάδας και να συμπεριφέρεται περισσότερο 

ως παιδαγωγός περισσότερο, παρά ως απόλυτος κάτοχος της γνώσης πάνω σε κάποιο γνωστικό 

αντικείμενο (Ματσαγγούρας, 2001).  
Υπό τις συνθήκες αυτές οι ΤΠΕ προβάλλουν ως επιτακτική αναγκαιότητα για την εκπαίδευση 

καθώς παρέχουν νέες προοπτικές, καθόσον ο δέκτης των μηνυμάτων αποτελεί και χρήστη της 

πληροφορίας σε μια αμφίδρομη σχέση με τον πομπό (Ζωγόπουλος, 2020). Εξάλλου οι ΤΠΕ παρέχουν 

τη δυνατότητα να μετατραπεί η διδασκαλία από δασκαλοκεντρική σε μαθητοκεντρική και 

ομαδοσυνεργατική, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για ένα κλίμα αίθουσας που θα βασίζεται 

στη συνεργασία, την επικοινωνία την αλληλοτροφοδότηση και την ανταλλαγή εμπειριών, 

διευκολύνουν με τη δύναμη της εικόνας την εμπέδωση δυσνόητων όρων ή και εννοιών, προάγουν 
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την αυτοεκπαίδευση και την προσέγγιση της γνώσης με ελκυστικό και φιλικό τρόπο, συμπληρώνουν 

και μετασχηματίζουν το παραδοσιακό περιεχόμενο και τις δραστηριότητες ενός μαθήματος 

(Ζωγόπουλος, 2020). 
Από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να παραβλέπει κανείς και την αρνητική διάσταση των 

νέων τεχνολογιών, καθώς η χρήση τους δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «πανάκεια» για την εκπαιδευτική 

καινοτομία. Έχει παρατηρηθεί ότι η διάχυση των ΤΠΕ δεν είναι ομοιόμορφη σε κάθε σχολείο αλλά, 

πολλές φορές, ούτε και στον ίδιο σχολείο, ενώ αποτελεί πρόβλημα η δυνατότητα από πλευράς 

μαθητών να διαχειριστούν, να επεξεργαστούν και να αξιολογήσουν την πληροφορία. Επιπλέον θα 

πρέπει να επανασχεδιαστούν παιδαγωγικά οι βασιζόμενες στις νέες τεχνολογίες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες καθόσον εκτιμάται ότι οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν συνθήκες απομόνωσης ή 

και εξάρτησης (Ζωγόπουλος 2020). 
Επομένως αυτό που αποτελεί ζητούμενο όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση είναι η αποδοτική χρήση τους ως εργαλεία για την υποστήριξη της παροχής γνώσης και 

της μάθησης και όχι ως υποκατάσταστα του δασκάλου. Παρόλο που οι ΤΠΕ αποτελούν καλό 

εκπαιδευτικό εργαλείο, επεξεργάζονται μεγάλο όγκο δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο και με μεγάλη 

ακρίβεια και μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης μέσα στα 

ίδια τα σχολεία, είναι γενικώς αποδεκτό ότι δεν είναι η τεχνολογία ή η καινοτομία από μόνη της, 

αλλά ο τρόπος χρήσης της που θα οδηγήσει στην ηλεκτρονική μάθηση με ορθό τρόπο (Κριεμάδης κ. 

α., 2020).. Είναι επομένως αναγκαίο να αναζητήσουμε τη σχέση των ΤΠΕ με τη διδασκαλία της 

Ιστορίας και να ανιχνεύσουμε κατά πόσον αυτή αξιοποιείται και εξυπηρετείται ορθά στα νέα 

προγράμματα σπουδών Ιστορίας.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Νέες Τεχνολογίες και διδασκαλία της Ιστορίας 

Οι ανακατατάξεις στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας έχουν οδηγήσει σε αντίστοιχες κινήσεις 

και στο πεδίο της διδακτικής της Ιστορίας (Τζημοπούλου, 2020). Από τη στιγμή που η ταχύτητα 

μετάδοσης των πληροφοριών και ο όγκος τους μεταβάλλονται, όλες οι διαδικασίες επιταχύνονται και 

ως εκ τούτου οι χρήστες της ιστορικής γνώσης οφείλουν να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση 

προκειμένου να επικαιροποιούν σε τακτά διαστήματα τις γνώσεις τους (Βλάχου, Λαφάρα, Τζώρτζης, 

2020). Συγχρόνως θα πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς και τα δεδομένα  των ψηφιακών μορφών 

της ιστορικής πηγής από όπου επιχειρείται η άντληση της ιστορικής γνώσης, αφού με τις εφαρμογές 

κατάλληλων λογισμικών επιτρέπεται η τροποποίησή τους, γεγονός που εγείρει προβλήματα 

αυθεντικότητας (Ρεπούση, 2004). 
Ας μην ξεχνάμε ότι ο υπολογιστής επιτρέπει τη μετατροπή έντυπων πηγών σε ηλεκτρονικές με 

διάφορους τρόπους αποθήκευσης και επεξεργασίας, με αποτέλεσμα ένα γραπτό κείμενο να μπορεί 

να χρησιμοποιείται ως πολυτροπικό. Η δυνατότητα ενοποίησης αρχείων οδηγεί στην 

περιθωριοποίηση παλαιότερων μέσων έρευνας και ανάκτησης, επομένως θα πρέπει να βρεθούν νέες 

διαδικασίες διασταύρωσης των γεγονότων και των αφηγήσεων (Τζημοπούλου, 2020). 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι αλλαγές που επήλθαν στην Ιστορία εξαιτίας των ΤΠΕ σχετίζονται 

τόσο με τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας του παρελθόντος όσο και με τον τρόπο συγγραφής της 

Ιστορίας, αλλά και με τον τρόπο διδασκαλίας της (Κιμουρτζής, 2007).  Κι αυτό διότι οι ΤΠΕ 

διευκολύνουν τη διαδικασία παραγωγής και ελέγχου των ιστορικών υποθέσεων, με τη χρήση 

επεξεργαστή κειμένου μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές σε καλύτερη ανάλυση και κατανόηση 

των γεγονότων, ενώ «η πολυμεσικότητα του διαδικτύου επιτρέπει τη συνένωση στην ίδια πηγή 

πολλαπλών μορφών αναπαράστασης» (Βλάχου, Λαφάρα, Τζώρτζης, 2020). Σε αυτό το πλαίσιο 

διαμορφώνεται πλέον ένας προβληματισμός σχετικά με το πού θα πρέπει να κατευθυνθεί η 

διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ (Τζημοπούλου, 2020). 
 Ως προς το θέμα αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε, επίσης, ότι μεταξύ επιστήμης της Ιστορίας 

και διδασκαλίας της στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται 
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μια αντίθεση. Τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις από το μάθημα της 

Ιστορίας ώστε αυτό να αποτελεί ουσιαστική εισαγωγή στην αντίστοιχη επιστήμη. Απώτερος σκοπός 

θα πρέπει να είναι όχι τόσο η απομνημόνευση και κατοχή γνώσης, όσο η καλλιέργεια ικανοτήτων 

που θα οδηγούν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κατανόηση του παρελθόντος ή και του παρόντος 

με ιστορικούς όρους σε μια διαρκώς εξελισσόμενη και μεταβαλλόμενη κοινωνία. Αυτοί οι στόχοι 

έρχονται σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση της διδασκαλίας της Ιστορίας (Νάκου, 2006) 

και τα μέσα που χρησιμοποιεί στο σημερινό σχολείο (ένα και μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο, κεντρικά 

κατευθυνόμενη «ύλη» κ.λπ.) 
Υπό αυτές τις συνθήκες μέλημα ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών για την Ιστορία θα 

πρέπει να είναι η ριζική μετακίνηση του κέντρου βάρους της διδασκαλίας από τη συσσώρευση και 

αναπαραγωγή δεδομένων άκριτα και χωρίς προηγούμενη αναλυτική επεξεργασία, στη διατύπωση 

και επεξεργασία ιστορικών ερωτημάτων, μέσα από την ανάλυση και ερμηνεία των σχετικών 

στοιχείων. Πρέπει η εκπαιδευτική διαδικασία να μεταβεί από την αποστήθιση παγιωμένων γνώσεων 

στην κριτική ερμηνεία, από το μονόλογο του εκπαιδευτικού στο διάλογο, από την επανάληψη της 

δοθείσας ιστορικής αφήγησης στη δημιουργική αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων 

(Τζημοπούλου, 2020). Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει Ιστορία είτε στην Πρωτοβάθμια είτε στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ώστε να μην αντιμετωπίζει τις ΤΠΕ με δέος 

ως μία απειλή, αλλά ως ένα επιπλέον «Νοητικό εργαλείο» δουλειάς, μια επιπλέον ευχάριστη 

πρόκληση που θα μπορέσει να τον διευκολύνει στη δουλειά του (Κουνέλη, 2006). 

2.2. Οι προθέσεις και οι στόχοι των νέων Προγραμμάτων Σπουδών 

Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες των νέων προγραμμάτων σπουδών για την Ιστορία στο 

ζήτημα της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι προθέσεις της επιστημονικής 

ομάδας και των συνεργατών της είναι σαφείς και καθορίζονται ως εξής: 
Διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης: Ιδιαίτερα επιδιώκεται η διαμόρφωση γενετικής ιστορικής 

συνείδησης η οποία είναι απολύτως συναφής με την ιστορική σκέψη (για ορισμένους ερευνητές οι 

δύο αυτές έννοιες παρουσιάζουν σημαντικές επικαλύψεις) και τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα 

παραπέμπουν στην πολυδιάστατη, κριτική και αναστοχαστική προσέγγιση του σύγχρονου ιστορικού 

λόγου.   
Καλλιέργεια ιστορικής σκέψης: Η ιστορική σκέψη, όπως ορίζεται από τη σύγχρονη 

βιβλιογραφία, είναι καρπός της δομικής συνύπαρξης έξι αλληλεπιδρώντων και 

αλληλοσυμπληρούμενων παραγόντων: 1) Ιστορική σημασία (νοηματοδότηση και σημαντικότητα), 

2) Χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών (ιστορικά τεκμήρια), 3) Συνέχεια και αλλαγή με 

καλλιέργεια, από τις μικρές ηλικίες, εννοιών που αποκαλύπτουν την πολλαπλότητα του ιστορικού 

χρόνου και τα διαφορετικά επίπεδα-χρονικότητες της ιστορικής ζωής, 4) Αιτία και αποτέλεσμα, 5) 

Υιοθέτηση ιστορικής οπτικής, 6) Κατανόηση των ηθικών διαστάσεων της ιστορίας. 
Καλλιέργεια εθνικής ταυτότητας: Η διδασκαλία της ιστορίας έχει, επομένως, ως κύριο στόχο 

να καλλιεργήσει μια πλουραλιστική και ανεκτική εθνική ταυτότητα, η οποία θα είναι απαλλαγμένη 

από μισαλλοδοξία και ξενοφοβία. Αυτό συνδυάζεται με την καλλιέργεια της δημοκρατικής 

συνείδησης και την καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών.      
Καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης: Η ιστορική εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει 

κρίσιμο και αποφασιστικό ρόλο στην καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης των νέων 

ανθρώπων και να αποτελέσει ανασχετικό φραγμό στην ξενοφοβία, το μίσος, τη μισαλλοδοξία και 

την εθνική και πολιτισμική περιχαράκωση. 
Καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών: Το ιστορικό παρελθόν, αν  μελετηθεί με όρους 

επιστημονικής εγκυρότητας και με μεθοδολογικά εργαλεία την πολυπρισματικότητα και την 

ενσυναίσθηση, μπορεί να αποτελέσει πεδίο καλλιέργειας ανθρωπιστικών αξιών, όπως η 

υπευθυνότητα, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλεγγύη. (ΙΕΠ, 2020) 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα προγράμματα σπουδών ορίζουν ένα πλαίσιο 

διδακτικών αρχών με βάση τις οποίες οι μαθητές και μαθήτριες θα μπορούν να «διαμορφώσουν ένα 
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λειτουργικό πλαίσιο ιστορικής γνώσης αλλά και να αναπτύξουν τις δεξιότητες επεξεργασίας 

ιστορικών στοιχείων  προκειμένου να καταστούν ικανοί/ές να αντιλαμβάνονται  τον τρόπο 

συγκρότησης της κοινωνίας στην οποία ζουν και, γενικότερα βεβαίως, τις ποικίλες  αιτίες που 

συντέλεσαν στη δημιουργία του σύγχρονου κόσμου» (ΙΕΠ, 2020). 
Στο πλαίσιο αυτό τα προγράμματα προσδιορίζουν μεθόδους και μέσα διδασκαλίας και μάθησης 

που, χωρίς να ακυρώνουν τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων (σχολικό εγχειρίδιο, παράδοση 

μαθήματος) στην ολότητά τους, ενθαρρύνουν τους και τις εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν νέες 

προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος.  
Ειδικότερα πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:   
Να μην μονοπωλεί το σχολικό εγχειρίδιο τη διδακτική διαδικασία και κυρίως την αξιολόγηση. 

Αντίθετα τα εγχειρίδια να αξιοποιούνται ως συστηματικές βάσεις ιστορικών πληροφοριών και ως 

χρήσιμα εργαλεία κατανόησης και ερμηνείας των ιστορικών θεμάτων που θα προσεγγίζονται στο 

πλαίσιο των θεματικών φακέλων. Με άλλα λόγια, τα σχολικά εγχειρίδια θα πάψουν να αποτελούν 

στην πράξη κανονιστικά, περίκλειστα και αυτάρκη σώματα γνώσεων.   
Να δοθεί περισσότερη έμφαση όχι στην απομνημόνευση πληροφοριών αλλά στην ιστορική 

κατανόηση και σκέψη. Ο έλεγχος του βαθμού κατανόησης του ιστορικού περιεχομένου μπορεί να 

πραγματοποιείται εύκολα με κατάλληλες ερωτήσεις ή με παραφράσεις, αλλά και με πολύπλευρες 

δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, οι οποίες θα αποτελούν μέρος της 

μαθησιακής διαδικασίας και όχι ρητές μορφές εξέτασης. 
Οι πηγές να μη χρησιμοποιούνται στην τελευταία φάση της διδασκαλίας, προκειμένου να 

επιβεβαιώσουν την ιστορική αφήγηση και να τεκμηριώσουν τη μια και μοναδική ιστορική αλήθεια 

που προβάλλεται στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά να αποτελούν τη βάση της διδασκαλίας, να 

αξιοποιούνται κριτικά και να ενεργοποιούν την ερευνητική και ανακαλυπτική διάθεση των παιδιών, 

ενώ πρόθεση του/της εκπαιδευτικού πρέπει να είναι να ενθαρρύνει τη δημιουργική και ευφάνταστη 

«συνομιλία» τους με την ιστορική πηγή. Κριτική αξιοποίηση της ιστορικής πηγής σημαίνει οι 

μαθητές/τριες να μπορούν να ελέγχουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της, να διακριβώνουν την 

οπτική γωνία και τις προθέσεις του δημιουργού της, να την εντάσσουν στο ιστορικό της πλαίσιο, να 

διατυπώνουν ερωτήματα και να αναζητούν απαντήσεις, να αντλούν πληροφορίες τις οποίες θα 

αντιπαραβάλουν με ανάλογες πληροφορίες από άλλες πηγές.   
Να αξιοποιηθούν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε. ) ως βασικά εργαλεία 

διδασκαλίας σε ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον μάθησης, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζονται 

η επιστημονική εγκυρότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα των αντλούμενων πληροφοριών. Οι 

Τ.Π.Ε. δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να καταργήσουν τα συμβατικά μέσα διδασκαλίας (σχολικά 

εγχειρίδια, βιβλιοθήκες, χάρτες, φωτογραφίες κτλ.), αλλά να λειτουργήσουν επικουρικά και 

παραπληρωματικά με αυτά. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε σημαντικά η δημιουργία 

«Εργαστηρίου Ιστορίας» σε κάθε σχολείο.  
Να αξιοποιούνται συστηματικά εποπτικό υλικό και εννοιολογικοί χάρτες και να 

αναπτύσσονται βιωματικές δραστηριότητες (κατασκευή χαρτών, εικαστικών έργων, ιστορικών 

χρονογραμμών, δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων, διαλογική αντιπαράθεση (debate) κτλ.), που 

εμπλέκουν ενεργητικά το σύνολο των μαθητών/τριών της τάξης περιορίζοντας σημαντικά 

αποκλεισμούς από την εκπαιδευτική διαδικασία και περιθωριοποιήσεις, που οφείλονται σε ποικίλες 

παραμέτρους.  
Να αξιοποιείται διδακτικά το ιστορικό απόθεμα που μπορούν να παρέχουν τα μνημεία, οι 

αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία όλων των τύπων (ιστορικά, αρχαιολογικά, τέχνης, λαογραφικά, 

μουσεία πόλης, θεματικά, βιομηχανικής κληρονομιάς κλπ.) και το ευρύτερο ιστορικό τοπίο του 

σχολείου (αγροτικό τοπίο, αστικό τοπίο, αρχιτεκτονική, τόποι μνήμης), με στόχο την ανάπτυξη 

στοχευμένων μαθησιακών διαδικασιών αξιοποίησης της υλικής διάστασης του παρελθόντος 

(ΙΕΠ,2020). 
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Στην συγκρότησή τους τα προγράμματα σπουδών ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση, τόσο για 

την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού), όσο και για τη δευτεροβάθμια (Α΄, Β΄, Γ΄ 

Γυμνασίου και Α΄, Β΄ Λυκείου). 

2.3. Νέες Τεχνολογίες: διδακτικές προτάσεις και αντικείμενο διδασκαλίας στα νέα Π. Σ. 

Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών με τις Νέες Τεχνολογίες, θα 

εξετάσουμε αφενός τη πληθώρα και την ποιότητα των διδακτικών δραστηριοτήτων που προτείνονται 

από τη συντακτική ομάδα των προγραμμάτων, αφετέρου το κατά πόσον και με ποιο τρόπο η 

τεχνολογική επανάσταση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας εντάσσεται ως 

αντικείμενο ιστορικής μελέτης στα Νέα Προγράμματα. 
Ως προς το θέμα των προτεινόμενων διδακτικών δραστηριοτήτων εξετάσαμε τα προγράμματα 

στο σύνολό τους (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β΄ Λυκείου), παρόλο που το 

πρόγραμμα της Β΄ Λυκείου εκπονήθηκε από ομάδα διαφορετική από εκείνη που εκπόνησε τα 

υπόλοιπα προγράμματα. Επιχειρήθηκε αρχικά μια ποσοτική αποτίμηση ως προς το σύνολο των 

προτεινόμενων δραστηριοτήτων, καθώς και μια ποσοστιαία εκτίμηση. Στη συνέχεια έγινε 

καταγραφή και ποιοτική ανάλυση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν Τ.Π.Ε. 
Η ποσοτική και ποσοστιαία αντιστοιχία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων σε σχέση με τις 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν Τ.Π.Ε απεικονίζεται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 1: Προτεινόμενες δραστηριότητες στις τάξεις του Δημοτικού (Πηγή: ΥΠΠΕΘ, 2018) 

Τάξη Σύνολο 

δραστηριοτήτων 
Δραστηριότητες με 

ΤΠΕ 
% 

Γ 122 4 3,28 

Δ 105 9 8,57 

Ε 183 19 10,38 

ΣΤ 194 21 10,81 

 

Πίνακας 2: Προτεινόμενες δραστηριότητες στις τάξεις του Γυμνασίου (Πηγή: ΥΠΠΕΘ, 2019) 

Τάξη Σύνολο 

δραστηριοτήτων 
Δραστηριότητες με 

ΤΠΕ 
% 

Α 113 23 20,35 

Β 173 31 17.92 

Γ 187 43 23 

 

Πίνακας 3: Προτεινόμενες δραστηριότητες στις τάξεις του Λυκείου (Πηγή: ΥΠΠΕΘ, 2019 και 2019β) 

Τάξη Σύνολο 

δραστηριοτήτων 
Δραστηριότητες με 

ΤΠΕ 
% 

Α 137 45 32,85 

Β 307 51 16,61 
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Όπως φαίνεται από τη μελέτη των πινάκων, οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ΤΠΕ 

υπάρχουν στα νέα προγράμματα σε πλήθος που αυξάνεται σταδιακά ανά τάξη και βαθμίδα 

εκπαίδευσης. Η ποσοστιαία αύξηση δεν ακολουθεί ανάλογη πορεία. Έτσι, στις δύο μικρότερες τάξεις 

διδασκαλίας του μαθήματος (Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού), το ποσοστό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ σε σχέση 

με το σύνολο είναι μονοψήφιο, αν και στη Δ΄ Δημοτικού διπλασιάζεται σε σχέση με τη Γ΄. Στις 

επόμενες δύο τάξεις (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού) το ποσοστό φτάνει ελάχιστα πάνω από το 10%. Αυτό 

εξηγείται από το γεγονός ότι οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα όταν οι μαθητές και 

μαθήτριες θα μπορούν να έχουν αποκτήσει εκείνες τις δεξιότητες και την κριτική ικανότητα που 

χρειάζεται για να αυτενεργήσουν με τον υπολογιστή ή το διαδίκτυο. Ως εκ τούτου παρατηρούμε ότι 

στις τάξεις του Γυμνασίου η αναλογία κυμαίνεται κοντά στο 20% για να φτάσει στο 32% περίπου 

στην Α΄ Λυκείου. Η αντιστοιχία της αριθμητικής με την ποσοστιαία αύξηση απεικονίζεται στο 
διάγραμμα που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 5: Συγκριτική αποτύπωση εξέλιξης ποσοτικής – ποσοστιαίας αύξησης δραστηριοτήτων ΤΠΕ ανά τάξη 

Σε ό,τι αφορά την ποιοτική ανάλυση των δραστηριοτήτων είναι λογικό αυτές να περιορίζονται, 

στις μικρές τάξεις του Δημοτικού, κυρίως σε δράσεις που ελέγχονται από τον εκπαιδευτικό και δεν 

απαιτούν αυτενέργεια ή κριτική ικανότητα. Όσο ανεβαίνουμε, όμως, τάξεις και βαθμίδα, οι 

δραστηριότητες εμπλουτίζονται και εξελίσσονται, ενώ αρκετές φορές απαιτούνται από τους μαθητές 

εργασίες όπου θα πρέπει να επιδείξουν ικανότητες κριτικής εκτίμησης των γεγονότων και σύνθεσης 
κειμένου. Πάντως θα πρέπει να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση δεν εμφανίζονται δραστηριότητες 

που θα περιλαμβάνουν ψηφιακή τάξη ή εικονική πραγματικότητα με τη συμμετοχή των μαθητών και 

μαθητριών ή ασύγχρονη δραστηριότητα σε συνεργατικό περιβάλλον (τύπου moodle  ή Google class), 
ενώ δεν αξιοποιείται επίσης η δυνατότητα της διαμόρφωσης ψηφιακής τάξης. Αναλυτικά οι 

δραστηριότητες ανά τάξη και βαθμίδα εμφανίζονται στους Πίνακες που ακολουθούν: 

 

Πίνακας 4: Προτεινόμενες δραστηριότητες ΤΠΕ στις τάξεις του Δημοτικού (Πηγή: ΥΠΠΕΘ, 2018) 

Τάξη Είδος δραστηριότητας Πλήθος % 

Γ 

Προβολή ταινίας ή βίντεο 2 50 

Ακρόαση μουσικής από το διαδίκτυο 1 25 

Αξιοποίηση ψηφιακού λογισμικού 1 25 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100 
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Δ 

Προβολή ταινίας ή βίντεο 6 66,7 

Επίσκεψη σε ιστοσελίδες μουσείων 1 11,1 

Αξιοποίηση ψηφιακού χάρτη 1 11,1 

Εικονική περιήγηση σε αρχαία πόλη 1 11,1 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100 

Ε 

Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού 5 26,33 

Δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης 4 21,05 

Αναζήτηση πηλοφοριών στο διαδίκτυο 4 21,05 

Αξιοποίηση ψηφιακού χάρτη 3 15,79 

Προβολή ταινίας ή βίντεο 1 5,26 

Επίσκεψη σε ιστοσελίδες μουσείων 1 5,26 

Ακρόαση μουσικής από το διαδίκτυο 1 5,26 

ΣΥΝΟΛΟ 19 100 

ΣΤ 

Προβολή ταινίας ή βίντεο 8 38,1 

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 6 28,57 

Ακρόαση μουσικής από το διαδίκτυο 3 14,28 

Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού 2 9,53 

Αξιοποίηση ψηφιακού χάρτη 1 4,76 

 Επίσκεψη σε ιστοσελίδες μουσείων 1 4,76 

 ΣΥΝΟΛΟ 21 100 

 

Πίνακας 5: Προτεινόμενες δραστηριότητες ΤΠΕ στις τάξεις του Γυμνασίου (Πηγή: ΥΠΠΕΘ, 2019) 

Τάξη Είδος δραστηριότητας Πλήθος % 

Α 

Μελέτη διαδικτυακών πηγών 11 47,82 

Προβολή ταινίας ή βίντεο 6 26,1 

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 4 17,4 

Ψηφιακή περιήγηση μουσείων 1 4,34 

Δημιουργία ψηφιακού λευκώματος 1 4,34 

ΣΥΝΟΛΟ 23 100 

Β 
Δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης 12 38,71 

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 11 35,48 
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Προβολή ταινίας ή βίντεο 5 16,13 

Παρατήρηση – σχολιασμός ψηφιακού χάρτη 2 6,45 

Εντοπισμός μνημείων στο διαδίκτυο 1 3,23 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100 

Γ 

Προβολή ταινίας ή βίντεο 13 30,23 

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 10 23,25 

Δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης 6 13,95 

Διαδραστική δραστηριότητα 6 13,95 

Αξιοποίηση ψηφιακών χαρτών 4 9,31 

Μελέτη ψηφιακών πηγών 3 6,98 

Ακρόαση μουσικής από το διαδίκτυο 1 2,33 

ΣΥΝΟΛΟ 43 100 

 

Πίνακας 6: Προτεινόμενες δραστηριότητες ΤΠΕ στις τάξεις του Λυκείου (Πηγή: ΥΠΠΕΘ, 2019 και 2019β) 

Τάξη Είδος δραστηριότητας Πλήθος % 

Α 

Προβολή ταινίας ή βίντεο 15 33,33 

Μελέτη πηγών από το διαδίκτυο 13 28,89 

Αξιοποίηση διαδραστικού υλικού 6 13,34 

Αξιοποίηση ιστοσελίδων μουσείων 4 8,89 

Δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης 4 8,89 

Αξιοποίηση διαδραστικού χάρτη 1 2,22 

Αξιοποίηση ραδιοφωνικών αποσπασμάτων 1 2,22 

Ακρόαση μουσικής από το διαδίκτυο 1 2,22 

ΣΥΝΟΛΟ 45 100 

Β 

Προβολή ταινίας ή βίντεο 20 39,21 

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 12 23,53 

Αξιοποίηση ιστοσελίδων μουσείων 10 19,6 

Αξιοποίηση μουσικής από το διαδίκτυο 3 5,89 

Δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης 3 5,89 

Χρήση λογισμικού ψηφιακών χαρτών 1 1,96 

Αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 1 1,96 
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Κατασκευή ψηφιακών χρονογραμμών 1 1,96 

ΣΥΝΟΛΟ 51 100 

 
Η πληροφορία, όμως και η πληροφορική αποτελούν αντικείμενο ιστορικής μελέτης σύμφωνα 

με τα νέα προγράμματα σπουδών. Στο Πρόγραμμα σπουδών της Στ΄ Δημοτικού, στην ενότητα 4 με 

τίτλο «Η σύγχρονη εποχή 1945-2018», εντάσσεται υποενότητα με τίτλο: «Η πληροφορική 

επανάσταση και ο δικτυωμένος κόσμος». Ως στόχοι του αντικειμένου αυτού, για τους μαθητές και 

τις μαθήτριες, ορίζονται από τους συντάκτες του προγράμματος οι εξής: 
Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της πληροφορικής επανάστασης. 
Να ανακαλύψουν και να αξιολογήσουν τις συνέπειες της παγκόσμιας δικτύωσης στη ζωή των 

ανθρώπων.  
Να αντιληφθούν τις συνέπειες της πληροφορικής επανάστασης στη ζωή των ανθρώπων 

(εργασία, επικοινωνία, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, ιατρική κλπ.).  
Να αναζητήσουν τα αίτια για την ταχύτατη εξάπλωση των νέων τεχνολογιών, ειδικά στη νέα 

γενιά.  
Να προβληματιστούν σχετικά με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης και του 

κυβερνοχώρου στη διαμόρφωση μιας εικονικής πραγματικότητας, όπου ενδεχομένως δεν θα 

μπορούν να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. (ΥΠΠΕΘ, 2018) 
Όμως στην παρούσα στιγμή εμφανίζεται αναντιστοιχία του προγράμματος σπουδών με το 

υφιστάμενο στα σχολεία διδακτικό εγχειρίδιο στο οποίο δεν υπάρχει καμία αναφορά στην 

επανάσταση της πληροφορίας και του διαδικτύου, ενώ και στις οδηγίες του Υπουργείου προς τους 

διδάσκοντες το μάθημα δεν γίνεται καμία αναφορά στη σχετική υποενότητα (ΥΠΑΙΘ, 2019) 
Αντίστοιχα και στο πρόγραμμα σπουδών της Α΄ Λυκείου, στο κεφάλαιο 5 με τίτλο «Το τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου και οι νέες συγκρούσεις» και στην ενότητα «Η κατάρρευση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων και η εποχή της παγκοσμιοποίησης», υπάρχει υποενότητα με τίτλο 

«Τεχνολογικές επαναστάσεις, πληροφορική, επικοινωνίες, αλλαγές στην παραγωγή και στον τρόπο 

ζωής». (ΥΠΠΕΘ, 2019) Σύμφωνα με τους συντάκτες του προγράμματος οι μαθητές θα πρέπει «Να 

διακρίνουν τις επιπτώσεις της τεχνολογικής επανάστασης στην καθημερινή ζωή, την εργασία και τις 

κοινωνικές σχέσεις.» (ΥΠΠΕΘ, 2019), γεγονός ενθαρρυντικό για τη μελέτη της πληροφορικής 

επανάστασης. Όμως και εδώ υπάρχει ακόμα αμφιβολία ως προς την τελική εφαρμογή του 

προγράμματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ όπου δημοσιεύεται, η έναρξη ισχύος του 

προγράμματος αυτού τοποθετείται στο σχολικό έτος 2020-2021 (ΥΠΠΕΘ, 2019). 

5. Συμπεράσματα 

Με βάση όλα όσα είδαμε πιο πάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα 
Οι νέες τεχνολογίες μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν  ως εργαλείο στη μαθησιακή 

διαδικασία 
Αντιστοίχως είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία της Ιστορίας 
Μια τέτοια αξιοποίηση διαμορφώνει μια σειρά από προκλήσεις και νέες προοπτικές αλλά 

συνάμα και μια σειρά από προβληματισμούς όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, 

την αξιοποίηση και την επαλήθευση των ιστορικών πηγών 
Η ιστορική πορεία της τεχνολογικής επανάστασης και της εξάπλωσης της πληροφορικής και 

της τεχνολογίας των πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας στη σχολική 
ιστορία 

Τα νέα προγράμματα σπουδών για την Ιστορία, όπως δημοσιεύτηκαν το 2018 και το 2019, 

κινούνται στην κατεύθυνση τόσο της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της 

Ιστορίας, όσο και της διδασκαλίας της ιστορίας της τεχνολογικής επανάστασης 
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Παραμένει ασαφής η τύχη των νέων αυτών προγραμμάτων, δεδομένου ότι απαιτούνται, για την 

ορθή εφαρμογή τους, νέα σχολικά εγχειρίδια για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου 

καθώς και για την Α΄ και Β΄ Λυκείου 
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http://ikee.lib.auth.gr/record/113559/files/thesis.pdf
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 ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Μηλίτση Χρυσάνθη 
Υποψήφια διδάκτωρ Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Περίληψη 

Το παιδί ξεκινάει να αναπτύσσεται στον τομέα του γραμματισμού από τη στιγμή που γεννιέται. 

Οι γονείς αποτελούν τους πρώτους παιδαγωγούς του παιδιού τους και για τον λόγο αυτό κρίνεται 

απαραίτητη η συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

καταδείξει την σπουδαιότητα του γραμματισμού στην προσχολική ηλικία, καθώς και της 

συνεργασίας νηπιαγωγείου-οικογένειας, όπως αυτά παρουσιάζονται στα διάφορα ελληνικά 

Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μία βιβλιογραφική επισκόπηση δείγμα της 

οποίας αποτέλεσαν τα ελληνικά προγράμματα σπουδών για το νηπιαγωγείο. Αξίζει να επισημανθεί 

πως με την πάροδο των ετών οι δημιουργοί των Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. αντιλαμβάνονται την 

σπουδαιότητα τόσο του γραμματισμού των νηπίων όσο και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. 

Εν κατακλείδι, το εν λόγω άρθρο στοχεύει, αφενός, να συμβάλλει στην ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών για το γραμματισμό και τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας στο νηπιαγωγείο και, 

αφετέρου, να αποτελέσει έναυσμα για μελλοντικές εντάξεις κειμένων που αφορούν τα υπό μελέτη 

ζητήματα στο επόμενο Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. 
 
Λέξεις κλειδιά: Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ., νηπιαγωγείο, οικογένεια 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνεται το ενδιαφέρον της παιδαγωγικής κοινότητας για τα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για το νηπιαγωγείο. Άλλωστε, όπως έχει αναφερθεί, τα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των σκοπών της 

εκπαίδευσης (Φλουρής, 1995) και αποτελούν ένα παιδαγωγικό κείμενο που στηρίζεται σε 

φιλοσοφικές, πολιτικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές θεωρίες (Σακελλαρίου, 2010). Άλλα ζητήματα 

που απασχολούν τους ερευνητές της παιδαγωγικής επιστήμης είναι ο γραμματισμός των νηπίων, 

καθώς και η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια στην εν λόγω εκπαιδευτική βαθμίδα. Η 

ανάπτυξη του γραμματισμού του ατόμου ξεκινάει από τη γέννησή του και αποτελεί ένα συνεχόμενο 

γεγονός. Κατά τα πρώτα έξι έτη της ανθρώπινης ζωής σχηματίζονται οι βασικές γνώσεις στον 

συγκεκριμένο τομέα (Αϊδίνης, 2012· Puranik et al., 2011· van Kleeck, Schuele, 2010· Neuman, 
Dickinson, 2003· Παπούλια-Τζελέπη, 2001· Τάφα, 2001· Whitehurst, Lonigan, 1998· Teale, Sulzby, 
1986). Ο γραμματισμός του νηπίου αναπτύσσεται μέσω εμπειριών που λαμβάνει στο οικογενειακό 

και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του (Τάφα, Μανωλίτσης, 2009· Makin, Whitehead, 2004· 

Saracho, 2002). Η περίοδος κατά την οποία το παιδί μεταβαίνει από το οικογενειακό στο σχολικό 

περιβάλλον (όταν είναι, δηλαδή, 4 με 5 ετών) θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη για την ανάπτυξη του 

γραμματισμού του. Για το λόγο αυτό καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται με τους γονείς 

των μαθητών τους, οι οποίο είναι, άλλωστε, και οι πρώτοι παιδαγωγοί των παιδιών τους. Μία 

συνεργασία τέτοιου είδους θα βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει πως η οικογένειά του θεωρεί πολύ 

σημαντικό το σχολείο, καθώς, επίσης, και τους ανθρώπους που το περιβάλλουν. Τα οφέλη που θα 

αποκομίσει το νήπιο από μία τέτοιου είδους συνεργασία είναι ποικίλα, καθώς το παιδί όχι μόνο θα 

ενταχθεί ευκολότερα στο σχολικό περιβάλλον αλλά και θα αναπτυχθεί ολόπλευρα, γεγονός που 

αποτελεί και το στόχο του νηπιαγωγείου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

(2011).  



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

517 

Λόγω της σπουδαιότητας των ανωτέρω παραγόντων στην παιδαγωγική διαδικασία 

αποφασίστηκε η διεξαγωγή της συγκεκριμένης εργασίας, στόχος της οποίας είναι να καταδείξει την 

σπουδαιότητα του γραμματισμού στην προσχολική ηλικία, καθώς και της συνεργασίας 

νηπιαγωγείου-οικογένειας, όπως αυτά παρουσιάζονται στα διάφορα ελληνικά Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για 

το νηπιαγωγείο. Συνοπτικά, η συγκεκριμένη εργασία επιδιώκει να συμβάλλει, αφενός, στην 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το γραμματισμό και τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας στο 

νηπιαγωγείο και, αφετέρου, στην βαθύτερη αναφορά στα ανωτέρω στο επόμενο Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. 

για το νηπιαγωγείο. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ορισμοί για τον γραμματισμό και τη συνεργασία σχολείου-νηπιαγωγείου 

Σύμφωνα με τον Baynham (2000) οι ποικίλοι ορισμοί που έχουν δοθεί, κατά καιρούς, από τους 

μελετητές, για τον γραμματισμό είναι αμφισβητήσιμοι, γεγονός που τονίζει την δυσκολία 

δημιουργίας ενός καθολικού ορισμού για την εν λόγω έννοια. Παρόλα αυτά, αρκετοί είναι εκείνοι 

που έχουν προσπαθήσει να ορίσουν τον «γραμματισμό». Η Μητσικοπούλου, για παράδειγμα, 

δηλώνει ότι γραμματισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί με ποικίλους τρόπους 

χρησιμοποιώντας τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις και κοινωνικές περιστάσεις (Μητσικοπούλου, 2001). Άλλοι 

(π.χ. Hoggart, 1992, Ματσαγγούρας, 2006) ισχυρίζονται ότι γραμματισμός είναι η ικανότητα του 

ατόμου να αξιοποιεί τον λόγο του με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να ανταποκριθεί στην εκάστοτε 

επικοινωνιακή περίσταση. Ο συγκεκριμένος ορισμός αντιμετωπίζει την γλώσσα ως ένα δυναμικό, 

και όχι στατικό, σύστημα το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Η 

Hasan (2006) αντιμετωπίζει τον γραμματισμό ως ένα κοινωνικό φαινόμενο αφού, κατά τα λεγόμενά 

της, ο γραμματισμός διαφοροποιείται από γενιά σε γενιά και από άτομο σε άτομο, καθώς πρόκειται 

για μια εξελισσόμενη διαδικασία Ισχυρίζεται ότι ο γραμματισμός είναι μια διαδικασία την οποία 

εξελίσσει το άτομο στηριζόμενο σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην καθημερινότητά του και 

στην εκπαιδευτική διαδικασία την οποία παρακολουθεί.  
Συμπερασματικά, πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν δοθεί, κατά καιρούς, από τους ερευνητές, 

για τον γραμματισμό. Κοινό γνώμονα όλων τους αποτελεί το γεγονός ότι ο γραμματισμός ξεκινάει 

να αναπτύσσεται στο ανθρώπινο ον από την ηλικία των 0 ετών, δηλαδή από τη στιγμή της γέννησης. 

Επομένως τα νήπια, πριν ακόμη από την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον, έχουν αναπτύξει 

κάποιες από τις δεξιότητες του γραμματισμού, όπως την εξοικείωσή τους με τον έντυπο λόγο, καθώς 

και την μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, σε πολύ πρώιμο, βέβαια, στάδιο (Αϊδίνης, 2012). 
Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται συχνά λόγος για την συνεργασία σχολείου-οικογένειας, καθώς 

και για τα οφέλη που αυτή παρέχει στα παιδιά. Τι σημαίνει, όμως, συνεργασία σχολείου-οικογένειας; 

Οι Epstein & Sheldon (2006) υποστηρίζουν πως συνεργασία είναι κάθε απλή εμπλοκή των γονέων, 

των εκπαιδευτικών και άλλων μελών της κοινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τη 

μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών (Epstein & Sheldon, 2006, όπ. αναφ. στο Nitecki, 2015). 
Πρόκειται για μία παιδοκεντρική προσέγγιση στην οποία οι οικογένειες και οι παιδαγωγοί 

συνεργάζονται και συντονίζονται προκειμένου να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά 

διαμέσου αναπτυξιακά κατάλληλων κοινωνικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών και 

ακαδημαϊκών δομών (Jeynes, 2014· Lines et al., 2011). 
Η διττή αυτή συνεργασία θεωρείται, από πληθώρα ερευνητών, ιδιαιτέρως σημαντική για την 

εκπαιδευτική διαδικασία και κρίνεται απαραίτητη (de Bruïne et al., 2014· Glueck, Reschly, 2014). 
Σύμφωνα με μελέτες όσο νωρίτερα ξεκινάει ο παιδαγωγός να εμπλέκει τις οικογένειες των μαθητών 

του στην εκπαιδευτική διαδικασία τόσο περισσότερα οφέλη θα αποκομίσουν τα παιδιά 

(Grammatikopoulos et al., 2014· Zygmunt-Fillwalk, 2011· Barnard, 2004). 
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2.2. Γραμματισμός, συνεργασία νηπιαγωγείου-οικογένειας και Προγράμματα Σπουδών για το 
νηπιαγωγείο 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο, το οποίο ίσχυε μέχρι το 1999, 

αναφερόταν κυρίως στην ανάπτυξη της ικανότητας αποκωδικοποίησης και κωδικοποίησης του 

γραπτού λόγου από μέρους του παιδιού. Αργότερα, από το 2000 και μετά, πραγματοποιήθηκαν 

θεμελιώδεις αλλαγές στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Τέτοιες αλλαγές είναι η αναγνώριση 

του θεσμού του νηπιαγωγείου και η υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών σε αυτό για ένα σχολικό έτος. 

Οι αλλαγές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την αναμόρφωση των ελληνικών Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών. Μεταξύ αυτών εντάσσεται και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο, το οποίο σχεδιάστηκε το 2001 και άρχισε 

να εφαρμόζεται το 2003. Σε αυτό περιλαμβάνονται περιεχόμενα από διαφορετικές γνωστικές 

περιοχές, τα οποία όμως «δεν θεωρούνται διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν προτείνονται για 

αυτοτελή διδασκαλία, αλλά προτείνονται ως πλαίσιο για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και σκοπό για τα ίδια τα παιδιά» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2001). Το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. προσδιορίζει τις κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

γλώσσας, μαθηματικών, μελέτης περιβάλλοντος, δημιουργίας και έκφρασης και πληροφορικής. 

Έτσι, ένας νέος όρος που περιλαμβάνεται εδώ είναι αυτός της διαθεματικότητας που αφορά στην 

αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την οικοδόμηση ενός 

μοντέλου που απαντά σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο της 

γλώσσας, σύμφωνα με τους Κονδύλη & Στελλάκη (2010), «το Δ.Ε.Π.Π.Σ. εγκαταλείπει το μοντέλο 

της αναγνωστικής ετοιμότητας και εστιάζει σε στρατηγικές διδασκαλίας ή εξοικείωσης με το γραπτό 

λόγο, μέσα από την εισαγωγή των πρακτικών του αναδυόμενου γραμματισμού στη μαθησιακή 

περιοχή της γλώσσας αλλά και στις υπόλοιπες γνωστικές περιοχές». Ωστόσο, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν 

πετυχαίνει να συσχετίσει τις θεωρητικές παραδοχές που ισχυρίζεται ότι υιοθετεί με τις πρακτικές 

γραμματισμού που προτείνει. Ουσιαστικά, μπορεί η έννοια του αναδυόμενου γραμματισμού να 

διατρέχει όλο το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλλά δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου ως θεωρητική 

παραδοχή ούτε αναλύεται περαιτέρω. Στο εν λόγω Δ.Ε.Π.Π.Σ. δίνεται έμφαση στη συνεργασία 

γονέων και εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τους αφενός τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες των 

παιδιών ως σημείο εκκίνησης επιδιώκοντας συγχρόνως τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό τους και, 

αφετέρου, τις ανάγκες, τις κοινωνικές αξίες, τις προσδοκίες των γονέων και τις ευκαιρίες που το κάθε 

παιδί έχει για μάθηση στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.  
Το 2006 δημιουργήθηκε και ο Οδηγός Νηπιαγωγού, σκοπός του οποίου είναι «να υποστηρίξει 

τους/τις νηπιαγωγούς να διαμορφώσουν στις τάξεις τους ένα μαθησιακό περιβάλλον, ανοιχτό και 

ευέλικτο, που διευκολύνει τη μαθησιακή προσπάθεια και ευνοεί την ανάπτυξη της αυτονομίας όλων 

των παιδιών, αλλά και να αποκτήσουν εφόδια για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση 

δημιουργικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και 

φυσική ανάπτυξη των παιδιών» (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006).  Αναφορικά με τη γλώσσα στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού αυτή αναπτύσσεται σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο κατά το οποίο αναμενόταν να 

διασαφηνιστούν έννοιες που υπάρχουν στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δεν αναλύονται περαιτέρω. Αν και 

φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σαφήνεια και ποικιλία υλικού σε σχέση με το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ., δεν κατορθώνει να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Αναφέρεται στην έννοια του 

αναδυόμενου γραμματισμού (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006) και τον συνδέει περισσότερο με τη 

σχολική επιτυχία ή μη. 
Το 2011 δημιουργείται το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο, το οποίο και 

συνοδεύεται από τον καινούριο Οδηγό Νηπιαγωγού. Στο δεύτερο μέρος του Προγράμματος Σπουδών 

αναφέρονται τα περιεχόμενα και οι στόχοι οκτώ μαθησιακών περιοχών:  

• Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη, 
• Φυσικές Επιστήμες 
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• Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) 
• Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη,  
• Γλώσσα, 
• Φυσική Αγωγή,  
• Τέχνες,  
• Μαθηματικά.  

Επίσης, τονίζεται, σε διάφορα μέρη του προγράμματος, η σπουδαιότητα της συνεργασίας 

σχολείου-οικογένειας. 
Εν κατακλείδι, ο προφορικός λόγος (ομιλία και ακρόαση) εισήχθη το 1999 στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου και ενσωματώθηκε στο ισχύον σήμερα Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ-Α.Π.Σ.) με ελάχιστες τροποποιήσεις. Το ισχύον 

Αναλυτικό Πρόγραμμα στηρίζεται στην άποψη ότι, η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, 

μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα. Ένας από τους κεντρικούς άξονες της 

προσέγγισης είναι ότι τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση κάνοντας αναπόφευκτα λάθη κατά τη 

διαδικασία, τα οποία όμως εκλαμβάνονται ως εκφράσεις της προσπάθειάς τους να κατακτήσουν τη 

γνώση. 

5. Συμπεράσματα 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στον γραμματισμό στο νηπιαγωγείο, στη συνεργασία σχολείου-
οικογένειας στο νηπιαγωγείο και στην αναφορά στον γραμματισμό και στη συνεργασία σχολείου-
οικογένειας στα διάφορα Προγράμματα Σπουδών για το νηπιαγωγείο που έχουν κατασκευαστεί κατά 

καιρούς στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία βιβλιογραφική ανασκόπηση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν 

τα ελληνικά Προγράμματα Σπουδών για το νηπιαγωγείο με στόχο τη μελέτη τους σε αυτούς του 

τομείς. Αναλυτικότερα, η παρούσα έρευνα στοχεύει στο να εντοπίσει την εξέλιξη της ελληνικής 

εκπαιδευτικής κοινωνίας στον τομέα τόσο του γραμματισμού όσο και της συνεργασίας σχολείου-
οικογένειας. Φάνηκε πως με την πάροδο των χρόνων γίνεται όλο και εντονότερη η αναφορά στον 

γραμματισμό των νηπίων, καθώς και στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Οι ιδρυτές των 

Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο δίνουν σταδιακά περισσότερες πληροφορίες στους 

εκπαιδευτικούς αναφορικά τόσο με τον γραμματισμό στο νηπιαγωγείο όσο και με το πως μπορούν 

να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, παρατηρείται ότι η απλή 

αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου από μέρους των νηπίων (σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι το 

1999) εξελίχθηκε σε αποκωδικοποίησή του από τα ίδια τα παιδιά. Επιπροσθέτως, παρατηρείται ότι 

η συνεργασία σχολείου-οικογένειας αρχίζει και εντάσσεται όλο και εντονότερα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Πλέον υποστηρίζεται ότι η συνεργασία με τους γονείς βοηθάει το παιδί να αναπτυχθεί 

σε ποικίλους τομείς, ένας εκ των οποίων είναι και ο τομέας του γραμματισμού. Παρόλες τις εξελίξεις 

που έχουν υπάρξει στους εν λόγω τομείς παρατηρούνται ακόμα αρκετά κενά και ίσως η 

πραγματοποίηση ενδελεχών ερευνών στα ελληνικά νηπιαγωγεία θα βοηθούσε τους δημιουργούς του 

επόμενου Προγράμματος Σπουδών για το νηπιαγωγείο να εντοπίσουν τα κενά που υπάρχουν στους 

συγκεκριμένους τομείς, γεγονός που θα τους οδηγούσε σε έναν πιο συμβατό με την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα τρόπο ένταξης του γραμματισμού και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας στο 

νηπιαγωγείο. Ερευνητικό κενό του εν λόγω άρθρου, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα 

για μετέπειτα έρευνα, αποτελεί το κατά πόσο οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις 

μεθόδους του νέου Προγράμματος Σπουδών, αναφορικά με τον γραμματισμό και τη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας, στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, καθώς και το αν οι αναφορές που γίνονται 

για τους συγκεκριμένους τομείς σε αυτό είναι χρήσιμοι και μπορούν να αξιοποιηθούν. 
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Μηλίτση Χρυσάνθη 
Υποψήφια διδάκτωρ Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Περίληψη 

Το παιδί ξεκινάει να αναπτύσσεται στον τομέα του γραμματισμού από τη στιγμή που γεννιέται. 

Οι γονείς αποτελούν τους πρώτους παιδαγωγούς του παιδιού τους και για τον λόγο αυτό κρίνεται 

απαραίτητη η συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 
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καταδείξει την σπουδαιότητα του γραμματισμού στην προσχολική ηλικία, καθώς και της 

συνεργασίας νηπιαγωγείου-οικογένειας, όπως αυτά παρουσιάζονται στα διάφορα ελληνικά 

Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μία βιβλιογραφική επισκόπηση δείγμα της 

οποίας αποτέλεσαν τα ελληνικά προγράμματα σπουδών για το νηπιαγωγείο. Αξίζει να επισημανθεί 

πως με την πάροδο των ετών οι δημιουργοί των Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. αντιλαμβάνονται την 

σπουδαιότητα τόσο του γραμματισμού των νηπίων όσο και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. 
Εν κατακλείδι, το εν λόγω άρθρο στοχεύει, αφενός, να συμβάλλει στην ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών για το γραμματισμό και τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας στο νηπιαγωγείο και, 

αφετέρου, να αποτελέσει έναυσμα για μελλοντικές εντάξεις κειμένων που αφορούν τα υπό μελέτη 

ζητήματα στο επόμενο Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. 
 
Λέξεις κλειδιά: Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ., νηπιαγωγείο, οικογένεια 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνεται το ενδιαφέρον της παιδαγωγικής κοινότητας για τα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για το νηπιαγωγείο. Άλλωστε, όπως έχει αναφερθεί, τα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των σκοπών της 

εκπαίδευσης (Φλουρής, 1995) και αποτελούν ένα παιδαγωγικό κείμενο που στηρίζεται σε 

φιλοσοφικές, πολιτικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές θεωρίες (Σακελλαρίου, 2010). Άλλα ζητήματα 

που απασχολούν τους ερευνητές της παιδαγωγικής επιστήμης είναι ο γραμματισμός των νηπίων, 

καθώς και η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια στην εν λόγω εκπαιδευτική βαθμίδα. Η 

ανάπτυξη του γραμματισμού του ατόμου ξεκινάει από τη γέννησή του και αποτελεί ένα συνεχόμενο 

γεγονός. Κατά τα πρώτα έξι έτη της ανθρώπινης ζωής σχηματίζονται οι βασικές γνώσεις στον 

συγκεκριμένο τομέα (Αϊδίνης, 2012· Puranik et al., 2011· van Kleeck, Schuele, 2010· Neuman, 
Dickinson, 2003· Παπούλια-Τζελέπη, 2001· Τάφα, 2001· Whitehurst, Lonigan, 1998· Teale, Sulzby, 
1986). Ο γραμματισμός του νηπίου αναπτύσσεται μέσω εμπειριών που λαμβάνει στο οικογενειακό 

και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του (Τάφα, Μανωλίτσης, 2009· Makin, Whitehead, 2004· 

Saracho, 2002). Η περίοδος κατά την οποία το παιδί μεταβαίνει από το οικογενειακό στο σχολικό 

περιβάλλον (όταν είναι, δηλαδή, 4 με 5 ετών) θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη για την ανάπτυξη του 

γραμματισμού του. Για το λόγο αυτό καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται με τους γονείς 

των μαθητών τους, οι οποίο είναι, άλλωστε, και οι πρώτοι παιδαγωγοί των παιδιών τους. Μία 

συνεργασία τέτοιου είδους θα βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει πως η οικογένειά του θεωρεί πολύ 

σημαντικό το σχολείο, καθώς, επίσης, και τους ανθρώπους που το περιβάλλουν. Τα οφέλη που θα 

αποκομίσει το νήπιο από μία τέτοιου είδους συνεργασία είναι ποικίλα, καθώς το παιδί όχι μόνο θα 

ενταχθεί ευκολότερα στο σχολικό περιβάλλον αλλά και θα αναπτυχθεί ολόπλευρα, γεγονός που 

αποτελεί και το στόχο του νηπιαγωγείου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

(2011).  
Λόγω της σπουδαιότητας των ανωτέρω παραγόντων στην παιδαγωγική διαδικασία 

αποφασίστηκε η διεξαγωγή της συγκεκριμένης εργασίας, στόχος της οποίας είναι να καταδείξει την 

σπουδαιότητα του γραμματισμού στην προσχολική ηλικία, καθώς και της συνεργασίας 

νηπιαγωγείου-οικογένειας, όπως αυτά παρουσιάζονται στα διάφορα ελληνικά Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για 

το νηπιαγωγείο. Συνοπτικά, η συγκεκριμένη εργασία επιδιώκει να συμβάλλει, αφενός, στην 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το γραμματισμό και τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας στο 

νηπιαγωγείο και, αφετέρου, στην βαθύτερη αναφορά στα ανωτέρω στο επόμενο Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. 

για το νηπιαγωγείο. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ορισμοί για τον γραμματισμό και τη συνεργασία σχολείου-νηπιαγωγείου 

Σύμφωνα με τον Baynham (2000) οι ποικίλοι ορισμοί που έχουν δοθεί, κατά καιρούς, από τους 

μελετητές, για τον γραμματισμό είναι αμφισβητήσιμοι, γεγονός που τονίζει την δυσκολία 

δημιουργίας ενός καθολικού ορισμού για την εν λόγω έννοια. Παρόλα αυτά, αρκετοί είναι εκείνοι 

που έχουν προσπαθήσει να ορίσουν τον «γραμματισμό». Η Μητσικοπούλου, για παράδειγμα, 

δηλώνει ότι γραμματισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί με ποικίλους τρόπους 

χρησιμοποιώντας τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις και κοινωνικές περιστάσεις (Μητσικοπούλου, 2001). Άλλοι 

(π.χ. Hoggart, 1992, Ματσαγγούρας, 2006) ισχυρίζονται ότι γραμματισμός είναι η ικανότητα του 

ατόμου να αξιοποιεί τον λόγο του με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να ανταποκριθεί στην εκάστοτε 

επικοινωνιακή περίσταση. Ο συγκεκριμένος ορισμός αντιμετωπίζει την γλώσσα ως ένα δυναμικό, 

και όχι στατικό, σύστημα το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Η 

Hasan (2006) αντιμετωπίζει τον γραμματισμό ως ένα κοινωνικό φαινόμενο αφού, κατά τα λεγόμενά 

της, ο γραμματισμός διαφοροποιείται από γενιά σε γενιά και από άτομο σε άτομο, καθώς πρόκειται 

για μια εξελισσόμενη διαδικασία Ισχυρίζεται ότι ο γραμματισμός είναι μια διαδικασία την οποία 

εξελίσσει το άτομο στηριζόμενο σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην καθημερινότητά του και 

στην εκπαιδευτική διαδικασία την οποία παρακολουθεί.  
Συμπερασματικά, πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν δοθεί, κατά καιρούς, από τους ερευνητές, 

για τον γραμματισμό. Κοινό γνώμονα όλων τους αποτελεί το γεγονός ότι ο γραμματισμός ξεκινάει 

να αναπτύσσεται στο ανθρώπινο ον από την ηλικία των 0 ετών, δηλαδή από τη στιγμή της γέννησης. 

Επομένως τα νήπια, πριν ακόμη από την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον, έχουν αναπτύξει 

κάποιες από τις δεξιότητες του γραμματισμού, όπως την εξοικείωσή τους με τον έντυπο λόγο, καθώς 

και την μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, σε πολύ πρώιμο, βέβαια, στάδιο (Αϊδίνης, 2012). 
Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται συχνά λόγος για την συνεργασία σχολείου-οικογένειας, καθώς 

και για τα οφέλη που αυτή παρέχει στα παιδιά. Τι σημαίνει, όμως, συνεργασία σχολείου-οικογένειας; 

Οι Epstein & Sheldon (2006) υποστηρίζουν πως συνεργασία είναι κάθε απλή εμπλοκή των γονέων, 

των εκπαιδευτικών και άλλων μελών της κοινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τη 

μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών (Epstein & Sheldon, 2006, όπ. αναφ. στο Nitecki, 2015). 
Πρόκειται για μία παιδοκεντρική προσέγγιση στην οποία οι οικογένειες και οι παιδαγωγοί 

συνεργάζονται και συντονίζονται προκειμένου να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά 

διαμέσου αναπτυξιακά κατάλληλων κοινωνικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών και 

ακαδημαϊκών δομών (Jeynes, 2014· Lines et al., 2011). 
Η διττή αυτή συνεργασία θεωρείται, από πληθώρα ερευνητών, ιδιαιτέρως σημαντική για την 

εκπαιδευτική διαδικασία και κρίνεται απαραίτητη (de Bruïne et al., 2014· Glueck, Reschly, 2014). 
Σύμφωνα με μελέτες όσο νωρίτερα ξεκινάει ο παιδαγωγός να εμπλέκει τις οικογένειες των μαθητών 

του στην εκπαιδευτική διαδικασία τόσο περισσότερα οφέλη θα αποκομίσουν τα παιδιά 

(Grammatikopoulos et al., 2014· Zygmunt-Fillwalk, 2011· Barnard, 2004). 

2.2. Γραμματισμός, συνεργασία νηπιαγωγείου-οικογένειας και Προγράμματα Σπουδών για το 
νηπιαγωγείο 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο, το οποίο ίσχυε μέχρι το 1999, 

αναφερόταν κυρίως στην ανάπτυξη της ικανότητας αποκωδικοποίησης και κωδικοποίησης του 

γραπτού λόγου από μέρους του παιδιού. Αργότερα, από το 2000 και μετά, πραγματοποιήθηκαν 

θεμελιώδεις αλλαγές στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Τέτοιες αλλαγές είναι η αναγνώριση 

του θεσμού του νηπιαγωγείου και η υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών σε αυτό για ένα σχολικό έτος. 

Οι αλλαγές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την αναμόρφωση των ελληνικών Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών. Μεταξύ αυτών εντάσσεται και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο, το οποίο σχεδιάστηκε το 2001 και άρχισε 
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να εφαρμόζεται το 2003. Σε αυτό περιλαμβάνονται περιεχόμενα από διαφορετικές γνωστικές 

περιοχές, τα οποία όμως «δεν θεωρούνται διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν προτείνονται για 

αυτοτελή διδασκαλία, αλλά προτείνονται ως πλαίσιο για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και σκοπό για τα ίδια τα παιδιά» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2001). Το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. προσδιορίζει τις κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

γλώσσας, μαθηματικών, μελέτης περιβάλλοντος, δημιουργίας και έκφρασης και πληροφορικής. 

Έτσι, ένας νέος όρος που περιλαμβάνεται εδώ είναι αυτός της διαθεματικότητας που αφορά στην 

αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την οικοδόμηση ενός 

μοντέλου που απαντά σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο της 

γλώσσας, σύμφωνα με τους Κονδύλη & Στελλάκη (2010), «το Δ.Ε.Π.Π.Σ. εγκαταλείπει το μοντέλο 

της αναγνωστικής ετοιμότητας και εστιάζει σε στρατηγικές διδασκαλίας ή εξοικείωσης με το γραπτό 

λόγο, μέσα από την εισαγωγή των πρακτικών του αναδυόμενου γραμματισμού στη μαθησιακή 
περιοχή της γλώσσας αλλά και στις υπόλοιπες γνωστικές περιοχές». Ωστόσο, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν 

πετυχαίνει να συσχετίσει τις θεωρητικές παραδοχές που ισχυρίζεται ότι υιοθετεί με τις πρακτικές 

γραμματισμού που προτείνει. Ουσιαστικά, μπορεί η έννοια του αναδυόμενου γραμματισμού να 

διατρέχει όλο το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλλά δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου ως θεωρητική 

παραδοχή ούτε αναλύεται περαιτέρω. Στο εν λόγω Δ.Ε.Π.Π.Σ. δίνεται έμφαση στη συνεργασία 

γονέων και εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τους αφενός τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες των 

παιδιών ως σημείο εκκίνησης επιδιώκοντας συγχρόνως τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό τους και, 

αφετέρου, τις ανάγκες, τις κοινωνικές αξίες, τις προσδοκίες των γονέων και τις ευκαιρίες που το κάθε 

παιδί έχει για μάθηση στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.  
Το 2006 δημιουργήθηκε και ο Οδηγός Νηπιαγωγού, σκοπός του οποίου είναι «να υποστηρίξει 

τους/τις νηπιαγωγούς να διαμορφώσουν στις τάξεις τους ένα μαθησιακό περιβάλλον, ανοιχτό και 

ευέλικτο, που διευκολύνει τη μαθησιακή προσπάθεια και ευνοεί την ανάπτυξη της αυτονομίας όλων 

των παιδιών, αλλά και να αποκτήσουν εφόδια για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση 

δημιουργικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και 

φυσική ανάπτυξη των παιδιών» (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006).  Αναφορικά με τη γλώσσα στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού αυτή αναπτύσσεται σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο κατά το οποίο αναμενόταν να 

διασαφηνιστούν έννοιες που υπάρχουν στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δεν αναλύονται περαιτέρω. Αν και 

φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σαφήνεια και ποικιλία υλικού σε σχέση με το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ., δεν κατορθώνει να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Αναφέρεται στην έννοια του 

αναδυόμενου γραμματισμού (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006) και τον συνδέει περισσότερο με τη 

σχολική επιτυχία ή μη. 
Το 2011 δημιουργείται το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο, το οποίο και 

συνοδεύεται από τον καινούριο Οδηγό Νηπιαγωγού. Στο δεύτερο μέρος του Προγράμματος Σπουδών 

αναφέρονται τα περιεχόμενα και οι στόχοι οκτώ μαθησιακών περιοχών:  

• Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη, 
• Φυσικές Επιστήμες 
• Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) 
• Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη,  
• Γλώσσα, 
• Φυσική Αγωγή,  
• Τέχνες,  
• Μαθηματικά.  

Επίσης, τονίζεται, σε διάφορα μέρη του προγράμματος, η σπουδαιότητα της συνεργασίας 

σχολείου-οικογένειας. 
Εν κατακλείδι, ο προφορικός λόγος (ομιλία και ακρόαση) εισήχθη το 1999 στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου και ενσωματώθηκε στο ισχύον σήμερα Διαθεματικό Ενιαίο 
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Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ-Α.Π.Σ.) με ελάχιστες τροποποιήσεις. Το ισχύον 

Αναλυτικό Πρόγραμμα στηρίζεται στην άποψη ότι, η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, 

μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα. Ένας από τους κεντρικούς άξονες της 

προσέγγισης είναι ότι τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση κάνοντας αναπόφευκτα λάθη κατά τη 

διαδικασία, τα οποία όμως εκλαμβάνονται ως εκφράσεις της προσπάθειάς τους να κατακτήσουν τη 

γνώση. 

5. Συμπεράσματα 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στον γραμματισμό στο νηπιαγωγείο, στη συνεργασία σχολείου-
οικογένειας στο νηπιαγωγείο και στην αναφορά στον γραμματισμό και στη συνεργασία σχολείου-
οικογένειας στα διάφορα Προγράμματα Σπουδών για το νηπιαγωγείο που έχουν κατασκευαστεί κατά 

καιρούς στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία βιβλιογραφική ανασκόπηση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν 

τα ελληνικά Προγράμματα Σπουδών για το νηπιαγωγείο με στόχο τη μελέτη τους σε αυτούς του 

τομείς. Αναλυτικότερα, η παρούσα έρευνα στοχεύει στο να εντοπίσει την εξέλιξη της ελληνικής 

εκπαιδευτικής κοινωνίας στον τομέα τόσο του γραμματισμού όσο και της συνεργασίας σχολείου-
οικογένειας. Φάνηκε πως με την πάροδο των χρόνων γίνεται όλο και εντονότερη η αναφορά στον 

γραμματισμό των νηπίων, καθώς και στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Οι ιδρυτές των 

Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο δίνουν σταδιακά περισσότερες πληροφορίες στους 

εκπαιδευτικούς αναφορικά τόσο με τον γραμματισμό στο νηπιαγωγείο όσο και με το πως μπορούν 

να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, παρατηρείται ότι η απλή 

αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου από μέρους των νηπίων (σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι το 

1999) εξελίχθηκε σε αποκωδικοποίησή του από τα ίδια τα παιδιά. Επιπροσθέτως, παρατηρείται ότι 

η συνεργασία σχολείου-οικογένειας αρχίζει και εντάσσεται όλο και εντονότερα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Πλέον υποστηρίζεται ότι η συνεργασία με τους γονείς βοηθάει το παιδί να αναπτυχθεί 

σε ποικίλους τομείς, ένας εκ των οποίων είναι και ο τομέας του γραμματισμού. Παρόλες τις εξελίξεις 

που έχουν υπάρξει στους εν λόγω τομείς παρατηρούνται ακόμα αρκετά κενά και ίσως η 

πραγματοποίηση ενδελεχών ερευνών στα ελληνικά νηπιαγωγεία θα βοηθούσε τους δημιουργούς του 

επόμενου Προγράμματος Σπουδών για το νηπιαγωγείο να εντοπίσουν τα κενά που υπάρχουν στους 

συγκεκριμένους τομείς, γεγονός που θα τους οδηγούσε σε έναν πιο συμβατό με την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα τρόπο ένταξης του γραμματισμού και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας στο 

νηπιαγωγείο. Ερευνητικό κενό του εν λόγω άρθρου, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα 

για μετέπειτα έρευνα, αποτελεί το κατά πόσο οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις 

μεθόδους του νέου Προγράμματος Σπουδών, αναφορικά με τον γραμματισμό και τη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας, στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, καθώς και το αν οι αναφορές που γίνονται 

για τους συγκεκριμένους τομείς σε αυτό είναι χρήσιμοι και μπορούν να αξιοποιηθούν. 
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Περίληψη 

Στα τελευταία χρόνια διεξάγεται έντονος διάλογος γύρω από τον χαρακτήρα και το 

περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ), με επίκεντρο τη θέση του στο σύγχρονο 

σχολείο. Πρόσφατα, ο διάλογος πήρε τη μορφή νομικής αντιπαράθεσης ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο με μια σειρά Αποφάσεων προσδιόρισε την ερμηνεία της επιταγής του 

Συντάγματος για την «ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης» (άρθρο 16, 2). Η παρούσα εργασία 

διερευνά πώς η συγκεκριμένη πρόνοια του Συντάγματος εφαρμόστηκε από τα Προγράμματα 

Σπουδών (ΠΣ) των Θρησκευτικών της πρόσφατης τριακονταετίας. Το κύριο συμπέρασμα που 

εξάγεται είναι ότι οι συντάκτες των ΠΣ και οι συγγραφείς των διδακτικών βιβλίων προσέδωσαν 

διαχρονικά στην ανωτέρω νομική θέση έναν ευρύ παιδαγωγικό προσανατολισμό. Η οργάνωση και η 

λειτουργία του μαθήματος των Θρησκευτικών, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, θεμελιώνεται σε ένα 

ευρύ πλαίσιο παιδαγωγικών σκοπών και διδακτικών στόχων, οι οποίοι εντάσσονται στην αποστολή 

του σύγχρονου σχολείου. 
 
Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτική συνείδηση, θρησκευτικός γραμματισμός, Προγράμματα 

Σπουδών.  
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1. Εισαγωγή 

Ο διάλογος σχετικά με τη θέση και τον χαρακτήρα του ΜτΘ στο ελληνικό δημόσιο σχολείο 

έχει ενταθεί στα τελευταία τριάντα χρόνια. Στο πλαίσιο του διαλόγου έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 

δημοσιεύσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις διαλόγου και άφθονες παρεμβάσεις από θεσμούς της 

Εκπαίδευσης, την Εκκλησία, τις θρησκευτικές κοινότητες, τις Θεολογικές Σχολές, τις επιστημονικές 

ενώσεις των θεολόγων, θρησκευτικά και άλλα σωματεία, θεολόγους, νομικούς, πολίτες κ.ά. 

(ενδεικτικά: Καλαϊτζίδης, 2000· Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, 2005· Ένωση 

Θεολόγων Ν. Λέσβου, 2012· Γιαγκάζογλου κ.ά., 2013· Μιχελουδάκης & Πεππές, 2014). 
Ιδιαίτερη ώθηση στον διάλογο έδωσαν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1998-2000 και 

του 2003-2006 και κυρίως τα νέα ΠΣ των Θρησκευτικών της περιόδου 2016-2020. Διάφορα 

κοινωνικά γεγονότα επηρέασαν τις εξελίξεις, όπως είναι η αντιπαράθεση για τις αστυνομικές 

ταυτότητες, η προϊούσα μεταβολή του δημογραφικού τοπίου στο ελληνικό σχολείο κ.ά. Καθοριστική 

σημασία είχαν και διάφορες παρεμβάσεις και Αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών της χώρας 

(Συνήγορος του Πολίτη 2008α, 2008β· Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

2002, 2015, 2019), του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη, 2005· Επιτροπή 

Υπουργών, 2008), καθώς επίσης και Αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων για το ΜτΘ 

(Διοικητικό Εφετείο Χανίων, 115/2012· ΣτΕ, 660/2018, 926/2018, 1749/2019, 1750/2019· 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 2019). Χαρακτηριστικές είναι οι παλινωδίες 

του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το καθεστώς χορήγησης απαλλαγής από το ΜτΘ (2002, 2008α, 

2008β, 2008γ, 2015). 
Κρίσιμο σημείο στις εξελίξεις αποτελούν οι θεωρήσεις της αναφοράς του Συντάγματος της 

Ελλάδας, στο άρθρο 16, 2, σχετικά με την αποστολή του Κράτους για την παιδεία: «H παιδεία 

αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 

φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή 

τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Στη διάταξη αυτή θεμελιώνεται η ύπαρξη και η 

λειτουργία του ΜτΘ. Οι πρόσφατες Αποφάσεις του ΣτΕ (2018, 2019) δίνουν οριστικές απαντήσεις 

ως προς τη νομική ερμηνεία αυτής της διάταξης, ύστερα από μια μακρά περίοδο έντονου διαλόγου 

και αντιπαραθέσεων.  
Η παρούσα εργασία, εκκινώντας από τις Αποφάσεις του ΣτΕ, χωρίς να υπεισέρχεται σε νομικά 

θέματα, επικεντρώνεται ερευνητικά στο πώς τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα ΠΣ των 

Θρησκευτικών της πρόσφατης τριακονταετίας προσεγγίζουν παιδαγωγικά και διδακτικά την 

αναφορά του Συντάγματος για την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Η εργασία βασίζεται στη 

βιβλιογραφική διερεύνηση των Προγραμμάτων και του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού του 

ΜτΘ, με έμφαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, αποπειράται την εξαγωγή 

συμπερασμάτων μέσα από τη στατιστική και συγκριτική αποτίμηση των γενικών σκοπών και των 

ειδικών στόχων ανά τάξη, καθώς και των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ανά 

θεματική ή διδακτική ενότητα του ΜτΘ. Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι οι συντάκτες των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων, των ΠΣ και των διδακτικών βιβλίων της περιόδου προσέδωσαν 

διαχρονικά στην επιταγή του Συντάγματος έναν διευρυμένο παιδαγωγικό προσανατολισμό, ο οποίος 

παραπέμπει σε ένα ευρύ πλαίσιο παιδαγωγικών σκοπών και διδακτικών στόχων, οι οποίοι είναι 

συμβατοί με τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και υπηρετούν την αποστολή του σύγχρονου 

σχολείου.  

2. Οι πρόσφατες Αποφάσεις του ΣτΕ (2018, 2019) 

Το ΣτΕ έχει ασχοληθεί και άλλες φορές στο παρελθόν με το ζήτημα της ερμηνείας του άρθρου 

16, 2 (ΣτΕ, 3356/1995, 2176/1998). Με τις τελευταίες Αποφάσεις του (660/2018, 926/2018, 

1749/2019, 1750/2019) επανέλαβε και τεκμηρίωσε περαιτέρω την πάγια θέση του ότι ανάπτυξη της 

«θρησκευτικής» συνείδησης είναι η ανάπτυξη «ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως» και ειδικότερα 

η εμπέδωση και ενίσχυση της συγκεκριμένης αυτής θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών με τη 

διδασκαλία των δογμάτων, ηθικών αξιών και παραδόσεων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
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του Χριστού. Η ανάπτυξη αυτή αφορά αποκλειστικά στους μαθητές, οι οποίοι ασπάζονται το 

ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, που ανήκουν στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η Σκέψη 16, της 

Απόφασης 1749/2019, συνοψίζει τα κύρια στοιχεία των Αποφάσεων σχετικά με το ΜτΘ. Αυτά είναι:  

1. Το προοίμιο του Συντάγματος, καθώς και η αναφορά στην «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 

3, 1) έχουν κανονιστικές συνέπειες. 
2. Ως ανάπτυξη της «εθνικής» και της «θρησκευτικής» συνείδησης νοείται η ανάπτυξη της 

ελληνικής εθνικής συνείδησης και της ορθόδοξης συνείδησης, αντίστοιχα. Η θρησκευτική 

συνείδηση γεννάται και διαμορφώνεται σταδιακά, πριν ακόμη από την έναρξη του σχολικού 

βίου, στο πλαίσιο της οικογένειας. Η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκευτικής 

συνείδησης αφορά «αποκλειστικά» στους μαθητές, οι οποίοι ασπάζονται το ορθόδοξο 

χριστιανικό δόγμα. 
3. Το κυριότερο μέσο, με το οποίο υπηρετείται ο παραπάνω συνταγματικός σκοπός στο σχολείο, 

είναι η διδασκαλία του ΜτΘ. Στον ίδιο σκοπό συμβάλλουν η προσευχή και ο εκκλησιασμός. 

Το ΜτΘ πρέπει να διδάσκεται επί ικανό αριθμό ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως και να μην 

υποβαθμίζεται, σε σχέση με τα άλλα μαθήματα, κατά τη διδασκαλία και την εξέταση. Το 

ΜτΘ πρέπει να περιλαμβάνει, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και 

τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, χωρίς να προκαλεί σύγχυση με τη 

διδασκαλία άλλων δογμάτων και θρησκειών. Πρέπει, δηλαδή, να διατηρεί ως προέχουσα και 

κύρια μέριμνα «όχι την παροχή πληροφοριών ή την επεξεργασία γνώσεων ή την ανάπτυξη 

προβληματισμών ιστορικής, θρησκευτικής ή κοινωνιολογικής φύσεως (αντικείμενο άλλωστε 

και άλλων μαθημάτων) αλλά την καλλιέργεια των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε να μπορεί 

να μεταδοθεί το προεκτεθέν κατά το Σύνταγμα περιεχόμενό του». 
4. Η διδασκαλία αυτών των στοιχείων δεν αποτελεί επιβολή πίστεως προς την επικρατούσα 

θρησκεία, αφού το μάθημα απευθύνεται αποκλειστικά στους Ορθόδοξους μαθητές και όχι 

στους ετερόδοξους, αλλόθρησκους ή άθεους μαθητές. Οι τελευταίοι έχουν «ευθέως» 

δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το ΜτΘ, χωρίς καμία δυσμενή συνέπεια, εφ' όσον 

υποβάλουν δήλωση ότι δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, για λόγους θρησκευτικής 

συνείδησης.  
5. Η Πολιτεία οφείλει να προβλέψει τη διδασκαλία ισότιμου μαθήματος, με συναφές 

περιεχόμενο (π.χ. μάθημα ηθικής), εφόσον συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών. Η 

Πολιτεία δεν εμποδίζεται να περιλαμβάνει στα σχολικά προγράμματα του ΜτΘ και 

εκπαίδευση «θρησκειολογικού» χαρακτήρα με πληροφορίες και γνώσεις και για άλλες, πέραν 

της Ορθοδοξίας, θρησκείες και δόγματα. Η Πολιτεία μπορεί να περιλαμβάνει στα σχολικά 
προγράμματα, στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων απευθυνομένων στο σύνολο των μαθητών, 

(ανεξαρτήτως δηλαδή της θρησκευτικής τους ένταξης) και εκπαίδευση θρησκειολογικού 
χαρακτήρα, «κατά τρόπο αντικειμενικό, κριτικό και πλουραλιστικό, χωρίς να επιδιώκει 

κατηχητικό σκοπό, έτσι ώστε να σέβεται τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις των 

γονέων τους» (ΣτΕ, 660/2018 και 926/2018).Το Κράτος δεν μπορεί να στερήσει από τους 

μαθητές, που ασπάζονται ορισμένο δόγμα ή θρησκεία, το δικαίωμα να διδάσκονται 

αποκλειστικά τα δόγματα της πίστεώς τους. 

3. Τα Προγράμματα Σπουδών της περιόδου 1998-2020 

3.1. Τα ΔΕΠΣ-ΑΠΣ Θρησκευτικών (2003-2016) 

Τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ δημοσιεύτηκαν το 2003 και εφαρμόστηκαν μέχρι το σχολικό έτος 2016-
2017. Αφορούν στον προγραμματισμό της διδασκαλίας σε Δημοτικό και Γυμνάσιο. Περιλαμβάνουν 

το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αντίστοιχο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του μαθήματος. Επιπρόσθετα, παρήχθησαν βιβλία μαθητή (2006), 

βιβλία εκπαιδευτικού και ψηφιακός δίσκος με εκπαιδευτικό λογισμικό.  
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Από τους 12 γενικούς σκοπούς του ΔΕΠΠΣ των Θρησκευτικών, οι 9 έχουν γνωσιακό 

προσανατολισμό (γνώση, κατανόηση, προβολή, έκφραση προβληματισμού, στοχασμός, κριτική 

επεξεργασία, διερεύνηση, επίγνωση, αξιολόγηση), 1 αναφέρεται στην ανάπτυξη προσωπικής στάσης 

(ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης) και 2 αφορούν σε γενικότερες δεξιότητες (αντιμετώπιση 

προβλημάτων, ανεξάρτητη σκέψη, ελεύθερη έκφραση). Οι 7 από αυτούς σχετίζονται με την 

ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων. 
Από τους ειδικούς στόχους του Δημοτικού, οι 5 εισάγονται με ρηματικές φράσεις που έχουν 

γνωσιακή στόχευση (γνωρίσουν, αντιληφθούν, ανακαλύψουν, εκτιμήσουν, κατανοήσουν), 1 αφορά 

στην ανάπτυξη προσωπικής στάσης (καλλιεργήσουν πνεύμα αλληλεγγύης…), οι 4 από τους 7 

αφορούν στη σπουδή του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, 1 έχει διαθρησκευτική διάσταση 

(σεβασμός θρησκευτικής ιδιαιτερότητας, συνύπαρξη με το «διαφορετικό») και 1 αναφέρεται στον 

σεβασμό προς το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. 
Από τους ειδικούς στόχους του Γυμνασίου, οι 8 εισάγονται με ρηματικές φράσεις που έχουν 

γνωσιακή στόχευση (ενημερωθούν, γνωρίσουν, συνειδητοποιήσουν, αξιοποιήσουν, αντιληφθούν) 

και 5 αφορούν, συνολικά ή μερικά, στην ανάπτυξη προσωπικής στάσης (τοποθετηθούν, 

συνειδητοποιήσουν, ευαισθητοποιηθούν, καλλιεργήσουν ήθος, πάρουν θέση). Κατά την ανάπτυξη 

των διδακτικών ενοτήτων, παρατίθενται: «Άξονες γνωστικού περιεχομένου», «Γενικοί στόχοι 

(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)» και «Ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής 

προσέγγισης». Σύμφωνα με τη στατιστική αποτύπωση των γενικών στόχων των διδακτικών 

ενοτήτων, όλα τα ρήματα τα οποία εισάγουν στόχους είναι του γνωσιακού τομέα: «αντιληφθούν» (3 

φορές), «γνωρίσουν» (17 φορές), «εκτιμήσουν» (4 φορές), «κατανοήσουν» (4 φορές), 

«πληροφορηθούν» (4 φορές). 
Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου, κατά την ανάπτυξη των διδακτικών ενοτήτων, 

παρατίθενται: «Στόχοι», «Θεματικές ενότητες» και «Ενδεικτικές δραστηριότητες». Κατά τη 

στατιστική αποτύπωση των στόχων των διδακτικών ενοτήτων διαπιστώνεται ότι, στις 252 ρηματικές 

φράσεις επικρατούν εκείνες που εισάγουν γνώσεις, με συνηθέστερα ρήματα: «κατανοήσουν» (42 

φορές), «επισημάνουν» (23 φορές), «γνωρίσουν» (21 φορές), «πληροφορηθούν» (18 φορές). Στις 

φράσεις που εισάγουν στάσεις, συνηθέστερο είναι το «συνειδητοποιήσουν» (13 φορές) και σε αυτές 

που εισάγουν δεξιότητες το «ασκηθούν» (14 φορές).  
Στο Βιβλίο Εκπαιδευτικού της Α΄ Γυμνασίου προτάσσεται εκτενής εισαγωγή, όπου 

επισημαίνεται, αφετηριακά, ότι η θρησκευτική μάθηση υπηρετεί ποικίλους στόχους, 

συναισθηματικούς, κριτικούς, ερμηνευτικούς κ.ά. και τονίζεται η ανάγκη συναισθηματικής 

εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της ηλικίας, σύμφωνα με τις θεωρίες 

γνωστικής ανάπτυξης. Βασικές παραδοχές είναι οι ανάγκες των νέων για ασφάλεια, σταθερότητα, 

κοινωνικότητα και πρότυπα και, ταυτόχρονα, για εξερεύνηση νέων εμπειριών, για ανακάλυψη 

νοήματος στα πράγματα, για ένταξη των επιμέρους εμπειριών σε οργανωμένα πλαίσια κατανόησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται ότι οι θρησκευτικές γνώσεις, για να γίνουν ώριμες θρησκευτικές 

θεωρήσεις, χρειάζεται να συσχετίζονται και με άλλες περιοχές σκέψης, ώστε ο μαθητής να 

αντιλαμβάνεται ότι η θρησκευτική ζωή δεν είναι αυτονομημένη και ότι η θρησκευτική μάθηση τον 

αφορά προσωπικά. Οι παραπάνω παιδαγωγικές αρχές αποτυπώνονται και στο Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 

το οποίο περιλαμβάνει διδακτικές οδηγίες και 11 ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας.  
Το Βιβλίο Μαθητή της Α΄ Γυμνασίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βιβλίο εργασίας. Στο 

κυρίως μέρος κάθε διδακτικής ενότητας περιλαμβάνονται υποενότητες, στις οποίες εντάσσονται τα 

απαραίτητα βιβλικά κείμενα, σε ένα πλαίσιο ιστορικής αφήγησης. Τα κείμενα συνοδεύονται από 

ερμηνευτικά, υποστηρικτικά ή συμπληρωματικά παραθέματα και εμπλουτίζονται με εποπτικό και 

εικονιστικό υλικό. Οι μαθητές καλούνται, σε ένα συνεργατικό περιβάλλον διερεύνησης και 

ανακάλυψης της γνώσης, «να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο, να βρουν πληροφορίες, να 

παρατηρήσουν λεπτομέρειες, να σκεφτούν, να συσχετίσουν, να συγκρίνουν, να προβληματιστούν, να 

λύσουν απορίες τους, να βγάλουν συμπεράσματα, να εκφράσουν ιδέες, κρίσεις και συναισθήματα, να 

διορθώσουν αντιλήψεις τους, να επιχειρηματολογήσουν, να φανταστούν και να επινοήσουν, να 
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συναισθανθούν πρόσωπα και καταστάσεις, να συνεργαστούν». Μέσα από τις προτεινόμενες 

δραστηριότητες, τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, ελέγχεται η 

κατανόηση των βασικών θεμάτων της διδασκαλίας, προεκτείνεται η μάθηση σε άλλους τομείς, 

παρέχεται ανατροφοδότηση, επισημαίνονται θεμελιώδεις έννοιες και δίνεται η ευκαιρία για 

διαθεματικές, δημιουργικές και μεταγνωστικές προσεγγίσεις και προσωπική οικοδόμηση νοήματος.  
Το Βιβλίο Εκπαιδευτικού της Β΄ Γυμνασίου παραθέτει σε διακριτές υποενότητες, ανά 

διδακτική ενότητα, χρήσιμα «Πληροφοριακά-Θεολογικά-Ερμηνευτικά» και «Διδακτικά» στοιχεία. 
Από τη στατιστική επεξεργασία των καταχωρισμένων επιδιώξεων της διδασκαλίας, διαπιστώνεται 

ποικιλία μαθησιακών προσανατολισμών, με ισορροπία ανάμεσα στις επιδιώξεις για γνώσεις, στάσεις 

και δεξιότητες. 
Το Βιβλίο Μαθητή της Β΄ Γυμνασίου έχει, σε γενικές γραμμές, παρόμοια δομή και μορφή με 

αυτό της Α΄ Γυμνασίου. Κάθε διδακτική ενότητα, μετά τη σύντομη εισαγωγή και το βιβλικό κείμενο, 

περιλαμβάνει τις υποενότητες: «Ερμηνευτικά», «Επεξεργασία», «Εργασία», «Βασικά στοιχεία του 

μαθήματος». Επιπλέον, παραθέτει σχετικό εικονιστικό και υποστηρικτικό υλικό. Στο τέλος, 

παρατίθενται ερωτήσεις ποικίλης στόχευσης (πώς σας φαίνονται, πώς κρίνετε, πώς δικαιολογείτε, 

πώς χαρακτηρίζετε, πόσο σημαντικές νομίζετε, βρείτε στοιχεία, γράψτε εντυπώσεις, για ποιο λόγο, 

ποια συναισθήματα…). Από την πέμπτη διδακτική ενότητα, στην περιοχή «Επεξεργασία», 

εισάγονται μαθησιακές δραστηριότητες διαφόρων τύπων, ενώ σε πολλές διδακτικές ενότητες 

περιλαμβάνεται πρόταση για «Εργασία». Από τις 111 δραστηριότητες, οι 51 παραπέμπουν στο υλικό 

του βιβλίου, ενώ οι υπόλοιπες είναι ανοικτής μορφής και στοχεύουν στην αποκλίνουσα σκέψη. 

Αρκετές από τις δραστηριότητες είναι διερευνητικής, βιωματικής και συνεργατικής μορφής. Όπως 

το Βιβλίο Μαθητή της Α΄ Γυμνασίου, έτσι και αυτό της Β΄ τάξης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

«βιβλίο εργασίας». 
Το Βιβλίο Εκπαιδευτικού της Γ΄ Γυμνασίου, σε κάθε διδακτική ενότητα, περιλαμβάνει 

υποστηρικτικό υλικό, το οποίο διακρίνεται σε δύο μέρη: α) Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος, και β) 

Οδηγίες προς τον καθηγητή. Οι προτεινόμενες διαθεματικές δραστηριότητες είναι ποικίλων ειδών, 

στοχεύουν σε όλους τους τομείς της μάθησης και συνήθως είναι ανοικτές και αποβλέπουν στην 

αποκλίνουσα μάθηση. Το ίδιο ισχύει και για τα προτεινόμενα θέματα για συζήτηση στην τάξη.  
Στο Βιβλίο Μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου, οι διδακτικές ενότητες έχουν τη μορφή δοκιμίου 

ιστορικής αφήγησης. Στο εσωτερικό κάθε ενότητας υπάρχουν παραθέματα με διάφορα κείμενα και 

εικονιστικό υλικό. Από τις 97 ερωτήσεις-δραστηριότητες που παρατίθενται, οι 41 παραπέμπουν σε 

πληροφορίες τις οποίες ο μαθητής μπορεί να αναζητήσει και να βρει στο κυρίως κείμενο του 

μαθήματος. 
Ως προς την κατανομή των διδακτικών θεμάτων στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, στην ΣΤ΄ Δημοτικού 

εντάσσονται 4 διδακτικές ενότητες με θρησκειολογικό περιεχόμενο και, ταυτόχρονα, σε όλες τις 

τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου διασπείρονται άφθονα θέματα θρησκειολογικού, ιστορικού 

και κοινωνικού ενδιαφέροντος, με πανανθρώπινη διάσταση. Στα ιστορικά θέματα της Γ΄ Γυμνασίου 

εξετάζονται πολλά ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη του Χριστιανισμού, πέρα από την 

Ορθοδοξία.  

3.1. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Λυκείου (1998-2016) 

Το 1998, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, δημιουργήθηκε νέο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα στα Θρησκευτικά Λυκείου, με βάση το οποίο εκδόθηκαν διδακτικά βιβλία 

(2000), τα οποία ίσχυσαν μέχρι το σχολ. έτος 2015-2016. Στο Πρόγραμμα κυριαρχεί η 

γνωσιοκεντρική στόχευση και δευτερευόντως η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων. Στην Α΄ τάξη, 

ως ένας από τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας, ορίζεται οι μαθητές «να τοποθετούνται κριτικά» 
και στη Β΄ «να πάρουν […] υπεύθυνη προσωπική θέση». Στους επιμέρους στόχους των διδακτικών 

ενοτήτων περιλαμβάνεται 4 φορές η κριτική σκέψη ή στάση. Στις 437 ρηματικές φράσεις, οι οποίες 

εισάγουν στόχους, κυριαρχούν τα ρήματα «γνωρίσουν» (74 φορές), «κατανοήσουν» (58 φορές), 

«αντιληφθούν» (23 φορές), «πληροφορηθούν» (35 φορές), τα οποία παραπέμπουν στην ανάκληση 
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γνώσεων και την κατανόηση, ενώ στους στόχους οι οποίοι αφορούν στη διαμόρφωση στάσεων, η 

ρηματική φράση που επαναλαμβάνεται περισσότερο είναι το «συνειδητοποιήσουν» (69 φορές) και το 

«ευαισθητοποιηθούν» (11 φορές). Στους προλόγους των βιβλίων, οι οποίοι απευθύνονται προς τον 

μαθητή, τονίζεται ότι τα μαθήματα «δεν είναι για να φορτώσουν τη μνήμη με ορισμούς, όρους, 

ιστορικά στοιχεία» (Α΄ Λυκείου), ότι με την παρουσίαση και τη διαλογική ανάπτυξη των θεμάτων θα 

δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσουν την εγκύκλια μόρφωσή τους και να ολοκληρώσουν την 

προσωπικότητά τους (Β΄ Λυκείου) και ότι οι σελίδες του βιβλίου στοχεύουν στο να γίνουν «αφορμές 

για πέρασμα από τα λόγια για τη ζωή στην ίδια τη ζωή» (Γ΄ Λυκείου).  
Ως προς την κατανομή των διδακτικών θεμάτων, το μεγαλύτερο μέρος τους επικεντρώνεται 

στη σπουδή του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, με εξαίρεση τη Β΄ Λυκείου, όπου εντάσσονται 

12 διδακτικές ενότητες με θρησκειολογικό περιεχόμενο, επί συνόλου 39. Στη Γ΄ Λυκείου, μολονότι 

η αφετηρία της διερεύνησης των ηθικών διλημμάτων είναι η Ορθόδοξη προσέγγιση, επιχειρείται 

άνοιγμα στο πεδίο του κοινωνικού προβληματισμού, με άξονα τις κοινά αποδεκτές πανανθρώπινες 

αξίες.  

3.2. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών (2016-2020) 

Κατά την περίοδο 2011-2016, εκπονήθηκαν νέα ΠΣ, τα οποία εφαρμόστηκαν καθολικά από το 

σχολικό έτος 2016-2017. Στο υλικό που παρήχθη περιλαμβάνονται το ΠΣ στα Θρησκευτικά 

Δημοτικού-Γυμνασίου (2017), το ΠΣ στα Θρησκευτικά Λυκείου (2017), οι αντίστοιχοι Οδηγοί 

Εκπαιδευτικού (2014, 2017) και οι Φάκελοι Μαθήματος ανά τάξη.  
Το ΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου (2017), στην εισαγωγή του, αναγνωρίζει ότι το ΜτΘ χρειάζεται 

να παρέχει διευρυμένη γνώση «γύρω από τις θρησκείες», αλλά και «μέσα από τις θρησκείες», ώστε οι 

μαθητές να μπορέσουν να συνομιλήσουν προσωπικά με την πραγματικότητα που τους περιβάλλει 

και να οικοδομήσουν προσωπικές θρησκευτικές στάσεις. Η διαδικασία της θρησκευτικής αγωγής και 

μάθησης, η οποία ορίζεται ως «θρησκευτικός γραμματισμός», έχει γνωσιακό και παιδαγωγικό 

προσανατολισμό και βασίζεται σε διερευνητικές, ερμηνευτικές και διαλογικές προσεγγίσεις. Η 

μορφωτική αποστολή του μαθήματος υπερβαίνει την απλή θρησκειολογική ή εγκυκλοπαιδική 

ενημέρωση, αφού η θρησκευτικότητα είναι «πηγή έμπνευσης, πίστης, ηθικής και νοηματοδότησης» 

και αφορά τόσο σε γνώσεις όσο και σε ικανότητες-δεξιότητες, διαθέσεις και στάσεις. Το ΜτΘ 

στοχεύει, μεταξύ άλλων, σε ένα «θρησκευτικά εγγράμματο άνθρωπο», ο οποίος θα χαρακτηρίζεται 

από «ηθική και κοινωνική ευαισθησία». Μέσα από τη θρησκευτική, γνωστική, πνευματική, 

κοινωνική, ηθική, ψυχολογική, αισθητική και δημιουργική ανάπτυξη των μαθητών επιδιώκεται ο 

ελεύθερος και υπεύθυνος αυτοπροσδιορισμός τους. Για τη διδασκαλία προτείνονται προσεγγίσεις 

και διαδικασίες οι οποίες προωθούν: «κριτική προσέγγιση των θρησκευτικών διδασκαλιών», 

«διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση», «διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα», «καλλιέργεια 

στάσεων, συμπεριφορών και αξιών», «ανάδειξη δημιουργικών δεξιοτήτων», «πολυεπίπεδη 

διδασκαλία», «μεταγνωστική λειτουργία». Το ΠΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως Πρόγραμμα 

Διαδικασίας, επειδή δίνει έμφαση στη διαδικασία επίτευξης της προσδοκώμενης μάθησης. Οι 

«Προσδοκώμενες επάρκειες των μαθητών στο τέλος της τάξης» κατανέμονται σε κατηγορίες: Ως 

προς τη γνώση και κατανόηση, την καλλιέργεια αξιών και στάσεων, την ανάπτυξη ηθικής 

συνείδησης, την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης και πρακτικής και τη συμμετοχή στη 

διδακτική διεργασία. Σε γενικές γραμμές, η νέα διδακτική προσέγγιση αποβλέπει στη μετάβαση από 

τον διδακτικό μονόλογο σε στρατηγικές διδασκαλίας περισσότερο μαθησιοκεντρικές και 

δημιουργικές, που ενεργοποιούν τους μαθητές και καλλιεργούν τη μάθηση σε όλους τους τομείς.  
Στο Γυμνάσιο αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης προσανατολισμός η οικοδόμηση ενός στιβαρού 

μορφωτικού πλαισίου/πεδίου «γνώσης και κατανόησης του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας» και 

σε ένα ευρύτερο κύκλο των χριστιανικών παραδόσεων της Ευρώπης και άλλων θρησκειών. 

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται «μια κριτική παρουσίασή τους» μέσα από συγκεκριμένους θεμελιώδεις 

άξονες (Θεός, κόσμος, άνθρωπος, ηθική, κοινωνία, πολιτισμός, σύγχρονη ζωή). Στα 170 βασικά θέματα, 

συνολικά στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, τα 104 (64,4%) αφορούν στην Ορθοδοξία. Ο προτεινόμενος 
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χρόνος για τη διδασκαλία τους είναι 128 δίωρα, επί συνόλου 181 (70,7%). Τα βασικά θέματα που 

αφορούν συνολικά στον Χριστιανισμό είναι 79 (73.1%), για τα οποία διατίθενται 140 δίωρα διδασκαλίας 

(77,3%). Ως προς την κατανομή των διδακτικών θεμάτων: 

• Στο Δημοτικό: 82,4 % (με 10,1% διομολογιακές αναφορές) επικεντρώνονται αμιγώς στον 

Χριστιανισμό και 17,6 έχουν θρησκειολογικό περιεχόμενο. 
• Στο Γυμνάσιο: 74,2% (με 19,5 % διομολογιακές αναφορές) επικεντρώνονται αμιγώς στον 

Χριστιανισμό, ενώ 25,8% έχουν θρησκειολογικό περιεχόμενο. 

Στην Α΄ Γυμνασίου, μέσα από τον άξονα «Πορεία και ανάπτυξη», οι μαθητές καλούνται να 

οικοδομήσουν τον προσωπικό κόσμο τους, μέσα από την αναμέτρηση των ερωτημάτων που τους 

απασχολούν με τις προτάσεις και τις απαντήσεις του Χριστιανισμού. Από τη στατιστική αποτίμηση 

των ρηματικών φράσεων που εισάγουν τους γενικούς στόχους, τα προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα κατά θεματική ενότητα και τις προσδοκώμενες επάρκειες στην Α΄ Γυμνασίου, 

διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη των διδακτικών περιεχομένων βασίζεται στις προγραμματιστικές 

δηλώσεις του ΠΣ.  
Η Β΄ Γυμνασίου αναπτύσσεται γύρω από τον άξονα «Πορεία μέσα από αντιθέσεις». Οι 

θεματικές ενότητες οργανώνονται γύρω από ζητήματα θρησκευτικών και κοινωνικών κρίσεων, 

καθώς και τρόπων για την υπέρβασή τους. Οι μαθητές συσχετίζουν εμπειρίες από την κρίσιμη φάση 

της εφηβείας, σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, με ιστορικά γεγονότα που αφορούν σε αντιθέσεις 

και συγκρούσεις στον χώρο της θρησκείας. Από τη στατιστική αποτύπωση των ρηματικών φράσεων 

που εισάγουν τους γενικούς στόχους, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κατά θεματική 

ενότητα και τις προσδοκώμενες επάρκειες της Β΄ τάξης εξάγονται και εδώ παρόμοια συμπεράσματα, 

όπως στην Α΄ Γυμνασίου.  
Στην Γ΄ Γυμνασίου, η οποία αναπτύσσεται γύρω από τον άξονα «Από το τοπικό στο 

οικουμενικό», επιδιώκεται ένα άνοιγμα σε ένα ευρύτερο ορίζοντα, στη διαδρομή από το οικείο 

περιβάλλον προς τον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο και την οικουμένη. Οι μαθητές διερευνούν τις 

τοποθετήσεις της θρησκείας πάνω σε ζητήματα και όψεις της σύγχρονης ζωής, καθώς και 

θρησκευτικές προτάσεις που κομίζουν ελπίδα για τη μεταμόρφωση του σύγχρονου κόσμου. Όπως 

και στις προηγούμενες τάξεις, αναγνωρίζεται η ποικιλία και η ισορροπία ανάμεσα σε γνωσιακούς 

και άλλους στόχους, καθώς επίσης η έμφαση σε διαδικασίες διερεύνησης, διαλόγου και νοητικής 

επεξεργασίας.  
Το ΠΣ στα Θρησκευτικά Λυκείου (2017), μολονότι παρουσιάζει ορισμένες διαφορές προς το 

αντίστοιχο του Δημοτικού-Γυμνασίου, αποτελεί συνέχειά του με κοινό προσανατολισμό. Οι 

επιλεγμένες διδακτικοί μέθοδοι επιτρέπουν την πολυπρισματική προσέγγιση των θρησκευτικών 

ζητημάτων, αναδεικνύοντας τη συνθετότητά τους. Κεντρικός σκοπός του είναι ένας σύγχρονος 

θρησκευτικός γραμματισμός, όπου ο μαθητής, σε ένα βιωματικό, ερευνητικό και διαλογικό πλαίσιο, 

«γνωρίζει τον εαυτό του και τον κόσμο μέσα από τη γλώσσα της πίστης και της θρησκείας, 

επικεντρώνοντας στην κριτική ερμηνεία και στην υπαρξιακή νοηματοδότηση».  
Οι σκοποί της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο Λύκειο είναι: α) Η ανάπτυξη της προσωπικής 

ταυτότητας, β) η καλλιέργεια ανθρωπιστικής και Ελληνικής παιδείας, γ) ο θρησκευτικός 

γραμματισμός, δ) η κριτική θρησκευτικότητα, ε) η γνωριμία και επικοινωνία με τον «άλλον», στ) η 

κοινωνικοποίηση, και ζ) η λειτουργία της τάξης ως κοινότητας μάθησης. Οι μαθητές καλούνται να 

αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ερμηνεύουν και να κατανοούν τη 

θρησκευτικότητα στο ιστορικό γίγνεσθαι και να ρυθμίζουν τη συμμετοχή τους στον σύνθετο κόσμο 

της εποχής μας. Οι ρηματικές φράσεις, που εισάγουν τους ειδικούς στόχους κατά τάξη και τα 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κατά διδακτική ενότητα, χαρακτηρίζονται από 

πολύπλευρη στόχευση, σε όλους τους μαθησιακούς τομείς, καθώς επίσης από την τάση 

ενεργοποίησης νοητικών, διερευνητικών και βιωματικών διεργασιών, οι οποίες επιδιώκουν την 

ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.  
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Στο ΠΣ του Λυκείου δεν υπάρχουν αμιγώς θρησκειολογικά θέματα. Παρ’ όλα αυτά, δίνεται η 

δυνατότητα σε όσα θέματα είναι αναγκαίο, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες και προσδοκίες των 

μαθητών, να συνεξετάζονται θεωρήσεις από τη σκοπιά και άλλων θρησκευτικών παραδόσεων.  

4. Αποτίμηση - Συμπεράσματα 

Για τις πρόσφατες Αποφάσεις του ΣτΕ εκφράστηκαν ετερόκλητες θέσεις και αμφιλεγόμενες 

απόψεις από διάφορες πλευρές. Εκτός από τις νομικές και τις πολιτικές αιτιάσεις που διατυπώθηκαν 

(ενδεικτικά: Σταυρόπουλος, 2018· Σωτηρέλλης, 2018· Βενιζέλος, 2020· Νομοκανονικά, 2020), 

υπήρξαν αντιδράσεις και ως προς τα προβλήματα που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν κατά την 

περαιτέρω οργάνωση και λειτουργία του ΜτΘ (Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός», 

2019). Το Υπουργείο έσπευσε να δηλώσει ότι το ΜτΘ θα συμμορφωθεί πλήρως προς τις Αποφάσεις 

του ΣτΕ (ΥΠΑΙΘ, 2019). Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής όρισε Επιστημονική Επιτροπή, η 

οποία προχώρησε, ήδη, στην εκπόνηση μεταβατικών ΠΣ (2020) και διδακτικών βιβλίων, καθώς και 

στην υποβολή προτάσεων για το καθεστώς χορήγησης της απαλλαγής (Επιστημονική Επιτροπή ΙΕΠ, 

2020). Η συγγραφή νέων ΠΣ αναμένεται να ξεκινήσει από το προσεχές σχολικό έτος.  
Από τη συγκριτική αποτίμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των ΠΣ της τελευταίας 

τριακονταετίας προκύπτει, σε γενικές γραμμές, ο κοινός προσανατολισμός τους ως προς τη θέση της 

ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης, η οποία εκλαμβάνεται ως ζήτημα γραμματισμού και 

παιδείας. Το διδακτικό έργο επικεντρώνεται σε όλους τους μαθησιακούς τομείς, με έμφαση στη 

γνωσιακή και ερμηνευτική κατανόηση. Τα νέα ΠΣ (2017) ουσιαστικά αποτελούν συνέχεια των 

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, στο ζήτημα αυτό. Μετά τις Αποφάσεις του ΣτΕ, αναδύεται το ερώτημα σχετικά με το 

περιεχόμενο τόσο των τελευταίων, όσο και των προγενέστερων ΠΣ, τα οποία φαίνεται να απέχουν 

από τη σημερινή «στενή» ερμηνεία της συνταγματικής διάταξης. Ταυτόχρονα, προκύπτει 

προβληματισμός για τη μελλοντική οργάνωση του ΜτΘ στο ελληνικό σχολείο, καθότι το ζήτημα, 

εκτός από νομικές, έχει και εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, θεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις. 

Ειδικότερα:  

1. Οι πρόσφατες Αποφάσεις του ΣτΕ απομειώνουν την επί δεκαετίες ισχύουσα μορφωτική 

αποστολή του ΜτΘ, η οποία αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα ενίσχυσης της πίστης, στο 
πλαίσιο των υποχρεώσεων του κράτους έναντι των θρησκευτικών κοινοτήτων.  

2. Το ΜτΘ τείνει να μετατραπεί σε ένα κλειστό ομολογιακό μάθημα με κατηχητικό 

προσανατολισμό. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί οπισθοδρόμηση από τα θεολογικά και 

παιδαγωγικά κεκτημένα της μεταπολίτευσης.  
3. Θεμελιώνεται η εισαγωγή νέων ισότιμων μαθημάτων με συναφές περιεχόμενο, με 

αποτέλεσμα το ενδεχόμενο δυσκολιών στην οργάνωση του μαθήματος, με κίνδυνο να 

συρρικνωθεί η υποχρεωτικότητά του. Η διαφοροποίηση των μαθητών με βάση τη 

θρησκευτική τους ταυτότητα, στον αντίποδα μιας σύγχρονης ενταξιακής εκπαίδευσης, 

ενδέχεται να ευνοήσει την ανάπτυξη φαινομένων θρησκευτικού φανατισμού. 
4. Οι Αποφάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν το ΜτΘ στην απώλεια της παιδαγωγικής δυνατότητας 

να διαλέγεται δημιουργικά με τους έφηβους που βιώνουν έντονα την υπαρξιακή αναζήτηση 

ή αμφιβολίες σχετικά με την πίστη στον Θεό και την αθεΐα και οι οποίοι ενδέχεται να 

επιλέξουν την απαλλαγή έναντι της φοίτησης στο μάθημα.  
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Περίληψη 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν την ανάγκη για την αλλαγή και εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών μεθόδων ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις ανάγκες της εποχής. Η ανάγκη 

για εκπαιδευτική εξέλιξη δεν είναι, προφανώς μία νέα ιδέα, αλλά στη σημερινή εποχή έχει γίνει 

επιτακτική. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική μεθοδολογία δημιουργεί μία νέα σχέση ανάμεσα σε 

εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο, ενώ τα εικονικά περιβάλλοντα τείνουν να αντικαταστήσουν τις 

πραγματικές (δια ζώσης) τάξεις. Στη συγκεκριμένη εργασία δημιουργήσαμε μία εφαρμογή για τη 

διδασκαλία της Βιολογίας Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου. Η εφαρμογή μας διατίθεται εντελώς 

δωρεάν σε όλους τους μαθητές, ενώ καλύπτει τόσο το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος, όσο και το 

κομμάτι των ερωτήσεων κατανόησης και ασκήσεων που προετοιμάζουν το μαθητή για τις 

πανελλήνιες εξετάσεις. 
Λέξεις κλειδιά: Βιολογία, Εφαρμογή, ΤΠΕ, Εξ’ αποστάσεως, Μάθημα  

1. Εισαγωγή 

1.1. Εκπαιδευτικό περιβάλλον και ΤΠΕ 

Η χρήση των υπολογιστών στη διδακτική πράξη θέτει σε λειτουργία συγκεκριμένους 

μηχανισμούς και μετατρέπει την επιστημονική  γνώση σε αντικείμενο διδασκαλίας. Το  παραγόμενο 

αντικείμενο είναι το αποτέλεσμα διδακτικής προσπάθειας και κατασκευής πρακτικών, που αφορούν 

σε διδαχθείσες γνώσεις, αλλά και στη διδακτέα ύλη και προέρχονται από αποπλαισίωση και από 

αναπλαισιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, με κύριο άξονα το  Διαθεματικό  Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ). (Κουτλής, 

Μ., Μεγάλου, Ε., Παρασκευάς, Μ., Ρενιέρη, Ν., Κυνηγός, Π., Κομνηνός, Θ., Ζαγούρας, Χ., 

Μπούρας, Χ., Σταματίου, Γ.,2005).  Προς την κατεύθυνση αυτή προωθούνται : 
 α. η εξασφάλιση συνθηκών που επιτρέπουν στο μαθητή να αναπτύξει την προσωπικότητα του 

µε ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηματική σταθερότητα, κριτική και διαλεκτική ικανότητα καθώς 

και θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια µια προσωπικότητα υπεύθυνη, δημοκρατική και 

ελεύθερη, µε κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισµικές 

προκαταλήψεις, 
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 β. η δημιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτοµο τη δυνατότητα της δια βίου 

ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων, 
 γ. η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόµου για κριτική προσέγγιση των νέων τεχνολογιών 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας,  
δ. η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής µέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και την 

καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών, 
 ε. η καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη µε την ταυτόχρονη διατήρηση της 

εθνικής µας ταυτότητας και της πολιτισµικής µας αυτογνωσίας και 
 στ. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-

ΔΕΠΠΣ,2003) 
  Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται εργαλεία και λογισμικά σχεδιασμένα για  εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, που αξιοποιούν πολυμεσικές και διαδικτυακές τεχνολογίες, ώστε ο τρόπος που 

αναπτύσσεται η σχολική γνώση να είναι προσαρμοσμένος στα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, όπου οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν, να αναπαριστάνουν, να 

αναλύουν, να μεταφέρουν και να αξιοποιούν την πληροφορία. Τα γνωστικά νοητικά εργαλεία 

(Jonassen, 2000) εμπλέκουν τα άτομα σε νοητικές διεργασίες για ανάλυση και κριτική αντιμετώπιση 

του περιεχομένου της διδασκαλίας, καθώς και στην οργάνωση της γνώσης τους.  Οι δεξιότητες που 

αναπτύσσονται  για την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων σχετίζονται με τη δυνατότητα των 

μαθητών να διαχειρίζονται την επεξεργασία δεδομένων, την  κατανόηση του σχεδιασμού των 

αλγορίθμων και τη μοντελοποίηση των λύσεων, ενώ παράλληλα καλλιεργείται συνεργατική διάθεση, 

κριτική και αναλυτική σκέψη και συνθετική ικανότητα. Δημιουργείται συνεπώς μια νέα κουλτούρα 

μάθησης και  οικοδομείται μια ουσιαστική σχέση με τη γνώση και την οικοδόμησή της.( Βοσνιάδου, 

Σ. ,2006 ) 

1.2. Στρατηγικές μάθησης 

Από την πληθώρα μελετών και σχετικών προσεγγίσεων εκτιμάται η ανάλυση των κατηγοριών 

μάθησης που έγινε από τον Saljo το 1979, ο οποίος διέκρινε τις εξής κατηγορίες: 
-η μάθηση ως ποσοτική αύξηση της γνώσης 
-η μάθηση ως απομνημόνευση(επαναχρησιμοποιούμενη πληροφορία) 
-η μάθηση ως απόκτηση και συγκέντρωση πληροφοριών, γνώσεων και μεθόδων 
-η μάθηση ως κατανόηση μηχανισμών αφαίρεσης 
-η μάθηση ως μηχανισμός ερμηνείας και κατανοήσεων της πραγματικότητας (Ζωγόπουλος 

2001) 
Σύμφωνα με τον Jonassen υπάρχουν έξι βασικές μαθησιακές στρατηγικές που είναι αναγκαίες 

για μία αποτελεσματική μάθηση, με τη χρήση νέων τεχνολογιών: 
- Ενεργητική μάθηση. Σύμφωνα με αυτή, η μάθηση προκύπτει ως άμεσο αποτέλεσμα της 

εμπειρίας που αποκομίζει το άτομο από τον κόσμο που το περιβάλλει, τις ερμηνείες που δίνει σε 

αυτή, τις αλληλεπιδράσεις με τον κόσμο μέσω συλλογισμών, συνεργασίας κλπ. Η μορφή αυτή 

εκπαίδευσης διαφοροποιείται από τη συμβατική διδασκαλία γιατί η γνώση μπορεί να οικοδομηθεί 

από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο με την αυτο-ανακάλυψη του κόσμου και με μικρή βοήθεια από τον 

δάσκαλο, αφού ο ρόλος του περιορίζεται σε αυτόν του μέντορα και του φροντιστή. Ενθαρρύνονται 

η συνεργασία, η κριτική σκέψη και η αλληλεπίδραση με το φυσικό κόσμο.( Τζιμογιάννης, Α,2008) 
-Εποικοδομητική μάθηση: Mε τη μέθοδο αυτή οι μαθητές τακτοποιούν τις νέες γνώσεις ως 

συνέχεια των προυπαρχουσών γνώσεων (Μακράκης, Β.,2000).  για να χρησιμοποιήσουν νέες 

έννοιες. 
-Συνεργατική μάθηση: Oι μαθητές μαθαίνουν σε ομάδες αλληλοεπιδρώντας (Ματσαγγούρας, 

Η.,2005).  και ανταλλάσσοντας σκέψεις, ιδέες και γνώσεις ηλεκτρονικά με σύγχρονο ή ασύγχρονο 

τρόπο. 
-Εκούσια/ θεληματική μάθηση: Oι μαθητές νοιώθουν οι ίδιοι την ανάγκη, που μπορεί να 

οφείλεται σε εσωτερικά ή εξωτερικά αίτια, να βελτιωθούν, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και 
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δεξιότητες ή να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή 

την κατεύθυνση π.χ. διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, διαδίκτυο κ.α. 
-Διαλογική μάθηση: H διαδικασία προσέγγισης της γνώσεως επιτυγχάνεται μέσω συζητήσεων 

και κριτικής ικανότητας και αντιπαραβολής των απόψεων όλων των συμμετεχόντων μεταξύ τους. Η 

αρχή της διαλογικής μάθησης βασίζεται στην έννοια η οποία εμπλέκει την επικοινωνία μεταξύ των 

συμμετεχόντων στις διεργασίες μάθησης, που τυπικά διατηρούν τους ρόλους του μαθητή και του 

δασκάλου. 
-Ανακλαστική μάθηση: Η ανακλαστική μάθηση μπορεί να εννοηθεί ως ο συνειδητός 

στοχασμός ή ανάλυση, σχετικά με το τι έχει κάποιος κάνει ή κάνει αυτή τη στιγμή. 
Άλλες στρατηγικές μάθησης επίσης είναι οι εξής: 
-Μάθηση δια μέσου της ανακάλυψης και Διερευνητική Μάθηση: Οι μαθητές αφήνονται να 

προσεγγίσουν μόνοι τους τη γνώση, εξερευνώντας μια διαδικασία,  μια κατάσταση, ένα λογισμικό, 

ένα πρόβλημα κλπ  
-Μάθηση δια μέσου επίλυσης προβλημάτων: Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση ο μαθητής 

ξεκινά με ένα θέμα προς επίλυση παρά με μία έννοια που πρέπει να μελετήσει και να ''μάθει''. Η 

μέθοδος αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τα νέα μοντέλα διδασκαλίας, που προτείνουν ότι η έμφαση 

πρέπει να δίνεται στους εκπαιδευόμενους και όχι στη μετάδοση της γνώσης από το δάσκαλο. 
Οι περισσότερες μέθοδοι από τις παραπάνω εφαρμόζονται ακούσια ή εκούσια, στις μορφές 

εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες. 
Βέβαια, οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης που αποδίδουν μεγάλη σημασία στον 

κοινωνικοπολιτισμικό παράγοντα, συνηγορούν υπέρ της οργάνωσης μαθημάτων που να ευνοείται η 

κοινωνική αλληλεπίδραση και η συνεργατική, η ομαδική μάθηση. Ταυτόχρονα, τα περισσότερα 

σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας, όπως και τα εκπαιδευτικά λογισμικά, προσφέρουν πολλές 

δυνατότητες για επικοινωνία και συνεργασία: άμεση, σύγχρονη επικοινωνία (με ήχο, εικόνα, γραπτό 

κείμενο), συνεπεξεργασία κειμένων, εικόνων και ντοκουμέντων, παιχνίδια ρόλων και συλλογικών 

κατασκευών, συμμετοχή σε Κοινότητες, ιστολόγια και wikis, ασύγχρονες επικοινωνίες. 

1.3. Εκπαιδευτικές χρήσεις ΤΠΕ 

Είναι σαφές ότι ο μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως αποτέλεσμα της έντασης 

και της δυναμικής των τεχνολογικών εξελίξεων οδηγεί σε νέα μοντέλα εκπαίδευσης και μάθησης. Η 

εκπαιδευτική χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσα στη σχολική τάξη παρέχει στους μαθητές 

πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες με τους παρακάτω τρόπους:  
Τράπεζες πληροφοριών: υπερκείμενα, υπερμέσα, webQuests και επαναχρησιμοποιούμενα 

αντικείμενα διδασκαλίας  
Εικονικά περιβάλλοντα: οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και με το δικό τους ρυθμό, κατά τρόπο 

πολυαισθητηριακό, μέσα από εικονικές περιηγήσεις, οπτικοακουστικές παραστάσεις και εμπειρίες, 

αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, συνεργάζονται κατά ομάδες, ωφελούνται όλοι και περισσότερο εκείνοι 

που έχουν συνήθως χαμηλή επίδοση και μικρές δυνατότητες . 
Προσομοιώσεις: οι προσομοιώσεις στην οθόνη του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή πρέπει να 

στηρίζονται στην παραγωγή λεκτικών, γραπτών και σχηματικών αναπαραστάσεων ή να είναι 

διαδραστικές εφαρμογές και εικονικά πειράματα . 
Μicroworlds: η συνεργασία μέσα σε ένα μικρόκοσμο του Μicroworld και η δημιουργία 

εργασιών με διαδραστικό, πολυμεσικό χαρακτήρα οδηγούν σε μια καλύτερη εμπειρία μάθησης . 
Παιχνίδια: οι μαθητές βιώνουν το ψηφιακό παιχνίδι απελευθερωτικά, αναπτύσσουν υψηλά 

επίπεδα εφευρετικότητας  και μαθαίνουν ευχάριστα  
Επικοινωνία online: επιτυγχάνονται επικοινωνιακές δεξιότητες με τη χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων, με τη δημιουργία ομάδων πληροφόρησης, τη 

σύνδεση με chat rooms, τα σεμινάρια online και τις συνεδριάσεις μέσω βίντεο .( Alessi,Stephen 
M.Trollip,Stanley,2008) 
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1.4. Διδακτικές παρεμβάσεις στο μάθημα της βιολογίας 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ η Βιολογία είναι «η επιστήμη που αφορά στη µελέτη των φαινομένων 

και των διαδικασιών της ζωής. Μελετά επομένως τους οργανισμούς τόσο στο περιβάλλον που ζουν 

όσο και στο εργαστήριο και φυσικά τον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου έχει αυξηθεί ιδιαίτερα και γίνεται προσπάθεια να 

αντιµετωπιστούν τεράστια κοινωνικά προβλήµατα, όπως αυτά της υγείας, της υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος, του υποσιτισµού, του υπερπληθυσμού κ.ά. Η Βιολογία, εξ αντικειµένου, είναι η 

επιστήµη που κυρίως µπορεί να προτείνει λύσεις και αυτό συνεπάγεται τεράστια αύξηση του όγκου 

των πληροφοριών και των γνώσεων στους διάφορους τοµείς  της. Η µεγάλη ανάπτυξη της  επιστήµης 

της Βιολογίας και η συνεχής ανανέωση των δεδομένων, µερικά από τα οποία πρέπει να φθάνουν και 

µέχρι τον µαθητή-αυριανό πολίτη, επιβάλλουν τη δόµηση του περιεχοµένου σπουδών των επιµέρους 

βιολογικών µαθηµάτων κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατές παρεµβάσεις και προσαρµογές 

της διδακτέας ύλης, όποτε και σε όποια έκταση αυτό απαιτηθεί. Επιπλέον, απαιτούν να δίνεται 

έµφαση στην εξοικείωση του µαθητή µε την επιστηµονική µέθοδο προσέγγισης της γνώσης. Η 

προσέγγιση αυτή θα του εξασφαλίσει όχι µόνο το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο αλλά και, διά 

βίου, τη δυνατότητα κατάκτησης, κατανόησης και αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης. Θα 

πρέπει φυσικά να λαµβάνεται υπόψη ότι η κατανόηση των εννοιών  µιας επιστήµης προϋποθέτει την 

ύπαρξη βασικών γνώσεων και φυσικά ότι κάθε έννοια αποτελεί το υπόβαθρο όπου οικοδομούνται 

νέες.»(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) 

2. Κυρίως Μέρος 

2.1. Αναγκαιότητα εφαρμογής – Παρόμοιες εφαρμογές 

Η ανάγκη για εξ’ αποστάσεως  εκπαίδευση έγινε φέτος πιο έντονη από ποτέ. Η πανδημία του 

COVID19 έφερε στο προσκήνιο θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την εξ’ αποστάσεως 

διδασκαλία και την ανάγκη για τη δημιουργία εφαρμογών για την εξυπηρέτηση αυτής (unesco.org). 
Τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, η τηλεκπαίδευση κερδίζει έδαφος καθώς φέρνει κοντά 

μαθητές και καθηγητές ανεξάρτητα από την απόσταση που τους χωρίζει..  
Η ανάγκη για τη δημιουργία μίας  τέτοιας εφαρμογής προέκυψε διότι, μέσα από την έρευνα 

μας, ανακαλύψαμε ότι δεν υπάρχουν δωρεάν εφαρμογές που να στηρίζουν και να παρέχουν  δωρεάν 

υλικό για την εκπαίδευση των μαθητών της Γ Λυκείου. Οι μαθητές αυτοί, έχουν την δυνατότητα να 

βρουν διάσπαρτο υλικό στο διαδίκτυο, να βρουν υλικό από το φωτόδεντρο, που είναι περιορισμένο 

αλλά και να αποκτήσουν υλικό με πληρωμή. Οι προαναφερόμενοι λόγοι, μας οδήγησαν στην 

ανάπτυξη της παρούσας εφαρμογής. 
Η έρευνά μας σχετικά με παρόμοιες πλατφόρμες, που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, μας 

έδωσε λίγα αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα είναι η πλατφόρμα «Αίσωπος», που μέσω ψηφιακών 

διδακτικών σεναρίων αξιοποιείται για την εισαγωγή διαφορετικών τρόπων διδακτικής προσέγγισης 

σε μικρές κυρίως τάξεις, του γυμνασίου ή και του δημοτικού σχολείου.  
Σε μία εργασία που έγινε (Πανδή, 2018) χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα «Αίσωπος» για να 

μελετηθεί η εφαρμογή των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στα μαθήματα Γεωγραφία και Βιολογία 

στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, παρόλο που το υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν διαδικτυακό, η διδασκαλία έγινε δια ζώσης. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν 

δημοσιευμένα δεδομένα για τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής για εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 
Ωστόσο, υπάρχουν πολύ επιτυχημένες πλατφόρμες που παρέχουν δωρεάν μαθήματα online, 

που όμως αναφέρονται σε φοιτητές Πανεπιστημίων ή/και ΤΕΙ, όπως η ελληνική 

https://opencourses.gr/, και https://www.openarchives.gr/, που προσφέρουν δωρεάν μαθήματα και 

ψυφιακό υλικό επιστημονικού περιεχομένου αντίστοιχα, και ξενόγλωσσες πλατφόρμες όπως το 

https://www.coursera.org/ και το https://www.edx.org/, αλλά και πολλές άλλες, λιγότερο ίσως 

γνωστές πλατφόρμες. 

https://opencourses.gr/
https://www.openarchives.gr/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
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Ένα πολύ σημαντικό βήμα, που αφορά τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα 

moodle, που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και υλοποίηση εργασιών (project) (Στασινάκης, 

2013), και αργότερα την εισήγαγαν στην εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντα πολύ καλά σχόλια 

από τους μαθητές (Στασινάκης. 2014), ενώ χρησιμοποίησαν την αυτό-αξιολόγηση της πλατφόρμας 

σε μαθητές Γ Λυκείου στο μάθημα της Βιολογίας, που βοήθησε τους μαθητές να αυξήσουν την 

απόδοσή τους (Ζαχόπουλος, 2015). 

2.2. Φιλοσοφία εφαρμογής 

Η φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία  της εφαρμογής μας αφορά την παροχή εκπαίδευσης σε 

διάφορα μαθήματα, καθώς επιτρέπει στον καθηγητή να ενσωματώσει τόσο στοιχεία θεωρίας, που 

μπορεί να αναπτύξει και να επεξηγήσει, όσο και ασκήσεις, που μπορεί να είναι κλειστού τύπου και 

ανοιχτού τύπου. Πρόκειται, επομένως, για μία ολοκληρωμένη πρόταση για την κάλυψη ενός πολύ 

μεγάλου κενού που υπάρχει μέχρι στιγμής στη δημόσια παιδεία.  
Στη συγκεκριμένη εργασία ασχοληθήκαμε με τη δημιουργία μίας εφαρμογής τηλεκπαίδευσης, 

που στο συγκεκριμένο παράδειγμα στεγάζει εκπαιδευτικό υλικό για τη Βιολογία Προσανατολισμού 

Γ Λυκείου και συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο, «Το γενετικό υλικό», του βιβλίου «Βιολογία 

Τεύχος Β, Γ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας». Στο συγκεκριμένο μάθημα 

χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από το σχολικό βιβλίο, και βίντεο από το φωτόδεντρο 
Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε έτσι ώστε, μέσα από μία σελίδα οι χρήστες να μπορούν στο 

μέλλον να εκπαιδευτούν σε περισσότερους τομείς. 

2.3. Ανάπτυξη εφαρμογής 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με την χρήση του Wordpress.com. To Wordpress.com είναι 

μία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, η οποία δημιουργήθηκε το 2005. Σήμερα, το δίκτυο 

Wordpress.com έχει περισσότερους από 409 εκατομμύρια επισκέπτες  στις  15,5 δισεκατομμύρια 

σελίδες του κάθε μήνα. Οι χρήστες του Wordpress.com «ανεβάζουν» 41,7 χιλιάδες νέες δημοσιεύσεις 

κάθε μήνα, ενώ τα σχόλια σε αυτές ξεπερνούν τις 60 χιλιάδες το μήνα (wordpress.com). 

2.4. Περιγραφή διαδικτυακής εφαρμογής 

Η διαδικτυακή εφαρμογή αναπτύχθηκε online αλλά δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσει και 

τοπικά ώστε ο κάθε χρήστης να το έχει στον προσωπικό του υπολογιστή. Στην περίπτωση της τοπικής 

εγκατάστασης, ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στις online υπηρεσίες που παρέχονται. Η 

εφαρμογή μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: http://learnbiology.groupdvs.com/ 

 

Σχήμα 1: Τα μενού της εφαρμογής 

http://learnbiology.groupdvs.com/
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Η καρτέλα Home (Σχ. 1) περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την εκπαίδευση. Δίνεται ένας 

ορισμός για την έννοια της εκπαίδευσης, και ουσιαστικά ο χρήστης εισάγεται στο περιεχόμενο της 

συγκεκριμένης εφαρμογής. 
Η καρτέλα About Us (Σχ. 2),  περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον στόχο της παρούσας 

ιστοσελίδας. Γίνεται γνωστό στο χρήστη, ο δωρεάν χαρακτήρας της εφαρμογής, καθώς και το ότι 

πίσω από αυτή την προσπάθεια υπάρχουν καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, που είναι οι επιστημονικοί 

υπεύθυνοι για την εφαρμογή. 

 

Σχήμα 2: Καρτέλα «About us» 

Στη καρτέλα Courses υπάρχουν τα μαθήματα που προσφέρει η σελίδα μας (Σχ. 3).  Αριστερά, 

τα μαθήματα χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το θέμα τους. Για παράδειγμα, αν ο 

εκπαιδευτικός αποφασίσει στο μέλλον να δημιουργήσει ένα νέο μάθημα με συναφές ή και άλλο 

αντικείμενο, αυτά θα ενσωματωθούν σε κατηγορίες αντίστοιχα. Στο δεξιό μέρος της σελίδας 

εμφανίζονται τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα στη σελίδα μας. Για να εισέλθει ο χρήστης σε κάποιο 

από αυτά τα μαθήματα πρέπει να πατήσει το κουμπί Start Course που βρίσκεται κάτω από την 

περιγραφή του κάθε μαθήματος, ή πάνω στον τίτλο του μαθήματος (π.χ. Βιολογία) για να δει τις 

πληροφορίες του μαθήματος, για να εισέλθει στο Forum αλλά και να συμμετάσχει σε κάποιο online 
μάθημα.  
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Σχήμα 3: Τα προσφερόμενα μαθήματα στην καρτέλα «Courses» 

 

Τέλος, υπάρχει η καρτέλα Contact (Σχ. 4) για την επικοινωνία με τους διαχειριστές 
 

 

Σχήμα 4: Καρτέλα «Contact» για την επικοινωνία του μαθητή με τους καθηγητές- υπεύθυνους για την εφαρμογή, να κάνει 

Register ή Login. 

 

2.5. Course Βιολογία – Επιλογές Μαθητή 

Στην συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης οι χρήστες έχουν τις ακόλουθες επιλογές: 
• Πατώντας πάνω στον τίτλο του μαθήματος (Σχ. 5), ο μαθητής μπορεί να εισέλθει στο Forum 

που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του μαθήματος (Σχ. 6).  
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Σχήμα 5: Εισαγωγή από τον τίτλο του μαθήματος στο Forum 

 

Μέσω του Forum ο μαθητής μπορεί να αναρτά σχόλια και απορίες σχετικά με το υλικό 

που έχει διαβάσει, και να συζητήσει αυτές τις απορίες με άλλους χρήστες ή/και με τον 

υπεύθυνο καθηγητή. Επιπλέον, ο καθηγητής μπορεί να «ανεβάζει» πληροφορίες σχετικά με 

την ύλη του μαθήματος ή/και με ασκήσεις, ημερομηνίες παράδοσης και άλλα.  

 

Σχήμα 6: Σελίδα Forum 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

545 

Επιπλέον, σε αυτό το σημείο έχει ενσωματωθεί πρόσθετο που ενεργοποιείται από τον 

καθηγητή και μπορεί να κάνει online μαθήματα όταν το προγραμματίσει ο καθηγητής (Σχ. 

7), όπως στο παρακάτω παράδειγμα. 

 

Σχήμα 7: Δυνατότητα προγραμματισμού μαθήματος σε συγκεκριμένο χρόνο 

 
• Από την επιλογή Start Course (Σχ. 5) οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δουν και να 

διαβάσουν το σχολικό βιβλίο (Σχ. 8). 

 

Σχήμα 8: Το σχολικό βιβλίο είναι ενσωματωμένο στην εφαρμογή 

 

Το σχολικό βιβλίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση και είναι 

διαθέσιμο δωρεάν online. Οι μαθητές μπορούν να το διαβάσουν μέσω του διαδικτύου από 

οποιαδήποτε συσκευή και αν χρησιμοποιούν. 
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Στην δικιά μας περίπτωση έγινε ενσωμάτωση του βιβλίου στην σελίδα και ο μαθητής 

μπορεί να το ξεφυλλίσει όπως θα έκανε αν το είχε στα χέρια του. Στο βιβλίο ο χρήστης μπορεί 

να κάνει zoom και να το εμφανίσει σε πλήρη σελίδα (μέγεθος 100%). Τέλος, εμφανίζεται 

πρώτο στις επιλογές του χρήστη καθώς αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο όπου θα εξεταστούν οι 

μαθητές.   
• Στο δεξί μέρος της σελίδας (Σχ. 8) εμφανίζονται τα κεφαλαία και τα υποκεφάλαια που 

απαρτίζουν το μάθημα. Μόλις, ο μαθητής κάνει κλικ σε κάποιον σύνδεσμο από αυτούς, 

φορτώνει το ανάλογο υλικό (Σχ. 9). 

 

Σχήμα 9: Υποκεφάλαιο με πληροφορίες και εικόνες σχετικά με τις βακτηριακές αποικίες 

 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μαρκάρει το κάθε μάθημα ότι το έχει ολοκληρώσει, 

ή να μεταβεί με το «Previous» ή το «Next» στην προηγούμενη ή επόμενη ενότητα 

αντιστοίχως. 
• Στην εφαρμογή έχει ενσωματωθεί το ανάλογο υλικό που υπάρχει διαθέσιμο στο φωτόδεντρο. 

Για το συγκεκριμένο κεφάλαιο της Βιολογίας είναι ένα εκπαιδευτικό βίντεο, που έχει 

ενσωματωθεί με τη μορφή link στην ιστοσελίδα (Σχ. 10). Πατώντας στον σύνδεσμο, ο 

μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει το διαθέσιμο βίντεο. 
 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

547 

 

Σχήμα 10: Εκπαιδευτικά βίντεο για επιπλέον κατανόηση της ύλης 

 

• Ο μαθητής στο τέλος κάθε κεφαλαίου, έχει τη δυνατότητα να κάνει τεστ αυτοαξιολόγησης. 

Πρόκειται  για ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού- λάθους, συμπλήρωσης κενού και 

ερωτήσεις ανάπτυξης, που έχουν χωριστεί σύμφωνα με τον τύπο τους. Στο Σχήμα 11 

παρουσιάζονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

 
Σχήμα 11: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
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Μόλις ο μαθητής ολοκληρώσει τις επιλογές του μπορεί να μάθει άμεσα τα 

αποτελέσματά του. Για την υποβολή των απαντήσεων, ο μαθητής μπορεί να πατήσει το 

κουμπί «Submit» (Σχ. 12).  

 

Σχήμα 12: Στο τέλος των ερωτήσεων βρίσκεται το κουμπί «Submit» για να γίνει η αυτόματη διόρθωση των απαντήσεων του 

μαθητή 

 

Αν ο χρήστης δεν απαντήσει σε κάποια ερώτηση, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους (Σχ. 

13). 
 

 

Σχήμα 13: Προειδοποίηση για ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί 
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Μετά την υποβολή (Submit) των απαντήσεων, η αξιολόγηση του μαθητή είναι άμεση, 
καθώς εμφανίζονται οι σωστές απαντήσεις για κάθε ερώτηση (Σχ. 14) 

 

 

Σχήμα 14: Ο έλεγχος των απαντήσεων συνοδεύεται από τη σωστή απάντηση 

 

• Ο μαθητής μπορεί, επίσης, να απαντήσει σε ερωτήσεις ανάπτυξης (Σχ. 15). Οι απαντήσεις 

του μπορεί να είναι σύντομες, εκτεταμένες ή ακόμα μπορεί να επισυνάψει κάποιο αρχείο. 

Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης δεν είναι άμεσος, καθώς οι απαντήσεις στέλνονται στον 

καθηγητή για βαθμολόγηση. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται οι σωστές 

απαντήσεις με την υποβολή του Τεστ, και ο μαθητής να γνωρίζει αν πήγε καλά ή όχι στο τεστ. 

 

Σχήμα 15: Οι ερωτήσεις ανάπτυξης μπορεί να είναι σύντομες, εκτεταμένες ή ολόκληρα αρχεία που απαιτούν επισύναψη 

 

2.6. Course Βιολογία – Επιλογές Διαχειριστή 

Ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει τον πλήρη έλεγχο της σελίδας. Μπορεί να διαχειρίζεται 

καθηγητές, μαθητές, τα μαθήματα, τα τεστ καθώς και όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από 

την σελίδα. 
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Έχει ειδικό κωδικό πρόσβασης που του δίνει πρόσβαση στο admin panel της σελίδας. 
 

2.6.1. Μαθήματα 

Σχετικά με τα μαθήματα, ο διαχειριστής μπορεί μέσα από το control panel να εισάγει επιπλέον 

μαθήματα ή να τροποποιήσει τα μαθήματά του όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα (Σχ. 16). Κατά τη 

δημιουργία του μαθήματος, πρέπει να δημιουργηθεί και μία κατηγορία όπου θα κατηγοριοποιούνται 

και οι διδακτικές ενότητες που θα δημιουργηθούν.  
 

 

Σχήμα 16: Δημιουργία – Τροποποίηση μαθημάτων 

 

Επίσης για κάθε μάθημα μπορεί να δημιουργήσει τις διδακτικές ενότητες (Σχ. 17). 
 

 
Σχήμα 17: Δημιουργία τροποποίηση διδακτικών ενοτήτων 

 

Τα μαθήματα μπορεί να είναι ελεύθερα για τους μαθητές αλλά και κλειδωμένα, σε περίπτωση 

που ο διαχειριστής θέλει να το κάνει με πληρωμή. 
Επιπλέον, ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει online σύγχρονα μαθήματα με τη χρήση 

ειδικού πρόσθετου όπου θα μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές (Σχ. 18). 
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Σχήμα 18: Ενεργοποίηση online μαθήματος 

Για την κάθε online συνάντηση, ο διαχειριστής ορίζει την ημέρα, την ώρα και τη διάρκεια της 

συνάντησης. 

2.6.2. Τεστ αυτοαξιολόγησης 

Για τις ανάγκες της αυτοαξιολόγησης, ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργεί τεστ που 

ενσωματώνονται στα μαθήματα. Τα τεστ μπορεί να βασίζονται ενδεικτικά σε ερωτήσεις, όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω (Σχ. 19). 

 

Σχήμα 19: Τύποι ερωτήσεων για τεστ 

Για τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται, ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει αν οι απαντήσεις θα 

είναι υποχρεωτικές και αν θα υπάρχει βαθμολογία . 
Στην περίπτωση που οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου το σύστημα διορθώνει μόνο του και 

βγάζει βαθμολογία. Από την άλλη, σε περίπτωση που περιλαμβάνονται ερωτήσεις μικρής ή μεγάλης 

ανάπτυξης και file upload, ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει μετά την ολοκλήρωση του τεστ να δείξει 

μία ενδεικτική απάντηση στον μαθητή. 
Με την ολοκλήρωση του τεστ, ο διαχειριστής μπορεί να δει πότε έκανε το τεστ, πόση ώρα είχε 

διάρκεια, το ποσοστό που πέτυχε και τις απαντήσεις που έχει δώσει. 
 

 

Σχήμα 20: Ανασκόπηση του τεστ από τον διαχειριστή του μαθήματος 
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2.6.3. Διαχείριση Forum 

Για τις ανάγκες τις ασύγχρονες επικοινωνίας, για κάθε μάθημα αναπτύχθηκε και ένα forum, 

όπου θα τοποθετούνται ανακοινώσεις και θα γίνονται συζητήσεις μεταξύ των μαθητών. Αποτελεί 

ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθάει στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, αλλά και των 

μαθητών με τον εκπαιδευτικό. 
Για το κάθε forum δημιουργούνται topic από τον διαχειριστή και τους μαθητές. Ο διαχειριστής 

μπορεί να ορίσει πότε το forum είναι ανοιχτό ή κλειστό (ότι το θέμα έχει λήξει). 
 

Συμπεράσματα 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ανάγκες της εποχής, οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην 

εύρεση αποτελεσματικών τρόπων διδασκαλίας. Επιπλέον, γονείς και μαθητές αναζητούν διάφορους 

τρόπους μέσα από το διαδίκτυο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. Οι 

πληροφορίες που θα βρουν μπορεί να είναι διάσπαρτες ή μπορεί να απαιτούν πληρωμή. Οι ανάγκες 

αυτές, μας οδήγησαν στην ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής, που παρέχεται δωρεάν. Η 

συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή έχει ως μελέτη περίπτωσης το μάθημα της Βιολογίας της Γ 

Λυκείου, που υστερεί στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μέσω του διαδικτύου.  
Μέσα από την παρούσα εφαρμογή οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν το διαθέσιμο 

εκπαιδευτικό υλικό, να κάνουν τεστ αυτοαξιολόγησης, να συμμετέχουν σε online μαθήματα και να 

συμμετέχουν σε συζητήσεις του forum. Παρέχει δωρεάν στους μαθητές εκπαιδευτικές σημειώσεις 

του εκπαιδευτικού συνδυασμένες με το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει στο φωτόδεντρο.  
Συνοψίζοντας, σε αυτή την εργασία, προτείνουμε μία ψηφιακή πλατφόρμα για την εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών της Γ Λυκείου στο μάθημα της Βιολογίας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι 

η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί στο συγκριμένο μάθημα, καθώς 

οι δυνατότητές της είναι απεριόριστες. Επιπλέον, επεκτείνοντας τα διαθέσιμα κεφάλαια στο ήδη 

υπάρχον μάθημα και ενσωματώνοντας περισσότερα μαθήματα της Γ Λυκείου στην ήδη υπάρχουσα 

πλατφόρμα θα έχουμε στα χέρια μας μία ολοκληρωμένη δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή που θα 

καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των μαθητών της Γ Λυκείου. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ FRANK J. 

MALINA. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ STEAM ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΦΩΤΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
 

Γενιτσαρίδου Κυριακή 
Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

 

Περίληψη  

Το αντικείμενο της εισήγησης αυτής είναι η διερεύνηση του έργου του πρωτοπόρου καλλιτέχνη 

και επιστήμονα Frank Joseph Malina μέσα από μια παράλληλη εξέταση των καλλιτεχνικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα τον 20ο αιώνα. Αρχικά γίνεται μια διερεύνηση των 

απαρχών της ηλεκτρονικής τέχνης και μια σύντομη αναφορά σε βασικούς εκπροσώπους της 

κινητικής και φωτοκινητικής τέχνης. Στη συνέχεια, η εργασία εστιάζει στον καλλιτέχνη- επιστήμονα  

Frank J. Malina. Η θεωρητική αυτή διερεύνηση μέσα από βιβλιογραφικές πηγές και οπτικά 

παραδείγματα, κατέληξε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

τέχνης-τεχνολογίας και επιστήμης για παιδιά δημοτικού της ΣΤ΄, το οποίο συνδυάζει την εξοικείωση 

https://en.unesco.org/news/290-million-students-out-school-due-covid-19-unesco-releases-first-global-numbers-and-mobilizes
https://en.unesco.org/news/290-million-students-out-school-due-covid-19-unesco-releases-first-global-numbers-and-mobilizes
https://wordpress.com/about/
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με σύγχρονα εργαλεία και έννοιες της πληροφορικής με βασικές αρχές φωτισμού και οπτικής 

αντίληψης, ώστε οι μαθητές να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη φωτό κινητική τέχνη και τα 

αποτελέσματα του φωτός και ειδικότερα με το Play of brilliants (παιχνίδι λαμπροτήτων) μέσα από 

το έργο του Frank J. Malina. 

1. Εισαγωγή 

Από την αρχαιότητα έως σήμερα η απεικόνιση της κίνησης έχει διαχρονικότητα στις 

αναζητήσεις των καλλιτεχνών. Η φώτο-κινητική τέχνη ήρθε λίγο αργότερα στις αρχές της δεκαετίας 

του ’60 ως υποσύνολο της κινητικής τέχνης. Οι καλλιτέχνες  της φωτο-κινητικής τέχνης 

εκμεταλλεύτηκαν το φως  ως μέσο και το χρησιμοποίησαν για να εκφραστούν. Οι καλλιτέχνες των 

δεκατιών ’50 και ’60 διερευνούσαν τις δυνατότητες της κίνησης και του φωτός ως εκφραστικά μέσα 

χρησιμοποιώντας  μηχανικά και ηλεκτρονικά στοιχεία καθώς και ηλεκτρικό ρεύμα. 
Σκοπός της έρευνας είναι να περιγραφεί η σημασία της φωτοκινητικής στο έργο του Frank J. Malina 

και των καλλιτεχνών πρωτοπόρων της κινητικής τέχνης του 20ου αιώνα. 
Στόχοι  της εισήγησης αυτής είναι αρχικά η αναζήτηση των απαρχών της ηλεκτρονικής και κινητικής  

τέχνης και  των βασικών εκπροσώπων τους τον 20ο αιώνα. 
Στη συνέχεια η διερεύνηση του έργου και της προσωπικότητας του Frank J. Malina. Θα γίνει 

αναφορά σε Έλληνες καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής και κινητικής τέχνης σύγχρονους της εποχής του 

Malina. 
Τέλος θα ακολουθήσει  o σχεδιασμός και η διερεύνηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο 

θα απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και θα είναι βασισμένο στην εκπαιδευτική προσέγγιση  

S.T.E.A.M (Science,Technology,Engineering,Arts,Mathematics) με σκοπό την εξοικείωση των 

παιδιών με τα  αποτελέσματα του φωτός, ειδικότερα με το Play of  Brilliants, μέσα από τις αρχές και 

τα έργα του Frank J. Malina. 
Τα  βασικά ερωτήματα που τίθενται στην παρούσα έρευνα είναι: 

• Πώς επηρέασε η τεχνολογική πρόοδος και  ο ηλεκτρισμός την τέχνη του 20ου αιώνα; 
• Ποιος ήταν ο Frank J. Malina και ποιο το έργο του στη Lumino-Kinetic Art; 
• Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και τη μεθοδολογία 

STEAM για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 
• Μπορούν τα παιδιά του δημοτικού να καταλάβουν τον όρο κινητική τέχνη και να 

αντιληφθούν τα αποτελέσματα του φωτός κατασκευάζοντας μια εφαρμογή σε Arduino; 
• Πώς αξιολόγησαν τα παιδιά του δημοτικού τις βασικές αρχές της φωτο-κινητικής τέχνης;  

2. Ηλεκτρονική τέχνη 

Η ηλεκτρονική τέχνη είναι μια μορφή τέχνης που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα και  

αναφέρεται στο είδος της τέχνης που χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά  μέσα ή μόνο 

τα ηλεκτρονικά μέσα. Η ηλεκτρονική τέχνη έχει να κάνει με την τέχνη της πληροφορίας, την τέχνη 

του διαδικτύου, την ηλεκτρονική μουσική και  την τέχνη των νέων μέσων. Οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία στον 20ο αιώνα ήταν ραγδαίες. Ειδικότερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η 

ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των τεχνικών της οδήγησε στην ανάπτυξη 

δυναμικών μορφών τέχνης, των οποίων ο πυρήνας ήταν η ανακάλυψη του υπολογιστή στα τέλη της 

δεκαετίας του ’50. Ο υπολογιστής είχε τη δυνατότητα να επεξεργάζεται, να αναλύει και να συνθέτει 

πολύπλοκες πληροφορίες επιτρέποντας έτσι ο  συνδυασμός δυναμικών μορφών τέχνης και 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας να φτάσει σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο. ( Noll , 1967). 
Όπως αναφέρει ο Shanken: «Οι καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν την κινητική τέχνη και το φως 

για να ανακαλύψουν παραλληλισμούς ανάμεσα στην ηλεκτρονική τεχνολογία και στα φυσικά 

φαινόμενα και να επανεξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στη δημιουργία και την καταστροφή». Στις 

αρχές του 20ου αιώνα οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές ήγειραν θεμελιώδη ερωτήματα για τη σχέση 
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ανάμεσα στην τέχνη, τη λογοτεχνία, τη μουσική και την επιστήμη, δημιουργώντας έτσι μια ριζική 

καινοτομία η οποία ακόμα και σήμερα υποστηρίζει την  πολιτιστική ανάπτυξη.  (Shanken, 2009). 
Ο Φιλικός Γκρι Υπολογιστής (1965) ήταν μια κατασκευή αποτελούμενη από κινητήρα, 

κυλιόμενη καρέκλα, πόδια κούκλας, μεταλλικό σκελετό, κιβώτιο οργάνων, φώτα, διακόπτες, πάνελς 

με αριθμούς, κάρτες ευρετηρίου, οδηγίες χρήσης και τηλεφωνικό δέκτη, έργο του Αμερικανού 

καλλιτέχνη Edward Klenholz (1927-1994). 
 «Το κίτρινο φως σημαίνει θετική απάντηση, το μπλε υπεδείκνυε αρνητική. Το πράσινο κουμπί 

δεν άναβε κι έτσι δεν έδειχνε τίποτα. Οι υπολογιστές καμιά φορά κουράζονται ή έχουν νευρικές 

κρίσεις, εξ’ ου και η καρέκλα για να ξεκουράζονται. Αν γνωρίζεις τον υπολογιστή σου καλά, θα 

γνωρίζεις πότε είναι κουρασμένος και με περίεργη διάθεση. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο βάλε μπρος 

την κουνιστή πολυθρόνα πατώντας τον διακόπτη ,αρέσει στον υπολογιστή σου και θα δουλεύει 

καλύτερα. Να θυμάσαι: αν φέρεσαι καλά στον υπολογιστή σου θα σου φερθεί κι εκείνος». Ο 

Klenholz προγραμμάτιζε τον υπολογιστή να δίνει περισσότερες «ναι» απαντήσεις παρά «όχι».  
(Hultén, MoMA, 1968). 

 

 
Figure 1,Friendly Grey Computer,Ανακτήθηκε από: 

https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2776_300292931.pdf,16/5/2019 

2. 1 Κινητική Τέχνη  

Η ορολογία κινητική τέχνη εφαρμοζόταν σε έργα, όπου ο θεατής έπρεπε να κινηθεί για να γίνει 

εμφανής η κίνηση, όταν ο  Yaacov Agam υιοθέτησε τον όρο κινητική τέχνη για τα έργα του το 1952-
3. Αργότερα χρησίμευσε για να καλύψει έργα που είχαν να κάνουν με χρώματα ή με φως ή με 

κινητικές φόρμες όπως των Alexander Scriabin, Vladimir Baranov-Rossine και των μελών της 

σχολής Bauhaus. Ο Wolfgang Ramsbott έβαλε τα όρια στο μεγάλο εύρος της έννοιας κινητική τέχνη 

το 1960. Από τότε η κινητική τέχνη ανήκει στην ιστορία της τέχνης.  (Popper, 1968). 
Κατά τον Popper η κινητική τέχνη έχει τις ρίζες της στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι Ιμπρεσιονιστές 

καλλιτέχνες ασχολήθηκαν πάνω απ’ όλα με τα οπτικά δεδομένα και κατά συνέπεια με την κίνηση ως 

αντικειμενικό φαινόμενο. 
Ο Marcel Duchamp (1887-1968)  ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης της γενιάς του που υπέδειξε τις 

διαδοχικές φάσεις της κίνησης με ένα λογικό και σχηματικό τρόπο. Προσπάθησε να συλλάβει 

ολόκληρη την πορεία της κίνησης και ολόκληρη τη μορφή του κινούμενου αντικειμένου στην ίδια 

εικόνα. 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

556 

 
Figure 2,Armory Show, Ανακτήθηκε από: :https://www.artsy.net/artwork/marcel-duchamp-nude-descending-a-staircase-no-

2-nu-descendant-un-escalier-n-degrees-,25/5/2019 

3. Frank J. Malina 

 
 
 Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 οι καλλιτέχνες της φώτο-κινητικής τέχνης επέκτειναν την 

κινητική τέχνη και άρχισαν να χρησιμοποιούν το φως ως μέσο,  για τη δημιουργία έργων τέχνης. 

Ένας βασικός εκπρόσωπος της φώτο-κινητικής τέχνης (Lumino-kinetic art) ήταν ο Frank J. Malina. 
 

Βιογραφία  

Ο Frank J. Malina (1912-1981) ήταν ένας Αμερικανός μηχανικός αεροναυπηγικής και 

καλλιτέχνης. Ένας σπάνιος συνδυασμός επιστήμονα, καλλιτέχνη και ανθρωπιστή. Ήταν διεθνώς 

γνωστός για την συνεισφορά του στην ανάπτυξη της πυραυλικής  επιστήμης, για την πρωτοποριακή 

συμβολή του στον χώρο της Κινητικής Τέχνης, για τη δημιουργία και ανάπτυξη του περιοδικού 

Leonardo και για τις ισόβιες  προσπάθειες του να προάγει διεθνώς τη σχέση  ανάμεσα στην επιστήμη  

και την τεχνολογία με τις εικαστικές  τέχνες.   Μέχρι τον θάνατό του (1981) ήταν ενεργό μέλος της 

Διεθνούς Αστροναυτικής Ομοσπονδίας (International Astronautics Federation), καθώς επίσης και 

της Διεθνούς Αστροναυτικής Ακαδημίας (International Academy of Astronautics).  (Malina R. F., 
2011). 

 
 
Τα θέματα των έργων του Malina είναι συχνά μια ποικιλία μίκρο και μακροσκοπικής 

αντίληψης. Όπως παρατήρησε ο θεωρητικός της τέχνης František Šmejkal στον κατάλογο της πρώτης 

έκθεσης του καλλιτέχνη στην Πράγα (1966): «οι κινητικές του ζωγραφιές αστρικών αστερισμών, 

γαλαξιών, κυμάτων εγκεφάλου, μορίων κ.λπ. είναι εξαιρετικά αντιληπτικές, ακριβώς επειδή 
συλλαμβάνουν αυτά τα γεγονότα στην εσωτερική τους ουσία, που βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή και 

κίνηση, αλλά όχι στην αρχική κίνηση που είναι συχνά ακατανόητη για εμάς αλλά σε ένα νέο, 

καλλιτεχνικό, αισθητικό ρυθμό που προκύπτει από το συντονισμό του ανθρώπινου και του φυσικού 

ρυθμού και έχει μια ασυνήθιστα  υποδεέστερη έκκληση για τον θεατή»   
Όλα τα έργα του καλλιτέχνη  περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτρικού φωτός για την παραγωγή 

συνθέσεων με χρωματικά μοτίβα σε συνεχή κίνηση. Τα θέματα της Κινητικής Τέχνης του καλλιτέχνη 

αντανακλούν τα νέα πεδία που παρέχονται από την επιστήμη και την τεχνολογία, ειδικά στον χώρο 

εκτός της γήινης σφαίρας: “Orbit IV”, “Expanding Universe”,  “Stairways to the Stars”, “Nebulae 
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II”, “Heartbeat of a Frog”, “Ursa Major”, “Polaris” είναι μερικοί τίτλοι των έργων του. Επιλέγοντας 

τα θέματά του από τον χώρο της επιστήμης ο F. Malina προσπάθησε να εστιάσει την προσοχή του 

στην αλληλεπίδραση μεταξύ επιστήμης και τέχνης στην εποχή μας. Για τον καλλιτέχνη η κίνηση 

ήταν ένα γεγονός, μια πτυχή της  ζωής και θα ήταν σα να εθελοτυφλούσαμε να μην 

χρησιμοποιήσουμε αυτό το σημαντικό στοιχείο στις εικαστικές τέχνες. 
Η επιστήμη είχε πει: «μας προσφέρει ένα νέο όραμα για το σύμπαν, αλλά εναπόκεινται στον 

καλλιτέχνη να μεταφράσει αυτό το όραμα σε ρυθμικούς, αισθητικούς όρους». (Popper, Movement 
& light in today's art, 1963). 

 
Το ηλεκτρικό φως ως καλλιτεχνικό μέσο  
 
Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους το ηλεκτρικό φως μπορεί 

χρησιμοποιηθεί ως καλλιτεχνικό μέσο: 
 
Με τη μεταφορά του φωτός μέσω ενός αντικειμένου απευθείας στο μάτι το θεατή ή  σε μια 

ημιδιαφανή  οθόνη ή σε  εξωτερική προβολή  του πάνω σε ένα αντικείμενο. 
Με την παραγωγή εικόνας από την αντανάκλαση του φωτός και της σκιάς πάνω σε μια 

ημιδιαφανή οθόνη ή σε μια αδιαφανή επιφάνεια. 
Με τη μετάδοση του φωτός μέσω πολωτικών υλικών 
Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγοριοποιήσεις των έργων Κινητικής  

Τέχνης του Frank  J. Malina 

1.Electropaintings  

Το σύστημα Electropaintings: το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρικό φως που λάμπει μέσα από 

βαμμένα κινούμενα και στατικά στοιχεία, κάποιες φορές με την προσθήκη οθόνης 
Ένα  έργο της κατηγορίας Electropaintings  ήταν το “Jazz”. Αποτελείται από έντεκα σχήματα 

που φωτίζονται από οκτώ λαμπτήρες on-off διάρκειας ενός δευτερόλεπτου και από τρεις λαμπτήρες 

διάρκειας περίπου πέντε δευτερολέπτων. Οι διακόπτες δεν ήταν ακριβείας, οπότε η εμφάνιση των 

σχημάτων δεν ήταν προβλέψιμη. Υπήρχαν 211=2048 πιθανοί συνδυασμοί που ήταν τυχαίοι. «Η 

σχέση με το έργο φτάνει στο μέγιστο  όταν συνδυάζεται με μουσική τζαζ» είχε πει ο καλλιτέχνης. 

(Leonardo, 1997). 

2.System Lumidyne 

Το σύστημα Lumidyne, στο οποίο υπήρχε συνεχής ροή φωτός με κίνηση, αποτέλεσμα χρόνιων 

πειραματισμών 
Ο τρόπος που ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί το φως, με κίνηση χωρίς κίνητρο, η μίξη των 

διαφορετικών χρωμάτων, η βραδύτητα στην κίνηση του φωτός και η ρευστότητά του προκαλούν 

στον θεατή την αίσθηση μιας άλλης χρονικής διάστασης, ενός χρόνου μη ανθρώπινου, ενός χρόνου 

κοσμικού. Η αντιληπτική αίσθηση του θεατή προσαρμόζεται στον χρόνο της κίνησης του φωτός του 

έργου, και αυτή η μεταβολή της χρονικότητας υποδεικνύει  έναν νέο τρόπο αντίληψης 

3.System Reflectodyne  

Το σύστημα Reflectodyne στο οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρικό φως που ανακλάται σε κινούμενα 
κάτοπτρα 

4.System Polaridyne 

Το σύστημα Polaridyne που χρησιμοποιεί ειδικά οπτικά εφέ, τα οποία παράγονται από το φως 

που διέρχεται μέσα από πολωτικά υλικά. 
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Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τη μεθοδολογία STEAM  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα  δείξουμε μια δραστηριότητα διδασκαλίας, για παιδιά δημοτικού  της 

ΣΤ΄, βασισμένη στη μεθοδολογία STEAM των αποτελεσμάτων του φωτός σύμφωνα με τον Richard 
Kelly. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα του φωτός που θα επικεντρωθούμε είναι το παιχνίδι 

λαμπροτήτων (play of brilliants) με τη βοήθεια ενός μικροεπεξεργαστή Arduino εμπνευσμένη από 

το έργο του Frank J. Malina. 
Στη διδασκαλία  προτείνεται μια εναλλακτική προσέγγιση της διδασκαλίας  του play of 

brilliants χρησιμοποιώντας  Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίες (Τ.Π.Ε)  βασισμένη στον 

καλλιτέχνη και επιστήμονα Frank J. Malina. 
Η όραση είναι η σημαντικότερη αίσθηση για τον άνθρωπο. Μας επιτρέπει να διακρίνουμε αν 

είναι μέρα ή νύχτα, να αναγνωρίζουμε άλλους ανθρώπους, να αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα, να 

διαβάζουμε  και να ξεχωρίζουμε τα αντικείμενα. Είναι η σύνδεση ανάμεσα σε εμάς και το σύμπαν. 

Με αυτή μπορούμε να δούμε απομακρυσμένα αστέρια και το φεγγάρι. Το φως είναι 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που γίνεται αντιληπτή από το μάτι, είναι στην ουσία η αιτία της 

όρασης. (Φυσικά ΣΤ, 2013). 
Ο Αμερικανός αρχιτέκτονας και πρωτοπόρος στο σχεδιασμό φωτισμού  Richard Kelly 

αναφέρει: «Στο άρθρο του “Lighting as an integral part of architecture”, θεωρεί τρία στοιχειώδη 

αποτελέσματα που προκαλεί το φως, τα οποία συσχετίζει με τη ζωγραφική τέχνη. Το πρώτο 

ονομάζεται εστιασμένη λάμψη (focal glow), το οποίο περιγράφεται σαν μια ηλιαχτίδα, φακό και 

προβολέα ενός θεατρικού έργου. Το δεύτερο αποτέλεσμα το ονομάζει περιβάλλουσα φωταύγεια 

(ambient luminescence), το οποίο αποτελεί ομοιόμορφο διάχυτο φωτισμό, χωρίς σκιές. Η 

περιβάλλουσα φωταύγεια μικραίνει τον όγκο των αντικειμένων, εξαφανίζει ατέλειες και θεωρείται 

ξεκούραστη και καθησυχαστική. Το τρίτο στοιχειώδες αποτέλεσμα του φωτός το ονομάζει play of  

brilliants, δηλαδή, παιχνίδισμα λαμπροτήτων, όπου στην ουσία εννοεί την απεικόνιση λεπτομερειών, 

φωτιστικών εφέ είτε του φωτιστικού σώματος είτε του περιβάλλοντος χώρου». (Ζερεφός, 2014). Η 

ποιητική αυτή έκφραση χρησιμοποιείται για να δείξει το φανταστικό στοιχείο του φωτός, το στοιχείο 

αυτό που μας μαγεύει, μας ενθουσιάζει μας γοητεύει.  

Μεθοδολογία STEAM  

Η μεθοδολογία STEAM  είναι μια επαυξημένη εξέλιξη της διδακτικής προσέγγισης STEM 
(Science, Technology, Mathematics) με την προσθήκη του ‘A’ που αντιπροσωπεύει την  τέχνη ‘Art’. 
Πρόκειται για μια διδακτική προσέγγιση που τα επιμέρους θέματα συντονίζονται και υποστηρίζουν 

το ένα  το άλλο κάτω από μια εκπαιδευτική δομή όπως η τεχνολογία, η επιστήμη, τα μαθηματικά και 

η τέχνη σχετίζονται μεταξύ τους στην πραγματικότητα. (STEAM Education Program Description, 
2015). 

Arduino 

Ο μικροελεγκτής Arduino είναι μια  πλακέτα  που έχει εισόδους και εξόδους, οι οποίες ανάλογα 

το πρόγραμμα που θα φορτώσουμε αντιδρούν. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί είναι 

η Wiring, η οποία διατίθεται για πλατφόρμες Windows, Mac, Linux με άδεια χρήσης GPL (General 
Public License). 

Το Arduino μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε εφαρμογές ρομποτικής και γενικότερα  

αυτοματισμού. Μας δίνει την δυνατότητα να πάρουμε πληροφορίες από αισθητήρες, έχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με PC και μπορεί να αναπαράγει ή να αντιληφθεί ήχο.  
Από το: https://www.arduino.cc/ κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε το πρόγραμμα ανάλογα με 

την πλατφόρμα που δουλεύουμε. 
Το περιβάλλον ανάπτυξης του Arduino είναι μια εφαρμογή γραμμένη σε γλώσσα Java που 

βασίζεται στο περιβάλλον προγραμματισμού Processing: https://processing.org/ 
 

https://www.arduino.cc/
https://processing.org/
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Tinkercad  

Το Tinkercad είναι ένα το εργαλείο σχεδίασης τρισδιάστατων αντικειμένων και κυκλωμάτων. 

Το Tinkercad δεν απαιτεί εγκατάσταση και είναι δωρεάν. Στο περιβάλλον του θα βρούμε πλακέτες 

Arduino, αισθητήρες, αντιστάσεις, και ό,τι άλλο χρειάζεται για την εικονική λειτουργία της 

πλακέτας. Ένα από τα πολλά καλά που έχει η πλατφόρμα Tinkercad είναι ό,τι είναι μια παγκόσμια 

κοινότητα χρηστών και τα έργα διαμοιράζονται. Έτσι ακόμα και κάποιος που είναι σχετικά άπειρος, 

μπορεί να βρει το έργο που τον ενδιαφέρει και να το χρησιμοποιήσει. Από το  

https://www.tinkercad.com/ δημιουργούμε λογαριασμό και συνδεόμαστε στο περιβάλλον. 

Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών  

Το σενάριο αυτό σχετίζεται με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στο Δημοτικό (ΑΠΣ) και 

με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) για τις Νέες Τεχνολογίες 

στην Εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια βαθμίδα. Στο μάθημα Φυσικά της ΣΤ’ και της Ε΄ δημοτικού 

διδάσκεται το κεφάλαιο Φως. 
Το σενάριο απευθύνεται σε παιδιά της ΣΤ΄ δημοτικού τα οποία έχουν βασικές γνώσεις 

προγραμματισμού με δομικά στοιχεία (blocks). 
Χρειάζεται κάποιος να σύρει τα μπλοκς (κομμάτια κώδικα), τα οποία αντιπροσωπεύουν απλές 

εντολές ή απλές δομές δεδομένων οι οποίες προσαρμόζονται και δένουν μεταξύ τους όπως τα 

κομμάτια ενός παζλ και να τα κολλήσει όπως θέλει, ώστε  το σενάριο που θα δημιουργήσει να φέρει 

το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Σκοποί και  στόχοι  

Σκοπός του σεναρίου είναι να καταλάβουν οι μαθητές τo  αποτέλεσμα του φωτός (play of 
brilliants) και να τo διακρίνουν στο έργο του Frank J. Malina. 

Στόχοι του σεναρίου είναι : 

•  Να μάθουν να συνδέουν τον μικροελεγκτή στο περιβάλλον προγραμματισμού. 
• Να διαχειρίζονται ένα εικονικό Arduino, να δημιουργούν ένα αλγόριθμο στο Tinkercad  και 

να προσομοιώνουν τη λειτουργία του έργου. 
• Να εξοικειωθούν με τα αποτελέσματα του φωτός  (Play of brilliants). 
• Να γνωρίσουν την κινητική τέχνη  και τον Frank J.Malina μέσα από το έργο του. 
• Να αναπτύξουν επικοινωνιακό και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 

Οργάνωση μαθήματος 

• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τριών-τεσσάρων ατόμων. 
• Το μάθημα πραγματοποιείται στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου. 
• Η κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της ένα υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο.  
• Διάρκεια: Δύο εκπαιδευτικά  δίωρα. 

Για τη διδασκαλία αυτή χρησιμοποιήσαμε έναν μικροελεγκτή Arduino. 
Για την κατασκευή της εφαρμογής χρειαστήκαμε  εκτός από το Arduino και την πλακέτα 

δοκιμών (breadboard), επτά (7) LEDs διαφόρων χρωμάτων, μια φωτοαντίσταση (LDR), ένα ηχείο 

(buzzer) και καλώδια συνδέσεων. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Arduino Uno Microcontroller 
• Breadboard 
• Καλώδια 
• Αντιστάσεις 
• LED 
• Buzzer 

https://www.tinkercad.com/
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Περιγραφή διδακτικού σεναρίου 

Στην  πρώτη διδακτική  ώρα έγινε  μια εισαγωγή και συζήτηση με τους μαθητές για τα 

ακόλουθα: 
• Τι είναι φως 
• Ποιος ήταν ο Richard Kelly και ποια είναι τα αποτελέσματα του φωτός  
• Τι είναι κινητική τέχνη  
•  Ποιος ήταν ο Frank J Malina   

Έπειτα έγινε  μια παρουσίαση  που εξηγεί πως μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας κύκλωμα 

Arduino στο Tinkercad. Στο  τελευταίο διδακτικό  δίωρο  κατασκευάσαμε την εφαρμογή για να δούμε 

το παιχνίδι λαμπροτήτων και να το αναγνωρίσουμε στο έργο του καλλιτέχνη. 
Στη διάρκεια του μαθήματος γίνεται  παρουσίαση στους μαθητές video με τα έργα του Frank J.Malina 
Mitosis και το Sink and Source. Βίντεο στο Youtube:   
Sink and Source: https://www.youtube.com/watch?v=dA0DGdCOX0E  

Mitosis: https://www.youtube.com/watch?v=TrHhwCD5j0I 

Δραστηριότητα διδασκαλίας-Φωτογραφικό υλικό   

Την πρώτη διδακτική ώρα γίνεται   εισαγωγή στους μαθητές για το τι είναι φως, ποια τα 

αποτελέσματά του σύμφωνα με τον Richard Kelly,τι είναι η κινητική τέχνη και ποιος είναι ο Frank 
Malina . 

-Παιχνίδισμα λαμπροτήτων( Play of Brilliants) 
-Εστιασμένη Λάμψη (Focal Glow ) 
- Περιβάλλουσα φωταύγεια (ambient luminescence) 

 

Figure 3 , Arc of light,Ανακτήθηκε από: https://www.groundswellbyjo.com/http/queenofcashmerecom/wp-
content/uploads/2009/09/versailles-hall-of-mirrorsjpg,12/6/2019 

 

 

Figure 4,Focal Glow, Ανακτήθηκε 
από:https://sunjongsong01.files.wordpress.com/2013/06/img_2129.jpg,10/6/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=dA0DGdCOX0E
https://www.youtube.com/watch?v=TrHhwCD5j0I
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Figure 5, Ambient Luminescence,Ανακτήθηκε  από:https://redcrateproject.files.wordpress.com/2011/04/picture-
7.png,10/6/2019 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα παρουσιάζεται το Tinkercad και φτιάχνονται τα πρώτα κυκλώματα 

με ένα LED και ένα buzzer. 
 
             
Συνδεόμαστε στο Tinkercad 
 

 
Figure 6,  Led blinking 

Κατόπιν συνδέουμε στο κύκλωμα περισσότερα LEDs 

 

Figure 7, 4 leds blinking 
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Figure 8,Code-4 Leds blinking 

 

 
Στη συνέχεια συνδέουμε ένα Buzzer στο κύκλωμα  
 

 
Figure 9, Led & Buzzer 
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Figure 10,Code Led και Buzzer 

 

Το πείραμα έγινε και με πραγματικό Arduino και περισσότερα Leds  στη σχολική τάξη σε 

περιβάλλον συσκότισης ώστε να φανεί πιο έντονο το παιχνίδισμα του φωτός. 
 

 

Figure 11,Leds blinking 

Συμπεράσματα 

Η τέχνη ήταν και είναι μια ξεχωριστή μορφή έκφρασης. Ο καλλιτέχνης μέσω της τέχνης του 

αποτύπωνε τη δική του οπτική γωνία, τις απόψεις του, ιδέες και αντιλήψεις του. Με την ανακάλυψη 

του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής γεννήτριας, δόθηκε η δυνατότητα σε πολλούς 

καλλιτέχνες να αποτυπώσουν πτυχές του ανθρώπινου περιβάλλοντος, που αφορούν στο φως, την 

κίνηση, τον Ήλιο, το διάστημα, το χρώμα και τις αλλαγές του χρησιμοποιώντας τα, δημιουργώντας, 

έτσι, την κινητική τέχνη.   
Το εκπαιδευτικό σενάριο που σχεδιάστηκε και   πραγματοποιήθηκε ήταν αποτελεσματικό ως 

προς την ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης, συμμετοχής των μαθητών και των γνωστικών στόχων. 

Οι μαθητές  ολοκλήρωσαν όλες τις δραστηριότητες με επιτυχία , κατάλαβαν τον όρο κινητική τέχνη, 

‘γνώρισαν’ τον Frank Malina  και εξοικειώθηκαν με το έργο του. Αντιλήφθηκαν πλήρως τον όρο 

παιχνίδι λαμπροτήτων και μπόρεσαν να το αναγνωρίσουν στο έργο του Malina. Έμαθαν να συνδέουν 

το Arduino στο περιβάλλον προγραμματισμού, να διαχειρίζονται ένα εικονικό Arduino στο 

Tinkercad και να προσομοιώνουν τη λειτουργία του. 
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Ο συνδυασμός Τ.Π.Ε, τέχνης και επιστήμης  έφερε δυνατές θετικές εκπαιδευτικές και 

μαθητικές – μαθησιακές εντυπώσεις και δημιούργησε  το κατάλληλο υπόβαθρο για την επανάληψη 

του σεναρίου σε διαφορετικές ομάδες μαθητών. 
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Περίληψη  

Η μορφολογική επίγνωση αποτελεί συστατική δεξιότητα του αναδυόμενου γραμματισμού, 

καθώς τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία διαθέτουν ήδη κάποιες ικανότητες χειρισμού της 

μορφολογικής δομής των λέξεων. Ως μεταγλωσσική δεξιότητα βασίζεται στις μορφολογικές γνώσεις 

με τις οποίες όμως δεν ταυτίζεται, αφού η εμφάνισή της απαιτεί ενσυνείδητη σκέψη για τα 

μορφήματα. Ο ρόλος της στη μάθηση του γραμματισμού είναι σημαντικός και μάλιστα η ανάπτυξή 

της στο νηπιαγωγείο φαίνεται να διευκολύνει τη μεταγενέστερη ανάπτυξη αναγνωστικών και 

ορθογραφικών δεξιοτήτων. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση ως 

προς τη δυνατότητα ενίσχυσής της με διδακτικές παρεμβάσεις στο νηπιαγωγείο. Τα ευρήματα 

δείχνουν ότι η μορφολογική επίγνωση ακόμα και σε πρώιμη ηλικία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω 

μέσω διδακτικών προσεγγίσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη 

μορφηματική δομή των λέξεων του προφορικού λόγου.  
 

Λέξεις κλειδιά: μορφολογική επίγνωση, ενίσχυση, νηπιαγωγείο, διδακτικές προσεγγίσεις  

1. Εισαγωγή 

Από την ηλικία των πέντε ετών και μετά τα παιδιά αρχίζουν να στρέφονται από μία αφηρημένη 

σε μία πιο συνειδητή γνώση της λειτουργίας της γλώσσας και των δομών της (Carlisle, 1995). 

Αρχίζουν, δηλαδή, να αποκτούν σε κάποιο βαθμό ποικίλες μεταγλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες 

δηλώνουν μία στοχαστική σκέψη και ένα σκόπιμο έλεγχο πάνω στη δομή και τις λειτουργίες της 

γλωσσικής διαδικασίας (Μανωλίτσης, 2000). Η μορφολογική επίγνωση αναφέρεται στην επίγνωση 

file:///C:/Users/vfoti/Documents/MEGA/Duplicate%20Win7/1.Μεταφορές%20συγχρονισμένων%20αρχείων/Downloads/sxolia_Π122%20ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ%20ΤΕΧΝΗ%20ΣΤΟΝ%2020ο%20ΑΙΩΝΑ.%20Η%20ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ%20ΤΟΥ%20FRANK%20J.%20MALINA..doc%23_Toc46310319
file:///C:/Users/vfoti/Documents/MEGA/Duplicate%20Win7/1.Μεταφορές%20συγχρονισμένων%20αρχείων/Downloads/sxolia_Π122%20ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ%20ΤΕΧΝΗ%20ΣΤΟΝ%2020ο%20ΑΙΩΝΑ.%20Η%20ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ%20ΤΟΥ%20FRANK%20J.%20MALINA..doc%23_Toc46310319
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του ατόμου για τη μορφολογική δομή της γλώσσας του και στην ικανότητά του να χειρίζεται σκόπιμα 

αυτή τη δομή (Carlisle, 1995). Με άλλα λόγια αναφέρεται στην ικανότητα διάκρισης, συνδυασμού 

και συνειδητού χειρισμού των μορφημάτων των λέξεων του προφορικού λόγου (Kuo & Anderson, 

2006). Τα μορφήματα έχουν κεντρικό ρόλο στη γλωσσική επεξεργασία, γιατί αποτελούν τις βάσεις 

για το σχηματισμό νέων λέξεων και για την εναρμόνισή τους στο συντακτικό πλαίσιο μιας πρότασης 

(Stolz & Feldman, 1995). Επιπλέον, είναι λήμματα ενός αφηρημένου λεξικού, o βασικός πυρήνας 

του οποίου διαμορφώνεται κατά τα πρώτα έτη της παιδικής ηλικίας, υπάρχει όμως συνεχής ροή 

εμπλουτισμού του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου (Ράλλη, 2005). Το νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών του νηπιαγωγείου (2014) ενθαρρύνει και υποστηρίζει την εξοικείωση των παιδιών με όλες 

τις εκφάνσεις του προφορικού και του γραπτού λόγου. Η ευαισθητοποίηση των παιδιών, από την 

προσχολική κιόλας ηλικία, ως προς τη μορφολογική δομή των λέξεων είναι πιθανό να τα εφοδιάζει 

με μία επιπλέον στρατηγική στην αναγνώριση των δομικών χαρακτηριστικών της γλώσσας.  
Προς αυτήν την κατεύθυνση στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία βιβλιογραφική 

ανασκόπηση μελετών, οι οποίες έχουν εξετάσει την ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης μέσω 

διδακτικών παρεμβάσεων στο νηπιαγωγείο. Η επιλογή των μελετών έγινε από συγκεκριμένες βάσεις 

δεδομένων (PsycInfo, ERIC, Google Scholar). Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

“morphological awareness/μορφολογική επίγνωση” μαζί με “intervention/ παρέμβαση” ή 

“instruction/διδασκαλία” ή “development/ανάπτυξη” και μαζί με “kindergarten/ νηπιαγωγείο”. Όλες 

οι περιλήψεις (Ν=13) που βρέθηκαν εξετάστηκαν στη συνέχεια με συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι ώστε 

να μη συμπεριληφούν μελέτες παρέμβασης σε μη αλφαβητικές γλώσσες, καθώς και μελέτες με παιδιά 

που είχαν κριθεί ως να έχουν ειδικές ανάγκες. Τα κριτήρια αυτά οδήγησαν στην τελική επιλογή έξι 

μελετών και τεσσάρων βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων. Τα ευρήματά τους παρατίθενται στις 

επόμενες ενότητες και προτείνονται συνολικά συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις. 
 
2. Η ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης των παιδιών στο νηπιαγωγείο  

Η μορφολογική επίγνωση θεωρείται σύνθετη μεταγλωσσική δεξιότητα και γι’ αυτό το λόγο δεν 

εκδηλώνεται ιδιαίτερα νωρίς κατά την ανάπτυξη του παιδιού (Carlisle & Nomanbhoy, 1993). 

Παρόλα αυτά, συγκαταλέγεται ως γνήσιο συστατικό στοιχείο στις δεξιότητες αναδυόμενου 

γραμματισμού (Μανωλίτσης, 2016), καθώς αρκετές εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά 

ήδη από την προσχολική ηλικία  διαθέτουν ικανότητες χειρισμού της μορφολογικής δομής των 

λέξεων (Casalis & Louis-Alexandre, 2000· Γρηγοράκης, 2014· Diamanti et al., 2017). Μάλιστα 

διαχρονικά ερευνητικά δεδομένα στην ελληνική γλώσσα δείχνουν ότι η μορφολογική επίγνωση των 

παιδιών στο νηπιαγωγείο είναι προγνωστικός δείκτης μεταγενέστερων αναγνωστικών και 

ορθογραφικών δεξιοτήτων τους στο δημοτικό, όπως της αναγνωστικής κατανόησης (Manolitsis et 
al., 2017), της γενικής ορθογραφικής δεξιότητας (Diamanti et al., 2017) και της ορθογραφημένης 

γραφής κλιτικών επιθημάτων (Γρηγοράκης & Μανωλίτσης, 2016).  
Η μορφολογική επίγνωση οικοδομείται από την επίγνωση των τριών μορφολογικών 

διαδικασιών  που προσδιορίζουν τον τομέα της μορφολογίας: κλίση, παραγωγή και σύνθεση. Οι 

διαδικασίες αυτές στην ελληνική γλώσσα είναι εξαιρετικά παραγωγικές και ενεργοποιούνται σε όλη 

τη διάρκεια της γλωσσικής ανάπτυξης (Τζακώστα & Μανωλά, 2012). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

αποσαφηνιστούν οι έννοιες μορφολογικές γνώσεις και μορφολογική επίγνωση. Ενώ οι πρώτες έχουν 

σχέση με την ανάπτυξη της ικανότητας αυθόρμητης κατανόησης και χρήσης πολυμορφηματικών 

λέξεων (π.χ. παράγωγων και σύνθετων λέξεων) στο φυσικό καθημερινό λόγο, η δεύτερη 

επικεντρώνεται  στο συνειδητό χειρισμό της μορφολογικής δομής και επομένως απαιτεί μία ρητή 

γνώση της μορφολογίας.  
Η μορφολογική επίγνωση φαίνεται να εξελίσσεται αναπτυξιακά από την επίγνωση απλών 

κλιτών μορφών προς την επίγνωση πιο σύνθετων σχέσεων, όπως είναι οι διαδικασίες της παραγωγής 

και της σύνθεσης (Μανωλίτσης, 2006). Η επίγνωση της κλιτικής μορφολογίας αν και αρχίζει να 

αναπτύσσεται νωρίς, πριν από τη συστηματική διδασκαλία του γραπτού λόγου, εντούτοις φαίνεται 
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να αναπτύσσεται σε μεγαλύτερο βαθμό κατά τη φοίτηση των παιδιών στο δημοτικό. Οι πλέον 

αναπτυγμένες ικανότητες των νηπίων εντοπίζονται στο χειρισμό της ονοματικής και της ρηματικής 

κλίσης, εφόσον υπάρχει φωνολογική διαφάνεια (π.χ. <άνθρωπ-ος><άνθρωπ-οι>, <τρέχ-ω><τρέχ-
ουμε>), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και μη διαφανείς φωνολογικά τύποι (π.χ. <τρέχ-ω>< έ-τρεξ-α>) 

δε διακρίνονται, απλά απαιτούν πιο σαφή γνώση των μορφολογικών κανόνων (Γρηγοράκης, 2014).  
Από την άλλη, η επίγνωση της μορφολογίας της παραγωγής φαίνεται να αναπτύσσεται 

αργότερα και να ακολουθεί μεγαλύτερη αναπτυξιακή πορεία (Γρηγοράκης, 2014· Diamanti et al., 

2017). Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι η συγκεκριμένη δεξιότητα των παιδιών στο νηπιαγωγείο είναι 

ανύπαρκτη, δεν είναι όμως ιδιαίτερα αναπτυγμένη και διαφέρει από παιδί σε παιδί ως προς το επίπεδο 

ανάπτυξής της. Τα νήπια φαίνεται να δυσκολεύονται αρκετά να αντιληφθούν τη δομή των 

παράγωγων λέξεων, παρόλο που τις χρησιμοποιούν στον προφορικό τους λόγο, καθώς δεν έχουν 

κατακτήσει πλήρως τις πολύπλοκες σχεσιακές και συντακτικές γνώσεις της παραγωγής. Η σταδιακή 

κατάκτηση αυτών των γνώσεων φαίνεται να προωθείται μέσω των αυξανόμενων εμπειριών 

προφορικού και, κυρίως, γραπτού λόγου. Σε κάθε περίπτωση, στη συγκεκριμένη ηλικιακή περίοδο, 

η φωνολογική και σημασιολογική διαφάνεια των λέξεων (π.χ. <χαρτί>-<χαρτάκι> σε αντίθεση με το 

<κρύβω>-<κρυφτό>) φαίνεται να διευκολύνει τη συνειδητοποίηση των μορφολογικών σχέσεων 

(Γρηγοράκης, 2014).  
Τέλος, η επίγνωση των παιδιών για τη μορφολογία της σύνθεσης αρχίζει να αναπτύσσεται 

νωρίς, πριν από τη συστηματική διδασκαλία του γραπτού λόγου, ωστόσο ακολουθεί και αυτή μακριά 

αναπτυξιακή πορεία (Kuo & Anderson, 2006). Ειδικά στην ελληνική γλώσσα, τα περισσότερα νήπια 

φαίνεται να δυσκολεύονται στην ταυτόχρονη συνειδητοποίηση όλων των μορφηματικών 

χαρακτηριστικών των συνθέτων, όταν καλούνται να διαχωρίσουν τα επιμέρους συστατικά τους και 

να τα προφέρουν ως ανεξάρτητες λέξεις. Ιδιαίτερα δυσκολεύονται στα σύνθετα της δομής  ([θέμα 

θέμα]), λόγω του διαφορετικού τονισμού και των διαφορετικών κλιτικών επιθημάτων που φέρουν σε 

σχέση με τα δεύτερα συνθετικά τους (π.χ. <ρυζόγαλο>, <λαδόξιδο>). Μικρότερες δυσκολίες  

διαπιστώνονται στο διαχωρισμό συνθέτων της δομής ([θέμα λέξη]) (π.χ. <κουκλοθέατρο>). Συνεπώς, 

κατά το χειρισμό των συνθέτων είναι πιθανό να ενεργοποιούνται ως επί το πλείστον μηχανισμοί 

απομνημόνευσης από τα νήπια (Γρηγοράκης, 2014). 

3. Η ενίσχυση της μορφολογικής επίγνωσης στο νηπιαγωγείο 

Αν και η έρευνα για την ενίσχυση της μορφολογικής επίγνωσης στο πλαίσιο της μαθησιακής 

διαδικασίας στην τάξη δεν είναι εκτεταμένη (Manolitsis, 2017), εντούτοις όλες οι σχετικά πρόσφατες 

βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις τονίζουν ότι είναι μια μεταγλωσσική δεξιότητα που μπορεί να 

ενισχυθεί και μάλιστα με σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραμματισμού των 

παιδιών (Bowers et al.,  2010∙  Carlisle,  2010∙  Goodwin & Ahn,  2013). Ειδικότερα, τονίζουν ότι η 

ενίσχυσή της είναι αποτελεσματικότερη σε πρώιμη ηλικία (νηπιαγωγείο έως Β΄ τάξη δημοτικού) και 

μπορεί να ωφελήσει περισσότερο τα παιδιά με ελλιπείς δεξιότητες γραμματισμού (Bowers et al.,  

2010).  
Σε σχέση με την ενίσχυσή της στο νηπιαγωγείο τα ευρήματα από πειραματικές μελέτες σε 

διάφορες αλφαβητικές γλώσσες συνηγορούν στη θέση ότι οι δραστηριότητες αναγνώρισης και 

συνειδητού χειρισμού των μορφημάτων μπορούν όχι μόνο να βελτιώσουν περαιτέρω τη 

συγκεκριμένη δεξιότητα στην προσχολική ηλικία (Apel & Diehm, 2014∙ Casalis & Cole,  2009∙  

Lyster,  2002∙ Manolitsis & Kandylidou,  2011∙ Ramirez et al., 2014∙ Stavrakaki & Manolitsis, 2007), 

αλλά και να ωφελήσουν την ανάπτυξη πρώιμων δεξιοτήτων γραμματισμού (Lyster, 2002). Οι μελέτες 

αυτές ακολουθώντας ένα πειραματικό σχεδιασμό μέτρησαν ποικίλες ικανότητες μορφολογικής 

επίγνωσης πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις τους για την ενίσχυσή της. Τα ευρήματά τους 

έδειξαν ότι τα παιδιά της πειραματικής ομάδας σε κάθε μελέτη, που ασκήθηκαν σε προφορικές 

μορφολογικές δραστηριότητες, βελτίωσαν σημαντικά τις μεταμορφολογικές τους ικανότητες και 

είχαν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις στις περισσότερες post-test μετρήσεις της μορφολογικής 

επίγνωσης σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου που ακολουθούσε το τυπικό αναλυτικό 
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πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Οι δραστηριότητες είχαν παιγνιώδη χαρακτηριστικά, όπως για 

παράδειγμα η ανάληψη ρόλων «ντετέκτιβ λέξεων» για τον εντοπισμό των μορφημάτων και της 

σημασίας των λέξεων (Apel & Diehm,  2014), η χρησιμοποίηση ιχνογραφημάτων των παιδιών για 

το χειρισμό σύνθετων λέξεων (Lyster,  2002) και η επιλογή ρόλων με τη «μαμά λέξη» και το «παιδί 

λέξη» για ευαισθητοποίηση ως προς το σχηματισμό παράγωγων λέξεων (Casalis & Cole,  2009). 
Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι σε αρκετές μελέτες (Apel & Diehm, 2014∙ Casalis & Cole,  

2009∙ Lyster,  2002) οι διδακτικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνταν σε μικρές ομάδες παιδιών και 

δεν ήταν ενταγμένες στη μαθησιακή διαδικασία του νηπιαγωγείου. Επίσης, σε άλλη μελέτη (Ramirez 

et al., 2014) αν και η διδακτική παρέμβαση έλαβε χώρα εντός της τάξης και ανέδειξε στατιστικά 

σημαντικά θετικά οφέλη στη μορφολογική επίγνωση και το λεξιλόγιο, εντούτοις δεν περιλάμβανε 

ομάδα ελέγχου για ευθεία σύγκριση των αποτελεσμάτων. Στην παρεμβατική διαδικασία στο 

νηπιαγωγείο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες: (α) οι δραστηριότητες να είναι 

ενταγμένες στην μαθησιακή διαδικασία της τάξης για να παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες 

αλληλεπιδράσεων (Manolitsis, 2017), και (β) να συνεκτιμώνται ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες 

που πιθανόν επηρεάζουν έμμεσα τη βελτίωση των μεταμορφολογικών ικανοτήτων. Για παράδειγμα, 

ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα παιδιά που ξεκινούν μία παρεμβατική διαδικασία με 

χαμηλότερα επίπεδα μορφολογικής επίγνωσης ωφελούνται περισσότερο από αυτή τη διαδικασία 

(Ramirez et al., 2014), όπως επίσης και τα παιδιά με μητέρες υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου 

(Lyster, 2002). 
Στον ελληνικό χώρο η δυνατότητα ενίσχυσης της μορφολογικής επίγνωσης  έχει τονιστεί μέσω 

παρεμβατικών μελετών στο μαθησιακό περιβάλλον της τάξης. Η πρώτη από αυτές (Stavrakaki & 
Manolitsis, 2007) επικεντρώθηκε κυρίως στη διδασκαλία μορφημάτων μέσα από οικείες 

δραστηριοτήτες ενταγμένες στις καθημερινές ρουτίνες (π.χ. κουκλοθέατρο, παιχνίδια, ανάγνωση 

ιστοριών, αξιοποίηση ελεύθερων και οργανωμένων δραστηριοτήτων κ.τ.λ.). Τα παιδιά της 

πειραματικής ομάδας παρουσίασαν όχι μόνο σημαντική βελτίωση ως προς τις αρχικές τους 

ικανότητες αλλά είχαν και στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις σε  επιμέρους όψεις της μορφολογικής 

επίγνωσης  (χειρισμός κλιτών και παράγωγων τύπων, σχηματισμός συνθέτων) σε σχέση με τους 

συνομηλίκους τους της ομάδας ελέγχου. Η δεύτερη μελέτη (Manolitsis & Kandylidou,  2011) 

ακολουθώντας ένα διαφορετικό σχεδιασμό, με δύο πειραματικές ομάδες, εξέτασε τα αποτελέσματα 

παρεμβάσεων αποκλειστικά στο μορφολογικό επίπεδο και συνδυαστικά σε μορφολογικό και 

φωνολογικό επίπεδο. Τα παιδιά της πρώτης ομάδας συμμετείχαν σε δραστηριότητες ενίσχυσης των 

επιμέρους όψεων της μορφολογικής επίγνωσης (κλίση, παραγωγή, σύνθεση) ανάλογες με αυτές της 

προηγούμενης μελέτης, ενώ τα παιδιά της δεύτερης ομάδας συμμετείχαν σε ανάλογα 

προσαρμοσμένες μορφολογικές και φωνολογικές δραστηριότητες. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα 

παιδιά και των δύο ομάδων είχαν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου 

στις τελικές μεταμορφολογικές μετρήσεις. Έδειξαν, επίσης, ότι δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ των 

δύο πειραματικών ομάδων, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία μιας παρέμβασης εστιασμένης 

αποκλειστικά στο μορφολογικό επίπεδο. Τα «πλούσια» χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας και 

ως προς τις τρεις μορφολογικές διαδικασίες (κλίση, παραγωγή και σύνθεση), είναι πιθανό να 

διευκολύνουν τη μορφολογική ευαισθητοποίηση των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία 

(Μανωλίτσης, 2006). 
 
3.1 Διαθεματικές διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης 

Εφόσον η μορφολογική επίγνωση μπορεί να ενισχυθεί με κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις 

στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου, οι διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξή της θα πρέπει να είναι 

σχεδιασμένες γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες (Carlisle, 2010): (α) να έχουν παιγνιώδη 

χαρακτηριστικά μέσα από τα οποία να υποβοηθούνται τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τη μορφολογική 

δομή των λέξεων και να χειρίζονται τα μορφηματικά συστατικά ως «αντικείμενα σκέψης» (π.χ. σε 

ένα τρένο με δύο βαγόνια να «κρύβεται» η σύνθετη λέξη <αλατοπίπερο> και τα παιδιά να καλούνται 
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να τοποθετήσουν το κάθε επιμέρους συνθετικό σε ξεχωριστό βαγόνι), (β) να ευαισθητοποιούν τα 

παιδιά στη διαφοροποιητική σημασία των μορφημάτων (π.χ. η <πορτούλα> είναι μια μικρή πόρτα 

ενώ η <πορτάρα> είναι και αυτή μια πόρτα αλλά πολύ μεγάλη), (γ) να ενθαρρύνουν την επίλυση 

προβλημάτων μορφολογικής φύσης μέσω δραστηριοτήτων που να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά 

να λαμβάνουν υπόψη τους τα μορφήματα μιας λέξης για να εξηγήσουν το νόημά της ή το γραμματικό 

της ρόλο (π.χ. η <ξύλινη καρέκλα> είναι μια καρέκλα φτιαγμένη από <ξύλο>), και (δ) να 

ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε συμβολικά παιχνίδια μορφολογικής 

προσέγγισης για την κατανόηση λέξεων (π.χ. κατανόηση της λέξης <οδοντίατρος>). 
Επιπλέον, δύο σημαντικές παράμετροι θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το 

σχεδιασμό διδακτικών προσεγγίσεων. Η πρώτη έχει να κάνει με το παιδαγωγικό πλαίσιο, καθώς όλες 

οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι ενταγμένες σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, το οποίο θα παρέχει 

ευχαρίστηση στα παιδιά και όχι απομόνωση (Κουτσουβάνου, 2000). Επίσης, η έμφαση θα πρέπει να 

δίνεται στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη μορφολογική δομή των λέξεων και όχι σε μία ρητή 

διδασκαλία ετυμολογικής επεξεργασίας. Η δεύτερη παράμετρος έχει να κάνει με τα αναπτυξιακά 

δεδομένα ως προς τη μορφολογική επίγνωση των παιδιών. Ο καθορισμός των στόχων που τίθενται 

κάθε φορά απαιτεί μεγάλη προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος είτε υπερεκτίμησης είτε συντηρητικής 

εκτίμησης των δεξιοτήτων των παιδιών. Το στοιχείο αυτό στην πρώτη περίπτωση μπορεί να 

προκαλέσει αίσθημα ματαίωσης και αδιαφορίας, ενώ στη δεύτερη μπορεί να καταστήσει ανιαρές τις 

διδακτικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί. Θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνεται υπόψη το 

αναπτυξιακό πλαίσιο για τις επιμέρους όψεις της μορφολογικής επίγνωσης που αναφέρθηκε 

παραπάνω.  
Στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος οι δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο δημιουργούν 

πολλαπλές ευκαιρίες για αξιοποίηση των μορφολογικών στοιχείων της γλώσσας. Ειδικότερα, 

σημαντικές ευκαιρίες μπορούν να παρέχονται μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες παιγνιώδους 

μορφής ενταγμένες μέσα σε θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν τα παιδιά και όχι αποκομμένες με 

αυστηρό δομικό χαρακτήρα. Μέσω των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αφενός δίνεται η 

δυνατότητα ενεργοποίησης πολλαπλών μορφών αντίληψης (Gardner, 1993) των μορφολογικών 

χαρακτηριστικών της γλώσσας  και αφετέρου διευκολύνεται η οικοδόμηση μορφολογικών γνώσεων 

με αυθεντικές διαδικασίες που έχουν νόημα και σκοπό για τα παιδιά (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 

2008). Ας μην ξεχνάμε ότι η διαθεματική προσέγγιση έχοντας ως βάση τις φυσικές εμπειρίες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών (Ματσαγγούρας, 2009), αξιοποιεί και την ενεργητική μάθηση που 

προκύπτει από πρωτοβουλίες εμπλοκής σε αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας έτσι 

τα μικρά παιδιά να αναπτύξουν τόσο ικανότητες όσο και δεξιότητες κατάκτησης και χειρισμού της 

γνώσης (Χρυσαφίδης, 2003).  
Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να αξιοποιηθούν θεματικές ενότητες από την 

καθημερινότητα και το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα «το σώμα μου», «οικογένεια και 

επαγγέλματα», «τα αγαπημένα μου παιγνίδια», «διατροφή», «τα υλικά γύρω μας», «η προστασία του 

περιβάλλοντος», «οι εποχές», «οι Απόκριες» κ. ά. Μέσα σε αυτές τις ενότητες μπορούν να ενταχθούν 

οργανωμένες παιγνιώδεις δραστηριότητες προσανατολισμένες στη μορφολογική δομή των λέξεων 

του προφορικού λόγου (π.χ. η γνωριμία με τα ζώα του δάσους σε συνδυασμό με τα μικρά τους, όπως 

<αρκούδα>-<αρκουδάκι>) ή η προέλευση καρπών δέντρων, όπως <πορτοκάλι>-<πορτοκαλιά>). Οι 

απλές δραστηριότητες σημασιολογικής αντίληψης μορφηματικών σχέσεων ενισχύουν την 

ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών για τη μορφολογική δομή των λέξεων (Lyster, 2002). Η φύση 

και ο τύπος των δραστηριοτήτων που επιλέγονται θα πρέπει να ποικίλει ανάλογα με τη  θεματική 

ενότητα ή/και τα μορφηματικά χαρακτηριστικά που επιδιώκεται να αναδυθούν. Επιπλέον, η χρήση 

έντυπου ή άλλου υλικού μπορεί να αξιοποιηθεί συνδυαστικά σε παιγνιώδεις θεματικές 

δραστηριότητες ως προς την κλίση, την παραγωγή και τη σύνθεση.  
Τέτοιο υλικό μπορεί να είναι ένας μουσαμάς στον οποίο, για παράδειγμα, τοποθετούνται 

εικόνες επαγγελμάτων και τα παιδιά ρίχνοντας την απόχη τους καλούνται να επεξεργαστούν την 

εικόνα-επάγγελμα που «ψαρεύουν» (π.χ. <χορεύτρια>) μιμούμενα αρχικά τις κινήσεις που 
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χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο επάγγελμα και απαντώντας στη συνέχεια σε ερωτήσεις που 

στοχεύουν σε λέξεις της ίδια οικογένειας (π.χ. <χορός>, <χορεύει>, <χορευτής>) (Σταυρακάκη, 

2006). Με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποιούνται αρχικά στη σημασιολογική συγγένεια λέξεων και 

στη συνέχεια στο σχηματισμό λέξεων με κοινή λεξική βάση. Η σημασιολογική σχέση των λέξεων 

που επιλέγονται είναι αυτή που διευκολύνει περισσότερο την επίγνωση των μορφολογικών σχέσεων 

(Derwing & Baker, 1979). Η φωνολογική και σημασιολογική οικειοποίηση της κοινής λεξικής βάσης 

σε παράγωγες λέξεις είναι πιθανό να διευκολύνει αργότερα τα παιδιά, κατά τη συστηματική 

διδασκαλία της μάθησης της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής, και στην οικειοποίηση 

της ορθογραφικής της αναπαράστασης. Άλλο υλικό, επίσης, μπορεί να είναι ένα μεγάλο πάνινο ζάρι 

στην κάθε πλευρά του οποίου τοποθετείται μία οικεία λέξη από τη θεματική ενότητα της θάλασσας 

(π.χ. <ψάρι>). Ένα παιδί από κάθε ομάδα πετάει το ζάρι και καλούνται τα παιδιά ανά ομάδες να 

σχηματίζουν σύνθετες λέξεις με α΄ συνθετικό τη λέξη αυτή (π.χ. <ψαρόβαρκα>, <ψαρόσουπα>). Η/ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να σημειώνει τις λέξεις σε καρτέλες των ομάδων και στο τέλος κάθε ομάδα 

συζητά για τις λέξεις που βρήκε. Ανάλογες διαδικασίες μπορούν να ακολουθηθούν και με 

οποιοδήποτε άλλο υλικό. Είναι πολύ σημαντικό να εντάσσονται συνδυαστικά στις δραστηριότητες 

μουσικοκινητικά παιχνίδια ή/και στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού, τα οποία διεγείρουν το ενδιαφέρον, 

τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μικρών παιδιών και έχει φανεί να συνδέονται με την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου (Spanaki et al., 2016). 

5. Συμπεράσματα 

Συνολικά, κλείνοντας την παρούσα εργασία, φαίνεται ότι η μορφολογική επίγνωση μπορεί να 

αναπτυχθεί περαιτέρω στο νηπιαγωγείο μέσω διδακτικών προσεγγίσεων που στοχεύουν στην 

ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών για τη μορφολογική δομή των λέξεων (Apel & Diehm, 2014∙ 

Casalis & Cole,  2009∙  Lyster,  2002∙ Manolitsis & Kandylidou,  2011∙ Ramirez et al., 2014∙ 

Stavrakaki & Manolitsis, 2007). Η ανάπτυξή της δείχνει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο 

των δραστηριοτήτων που επιλέγονται για την ενίσχυσή της, οι οποίες θα πρέπει να έχουν διαθεματικό 

και παιγνιώδη χαρακτήρα, να είναι ενταγμένες στις ρουτίνες της τάξης και να μην έχουν έναν 

αυστηρό δομικό χαρακτήρα με ετυμολογική προσέγγιση.  
Ωστόσο, η παρουσίαση περιορισμένων ερευνητικών ευρημάτων δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει 

μια ασφαλή βάση για την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης της μορφολογικής επίγνωσης στο 

νηπιαγωγείο, πριν δηλαδή τη συστηματική διδασκαλία του γραπτού λόγου που είναι σημαντικός για 

την ανάπτυξή της (Bowers et al.,  2010). Ο σχεδιασμός και η ποιότητα των μελετών που 

παρουσιάστηκαν δείχνει ότι η έρευνα στο πεδίο αυτό απαιτεί πληρέστερα δεδομένα, προκειμένου να 

αναδειχθεί μέσα από το πρίσμα σύγχρονων θεωριών και εκπαιδευτικών πρακτικών πώς 

αναπτύσσεται η συγκεκριμένη μεταγλωσσική δεξιότητα και κυρίως πώς μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραμματισμού. Συνεπώς, η ενίσχυση της μορφολογικής επίγνωσης στην 

προσχολική εκπαίδευση και οι επιδράσεις της σε δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου θα 

πρέπει να διερευνηθούν με μεγαλύτερα δείγματα και μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον του 

νηπιαγωγείου. 
Οι καθημερινές δραστηριότητες στο πλαίσιο της τάξης του νηπιαγωγείου μπορούν να 

προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες για αξιοποίηση των μορφολογικών στοιχείων της γλώσσας (κλίση, 

παραγωγή, σύνθεση). Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αναδυθούν και μέσα από την ενθάρρυνση των 

παιδιών για διηγήσεις και αφηγήσεις διάφορων προσωπικών τους εμπειριών, για αφηγήσεις 

παραμυθιών, για συσχετίσεις των ιστοριών που ακούνε με τις δικές τους εμπειρίες, για συνθέσεις 

ιστοριών με ή χωρίς καθοδήγηση και περιορισμούς. Τα μορφολογικά στοιχεία μπορούν να 

αναδυθούν, επίσης, με την ενθάρρυνση των παιδιών να κάνουν περιγραφές αντικειμένων ή 

γεγονότων στην ομάδα σε παροντικούς και παρελθοντικούς χρόνους (μέσω παρατήρησης ή 

ακρόασης). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης κατά την ανάγνωση ιστοριών 

στα παιδιά μπορούν να αξιοποιούν οποιαδήποτε κείμενα δίνουν έμφαση σε μορφολογικά στοιχεία 
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της γλώσσας (π.χ. σύνθετες λέξεις με αστεία σημασία). Τέτοιου είδους κείμενα  βοηθούν τα παιδιά 

να συνειδητοποιούν, σταδιακά, τόσο τα φωνολογικά όσο και τα μορφολογικά στοιχεία της γλώσσας. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΠΛΕΤΩΝ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Γρηγοράκης Ιωάννης 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια οι ταμπλέτες οθόνης αφής φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς 

συσκευές στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας λόγω των ιδιαίτερων και ποικίλων τεχνολογικών 

χαρακτηριστικών τους. Η τεχνολογία αφής, η ευελιξία και η δυνατότητά τους να φιλοξενούν 

εφαρμογές με πολυτροπικά χαρακτηριστικά τις καθιστούν ιδανικά εργαλεία για ψυχαγωγική και 

εκπαιδευτική χρήση. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση στην 

παιδαγωγική αξιοποίηση των ταμπλετών ως εκπαιδευτικών εργαλείων για την ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων των παιδιών στο μαθησιακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η 

χρήση των συσκευών αυτών μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και μορφών 

συμπεριφοράς αναδυόμενου γραμματισμού, στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων και στην 

κατανόηση εννοιών από τις Φυσικές Επιστήμες. Η συμβολή αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τον τύπο και την ποιότητα των δραστηριοτήτων που παρέχονται από τις συμβατές με την τεχνολογία 

αφής ψηφιακές εφαρμογές.  
 
Λέξεις κλειδιά: ταμπλέτες οθόνης αφής, γνωστικές δεξιότητες, νηπιαγωγείο 

1. Εισαγωγή 

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των ταμπλετών οθόνης αφής ακόμα και από παιδιά προσχολικής 

ηλικίας (Rideout, 2017) έχει επιφέρει διαφορετικές συνήθειες στην καθημερινότητα των μικρών 

παιδιών. Η αυξημένη φορητότητά τους σε συνδυασμό με τη μεγάλη αυτονομία, το διαισθητικό 

περιβάλλον διεπαφής της οθόνης αφής τους και η ευκολία που παρέχουν στην εγκατάσταση νέων 

εφαρμογών είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλείς στα 

παιδιά αυτής της ηλικίας (Papadakis & Kalogiannakis, 2017). Υποστηρίζεται ότι οι συσκευές αυτές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εκπαιδευτικά εργαλεία στην πρώιμη παιδική ηλικία, καθώς 

μπορούν να δημιουργήσουν συναρπαστικά περιβάλλοντα μάθησης (Papadakis et al., 2017). Τα 

ελκυστικά χαρακτηριστικά των ταμπλετών θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά στην 

προσχολική εκπαίδευση για την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση, στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών, οι οποίες 

έχουν εξετάσει την επίδραση της χρήσης των ταμπλετών οθόνης αφής στην ανάπτυξη γνώσεων, 

δεξιοτήτων και μορφών συμπεριφοράς αναδυόμενου γραμματισμού, στην ανάπτυξη μαθηματικών 

δεξιοτήτων και στην κατανόηση εννοιών από τις Φυσικές Επιστήμες στο νηπιαγωγείο. 
Η επιλογή των μελετών έγινε μέσω συγκεκριμένων βάσεων δεδομένων (PsycInfo, ERIC, 

Google Scholar). Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «touch-screen tablets” ή “tablets” ή 

“applications” ή “mobile learning” μαζί με “emergent literacy” ή “mathematics” ή  “Natural 

Sciences” και μαζί με “pre-school” ή “kindergarten”. Όλες οι περιλήψεις (Ν=195) που βρέθηκαν 

εξετάστηκαν στη συνέχεια με συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι ώστε να συμπεριληφούν μελέτες, οι 

οποίες εξέτασαν την ανάπτυξη των προαναφερόμενων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση 

ταμπλετών και «ανοιχτού τύπου» συμβατών εφαρμογών στo νηπιαγωγείο. Δεν συμπεριλήφθηκαν 

μελέτες που έγιναν με παιδιά που είχαν κριθεί ως να έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες, μελέτες με 

αρνητικά ευρήματα και μελέτες με e-books ή STEM ή προ του 2013. Τα κριτήρια αυτά οδήγησαν 

στην τελική επιλογή δέκα μελετών και μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Επίσης, 
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συμπεριλήφθηκαν εννιά μελέτες οι οποίες έχουν εξετάσει μια πιο γενική επίδραση της χρήσης των 

ταμπλετών στο νηπιαγωγείο. Ο σχολιασμός όλων των μελετών παρατίθεται στις επόμενες ενότητες. 

2. Παιδαγωγική αξιοποίηση των ταμπλετών οθόνης αφής ως εκπαιδευτικών εργαλείων στην 

προσχολική εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον Piaget (όπως αναφ. στο Xie et al., 2018) η γνώση που αποκτούν τα παιδιά 

οικοδομείται μέσα από τις δικές τους φυσικές εμπειρίες και δράσεις, οι οποίες προωθούν τη 

δημιουργία νοητικών αναπαραστάσεων ιδιαίτερα σημαντικών για την επεξεργασία των 

πληροφοριών. Επειδή οι δράσεις των μικρών παιδιών παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στη γνωστική τους 

ανάπτυξη, υποστηρίζεται τα τελευταία χρόνια ότι η δημιουργία ενός συγκεκριμένου εικονικού 

περιβάλλοντος για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ της φυσικής εμπειρίας των παιδιών και της 

γνωστικής τους επεξεργασίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη (Xie et al., 2018). Οι ταμπλέτες 

οθόνης αφής μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες μάθησης μέσω φυσικής αλληλεπίδρασης, καθώς τα 

παιδιά έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν (π.χ. με το δάχτυλο) τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις 

οθόνες τους. Αυτές οι αισθητηριακές αλληλεπιδράσεις με το μαθησιακό περιβάλλον της οθόνης αφής 

μπορεί να συμβάλλουν στην οικοδόμηση νοητικών αναπαραστάσεων και στις γνωστικές διαδικασίες 

των παιδιών (Duijzer et al., 2017).  
Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας βρίσκουν τις ταμπλέτες ελκυστικές και μαθαίνουν πώς να 

τις χρησιμοποιούν σχεδόν αμέσως (Flewitt et al., 2015). Τα ιδιαίτερα και ποικίλα χαρακτηριστικά 

τους και το γεγονός ότι πολλά παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς τις λεπτές 

κινητικές δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται για το χειρισμό περιφερειακών συσκευών των 

συμβατικών υπολογιστών, τις καθιστούν ιδανικά εργαλεία. Τα παιδιά μπορούν να τις μεταφέρουν 

και να τις χρησιμοποιήσουν όπου και όποτε θέλουν είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους 

(Papadakis & Kalogiannakis, 2017). Η χρήση τους μπορεί να προσφέρει νέες κατευθύνσεις ως προς 

την αξιοποίηση διαδραστικών ψηφιακών μαθησιακών εμπειριών, καθώς ο σχεδιασμός της 

τεχνολογίας αφής μπορεί να φιλοξενεί εφαρμογές με διαισθητικά περιβάλλοντα διεπαφής που 

επιτρέπουν την πρόσβαση σε δραστηριότητες και ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών (Kucirkova, 2014). Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι 

η παιδαγωγική αξιοποίηση των ταμπλετών οθόνης αφής ως εκπαιδευτικών εργαλείων στο 

περιβάλλον της προσχολικής εκπαίδευσης προκαλεί αισθήματα ενθουσιασμού και απόλαυσης για τις 

μαθησιακές δραστηριότητες (Blackwell, 2013), ενώ παράλληλα αυξάνει τα κίνητρα των παιδιών για 

την επίτευξη των στόχων (Flewitt et al., 2015). 

2.1 Αξιοποίηση των ταμπλετών οθόνης αφής για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και 

μορφών συμπεριφοράς αναδυόμενου γραμματισμού  

Το περιβάλλον της ταμπλέτας παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν απτικά 

με έναν ελκυστικό οπτικά γραπτό λόγο αλλά και τα κίνητρα να σχηματίσουν σύμβολα, να γράψουν 

μηνύματα και γενικά να επικοινωνήσουν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον (Neumann & Neumann, 2014). 
Η χρήση αυτή μπορεί να επηρεάζει τις αναδυόμενες αντιλήψεις των παιδιών για το γραμματισμό 

δίνοντας και μία τεχνολογική διάσταση στο πεδίο των παραγόντων που ευνοούν την ανάδυση 

γνώσεων, δεξιοτήτων και μορφών συμπεριφοράς γραμματισμού στην πρώιμη ηλικία. 
Ευρήματα από ποιοτικές έρευνες (Beschorner & Hutchison, 2013∙ Fink, 2018∙ Flewitt et al., 

2015) δείχνουν ότι οι ταμπλέτες μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά ως εκπαιδευτικά εργαλεία 

για την ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής. Σε έρευνά τους οι Beschorner και Hutchison (2013) 

εξέτασαν την αξιοποίησή τους στο νηπιαγωγείο για την ανάδυση της γραφής ως μορφής 

συμπεριφοράς. Τα παιδιά (Ν=35) για εφτά εβδομάδες ήταν ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν είτε 

ατομικά είτε ομαδικά μία ποικιλία εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η 

ανάδυση της γραφής διευκολύνθηκε από εκείνες τις εφαρμογές οι οποίες παρείχαν στα παιδιά τη 

δυνατότητα είτε να σχηματίσουν γράμματα, σύμβολα και ζωγραφιές χρησιμοποιώντας το δάχτυλό 

τους πάνω στην οθόνη αφής είτε να γράψουν γράμματα χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο αφής. 
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Ακόμα και τα παιδιά με περιορισμένη ικανότητα στο σχηματισμό της μορφής των γραμμάτων 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το πληκτρολόγιο αφής, να γράψουν γράμματα και να τα αγγίξουν 

στην οθόνη. Όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν ενθουσιασμένοι με τον επικοινωνιακό χαρακτήρα των 

γραπτών τους προσπαθειών (π.χ. γράφοντας μηνύματα για την οικογενειά τους) κατανοώντας έτσι 

ακόμα περισσότερο τη λειτουργία και τη σημασία της γραφής σε αυθεντικό επικοινωνιακό πλαίσιο. 

Παρόμοια, οι Flewitt et al. (2015) σε έρευνά τους με παιδιά νηπιαγωγείου (Ν= 30) διερεύνησαν την 

επίδραση της χρήσης των ταμπλετών στις δραστηριότητες της τάξης σε διάστημα δύο μηνών. Τα 

ευρήματα έδειξαν ότι η ενσωμάτωση και αξιοποίηση των συσκευών αυτών φάνηκε να προσφέρει 

πολλές ευκαιρίες συμπεριφορών ανάγνωσης και γραφής τόσο σε αυτόνομα όσο και σε συνεργατικά 

μαθησιακά περιβάλλοντα. Οι ευκαιρίες αυτές συνέβαλαν επιπλέον στην ανάπτυξη αισθημάτων 

αυτοεκτίμησης στα παιδιά δημιουργώντας ένα πιο συνεργατικό πλαίσιο στην τάξη. Μάλιστα, για 

κάποια παιδιά η χρήση των ταμπλετών άνοιξε νέες «πύλες» για την ανάδειξη των πραγματικών 

ικανοτήτων τους στο γραμματισμό. 
Ένας παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιοποίηση των ταμπλετών 

στην ανάδυση του γραμματισμού είναι η φύση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών που 

χρησιμοποιούνται, καθώς στο μεγαλύτερο ποσοστό τους παρουσιάζουν το περιεχόμενό τους σε 

μορφή κλειστών ερωτήσεων, στερώντας έτσι από τα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης (Papadakis & Kalogiannakis, 2017). Σε παρέμβασή της διάρκειας 

δεκαπέντε εβδομάδων σε παιδιά του νηπιαγωγείου (Ν=13), η Fink (2018) έδειξε ότι η δημιουργία 

ψηφιακού μαθησιακού υλικού (π.χ. διαδραστική παρουσίαση, κόμικ)  με τη χρήση ταμπλετών και 

συμβατών με αυτές εφαρμογών «ανοιχτού τύπου» μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά για την 

ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής σε αυθεντικά λειτουργικά πλαίσια. Μέσα από τέτοιου τύπου 

εφαρμογές, οι οποίες είναι σχεδιασμένες με μια ανοιχτού τύπου θεώρηση που επιτρέπει ακόμα και 

στα μικρά παιδιά να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 

να δημιουργήσουν αφενός ουσιαστικές συνδέσεις μεταξύ του προφορικού και του γραπτού λόγου 

και αφετέρου πρωτότυπες προσωπικές ιστορίες σε πολλαπλά μέσα. 
Ευρήματα, επίσης, από πειραματικές έρευνες (Cubelic, 2013∙ Vatalaro et al., 2018) δείχνουν 

ότι οι ταμπλέτες μπορούν να αξιοποιηθούν και για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων 

αναδυόμενου γραμματισμού. Σε μία ευρείας κλίμακας παρέμβαση σε παιδιά νηπιαγωγείου (Ν=291) 

η Cubelic (2013) έδειξε ότι τα παιδιά της πειραματικής ομάδας, τα οποία ασκούνταν με ψηφιακές 

εφαρμογές γραμματισμού  σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους είχαν καλύτερες επιδόσεις από 

τους συνομηλίκους τους της ομάδας ελέγχου ως προς τη φωνημική επίγνωση και την κατάκτηση της 

αλφαβητικής αρχής, σε συνάρτηση όμως με τον παράγοντα του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των 

παιδιών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενσωμάτωση των ταμπλετών στη μαθησιακή 

διαδικασία από μόνη της δεν επαρκεί για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων γραμματισμού. Η 

χρήση συμβατών με την τεχνολογία αφής εκπαιδευτικών εφαρμογών που μπορούν να παρέχουν 

ποικιλία διδακτικών τεχνικών σταδιακής υποστήριξης και ανατροφοδότησης και γενικά μεγαλύτερη 

αυτονομία στη μαθησιακή διαδικασία είναι αυτή που μπορεί να συμβάλλει στη συγκεκριμένη 

ανάπτυξη. Σε μία μελέτη παρέμβασης με προνήπια (Ν=63) οι Vatalaro et al. (2018) χρησιμοποιώντας 

ταμπλέτες σε διάστημα 8 εβδομάδων, εξέτασαν την επίδραση που έχει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

η χρήση τέτοιου τύπου εφαρμογών σε σχέση με τη χρήση «ανοιχτού τύπου» εφαρμογών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά της ομάδας που ασκούνταν καθημερινά με ανατροφοδοτικές 

διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές λεξιλογίου είχαν μεγαλύτερα οφέλη στην ανάπτυξη του 

προσληπτικού τους λεξιλογίου σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας που ασκούνταν, επίσης 

καθημερινά, να παράγουν το δικό τους υλικό με «ανοιχτού τύπου» εφαρμογές. Φαίνεται, επομένως, 
ότι κατά την αξιοποίηση των ταμπλετών για την ανάδυση του γραμματισμού στο νηπιαγωγείο η 

επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών εφαρμογών συνδέεται άμεσα με το μαθησιακό στόχο.  
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2.2 Αξιοποίηση των ταμπλετών οθόνης αφής για την ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων 

Oι έννοιες της ποσοτικοποίησης, της μέτρησης και της συμβολικής αναπαράστασης αποτελούν 

θεμελιώδη συστατικά της αίσθησης των παιδιών για τους αριθμούς και μπορούν να αναπτυχθούν στο 

νηπιαγωγείο ιδιαίτερα μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες (Moomaw, 2015). Οι ταμπλέτες οθόνης 

αφής μέσω του διαδραστικού περιβάλλοντος διεπαφής που διαθέτουν έχουν τη δυνατότητα να 

αξιοποιηθούν σε αυτό το πεδίο (Baccaglini-Frank & Maracci, 2015) και ταυτόχρονα να 

παρακάμπτουν δυσκολίες προσβασιμότητας σε παραδοσιακά υλικά (Orlando & Attard, 2016).  
Πειραματικές έρευνες δείχνουν ότι οι ταμπλέτες μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύτιμο 

εκπαιδευτικό εργαλείο στην κατανόηση των παιδιών για τους αριθμούς (Papadakis et al., 2018∙ 

Schacter & Jo, 2016∙  Schacter & Jo, 2017). Η χρήση τους στις καθημερινές ρουτίνες της τάξης, 
συνδυαστικά με τη χρήση κατάλληλων αναπτυξιακά ψηφιακών εφαρμογών που παρέχουν τη 

δυνατότητα για διαδραστικές εμπειρίες, φαίνεται να συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτό. Σε μία ευρείας 

κλίμακα παρέμβαση σε παιδιά του νηπιαγωγείου (Ν=365) διάρκειας 14 εβδομάδων οι Papadakis et 
al. (2018) εξέτασαν την επίδραση της χρήσης διαφορετικών ψηφιακών συσκευών (ταμπλέτα έναντι 

συμβατικού υπολογιστή) σε δεξιότητες όπως: αρίθμηση, συγκρίσεις αριθμών, υπολογισμοί, έννοιες, 

αριθμητικός εγγραμματισμός, αριθμητικά στοιχεία και υπολογισμοί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

τα παιδιά της ομάδας που ασκήθηκαν σε δραστηριότητες με ταμπλέτες οθόνης αφής είχαν στατιστικά 

υψηλότερα μαθησιακά επιτεύγματα σε σύγκριση με τα παιδιά που ασκήθηκαν σε παρόμοιες 

δραστηριότητες με συμβατικούς υπολογιστές ή με μη ψηφιακά υλικά. Ο παθητικότερος ρόλος που 

έχουν τα παιδιά κατά τη χρήση συμβατικών υπολογιστών, είναι πιθανό να τα εμποδίζει να εμπλακούν 

πιο ενεργά σε μαθηματικές δραστηριότητες (Papadakis et al., 2018). 
Κατά τη χρήση των ταμπλετών στην εκμάθηση και βελτίωση μαθηματικών δεξιοτήτων θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την επιλογή των 

εκπαιδευτικών εφαρμογών που είναι συμβατές με την τεχνολογία αφής. Οι εφαρμογές αυτές θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλες δραστηριότητες σε μορφή οικείων ιστοριών που να 

προσομοιώνουν καθημερινές καταστάσεις από τη ζωή των μικρών παιδιών (π.χ. επίσκεψη σε ένα 

μανάβικο για αγορά προϊόντων) αλλά και την ίδια την πραγματικότητα (π.χ. εισιτήρια, χρήματα). 

Μέσα από τέτοιου τύπου εφαρμογές τα μικρά παιδιά θα μπορούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους 

και να αναπτύξουν δικά τους μαθηματικά μοντέλα για την επίλυση προβλημάτων (Papadakis et al., 
2018). Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με την ανατροφοδότηση που μπορεί να παρέχεται από 

τις εφαρμογές, η οποία θα πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση του «χτισίματος» των 

μαθηματικών δεξιοτήτων από τα ίδια τα παιδιά. Η ανατροφοδότηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την 

εκμάθηση μαθηματικών εννοιών, ειδικά όταν παρέχει μια μεγαλύτερη εμπειρία πραγματικής ζωής 

και ένα συναρπαστικότερο μαθησιακό περιβάλλον (Hirsh-Pasek et al., 2015). 
Οι ψηφιακές δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται θα πρέπει, επίσης, να κινούνται σε 

κατάλληλες αναπτυξιακά μαθησιακές τροχιές, να αναδεικνύουν το μαθησιακό στόχο, να παρέχουν 

πρακτικό μαθησιακό υλικό και να δημιουργούν συναισθήματα ανεξαρτησίας και ελέγχου (Schacter 
& Jo, 2017). Σε παρέμβασή τους σε παιδιά νηπιαγωγείου (Ν=378) οι Shacter και Jo (2017) εξέτασαν 

την επίδραση μιας διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων όπως: αναγνώριση αριθμών, απαρίθμηση στοιχείων, 

αρίθμηση, αντιστοίχιση στοιχείων με αριθμούς, διάκριση ποσότητας, υπολογισμός, επίλυση 

προβλήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά της πειραματικής ομάδας που ασκούνταν στις 

δραστηριότητες της εφαρμογής με τη χρήση ταμπλέτας είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις σε 

σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου που ασκήθηκαν με παρόμοιες μη ψηφιακές δραστηριότητες. 
Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι τα παιδιά με περιορισμένες αριθμητικές γνώσεις που ασκούνταν στους 

μικρούς αριθμούς με τη χρήση ταμπλέτας σημείωσαν τεράστια πρόοδο. Η διαρκής εξάσκηση με 

μικρούς αριθμούς αποτελεί μια σταθερή βάση για την περαιτέρω ουσιαστική εκμάθηση των αριθμών 

(Hannula et al., 2010). 
Η χρήση της ταμπλέτας στη διδασκαλία των μαθηματικών μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής 

και για τα μικρά παιδιά που προέρχονται από χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό 
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περιβάλλον και τα οποία μπορεί να έχουν ανεπαρκείς μαθηματικές γνώσεις. Αυτό αναδείχτηκε από 

τα αποτελέσματα της παρέμβασης των Shacter και Jo (2016) σε προνήπια (Ν=273) που προέρχονταν 

από χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας που ασκούνταν 

με τη χρήση ταμπλέτας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθηματικών είχαν όχι μόνο 

στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις σε όλες τις μαθηματικές μετρήσεις σε σχέση με τους συνομηλίκους 

τους που παρακολουθούσαν το καθημερινό αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και μαθησιακά οφέλη ενός 

έτους όσον αφορά στην αριθμητική τους ανάπτυξη. Τα παιδιά αυτά είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν 

με δραστηριότητες τεχνολογίας αφής που παρείχαν οδηγίες, ανατροφοδότηση, παρακολούθηση της 

χρήσης και εμπλοκή σε ποικίλες μαθηματικές πρακτικές. 

2.3 Αξιοποίηση των ταμπλετών οθόνης αφής για την κατανόηση εννοιών από τις Φυσικές 

Επιστήμες 

Η εισαγωγή εννοιών από τις Φυσικές Επιστήμες στo νηπιαγωγείο αναγνωρίζεται πλέον ως 

ιδιαίτερα σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Trundle, 2010). Η κατάλληλη 

αναπτυξιακά εμπλοκή τους σε ποιοτικές μαθησιακές εμπειρίες σε αυτό το πεδίο είναι ζωτικής 

σημασίας ως προς την κατανόησή τους για τον κόσμο, την εφαρμογή και δοκιμή των ιδεών τους και 

την ανάπτυξη θετικών στάσεων για την επιστήμη (Eshach & Fried, 2005). Η χρήση της τεχνολογίας 

φαίνεται να βοηθά τα παιδιά να αρχίζουν να κατανοούν αφηρημένες έννοιες η διδασκαλία των 

οποίων δε συνηθιζόταν παλαιότερα στο νηπιαγωγείο (Fokides & Zachristou, 2020).  
Έρευνες δείχνουν ότι η χρήση των ταμπλετών οθόνης αφής στο πλαίσιο της διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο  οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με 

τη χρήση συμβατικών εργαλείων (Fokides & Zachristou, 2020∙ Kalogiannakis et al., 2018). Οι 

ταμπλέτες έχοντας τη δυνατότητα να συνδυάσουν το διαδραστικό δημιουργικό παιχνίδι με τη 

μάθηση, μπορούν να προσφέρουν στα μικρά παιδιά μια καλύτερη οπτικοποίηση φυσικών 

φαινομένων βοηθώντας τα έτσι να κατανοήσουν καλύτερα τις αντίστοιχες έννοιες. Σε έρευνα με 

παιδιά του νηπιαγωγείου (Ν=45) οι Fokides και Zachristou (2020) εξέτασαν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα της χρήσης ταμπλετών κατά τη διάρκεια διδασκαλίας σχετικής με την ταξινόμηση 

των ζώων. Όπως σημειώνουν, τα περισσότερα παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσον 

αφορά στην ταξινόμηση των ζώων και μάλιστα πολλές φορές σχηματίζουν ομάδες που είναι 

αυθαίρετες ή παράλογες. Τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν κυρίως επαγωγικό συλλογισμό για την 

«ετικετοποίηση» των ζώων, καθώς δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τη διαδικασία ταξινόμησης 

ή τα επιστημονικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται γι’ αυτήν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι τα παιδιά της πειραματικής ομάδας τα οποία ασκούνταν για ένα μήνα με ψηφιακές εφαρμογές 

που περιλάμβαναν ταξινομήσεις ζώων με βάση είτε το βιότοπό τους είτε το είδος της τροφής τους 

είτε τα σωματικά τους χαρακτηριστικά είχαν στατιστικά καλύτερα μαθησιακά επιτεύγματα σε σχέση 

με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου που ασκούνταν το ίδιο διάστημα με ανάλογες έντυπες 

δραστηριότητες. Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας είχαν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν 

εφαρμογές που συνδύαζαν πραγματικά και εικονικά στοιχεία αξιοποιώντας ταυτόχρονα πολυμέσα 

και πληροφορίες σε αλληλεπιδραστικό περιβάλλον. Από την ποιοτική ανάλυση των ευρημάτων 

φάνηκε, επίσης, ότι τα συγκεκριμένα παιδιά απολάμβαναν περισσότερο τη μαθησιακή διαδικασία 
και είχαν περισσότερα κίνητρα συμμετοχής σε αυτήν. 

Υποστηρίζεται, επίσης, ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να γίνουν μεθοδικά ως προς τις έρευνές 
τους για το φυσικό κόσμο και μάλιστα προτείνεται η εφαρμογή αναλυτικότερων προσεγγίσεων σε 

σχέση με τη διδασκαλία σύνθετων φαινομένων, όπως για παράδειγμα ο μαγνητισμός (Kalogiannakis 
et al., 2017). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωματική και πρακτική μάθηση θεωρείται η 

αποτελεσματικότερη παιδαγωγική προσέγγιση για τη μάθηση των επιστημών, οι Kalogiannakis et al. 
(2018) διεξήγαγαν μία πιλοτική παρέμβαση διάρκειας δύο εβδομάδων σε παιδιά ηλικίας 5-7 ετών 

(Ν=17), η οποία περιλάμβανε καθημερινές ωριαίες δραστηριότητες σχετικές με τις έννοιες της 

βαρύτητας και των πλανητών. Σε αυτές τα παιδιά ενθαρρύνονταν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

πειραματισμού με ποικίλα υλικά, να εξερευνούν, να συζητούν, να διατυπώνουν υποθέσεις, να κάνουν 
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παιχνίδια προσομοίωσης και να επικοινωνούν τις σκέψεις τους. Επιπλέον, μέσα από τη χρήση 

κατάλληλα σχεδιασμένων ψηφιακών σεναρίων τους με τη μορφή έργων σε ταμπλέτες καλούνταν να 

εξερευνήσουν τη βαρύτητα στη γη και στο διάστημα, καθώς και τους πλανήτες και τη φύση τους. Η 

διδακτική παρέμβαση ενισχύθηκε από διάφορες μορφές ΤΠΕ καθώς και από την αξιοποίηση 

ψηφιακού υλικού αστρονομίας. Η ποιοτική ανάλυση των ευρημάτων έδειξε ότι τα ψηφιακά σενάρια 

των παιδιών παρουσίαζαν υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας σε σχέση με την ηλικία τους, ήταν 

ιδιαίτερα πρωτότυπα και αντανακλούσαν τις δικές τους εξηγήσεις για τα φυσικά φαινόμενα. Μέσα 

από τη μελέτη αυτή αναδείχτηκε η χρήση ερευνητικών και επιστημονικών δεξιοτήτων στην τάξη, η 

οποία είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για την εισαγωγή των παιδιών στον επιστημονικό τρόπο σκέψης και 

μάθησης.  

3. Συμπεράσματα 

Συνολικά, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ταμπλετών οθόνης αφής στο νηπιαγωγείο φαίνεται 

να συμβάλλει σημαντικά στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς παρακινεί το ενδιαφέρον των μικρών 

παιδιών μέσω της διαδραστικής διαχείρισης του περιεχομένου της μάθησης και διευκολύνει την 

ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η αξιοποίησή τους μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα επωφελής για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και μορφών συμπεριφοράς αναδυόμενου 

γραμματισμού (Beschorner & Hutchison, 2013∙ Cubelic, 2013∙  Fink, 2018∙ Flewitt et al., 2015∙ 

Vatalaro et al., 2018), μαθηματικών δεξιοτήτων (Papadakis et al., 2018∙ Schacter & Jo, 2016∙  

Schacter & Jo, 2017) αλλά και για την προσέγγιση εννοιών από το χώρο των Φυσικών Επιστημών 

(Fokides & Zachristou, 2020∙ Kalogiannakis et al., 2018).  
Ωστόσο, η αξιοποίηση αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά των συμβατών 

εφαρμογών που επιλέγονται. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα μικρά παιδιά να 

συμμετέχουν ενεργά με βάση τις αναπτυξιακές, γνωστικές και αισθησιοκινητικές ανάγκες τους, να 

επιτρέπουν την εμπλοκή τους στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, να προσφέρουν εμπειρίες 

αποτελεσματικής μάθησης και να υποστηρίζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση. Σε κάθε περίπτωση 

θα πρέπει να παρέχουν την ευκαιρία και τα κίνητρα στα παιδιά να δημιουργούν το δικό τους υλικό 

(Flewitt et al, 2015), να διαθέτουν λειτουργίες υποστήριξης και ανατροφοδότησης (Neumann & 
Neumann, 2014), να έχουν παιγνιώδη προσέγγιση και να προσομοιώνουν καταστάσεις από την 

καθημερινή τους πραγματικότητα (Papadakis et al., 2018). Επίσης, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι 

τα ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση ταμπλετών οφείλονται 

στην αυξημένη αυτονομία των μαθητών, στον έλεγχο του μαθησιακού τους ρυθμού και στη 

διαμόρφωση συνεργατικής μάθησης (Blackwell, 2013). Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργεί τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διέγερση του ενδιαφέροντος των παιδιών, την ενθάρρυνσή τους και 

τη δημιουργία βάσεων για τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν.  
Η παρουσίαση περιορισμένων ερευνητικών ευρημάτων στην παρούσα μελέτη δεν 

στοιχειοθετεί μια ασφαλή βάση για την αποτελεσματικότητα των ταμπλετών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία του νηπιαγωγείου. Απαιτούνται περαιτέρω δεδομένα μέσα από παρεμβάσεις μεγάλης 

διάρκειας, καθώς η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά μέσα από ένα 

μακροχρόνια σχεδιασμένο πρόγραμμα (Papadakis et al., 2018). Η χρήση τους, όμως, μπορεί να 

δημιουργήσει ένα διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον διαφορετικό από αυτό της παραδοσιακής 

διδασκαλίας. Επομένως, σε σχέση με την παιδαγωγική προσέγγιση που μπορούν να ακολουθήσουν 

οι εκπαιδευτικοί  για την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών είναι σημαντικό να 

αξιοποιούνται συνδυαστικά τα ψηφιακά περιβάλλοντα αφής και τα παραδοσιακά περιβάλλοντα 

διδασκαλίας.  
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Περίληψη  

Το WebQuest (Ιστοεξερεύνηση) είναι μία μαθησιακή δραστηριότητα κατευθυνόμενης 

διερεύνησης με στόχο την κριτική επεξεργασία των πληροφοριών από τους μαθητές και τον 

μετασχηματισμό τους σε νέα γνώση. Μέσω οριοθετημένων δραστηριοτήτων οι μαθητές μαθαίνουν 

πως να αξιοποιούν την πληροφορία, καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο την αναλυτική, συνθετική 

σκέψη και κριτική τους ικανότητα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η τεχνική της ιστοεξερεύνησης 

και αναδεικνύεται η παιδαγωγική της αξία μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές και από την 

αξιολόγηση της εφαρμογής ενός  ολοκληρωμένου σεναρίου ιστοεξερεύνησης που υλοποιήθηκε σε 

μαθητές της  ΣΤ’ τάξης  Δημοτικού Σχολείου. Σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου ιστοεξερεύνησης 

ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να δραστηριοποιηθούν ατομικά και συλλογικά για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση ενός σύνθετου περιβαλλοντικού-κοινωνικού ζητήματος, την προστασία των παιδιών 

από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου. 
 

Λέξεις κλειδιά: Διαδίκτυο, WebQuest (ιστοεξερεύνηση), Εθισμός στο Διαδίκτυο, κίνδυνος, 

προστασία 
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1. Εισαγωγή 

Η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην 

εκπαιδευτική διαδικασία έχει διαμορφώσει νέες τάσεις σ’ αυτήν. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη 

διδασκαλία ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία καθώς προσφέρει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, τη 

δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία, έρευνας, πειραματισμού και παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων. 

Τα WebQuests είναι ένας πρωτοποριακός τρόπος υποστήριξης της διδασκαλίας, ο οποίος 

μπορεί να καταστήσει την εκπαιδευτική παρέμβαση πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική, καθώς 

το μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο και δημιουργικό τόσο από την πλευρά του μαθητή όσο και από την 

πλευρά του δασκάλου. Με τη χρήση των WebQuests δίνεται η ευκαιρία στον μαθητή να οικοδομήσει 

τη γνώση μέσα από δημιουργικές-ανακαλυπτικές πρωτοβουλίες και γενικώς μέσα από την αυτενεργό 

συμμετοχή του στα πλαίσια της μαθητικής ομάδας. Αυτό το οποίο επιχειρείται στην παιδαγωγική 

μας προσέγγιση είναι να προωθηθεί η μαθητική αυτενέργεια και η διαμαθητική συνεργασία μέσω 

της εφαρμογής ενός μοντέλου κατευθυνόμενης διερεύνησης. 
Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής 

τεχνικής της  «ιστοεξερεύνησης», η παιδαγωγική αξία, ο σχεδιασμός και τα δομικά στοιχεία της. Στο 

δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σενάριο ιστοεξερεύνησης, στα πλαίσια της 

υλοποίησης Προγράμματος Αγωγής Υγείας, που έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές ΣΤ΄ τάξης 

Δημοτικού Σχολείου να δραστηριοποιηθούν ατομικά και συλλογικά για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης χρήσης του Διαδικτύου και την προστασία των παιδιών από τις 

αρνητικές καταστάσεις που επιφέρει, όπως ο εθισμός στο Διαδίκτυο. Στο τρίτο µέρος της εργασίας 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ιστοεξερεύνησης (WebQuests).  

2. Η ιστοεξερεύνηση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) χρησιμοποιούνται στις μέρες μας  όλο 

και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συμβάλλουν στην προώθηση της ανακαλυπτικής 

μάθησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των υπολοίπων γνωστικών 

αντικειμένων (Ράπτης & Ράπτη, 2002). Με τις ΤΠΕ, η γνώση προσεγγίζεται μέσω μια ευχάριστης 

και συναρπαστικής διαδικασίας (Βοσνιάδου, 2006). Στο διαδίκτυο, ειδικότερα, υπάρχει μια πληθώρα 

πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές. Συχνά, όμως, αυτές οι 

πληροφορίες μπορεί να αποδειχτούν ανακριβείς και αναξιόπιστες και να αποπροσανατολίσουν τους 

μαθητές με αποτέλεσμα να κωλύουν την έγκυρη και αξιόπιστη αναζήτηση ψηφιακού υλικού 

(Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010).  
         Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος μάθησης, το οποίο θα 

οριοθετεί τη δραστηριότητα των μαθητών όχι τόσο στην απλή αναζήτηση πληροφοριών, όσο στη 

χρήση τους, καλλιεργώντας την αναλυτική, συνθετική και κριτική τους σκέψη. Στην Ιστοεξερεύνση 

η οργάνωση της εργασίας των μαθητών είναι προσανατολισμένη στο ουσιαστικό και στο χρήσιμο με 

βάση συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους που πρέπει να να επιτευχθούν (Παπανικολάου, 2009). 
Με βάση το διαδίκτυο, ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί τους μαθητές μέσω μιας διαδιακασίας έρευνας  

και ανάλυσης, ώστε να φτάσουν οι ίδιοι στο τέλος στη δημιουργία της γνώσης( Ματσαγγούρας, 

2001). Επομένως, η προσανατολισμένη αναζήτηση πληροφοριών, η αυτόνομη πλοήγηση στον Ιστό 

και η αξιολόγηση αυτών, αποτελούν τα βασικα στοιχεία ενός Webquest (Παπανικολάου & 

Γρηγοριάδου, 2005). 

2.1.Το θεωρητικό πλαίσιο της Ιστοεξερεύνησης 

Η τεχνική της «Ιστοεξερεύνησης» αναπτύχθηκε το 1995 από τον Bernie Dodge ως μια 

μαθητοκεντρικά δομημένη δραστηριότητα προσανατολισμένη στην έρευνα (Tuan, 2011). Η 
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δομημένη ιστοεξερεύνηση διαμορφώνει καταστάσεις για ευρετική διαδικασία της μάθησης και 

παρέχει τη δυνατότητα για ανακαλυπτική και ερευνητική μάθηση σε αυτές (Σοφός & Kron, 2011). 
Οι ιστοεξερευνήσεις αποτελούν ένα ηλεκτρονικό διδακτικό σενάριο, που αναπτύσσεται ως 

υπερμεσική παρουσίαση με υπερσυνδέσμους.  Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποικίλες 

πηγές, όπως βάσεις δεδομένων,  αλλά ακόμα και συμβατικό υλικό (Αντωνίου, 2009). 
         Ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους, μία ιστοεξερεύνηση  μπορεί να είναι μικρής ή μεγάλης 

διάρκειας  (Dodge, 1995).  
          Χαρακτηριστικό στοιχείο μιας καλής ιστοεξερεύνησης είναι ο μετασχηματισμός της 

πληροφορίας σε νέα γνώση (Dodge, 2001). Οι μαθητές παρακινούνται να διεισδύσουν στην 

πληροφορία, να αναλύσουν, να συνθέσουν, να συγκρίνουν, να αντιπαραθέσουν και να στοχαστούν 

κριτικά πάνω στην πληροφορία που εντοπίζουν (Γαβριλάκης & Λιαράκου, 2012). Επιπλέον,η  

ποιότητα των προτεινόμενων ιστοτόπων (συνάφεια  με το θέμα, έγκυρες πληροφορίες κατάλληλες 
με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών) είναι στοιχείο μιας καλής ιστοεξερεύνησης.  

Για τη σωστή δημιουργία ενός WebQuest ο Dodge (2001) έχει επισημάνει πέντε κανόνες. 

Αυτοί οι κανόνες είναι οι εξής: α) Εύρεση κατάλληλων ιστοσελίδων, β) Σωστή οργάνωση των 

εκπαιδευομένων και των πηγών, γ) Πρόκληση των εκπαιδευομένων να σκέπτονται, δ) Χρήση του 

Μέσου και ε) Υποστήριξη υψηλών προσδοκιών. 

2.2. Η δομή της Ιστοεξερεύνησης 

   Σύμφωνα με τον Dodge (2001) μια ιστοεξερεύνηση περιλαμβάνει έξι πεδία: 
1. Εισαγωγή (introduction): Παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα του θέματος με ελκυστικό τρόπο 

για τους μαθητές. 
2.  Δραστηριότητα (task):  Περιγράφεται  η εργασία που θα αναλάβουν οι μαθητές και το 

τελικό προϊόν (παραδοτέο) της δραστηριότητας  
3. Διαδικασία (process): Περιγράφεται η προτεινόμενη μεθοδολογία και τα βήματα που θα 

ακολουθήσουν οι μαθητές κατά την εργασία τους. 
4. Πηγές-Μέσα (resources): Περιλαμβάνεται λίστα με τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν οι 

μαθητές για την εργασία τους. 
5. Αξιολόγηση (evaluation): Περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης και τα κριτήρια 

αξιολόγησης με συγκεκριμένες κλίμακες  (ρουμπρίκες). 
6. Συμπέρασμα (conclusion): Συνοψίζει αυτά που οι μαθητές πέτυχαν. 

 Η Σελίδα του καθηγητή (teacher page) περιέχει οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς που 

επιθυμούν να εφαρμόσουν το σενάριο 

2.3. Τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά μιας Ιστοεξερεύνησης( Webquest) 

Η Ιστοεξερεύνηση είναι μια μια δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης, η οποία 

επιτυγχάνει να ενεργοποιήσει τους μαθητές με αυθεντικές δραστηριοτήτες. Δεν περιορίζεται 

στην απλή αναζήτηση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο αλλά προϋποθέτει την αξιολόγηση και 

την αξιοποίηση των πληροφοριών με στόχο την επίλυση προβλημάτων. Επομένως, βοηθά στην 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου όπως η ανάλυση και η 

σύνθεση (Τσιωτάκης & Τζιμογιάννης, 2012). 
Επιπλέον, η ιστοεξερεύνηση ενισχύει τη δημιουργικότητα των μαθητών και τη 

συνεργατική και αλληλεπιδραστική μάθηση. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και 

ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και επιχειρήματα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι περισσότερο 

υποστηρικτικός και καθοδηγητικός, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να οικοδομήσουν 

τη νέα γνώση οι ίδιοι (Τσιωτάκης & Τζιμογιάννης, 2012).Οι μαθητές μέσω της διερεύνησης 

και της επίλυσης προβλημάτων, υφίστανται μια εννοιολογική αλλαγή που τους οδηγεί στην 

δημιουργία νέων σχημάτων και τρόπων θέασης και αντίληψης του κόσμου. Η αλλαγή και η 

πρόοδος που συμβαίνει στους μαθητές αντανακλάται μέσα από τη δραστηριότητα τους (Young 

& Wilson, 2002). 
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3. Η ιστοεξερεύνηση: «Προστατεύω τον εαυτό μου στο Διαδίκτυο» 

Η ιστοεξερεύνηση εντάχθηκε  στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγράμματος Αγωγής Υγείας με 

τίτλο: «Προστατεύω τον εαυτό μου στο Διαδίκτυο». Το διδακτικό σενάριο, τεσσάρων ωρών-δύο 

δίωρα- εφαρμόστηκε και στα δύο τμήματα της ΣΤ΄ του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας με την 

υποστήριξη τριών εκπαιδευτικών στο κάθε τμήμα. Προηγήθηκε συνάντηση γνωριμίας των παιδιών 

με το περιβάλλον της ιστοεξερεύνησης και ο χωρισμός τους σε τρεις ομάδες ρόλων των έξι ατόμων. 

Οι ομάδες ήταν μεικτές και η επιλογή σε αυτές έγινε με βάση τις ικανότητες – δεξιότητες των 

συμμετεχόντων, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα. Οι μαθητές 

εργάστηκαν στην αίθουσά τους με κινητούς φορητούς υπολογιστές (laptops). Ο σχεδιασμός έγινε με 

τη βοήθεια της πλατφόρμας δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοεξερευνήσεων Zunal 
(http://zunal.com/reviews.php?w=428629) από τους εκπαιδευτικούς: Δημητρίου Ελένη (ΠΕ70), 

Παπαδοπούλου Ελένη (ΠΕ06), Χλωρίδου Αναστασία (ΠΕ86).  

3. 1. Διδακτική, Μεθοδολογική και Παιδαγωγική προσέγγιση 

Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόστηκε ήταν η παραδοσιακή- δασκαλοκεντρική κατά την 

προετοιμασία και ενημέρωση της τάξης και η ομαδοσυνεργατική κατά τη διεξαγωγή των εργασιών 

και την τελική παρουσίασή τους. Γενικός παιδαγωγικός στόχος ήταν η υποστήριξη ομαδοκεντρικής 

και διερευνητικής μάθησης. Οι μαθητές στο κέντρο της διδασκαλίας ως συγκροτημένη μικρο-ομάδα 

και όχι ως άτομα. Κύρια στοιχεία του διδακτικού σχεδιασμού ήταν η ενθάρρυνση για ενεργό 

συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, η εμπλοκή του, ώστε να κατακτήσει ο ίδιος τη 

γνώση σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων – Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2003), 

η ανάπτυξη διαλόγου και επικοινωνίας εντός των ομάδων των μαθητών και η ενεργοποίηση τους σε 

ομάδες αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με στόχο την κατευθυνόμενη διερεύνηση, αναζήτηση, 

αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών του διαδικτύου για την επίλυση ενός προβλήματος. Οι 

μαθητές έχοντας κοινό στόχο αλληλεπίδρασαν για την επίτευξη αυτού, αναζήτησαν τη σύνδεση της 

γνώσης με την πραγματικότητα, αναστοχάστηκαν και αυτοαξιολογήθηκαν. 
Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των εκπαιδευτικών υπήρξε καθοδηγητικός, υποστηρικτικός, 

διαμεσολαβητικός με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Παρείχαν διευκρινίσεις, τεχνική ή γνωστική 

βοήθεια και παρακολουθούσαν την πορεία του κάθε μαθητή. Παρείχαν στους μαθητές 

ανατροφοδότηση βοηθώντας τους να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από την τεχνική της 

ανακαλυπτικής διαδικασίας της μάθησης και στην περίπτωση λανθασμένων χειρισμών, τους 

καθοδηγούσαν στην αναζήτηση της αιτίας, στον πειραματισμό και στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

για μεταγνωστικές δεξιότητες. Η υποστήριξη των μαθητών έγινε τόσο εξατομικευμένα όσο και στην 

ολομέλεια.  
Το σενάριο βασίστηκε στην εποικοδομητική θεώρηση του J.Piaget (1964), όπου οι μαθητές 

συμμετέχουν ενεργά στη δόμηση- κατασκευή των δικών τους γνώσεων, τροποποιώντας 

προγενέστερες γνώσεις μέσα από την ανάλυση και τη σύνθεση. Επίσης, το σενάριο αξιοποίησε τη 

θεωρία της ανακαλυπτικής ευρετικής μάθησης του Bruner (1961), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές 

ανακαλύπτουν τη μάθηση μέσα από ερευνητικές και ανακαλυπτικές διαδικασίες και στηρίχθηκε στις 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις του Vygotsky (1978) και των απογόνων του, δίνοντας έμφαση στη 

μαθησιακή διαδικασία, στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων μερών καθώς και στο 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα. 

3.2.Το Διδακτικό Σενάριο 

Το διδακτικό σενάριο ξεκινά με έναν Χαιρετισμό, αναφορά του τίτλου (Προστατεύω τον 

εαυτό μου στο Διαδίκτυο) και μία σύντομη περιγραφή – προβληματισμό για το θέμα. 
Έπειτα ακολουθεί η Εισαγωγή. Οι μαθητές μυούνται στη δραστηριότητα, κατανοούν την 

κεντρική της ιδέα, το αντικείμενο και τους στόχους της και προετοιμάζονται για την υλοποίησή της 
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( … θα γνωρίσουμε τους κινδύνους που κρύβει το Διαδίκτυο, θα αναφερθούμε σε τρόπους 

αντιμετώπισης τους και σε καλές πρακτικές για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς).  
Στην Εργασία περιγράφεται το πρόβλημα,  η συγκρουσιακή κατάσταση και το τελικό προϊόν-

παραδοτέο (Μαθητές του σχολείου μας δέχθηκαν ύποπτα μηνύματα από αγνώστους. Οι γονείς σε 

μια έκτακτη συνεδρίαση αποφασίζουν να απαγορεύσουν τη χρήση του internet στο σπίτι και στο 

σχολείο, ώστε να προστατέψουν τα παιδιά τους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές της ΣΤ΄ τάξης 

προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο. Όλοι είναι πολύ αναστατωμένοι και κανείς δεν τους ακούει, 

έτσι αποφασίζουν να βρουν πληροφορίες και να φτιάξουν: 1. Φυλλάδια με καλές πρακτικές χρήσης 

του διαδικτύου για γονείς, για εκπαιδευτικούς και για μαθητές και 
2. Ένα ψηφιακό βιβλίο με τους κινδύνους του Διαδικτύου και τα μέτρα προστασίας - αντιμετώπισης 

τους.  
Επίσης, περιγράφονται ο σκοπός της εργασίας (…να γνωρίσουν οι μαθητές τους βασικούς 

κινδύνους του Διαδικτύου, τους τρόπους αντιμετώπισης τους και να ενημερωθούν για τις καλές 

πρακτικές χρήσης του διαδικτύου) και οι μαθησιακοί  στόχοι (Οι μαθητές : α) Να γνωρίσουν τους 

κινδύνους του διαδικτύου και τρόπους αντιμετώπισης τους, β) Να ευαισθητοποιηθούν στη χρήση 

ορθών πρακτικών στη χρήση του διαδικτύου, γ) Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά συνεργατικά 

περιβάλλοντα όπως το Google Drive και να μπορούν να συμπληρώνουν συνεργατικές παρουσιάσεις, 

και δ) Να εξασκηθούν στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα 

κατά την ανάπτυξη συνθετικών εργασιών). 
Στην Εφαρμογή περιγράφεται η προτεινόμενη μεθοδολογία, διαχωρισμός του έργου σε 

υποέργα, περιγραφή των ρόλων  που θα αναλάβει κάθε ομάδα, τα βήματα και οι προσεγγίσεις που 

θα ακολουθήσουν κατά την εργασία τους (χωρισμός των μαθητών σε τρεις ομάδες των έξι ατόμων, 

ανάληψη ρόλου από την ομάδα- έναν από του ρόλους «Γονείς», «Εκπαιδευτικοί», «Μαθητές», οι 

δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιήσει η κάθε ομάδα, οι σύνδεσμοι με τις πηγές που περιέχουν 

το χρήσιμο και προς επεξεργασία υλικό, περιγράφονται οι πηγές, τα μέσα και τα εργαλεία που πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση και οργάνωση των πληροφοριών. Οι μαθητές, σε ομάδες, 

στην πρώτη δραστηριότητα, αφού συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες, συνεργάζονται με τις 

άλλες ομάδες που έχουν το ίδιο θέμα για να συμπληρώσουν την παρουσίαση «Κίνδυνοι του 

Διαδικτύου» (σύντομη περιγραφή των κινδύνων και τρόποι προστασίας- αντιμετώπισης αυτού) και 

έπειτα συνεργάζονται για τη δημιουργία ψηφιακού βιβλίου. Στη δεύτερη δραστηριότητα έχουν ως 

αποστολή τους να φτιάξουν ένα φυλλάδιο με καλές πρακτικές (κάθε ομάδα για αυτούς που 

εκπροσωπεί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές).  
Η Αξιολόγηση έγινε σε δύο φάσεις. Αρχικά, οι μαθητές αξιολόγησαν με ρουμπρίκα (ομαδική) 

την οργάνωσης της ομάδας, την παρουσίασή τους, το τελικό προϊόν και τη συμμετοχή τους. Η τελική 

βαθμολογία ήταν ο μέσος όρος όλων αυτών. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπόρεσαν να 

αναστοχαστούν σχετικά με την προσωπική τους εργασία και δράση με στόχο την αυτορρύθμιση και 

τη διόρθωση των λαθών τους σε μια ανάλογη προσπάθεια. Έπειτα, αξιολόγησαν με ερωτηματολόγιο 

πενταβάθμιας κλίμακας (12 κλειστών ερωτήσεων και δύο ανοιχτών ερωτήσεων) τη μέθοδο, τη 

διαδικασία, το περιεχόμενο και τη συνεργασία των μαθητών. Τα εργαλεία αξιολόγησης 

κατασκευάστηκαν από την ομάδα σχεδιασμού της ιστοεξερεύνησης βάσει της σχετικής διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 
Συμπεράσματα: Στο συμπέρασμα, συνοψίζεται η ιστοεξερεύνηση, γίνεται ανασκόπηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και ο εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί τους μαθητές (Yoder, 1999). 

Προάγονται ο αναστοχασμός και η αυτοαξιολόγηση. Εδώ εντάσσεται και η λήψη απόφασης για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο σχολείο (εκπαιδευτικούς, μαθητές) και τους γονείς τους. 

4. Αξιολόγηση της ιστοεξερεύνησης –Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στη ρουμπρίκα και το ερωτηματολόγιο είναι τα εξής: 
Α) Στη ρουμπρίκα (με κλίμακα από το 2 έως το 5) οι μαθητές αποτιμώντας τη φύση της 

εργασίας που προσέφεραν και εκτιμώντας την ποιότητα και την ποσότητα αυτής έδωσαν : 4 βαθμούς 
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στην οργάνωση της ομάδας, στην παρουσίαση των μαθητών και τη συμμετοχή των μαθητών και 5 

βαθμούς στο παραγόμενο προϊόν.  
Β)  Στο ερωτηματολόγιο:  
1. Στις κλειστές ερωτήσεις (στο ποσοστό υπολογίζονται οι απαντήσεις από Αρκετά έως και 

Πάρα πολύ): Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τη νέα γι’ αυτούς μέθοδο (85%), βρήκαν το θέμα 

ενδιαφέρον (91%), τις δραστηριότητες κατανοητές (97%) κι ενδιαφέρουσες (93%), την πλοήγηση 

όχι ιδιαίτερα δύσκολη (60%), το υλικό επαρκές (97%) και κατάλληλο (100), τις γνώσεις που 

αποκόμισαν χρήσιμες (94%), ικανοποιήθηκαν από τη συνεισφορά τους στην ομάδα (87%) και τη 
μεταξύ τους συνεργασία (97%).  

2. Στις ανοιχτές ερωτήσεις οι περισσότεροι δήλωσαν ότι τους άρεσε, ότι ένιωσαν ικανοποίηση 

και πέρασαν όμορφα. Λίγοι μαθητές σχολίασαν αρνητικά τη συνεργασία στην ομάδα και 

αναφέρθηκαν σε δυσκολίες στην πλοήγηση και την εκτέλεση των εντολών. 
Αξιολογώντας τη διαδικασία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που καταγράψαμε και τις 

αξιολογήσεις των μαθητών, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: 

• Το μάθημα ήταν περισσότερο οργανωμένο, εστιασμένο στους στόχους και διασκεδαστικό. Η 

διαφορετική μέθοδος, τα μέσα εργασίας και το πλούσιο υλικό διατήρησαν αμείωτο το 

ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Η προοπτική δημιουργίας μιας παρουσίασης, ειδικά αυτής 

που προορίζεται για προβολή στους συμμαθητές τους και τους γονείς ήταν ιδιαίτερα 

ευχάριστη και προκλητική για τους μαθητές.  
• Το θέμα είχε γενικό ενδιαφέρον και η νέα μέθοδος ικανοποίησε τους μαθητές, ανεξάρτητα 

από τις δυσκολίες τους. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών να 

ανταποκριθούν στην αποστολή που τους ανατέθηκε, η κριτική επεξεργασία των 

πληροφοριών, η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση μεταξύ τους για το περιεχόμενο που 

επέλεξαν.  
• Η χρονική διάρκεια των δύο δίωρων ήταν αρκετή για τους μαθητές. Καθώς οι μαθητές ήταν 

περιορισμένοι χρονικά στην παραγωγή έργου δυσκολεύτηκαν μεν, αλλά απέκτησαν δε 

σωστές πρακτικές οργάνωσης της πληροφορίας, αλλά και δεξιότητες κριτικής επεξεργασίας 

της, ώστε να καταφέρουν τελικά να αποδώσουν το πλήρες νόημα με περιεκτικό και ευχάριστο 

λόγο. 
• Παρόλο που για τους  μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη , αρκετοί 

ήταν σε θέση να εντοπίσουν μόνοι τους τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν και να συνθέσουν 

ένα σύντομο αλλά περιεκτικό κείμενο. Δυσκολίες εντοπίστηκαν κυρίως το πρώτο δίωρο σε 

μαθητές με λιγότερες ψηφιακές δεξιότητες. 
• Παρατηρήθηκε ότι κάποιοι μαθητές είχαν έλλειψη ικανότητας αξιολόγησης, διαχείρισης και 

επεξεργασίας του μεγάλου όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου με στόχο να την 

εντάξουν σ’ ένα νέο πλαίσιο (επέλεγαν και επικολλούσαν κείμενα από τις πηγές που τους 

δόθηκαν χωρίς επεξεργασία).  
• Περισσότερο τους προβλημάτισε και τους δυσκόλεψε η επιλογή της κατάλληλης 

φωτογραφίας παρά το παραγόμενο γραπτό κείμενο.  
• Γενικά στην πλειοψηφία τους οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν, συμμετείχαν στις διάφορες 

φάσης της ιστοεξερεύνησης, αξιοποίησαν τις πηγές που τους δόθηκαν για την αναζήτηση 

υλικού, επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν αρμονικά και παραγωγικά στην ομάδα  και 

εξέφρασαν την επιθυμία να εκπονήσουν στο μέλλον ανάλογες δραστηριότητες.  
• Υπήρχαν όμως και οι περιπτώσεις στις οποίες οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να συνεργαστούν 

μεταξύ τους. Οι «καλοί» μαθητές δεν είχαν την υπομονή και τη διάθεση να ζητήσουν τη 

γνώμη των συμμαθητών τους ούτε να τους καθοδηγήσουν στην ερευνητική διαδικασία. Το 

πρόβλημα ξεπεράστηκε με την παρέμβαση και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.  
• Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν ομαδικά, να δημιουργήσουν εργασίες στην 

τάξη και στο σπίτι, να έρθουν πιο κοντά , να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να αισθανθούν 
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κοντά ή μακριά από μια κατάσταση που προβάλλεται στην ιστοεξερεύνηση που 

παρακολουθούν.  
• Η διαδικασία της αξιολόγησης που έγινε μέσα στην τάξη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και 

συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές.  
• Το σενάριο είναι κατάλληλο για την ηλικία 9-12 ετών (Δημοτικό Σχολείο), παρέχει υψηλό 

επίπεδο διαδραστικότητας και το επίπεδο δυσκολίας του είναι μέτριο. 

       Συνοψίζοντας, οι διαδικτυακές αποστολές και εξερευνήσεις αποτελούν εκπαιδευτικές 

εφαρμογές ειδικά σχεδιασμένες, οι οποίες κατευθύνουν τους μαθητές σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, 

με σκοπό να απαντηθούν ερωτήσεις ή να δημιουργηθεί μια ολόκληρη εργασία. Στοχευμένα και με 

τρόπο διασκεδαστικό κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών κι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο 

που υποστηρίζει τη δημιουργικότητα και την ενεργοποίηση στα πλαίσια της συνεργατικής και 

αλληλεπιδραστικής μάθησης.  
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Περίληψη  

Στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας καταβάλλονται προσπάθειες από την εκπαιδευτική 

κοινότητα να δοθεί έμφαση σε νέες σύγχρονες μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών (concept maps) στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι μία μαθησιακή και 

διδακτική τεχνική που αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη εδώ και αρκετά χρόνια και βασίζεται 

στη θεωρία της μάθησης που πρεσβεύει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την 

ανθρώπινη μάθηση είναι οι γνώσεις που ο εκπαιδευόμενος ήδη διαθέτει. Αντικείμενο της παρούσας 

εισήγησης είναι η παρουσίαση της χρήσης και της αξιοποίησης των εννοιολογικών χαρτών (concept 
maps) στο μάθημα της Ιστορίας. Παράλληλα, σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα οφέλη 

που προκύπτουν από τη χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης, η οποία αποτελεί ένα πολύτιμο 

εργαλείο για τον/την εκπαιδευτικό. Τέλος, αναδεικνύεται η σύνδεση της χρήσης της εννοιολογικής 

χαρτογράφησης με την αποτελεσματικότερη κατανόηση των ιστορικών εννοιών στην ιστορική 

εκπαίδευση.  
 

Λέξεις κλειδιά: εννοιολογική χαρτογράφηση, ιστορικές έννοιες, σχολική Ιστορία, 

εννοιολογικός χάρτης  
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1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται αξιόλογες προσπάθειες από την εκπαιδευτική κοινότητα, 

προκειμένου να αναδειχθούν νέες, σύγχρονες, μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις, 

αξιοποιώντας, παράλληλα, τα ερευνητικά δεδομένα ως προς την αποτελεσματικότερη διδασκαλία 

και μάθηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών 

(concept maps) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Σε μία πρώτη προσέγγιση της έννοιας της χαρτογράφησης, ο όρος «χαρτογραφώ» μας 

παραπέμπει στη γνώση και την αναγνώριση μίας περιοχής που μέχρι πρότινος ήταν άγνωστη. Έτσι, 

με τη χαρτογράφηση επιτυγχάνεται η σύντομη και σαφής αναπαράσταση μεγάλου όγκου δεδομένων 

και πληροφοριών με έναν κατανοητό και οπτικά ενδιαφέροντα τρόπο (Σοφός, Λιάπη, 2010). Όλη 

αυτή η διαδικασία  της εννοιολογικής χαρτογράφησης αποτυπώνεται σ’ ένα εργαλείο που δίνει τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αποτυπώσει τη σχέση των εννοιών, τον εννοιολογικό χάρτη 

(concept map).  
Η ιστορία της εννοιολογικής χαρτογράφησης φαίνεται να ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία 

με τον Gordon Pask κατά τις δεκαετίες 1950 και 1970. Ο ίδιος εστίαζε στην αναπαράσταση των 

ιδεών μέσα από τις συζητήσεις των μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες αναδείκνυαν τις συνδέσεις μεταξύ 

αυτών των ιδεών (Σοφός, Λιάπη, 2010). Την ίδια εποχή, τη δεκαετία του 1970, ο Joseph Novak και 

οι φοιτητές/τριες του επινοούν την Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως εργαλείο μάθησης για τους/τις 

μαθητές/τριες, με την έννοια αυτή να εδράζεται στη θεωρία της «νοηματικής/ουσιαστικής μάθησης- 
meaningful learning» του David Ausubel (Novak, Gowin, 1984). Σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης 

του Ausubel, ο σπουδαιότερος παράγοντας της μάθησης είναι η προηγούμενη γνώση του 

υποκειμένου, όλα αυτά, δηλαδή, που το υποκείμενο γνωρίζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει το 

υποκείμενο εξαρτάται από τις γνωστικές δομές του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το υποκείμενο να 

προσλαμβάνει με έναν μοναδικό τρόπο τη νέα γνώση, η οποία αφομοιώνεται, εφόσον έχει 

ενσωματωθεί στην προϋπάρχουσα γνωστική δομή του υποκειμένου (Ausubel et al., 1978). 
Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την ανανέωση της σχολικής 

ιστορικής εκπαίδευσης, οι οποίες επικεντρώνονται στη χρήση διδακτικών πρακτικών, οι οποίες 

αξιοποιούν τα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν και αφορούν τόσο τον τρόπο που οι 

μαθητές/τριες κατανοούν το παρελθόν όσο και τις δομικές ιστορικές έννοιες που συνδέονται με την 

επιστήμη της Ιστορίας (Stearns et al., 2000). Στο πλαίσιο αυτό οι μαθησιακές δραστηριότητες που 

σχεδιάζονται με τη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων ή εν γένει των νεωτερικών εργαλείων, 

δίνουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνεται η πολλαπλή αναπαράσταση διάφορων γνωστικών περιοχών, 

αλλά και η πολυπρισματική θεώρηση των ιστορικών θεμάτων (Δημαράκη, 2002). 
Η διδακτική της Ιστορίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ιστορικές έννοιες. Οι ιστορικές 

έννοιες συγκροτούν αναγκαία διδακτική κατάσταση (την κατάσταση, δηλαδή, διδασκαλίας και 

μάθησης, η οποία γίνεται αντικείμενο διδακτικής ανάλυσης), ώστε να πραγματοποιηθεί η διδακτική 

μετάθεση (η μετάβαση, δηλαδή από ένα επιστημονικό αντικείμενο σε αντικείμενο διδασκαλίας) και 

η κατανόηση των ιστορικών γνώσεων στο σχολείο (Ρεπούση, 2000). Η κατάκτηση, λοιπόν, των 

ιστορικών δομικών εννοιών αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της ιστορικής εκπαίδευσης. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι η Εννοιολογική Χαρτογράφηση, η οποία 

αποτελεί ένα διαμεσολαβητικό και γνωστικό εργαλείο, το οποίο ευνοεί την οικοδόμηση νέων 

γνώσεων και το οποίο λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (Jonassen, 2000), 
μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, 

προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις ιστορικές δομικές έννοιες. 

2. Εννοιολογική χαρτογράφηση  

2.1. Εννοιολογική χαρτογράφηση και εννοιολογικοί χάρτες- Οριοθέτηση των εννοιών 

Το ζήτημα της οργάνωσης των εννοιών, αλλά και η ίδια η φύση της έννοιας έχουν απασχολήσει 

πολύ τους/τις ερευνητές/τριες, οι οποίοι/ες ανέδειξαν τη στενή τους σχέση με τη γνώση. Πολλοί 
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ερευνητές αναφέρουν ότι κύριο χαρακτηριστικό της γνώσης αποτελεί η δομή της και οι έννοιες 

αποτελούν τα θεμελιώδη στοιχεία του γνωστικού συστήματος (Γούλη, 2007). Παράλληλα, οι έννοιες 

είναι οργανωμένες σε ευρύτερες εννοιολογικές δομές, όπως τα σχήματα και οι θεωρίες και στο 

πλαίσιο που η γνώση είναι δομημένη σε ένα σύνολο από έννοιες, μέσω της μάθησης, οι έννοιες αυτές 

περνούν συνεχή στάδια μεταβολών και εξέλιξης (Βοσνιάδου, 2001). Επίσης, η μάθηση, ως μία 

συνεχής, δυναμική και αυτορυθμιζόμενη διαδικασία οργάνωσης και αλλαγής των γνώσεων του 

υποκειμένου, προϋποθέτει και την εννοιολογική αλλαγή, τη μετάβαση, δηλαδή, από την 

προϋπάρχουσα γνωστική δομή του υποκειμένου σε άλλη, η οποία ενσωματώνει και τις νέες έννοιες 

(Γουλή, 2007, Βοσνιάδου, 2001).  
Σύμφωνα με τους Novak και Gowin, η εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) είναι 

«μία τεχνική που αναπαριστά με σχηματικό τρόπο ένα σύνολο εννοιών ενσωματωμένων σε ένα 

προτασιακό πλαίσιο» (Novak, Gowin,1984: 15). Πρόκειται, δηλαδή, για μία δομημένη μέθοδο που 

χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να ταξινομήσουν τις γνώσεις και τις ιδέες 

τους γύρω από ένα θέμα, να τις οπτικοποιήσουν και στο τέλος να τις αναπαραστήσουν με τη μορφή 

ενός χάρτη. Βάση όλων αυτών, όπως είναι αναμενόμενο, αποτελούν οι προηγούμενες γνώσεις των 

εκπαιδευόμενων (Κυριάκου, 2011). 
Ο Novak στην προσπάθειά του να ανακαλύψει νέες μεθόδους που θα βοηθούσαν τους/τις 

μαθητές/τριες να αναπαραστήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, οδηγήθηκε στα 1972 στην 

επινόηση των εννοιολογικών χαρτών. Στην αρχή ο εννοιολογικός χάρτης αναπτύχθηκε για 

ερευνητικούς σκοπούς, προκειμένου να αναπαραστήσει τις γνωσιακές δομές των μαθητών/τριών 

πριν και μετά την έρευνα, αλλά σύντομα αντιλήφθηκε τη χρησιμότητα αυτού του γνωστικού 

εργαλείου στο πλαίσιο της νοηματικής μάθησης (Novak, 1990). 
Τα δομικά στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη είναι η κεντρική έννοια (central concept), οι 

κόμβοι (nodes) και οι σύνδεμοι (links). Η κεντρική ιδέα (central concept) αναλύεται σε επιμέρους 

έννοιες και απεικονίζεται στην κορυφή του χάρτη, συνήθως με τη μορφή ενός κύκλου. Οι κόμβοι 

(nodes) απεικονίζουν γραφικά τις επιμέρους έννοιες, οι οποίες συνθέτουν την κεντρική έννοια και 

προσδιορίζονται πάντα με μία ετικέτα (label). Η γραφική τους απεικόνιση διαχωρίζεται από την 

κεντρική έννοια και συνήθως έχει τη μορφή παραλληλόγραμμου ή τετραγώνου. Οι σύνδεσμοι (links) 
αναπαριστούν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών και περιγράφουν πως η μία έννοια συνδέεται με μία 

άλλη. Η γραφική τους απεικόνιση έχει τη μορφή γραμμών ή βελών, τα οποία εμπεριέχουν μία 

σύντομη φράση που προσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στις έννοιες (Γούλη, 2007). 
Ο εννοιολογικός χάρτης διακρίνεται από κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά του είναι η ύπαρξη στατικών ή δυναμικών συνδέσμων των εννοιών. Οι σύνδεσμοι 

μεταξύ των εννοιών μπορούν να χαρακτηριστούν ως στατικοί, εφόσον περιγράφουν, ορίζουν, 

κατηγοριοποιούν και οργανώνουν τις έννοιες σε ένα πεδίο γνώσης και συνήθως αφορούν σχέσεις 

που εκφράζουν την αλλαγή στις έννοιες, δηλαδή αναπαριστούν πως κάποια αλλαγή στην ποιότητα, 

την ποσότητα ή την κατάσταση μίας έννοιας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα, την ποσότητα ή την 

κατάσταση μίας άλλης έννοιας (Γούλη, 2007).  
Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό ενός εννοιολογικού χάρτη είναι η δομή του. Στις αρχικές 

έρευνες εφαρμογής του εννοιολογικού χάρτη στη διδακτική πράξη τονιζόταν ιδιαιτέρως η ιεραρχική 

δομή των χαρτών και οι πιο σημαντικές έννοιες βρισκόταν στην κορυφή του χάρτη, ενώ οι έννοιες 

που τις ανέλυαν τοποθετούνταν σε κατώτερη θέση (Novak, Gowin,1984). Στην πορεία κάποιοι 

ερευνητές άρχισαν να αναδεικνύουν και κάποιες εναλλακτικές μορφές στη δομή τους, όπως τύπου 

«αλυσίδας» (γραμμική μορφή) ή τύπου «αράχνης», ενώ τα τελευταία χρόνια προτείνεται να 

κατασκευάζονται εννοιολογικοί χάρτες που έχουν κυκλική δομή, όπου οι έννοιες συνδέονται μεταξύ 

τους με τη μορφή ενός βρόχου, στον οποίο κάθε έννοια έχει μία είσοδο και μία έξοδο, δηλώνοντας 

έτσι την αλληλεξάρτηση των εννοιών μεταξύ τους (Γούλη, 2007).  
Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό ενός εννοιολογικού χάρτη είναι η ύπαρξη σύνθετων 

συνδέσεων (cross-links) μεταξύ των εννοιών, αλλά και η ύπαρξη παραδειγμάτων. Οι σύνθετες 

συνδέσεις αναπαριστούν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές 
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του χάρτη και μπορούν να αφορούν σχέσεις, όπως είναι η αιτιότητα, η χρονική ακολουθία και η 

αλληλεπίδραση. Τα παραδείγματα, από την άλλη μεριά, επεξηγούν τις έννοιες που περιγράφονται 

(Γούλη, 2007).  
Τέλος, η ύπαρξη ποιοτικού ή ποσοτικού χαρακτηρισμού στην ετικέτα της κεντρικής έννοιας 

ενός χάρτη αποτελεί ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό ενός εννοιολογικού χάρτη. Ο χαρακτηρισμός 

της κεντρικής έννοιας περιορίζει την πολλαπλότητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων του 

υποκειμένου και η εστίαση επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη ιδιότητα της έννοιας και στους 

παράγοντες μεταβολής της (Γούλη, 2007).  

2.2. Η κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη 

Η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εννοιολογικού χάρτη προσδιορίζει την έννοια 

της εννοιολογικής χαρτογράφησης, η οποία περιλαμβάνει μία σειρά από διακριτά διαδοχικά βήματα 

(Novak, Gowin,1984).   
Πριν από τον σχεδιασμό του χάρτη απαιτείται μία προκαταρκτική φάση, η οποία είναι 

απαραίτητη, όταν έρχονται οι μαθητές/τριες για πρώτη φορά σε επαφή με χάρτες εννοιών. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της φάσης δίνουμε στους/στις μαθητές/τριες να καταλάβουν τι είναι έννοια και τους 

εξασκούμε στον προσδιορισμό των εννοιών. Μπορεί να τους δοθεί ένας κατάλογος με λέξεις, από 

τις οποίες θα κληθούν να επιλέξουν και να βάλουν σε κύκλο τις έννοιες (Σοφός, Λιάπη, 2010). 
Η κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη δεν υπόκειται σε κάποιον χρονικό περιορισμό και 

μπορεί να διαρκέσει από μία ημέρα μέχρι μερικές εβδομάδες, αλλά ακόμα και παραπάνω, ανάλογα 

με την περίπτωση (Κυριάκου, 2011). 
Τα βήματα, όπως αυτά παρουσιάζονται από τον Novak, είναι οχτώ (Novak, 1998):  
Στο πρώτο βήμα προσδιορίζουμε με σαφή και λεπτομερή τρόπο το μαθησιακό θέμα- 

πρόβλημα, το οποίο καλούνται οι εκπαιδευόμεοι να χαρτογραφήσουν. Ο καλύτερος τρόπος για να 

γίνει αυτό είναι η διατύπωση μίας βασικής ερώτησης (focus question). 
Στο δεύτερο βήμα καθορίζονται οι κεντρικές έννοιες (key concepts). Ένας ικανοποιητικός 

αριθμός κεντρικών εννοιών είναι από δεκαπέντε έως εικοσιπέντε. 
Στο τρίτο βήμα γίνεται η διάταξη των εννοιών. Οι κεντρικές έννοιες κατατάσσονται από τις πιο 

γενικές στις πιο ειδικές. Σε αυτό το σημείο γίνεται μία πρώτη προσπάθεια διάταξης των εννοιών στον 

χώρο. 
Το τέταρτο βήμα αφορά την κατασκευή ενός αρχικού εννοιολογικού χάρτη, ο οποίος 

περιλαμβάνει σύνδεση των εννοιών, τη χρήση συνδετικών λέξεων και τη δημιουργία προτάσεων.  
Στο πέμπτο βήμα γίνεται η σύνδεση όλων των εννοιών του χάρτη, χωρίς να δημιουργούνται 

μεγάλες προτάσεις, ενώ στο έκτο βήμα δημιουργούνται οι διασυνδέσεις (crosslinks). Είναι πολύ 

σημαντικό να εντοπιστούν οι διασυνδέεις όλων των εννοιών. 
Το έβδομο βήμα αφορά την επανεξέταση και τον έλεγχο του εννοιολογικού χάρτη. Στο βήμα 

αυτό επανεξετάζεται και ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του εννοιολογικού χάρτη. Στο 

στάδιο αυτό είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν διορθωτικές παρεμβάσεις ως προς τη σύνδεση των 

εννοιών. 
Στο όγδοο βήμα πραγματοποιείται η ολοκλήρωση και η αξιολόγηση του εννοιολογικού χάρτη. 

Το βήμα αυτό αποτελεί ένα καθοριστικής σημασίας βήμα ως προς τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

του εννοιολογικού χάρτη. Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός καθορίζει και αποσαφηνίζει στους 

εκπαιδευόμενους την τεχνική αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί για την τελική αποτίμηση και 

παραθέτει τα κριτήρια που θα αξιοποιηθούν. 

2.3. Τα είδη των εννοιολογικών χαρτών 

Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται πολλαπλά είδη εννοιολογικών χαρτών, οι οποίοι 

αποτελούν αποτέλεσμα ταξινόμησης σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη δομή τους, το επίπεδο 

πολυπλοκότητάς τους, τον αριθμό και το είδος των εννοιών που εμπεριέχουν (Cañas, Novak, 2009).  
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Στη συνέχεια παρατίθενται τα πιο διαδεδομένα και δημοφιλή είδη εννοιολογικών χαρτών που 

αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη. 

2.3.1. Εννοιολογικός χάρτης «αράχνη» (spider)  

• Σύμφωνα με αυτόν τον χάρτη η κεντρική έννοια τοποθετείται στο κέντρο του χάρτη 

και γύρω από αυτό, σε ακτινωτή μορφή, από μέσα προς τα έξω, και κυκλικά, οργανώνονται 
οι επιμέρους έννοιες. 

 

 
 

Σχήμα 1: Εννοιολογικός χάρτης «Αράχνη» (Σοφός, Λιάπη, 2009: 65). 

2.3.2. «Ιεραρχικός» εννοιολογικός χάρτης (Hierarchy)  

Στον χάρτη αυτόν οι έννοιες αναπαρίστανται με ιεραρχική μορφή, με την πιο σημαντική 

πληροφορία να τοποθετείται στην κορυφή και κάθε επιμέρους έννοια που την αναλύει να 

τοποθετείται πιο χαμηλά, ανάλογα με τη σχέση που υπάρχει με τις υπόλοιπες έννοιες. 
 

 
 

Σχήμα 2: Ιεραρχικός Εννοιολογικός Χάρτης (Σοφός, Λιάπη, 2009: 65). 

2.3.3. Εννοιολογικός Χάρτης με μορφή «Διαγράμματος ροής» (flowchart concept map) 

Σε αυτούς τους χάρτες οι έννοιες οργανώνονται σε γραμμική ή κυκλική απεικόνιση, με 
αναπαράσταση των διαδοχικών βημάτων μίας διαδικασίας.  
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                 Σχήμα 3: Εννοιολογικός Χάρτης με μορφή «Διαγράμματος ροής» (Σοφός, Λιάπη, 

2009: 65). 

2.3.4. Εννοιολογικός Χάρτης τύπου «Συστήματος» (system concept map) 

Οι εννοιολογικοί χάρτες τύπου «Συστήματος» αναπαριστούν τις έννοιες με τον ίδιο τρόπο με 

τους εννοιολογικούς χάρτες διαγραμμάτων ροής, με τη διαφορά ότι έχουν ως επιπρόσθετο στοιχείο 

ότι στα άκρα τους ορίζεται «είσοδος» (input) και «έξοδος» (output). 
 

 
 

                 Σχήμα 4: Εννοιολογικός Χάρτης τύπου «Συστήματος» (Κυριάκου, 

2011: 36). 

 

3. Εννοιολογική χαρτογράφηση και ιστορικές έννοιες στη σχολική ιστορία 

3.1. Η παιδαγωγική δυναμική του εννοιολογικού χάρτη στη σχολική πράξη 

Τις τελευταίες δεκαετίες διεξάγονται ολοένα και περισσότερες έρευνες που αναδεικνύουν τα 

πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από τη χρήση εννοιολογικού χάρτη στη σχολική πράξη. 

Παράλληλα, μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα διαφαίνεται ότι ο εννοιολογικός χάρτης έχει 

χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επιτελώντας 

πολλαπλούς ρόλους. Έτσι, εν πρώτοις, ο εννοιολογικός χάρτης χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

μάθησης. Η κατασκευή εννοιολογικού χάρτη επιτρέπει να εντοπιστούν εύκολα οι βασικές έννοιες 

του αντικειμένου που θα διδαχθεί και οι σχέσεις που τις συνδέουν. Παράλληλα, ο/η μαθητής/τρια 

κατά την κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη, συνειδητοποιεί το τρέχον επίπεδο της γνώσης 

του/της, την αναγκαιότητα ρύθμισης της μαθησιακής του/της διαδικασίας ως προς τις ικανότητες που 

πρέπει να αποκτήσει, αλλά και τις μαθησιακές στρατηγικές του/της (Κουφού, 2011: 26). Οι 
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εννοιολογικοί χάρτες είναι περισσότερο χρήσιμοι για οπτικούς μαθητές που μπορούν να 

απομνημονεύσουν πληροφορίες με την παρατήρηση μίας εικόνας και για μαθητές που έχουν καλές 

δεξιότητες σύνθεσης (Σοφός, Λιάπη, 2010). 
Οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλείο διερεύνησης των 

νοητικών αναπαραστάσεων των μαθητών σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (Mintzes, et 
al., 1998). Οι εννοιολογικοί χάρτες παρουσιάζουν, αφενός τις γνώσεις των μαθητών/τριών και 

αφετέρου τον τρόπο που αυτές είναι οργανωμένες και μ’ αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να ετοιμαστούν καταλληλότερα για την οργάνωση της μαθησιακής εμπειρίας (Κουφού, 2011: 27).   
Επίσης, οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλείο 

συνεργατικότητας. Κατά τη διαδικασία της εκπόνησης ενός εννοιολογικού χάρτη, οι εκπαιδευτικοί 

και οι μαθητές/τριες μπορούν να εργαστούν από κοινού, για να προβληματιστούν και να αναπτύξουν 

πρακτικές διαλόγου (Σοφός, Λιάπη, 2010: 71). 
Από την άλλη μεριά, ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο 

σχεδίασης αναλυτικών προγραμμάτων. Μέσα από τη χαρτογράφηση των βασικών εννοιών σε κάθε 

μάθημα αποδίδονται σχηματικά οι βασικές και δομικές έννοιες κάθε μαθήματος. Μέσα από τη 

σύγκριση των εννοιολογικών χαρτών του κάθε μαθήματος, μπορούν να εντοπιστούν οι κοινές και οι 

ειδικές έννοιες σε κάθε μάθημα και να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο μία συστηματική εννοιολογική 

δόμηση του αναλυτικού προγράμματος με βάση τις δομικές έννοιες της κάθε επιστήμης (Σοφός, 

Λιάπη, 2010: 72). 
Παράλληλα, οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να λειτουργήσουν ως διδακτικό εργαλείο. Ένας 

εννοιολογικός χάρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον διδάσκοντα είτε ως οργανόγραμμα του 

μαθήματος είτε ως μέσο για την παρουσίαση μίας ενότητας είτε ως οργανωτής προώθησης (adnance 
organizer), συνδυάζοντας τις παλαιότερες γνώσεις των μαθητών/τριών με τις νέες είτε ως 

επαναληπτικός χάρτης για τη σύνοψη των σημαντικότερων εννοιών της ενότητας (Σοφός, Λιάπη, 

2010: 72). 
Ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ένας εννοιολογικός χάρτης είναι ως 

μεταγνωστικό εργαλείο. Η δομή του εννοιολογικού χάρτη είναι τέτοια, ώστε η εργασία του μαθητή 

να γίνει αντικείμενο αναθεώρησης και περαιτέρω ανάπτυξης, αφού γίνει η αξιολόγησή του από τον 

ίδιο τον μαθητή. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές καταφέρνουν να εκφράζονται μόνοι τους στη 

μαθησιακή διαδικασία και να αξιολογούν τις γνώσεις που απέκτησαν (Σοφός, Λιάπη, 2010: 72). 
Τέλος, οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλείο αξιολόγησης. Η 

αξιοποίηση του εννοιολογικού χάρτη μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μέσο σύνδεσης των 

αντικειμενικών και των υποκειμενικών παραδοσιακών μορφών αξιολόγησης. Μέσα από τον 

εννοιολογικό χάρτη μπορεί να καταγραφεί το «τι» γνωρίζει ο μαθητής και το «πως» αντιλαμβάνεται 

το υπό εξέταση θέμα (Γουλή, 2006). Επίσης, μέσα από την κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη 

από τους μαθητές/τριες μπορούν να αξιολογηθούν η επίτευξη των γνωστικών στόχων (κατάκτηση 

εννοιών και αναπαράσταση των συνδέσεων μεταξύ τους), η επίτευξη μεταγνωστικών στόχων 

(τρόπος δόμησης και οργάνωσης των εννοιών), η επίτευξη συναισθηματικών στόχων (ενδιαφέρον 

των μαθητών και ενεργή συμμετοχή τους), αλλά και η συνεργασία των μαθητών (Γουλή, 2006).  

3.2. Η εννοιολογική χαρτογράφηση στη διδασκαλία της  Ιστορίας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ιστορικές έννοιες είναι το κλειδί για την κατανόηση των 

ιστορικών γνώσεων στο σχολείο. Η έννοια θεωρείται βασικό εργαλείο της ιστορικής σκέψης, της 

γνώσης και της επικοινωνίας. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναδειχθεί η συσχέτιση των ιστορικών 

εννοιών με την ιστορική μάθηση και η ανάδειξη της εννοιολογικής μάθησης στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας της Ιστορίας (Ρεπούση, 2000). Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης προϋποθέτει τόσο την 

κατάκτηση γνώσεων όσο και την κατανόηση ιστορικών εννοιών, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

ιστορικός γραμματισμός. Όλη, φυσικά, αυτή η διαδρομή του μαθητή έχει ως σημείο αναφοράς την 

κατανόηση του παρελθόντος. Η κατανόηση του παρελθόντος προϋποθέτει κατανόηση αφηρημένων 

εννοιών, όπως ο χρόνος, η μεταβολή, η συνέχεια, η αιτιότητα. Για να επιτευχθεί, λοιπόν, η ιστορική 
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κατανόηση από τους μαθητές είναι απαραίτητο να κατανοήσουν ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες 

(Seixas, Morton, 2013).  
Ένα από τα εργαλεία που μπορούν πολύ αποτελεσματικά να ενιχύσουν τα ζητούμενα που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω στην ιστορική εκπαίδευση είναι ο εννοιολογικός χάρτης. Πρόκειται για ένα 

ευέλικτο εργαλείο μάθησης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αναπαράστασης όλων των διαστάσεων της 

πληροφορίας, ενώ παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα να σχηματοποιείται και να οργανώνεται η γνώση, 

να ξεκαθαρίζονται οι ασάφειες και να αποσαφηνίζονται οι ανακρίβειες. Όλα αυτά 

πραγματοποιούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, αφού η σχεδίαση από μόνη της εμπεριέχει 

συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι δεν αφήνουν περιθώρια για παρεκκλίσεις και άσκοπες 

περιηγήσεις (Μικρόπουλος, 2006). Ο τρόπος που οργανώνεται ένας εννοιολογικός χάρτης 

αντανακλά τον ρόλο των εννοιών στην οικοδόμηση της γνώσης, οι οποίες και αποτελούν βάση για 

τον ιστορικό εγγραμματισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, βασιζόμενοι στην ίδια τη δομή και την 

οργάνωση του εννοιολογικού χάρτη, είναι ένα βασικό εργαλείο, για να αναδειχθούν οι κύριες 

ιστορικές έννοιες. 
Στην ελληνική βιβλιογραφία απαντώνται περιορισμένες έρευνες για τη χρήση εννοιολογικού 

χάρτη στο μάθημα της Ιστορίας, ενώ ακόμα πιο περιορισμένες είναι οι έρευνες που αφορούν τη 

χρήση εννοιολογικού χάρτη στο μάθημα της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ράπτη, 2014).  
Ενδεικτικά θα παραθέσουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα από κάποιες μελέτες. Η έρευνα 

Φορτώνη & Φραγκάκη (2003) στην οποία αξιοποιήθηκε ο εννοιολογικός χάρτης στην Ε’ τάξη του 

Δημοτικού σχολείου, ανέδειξε ότι η σχεδίαση και η χρήση εννοιολογικών χαρτών βοήθησε τους/τις 

μαθητές/τριες, αναπαριστώντας τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών, να συνδέσουν τα γεγονότα της υπό 

μελέτη εποχής με άλλες ιστορικές περιόδους. 
Οι Καρτσιώτου & Καρβουνίδου (2011), μέσα από την έρευνά τους για την αξιοποίηση 

εννοιολογικού χάρτη στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του 

Δημοτικού σχολείου, ανέδειξαν ότι η χρήση των εννοιολογικών χαρτών, βοήθησε τους/τις 

μαθητές/τριες να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους και να εξάγουν συμπεράσματα (Χατζή, 

2018). 
Στην έρευνα των Ελληνιάδου και Ζακόπουλου (2009) που είχε ως στόχο την αξιολόγηση µιας 

διδακτικής προσέγγισης µε τη χρήση ενός ηλεκτρονικού προγράµµατος νοητικού χάρτη σε µάθηµα 

της Ιστορίας της Στ΄ τάξης ενός δηµοτικού σχολείου, αναδείχθηκε ότι η πλειοψηφία των 

μαθητών/τριών υποστήριξε ότι µε τη βοήθεια των νοητικών χαρτών το µάθηµα απέκτησε 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον και κατανοήθηκαν ευκολότερα και βαθύτερα τα ιστορικά γεγονότα της 

συγκεκριµένης ενότητας. 
Τέλος, στην έρευνα της Μαρίας Χατζή (2018), η χρήση Εννοιολογικού Χάρτη στο μάθημα της 

Ιστορίας στη Γ΄ Γενικού Λυκείου ανέδειξε ότι οι εννοιολογικοί χάρτες κινητοποίησαν το ενδιαφέρον 

των μαθητών/τριών για το μάθημα, αύξησαν τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτό, ενώ οι 

ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες αξιολόγησαν πολύ θετικά τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου στη 

διδασκαλία.  
Μέσα από όλα όσα αναφέρθηκαν κατανοούμε ότι ο εννοιολογικός χάρτης είναι ένα πολύ 

χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για το μάθημα της Ιστορίας και για τη βαθύτερη και καλύτερη 

κατανόηση των βασικών ιστορικών εννοιών. Παράλληλα, η αξιοποίηση της εννοιολογικής 
χαρτογράφησης στη μάθηση και τη διδασκαλία, παρέχει στους/στις μαθητές/τριες τη δυνατότητα να 
εξερευνήσουν οι ίδιοι/ες τη λειτουργικότητα των ιδεών τους ως προς τις αναπαραστάσεις που έχουν 
για ένα θέμα και να κατασκευάσουν τα δικά τους γνωστικά σχήματα. 

4. Συμπεράσματα 

Τις τελευταίες δεκαετίες και στη διεθνή και στην ελληνική βιβλιογραφία, ο εννοιολογικός 

χάρτης έχει αναγνωριστεί ως ένα ιδιαιτέρως δυναμικό και αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης και 

διδασκαλίας. Στη σύγχρονη παιδαγωγική ο εννοιολογικός χάρτης θεωρείται μία δυναμική και 

καινοτόμα τεχνική, η οποία έχει αναδείξει πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη που αφορούν την ενεργή 
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εμπλοκή των εκπαιδευομένων σε ανώτερες νοητικές διεργασίες ανάλυσης, κατανόησης και κριτικής 

αντιμετώπισης του υπό μελέτη αντικειμένου, την αύξηση του ενδιαφέροντος και των κινήτρων των 

εκπαιδευομένων για μάθηση, την ενίσχυση της αυτορρύθμισης και του αυτοελέγχου των 

εκπαιδευόμενων, τη γραφική και οπτική αναπαράσταση των θεμελιωδών εννοιών και των σχέσεων 

που δημιουργούνται μεταξύ τους σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται 

καλύτερα κατανοητό από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, ενώ παράλληλα, ο εννοιολογικός χάρτης έχει 

αναδειχθεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο, όταν αξιοποιείται από εκπαιδευτικούς ως στρατηγική μάθησης 

για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση ενός γνωστικού αντικειμένου (Κυριάκου, 

2011). 
Από την άλλη μεριά, τα ερευνητικά αποτελέσματα που έχουμε αναγνωρίζουν την επιτυχία των 

εννοιολογικών χαρτών ως εργαλείων μάθησης στο μάθημα της Ιστορίας. Με τη χρήση τους γίνεται 

δυνατή η αποτελεσματική και η βαθύτερη κατανόηση των βασικών ιστορικών εννοιών, οι οποίες 

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη του ιστορικού γραμματισμού των μαθητών/τριών. 
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Κούρτης Σπυρίδων 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02- Med  

 

Περίληψη  

 Λαμβάνοντας ως αφόρμηση ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές, 

όπου είναι η δυσκολία να τοποθετήσουν σε σειρά τα ιστορικά γεγονότα, παρουσιάζεται μια 

προσπάθεια ενσωμάτωσης των κοινωνικών επιστημών στην προσέγγιση κατά STEΑM. Σκοπός της 

παρούσας διδακτικής πρότασης είναι να καταδείξει την προσέγγιση των ανθρωπιστικών επιστημών 

μέσω του STEAM. Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας την ενότητα 3 της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου - Η 

έκρηξη και η εξέλιξη της Γαλλικής Επανάστασης - θέτουμε ως διδακτικό στόχο αφενός οι μαθητές 

να εντάσσουν τα γεγονότα που μελετούν σε ιστορικές περιόδους, μέσω της χρήσης 

αλληλεπιδραστικού χρονοαυτοκινήτου και Ιστοριογραμμής, αφετέρου να καταπιαστούν με την 

κωδικοποίηση του αυτοκινήτου και την κατασκευή led. Επιθυμητά αποτελέσματα είναι να 

αποκτήσουν την ικανότητα οι μαθητές να κινούνται με άνεση στον ιστορικό χρόνο και ταυτόχρονα 

http://cmap.ihmc.us/docs/
http://cmap.ihmc.us/docs/
http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-286.pdf
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να ανακαλύψουν πώς δημιουργούμε τις πρώτες εντολές για ένα robot. Θέλουμε, να κρατάμε ενεργούς 

στο μάθημα της Ιστορίας όσο περισσότερους μαθητές γίνεται.  
 
Λέξεις κλειδιά: Ιστορία, STEAM, χρονοαυτοκίνητο, Γαλλική Επανάσταση  
 
 

1. Εισαγωγή 

Ένα από τα βασικά κεφάλαια της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση την τελευταία δεκαετία είναι αυτό της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ραγδαία αυτή εξέλιξη της τεχνολογίας δεν θα 

μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες τις ανθρωπιστικές επιστήμες όπου καθίσταται αναγκαία πλέον η 

προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα νέα δεδομένα με το σχεδιασμό σύγχρονων 

εκπαιδευτικών μοντέλων, ώστε να προετοιμάζονται οι μαθητές προκειμένου να σταθούν κριτικά 

μέσα στον νέο ψηφιακό κόσμο που απλώνεται μπροστά τους (Κουνέλη, 2006). 
Ο χαρακτήρας λοιπόν της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας επιβάλλει μια διαφορετική 

προσέγγιση στην διδακτική των θεωρητικών επιστημών, με αποτέλεσμα προϊόντος του χρόνου να 

ατονεί ο αφηγηματικός μονόλογος, η σχολιασμένη αφήγηση και η μετωπική οργάνωση της τάξης και 

υιοθετείται η αποτελεσματική-διαδραστική διαδικασία με ενεργητικές ερευνητικές και 

ανακαλυπτικές μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και διαφοροποιημένες μορφές οργάνωσης με την 

επίβλεψη των εκπαιδευτικών (Μυρογιάννη & Μαυροσκούφης, 2004· Craver, 1999; Gillan, 1999). 
Ορμώμενοι από αυτή την προσέγγιση παρουσιάζουμε αυτή την διδακτική πρόταση για το μάθημα 

της Ιστορίας χρησιμοποιώντας ένα ρομπότ το οποίο αναμφίβολα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 

εφαρμογές που διαμορφώνουν τη σύγχρονη μορφή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 
 

2. Εννοιολογικοί ορισμοί 

2.1. Εκπαιδευτική τεχνολογία 

Είναι συγκεχυμένο στο μυαλό εκπαιδευτικών και ερευνητών αυτό που ορίζεται ως 

«εκπαιδευτική τεχνολογία». Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Επικοινωνίας και 

Τεχνολογίας (Association of Educational Communications and Technology – AECT, 1977), ως 

εκπαιδευτική τεχνολογία θα μπορούσε να οριστεί ο τρόπος με τον οποίο εμπλέκονται τα εργαλεία με 

τις θεωρίες, το ανθρώπινο δυναμικό και τη γνώση σε μία διαδικασία με στόχο τη λύση εκπαιδευτικών 

προβλημάτων. 

2.2. Ρομπότ 

Ένα προγραμματιζόμενο και πολυλειτουργικό μηχάνημα σχεδιασμένο για να μετακινεί υλικά, 

εργαλεία ή συσκευές με προγραμματισμένες κινήσεις και να πραγματοποιεί μια ποικιλία εργασιών 

(Ένωση βιομηχανιών ρομποτικής ΗΠΑ). 

2.3. Αυθεντική μάθηση 

Ως αυθεντική ή βιωματική ορίζεται εκείνη η προσέγγιση που ενθαρρύνει την εξερεύνηση, τη 

συζήτηση και την οικοδόμηση εννοιών με νόημα μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων που 

σχετίζονται με τον πραγματικό κόσμο, με την καθημερινότητα και είναι οικεία για τους μαθητές 

(Donovan et al., 1999). 
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2.4. Ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση (inquiry based learning) 

Είναι μια διδακτική προσέγγιση η οποία έχει ως στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών ώστε να ενταχθούν ενεργητικά στη διαδικασία μάθησης 

2.5. Διδακτική – μάθημα Ιστορίας 

Η διδακτική της Ιστορίας, αποτελεί ένα διεπιστημονικό αντικείμενο, διακριτό από τη γενική 

διδακτική, το οποίο, ταυτόχρονα, βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση τόσο με την επιστήμη της 

Ιστορίας, όσο και με τις εξελίξεις στην παιδαγωγική επιστήμη, στην ψυχολογία και την 

κοινωνιολογία. Η διδακτική της Ιστορίας στοχεύει στην αποκωδικοποίηση της διδασκαλίας και της 

μάθησης στην ιστορία και παράλληλα, στη διαμόρφωση ενός αυτοδύναμου επιστημονικού λόγου 

που θα εκφέρεται από την αντίστοιχη επιστημονική κοινότητα. 
Όσον αφορά το μάθημα τη Ιστορίας, αποτελεί το διδακτικό αντικείμενο της ιστορικής 

επιστήμης και σχετίζεται με τους σκοπούς, τους στόχους, την εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται, 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στους οποίους απευθύνεται αλλά και το ευρύτερο 

κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο. 
 

3. Κυρίως μέρος 

3.1. Οι ΤΠΕ στην Ιστορική Επιστήμη 

Η Κουνέλη (2006) αναδεικνύει την αισιόδοξη οπτική σχετικά με τη συμβολή των ΤΠΕ στην 

Ιστορική Επιστήμη, η οποία συμπυκνώνεται στη φράση «δυναμική κοινωνική μνήμη». Ο ψηφιακός 

κόσμος δεν προσφέρει απλά τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους για την κοινωνική μνήμη, πράγμα 

για το οποίο προσπαθούσαν κατά καιρούς οι άνθρωποι με τις εφευρέσεις τους, από τις τοιχογραφίες 

έως τους μύθους και από τα παραδοσιακά τραγούδια έως τη διάδοση της γραφής αλλά προσδίδει 

στην ιστορική μνήμη «δυναμικό χαρακτήρα». Επικαλείται μάλιστα και τον ιστορικό Mark Poster, 

σύμφωνα με τον οποίο «καμία άλλη τεχνολογική καινοτομία μετά την τυπογραφία δεν έχει διευρύνει 

τόσο πολύ τους ορίζοντες της ιστορίας». Η ελεύθερη πρόσβαση σε πληθώρα ιστορικών αρχείων, η 

δυνατότητα αναδημοσίευσης, η συμμετοχή στις συλλογικότητες που αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο 

συνδιαμορφώνουν την ιστορία και συνιστούν εκδημοκρατισμό. 

3.2. Η ένταξη του ρομπότ στο Μάθημα της Ιστορίας 

Όπως προαναφέρθηκε προτεραιότητα της εκπαίδευσης με διερευνητική προσέγγιση είναι η 

διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπου αυτά θα εξυπηρετούνται από την 

ένταξη των ΤΠΕ, οι οποίες θα λαμβάνουν χαρακτήρα υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. 

Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποφύγουν την εισαγωγή των ΤΠΕ στην διδασκαλία 

της ιστορίας, ως συμπλήρωμα, αλλά να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, προκειμένου να 

αναπτύξουν μαθητοκεντρικές διερευνητικές δραστηριότητες.  
 Ο προτεινόμενος και καλύτερος τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας είναι το μοντέλο της 

συνθετικής εργασίας, το οποίο επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της εκπαιδευτικής 

ρομποτικής στο πλαίσιο του εποικοδοµητισμού, αφού μπορεί να φιλοξενήσει τον προσωπικό 

προβληματισμό των μαθητών, να οδηγήσει σε ποικίλους πειραματισμούς και να υλοποιηθεί μέσα 

από συνεργατικές δραστηριότητες. Οι μαθητές οικοδομούν πιο αποτελεσματικά τη γνώση όταν 

εμπλέκονται ενεργά στη σχεδίαση και την κατασκευή πραγματικών αντικειμένων που έχουν νόημα 

για τους ίδιους, είτε αυτά είναι κάστρα από άμμο, είτε κατασκευές με ρομπότ και προγράμματα 

υπολογιστών. Η προσέγγιση μέσω STEM δραστηριοτήτων ρομποτικής, έχει ως στόχο να δώσει 

στους μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης και επίλυσης προβλημάτων 

(Zygouris N., 2017) 
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Με την χρήση του ρομπότ ως βοηθός του μαθητή, επιτυγχάνεται ο στόχος καθότι τα ρομπότ 

συμβάλλουν σε δημιουργικές δραστηριότητες. Τέτοιες είναι η συναρμολόγησή τους, η επιλογή των 

κατάλληλων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών και ο προγραμματισμός τους ώστε να πετυχαίνουν τους 

στόχους τους οποίους θέτουν οι μαθητές ή ο εκπαιδευτικός (Karahoca, Karahoca & Uzunboylub, 

2011). Αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνονται οι ιδανικές συνθήκες αλληλεπίδρασης με τους μαθητές. 

Το ρομπότ δηλαδή, εντάσσεται με τη διαφορά ότι δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει εντολές. 

4. Μέθοδος 

4.1. Στόχοι της διδακτικής πρότασης 

Διδακτικοί Στόχοι: Αφενός οι μαθητές μέσω της χρήσης χρονοαυτοκινήτου και 

Ιστοριογραμμής: 

• Να αποκτήσουν την ικανότητα οι μαθητές να κινούνται με άνεση στον ιστορικό χρόνο και να 

εντάσσουν τα γεγονότα που μελετούν σε ιστορικές περιόδους. 
• Να γνωρίσουν την πορεία διαμόρφωσης του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου. 
• Να αποτιμήσουν τη σημασία σημαντικών γεγονότων της περιόδου όπως (π.χ. της Γαλλικής 

Επανάστασης) για την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Ιστορία. 
• Να συλλέξουν συγκεκριμένες πληροφορίες από οπτικοακουστικό υλικό που περιέχει 

πυκνότητα πληροφοριών. 
• Να εισαχθούν σε ένα νέο, δημιουργικό, πρωτότυπο μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο θα 

προσφέρει στους μαθητές μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία.  

Αφετέρου, στόχοι που αφορούν την κωδικοποίηση του αυτοκινήτου και την κατασκευή των led: 

• Να ανακαλύψουν την ρομποτική. 
• Να δημιουργήσουν τις πρώτες εντολές για ένα ρομπότ. 
• Να χρησιμοποιήσουν τους ενεργοποιητές. 
• Να κάνουν χρήση τους διακόπτες από τους μικροελεγκτές. 
• Να εντοπίσουν την λειτουργία της follow line. 

Υλικοτεχνική υποδομή: Διαδίκτυο, υπολογιστής, χαρτόνι για την κατασκευή της 

χρονογραμμής και των ομοιωμάτων ή εκτυπώνουμε από τον Η/Υ, lego ev3 ή wedo2, μικροελεγκτής 

arduino είτε εικονικός, προβολέας, led, μονωτική ταινία.  
Τύπος διαδραστικότητας: Ενεργός μάθηση  
Διδακτικές ώρες: 8-10 
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα του τελικού χρήστη: 12-15  
Εκπαιδευτική βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο: Γυμνάσιο  

4.1.1. Σχεδιασμός της έρευνας 

4.1.2. Οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού 

Κατευθυντήριες οδηγίες 

Κόβουμε ένα μεγάλο χαρτόνι στο οποίο δημιουργούμε την χρονογραμμή μας όπως στο βίντεο. 

Δεξιά οι ιστορικές περίοδοι και αριστερά 4 σταθμοί της Ιστορίας. Σε κάθε σταθμό - πάρκινγκ 

τοποθετούμε επάνω ένα χάρτινο ομοίωμα ή μια ζωγραφιά-εκτύπωση ενός χαρακτηριστικού 

ομοιώματος της συγκεκριμένης περιόδου (εδώ π.χ. της Βαστίλλης). 
Συνδέουμε το εικονικό περιβάλλον του arduino και προγραμματίζουμε ώστε να δημιουργήσουμε τα 

3 φανάρια (κόκκινο, πορτοκαλι, πράσινο) να ανάβουν όποτε εμείς τα χρειαζόμαστε.  (παράλληλα 

κάνουμε download code ώστε να το κατεβάσουμε στο arduino ενώ παραθέτουμε τις φωτογραφίες για 

να έχουν οι μαθητές οπτική αντίληψη του προγραμματισμού αλλά και χάριν συντομίας). 

https://www.tinkercad.com/things/dtCECsoZCia-editcyclades-buttonskourtis1985/editel
https://www.tinkercad.com/things/dtCECsoZCia-editcyclades-buttonskourtis1985/editel


Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

600 

 

 

1. Κωδικοποίηση Αrduino 1 

 

 

 

2. εκονικό περιβάλλον Tincercad - Arduino 1 

Κατά μήκος των χρονικών περιόδων βάζουμε μια μονωτική ταινία, ώστε να κατευθύνεται 

επάνω το ρομπότ μας. Σε όποια στάση θέλουμε να σταματήσει, τοποθετούμε επίσης μια μονωτική 

ταινία άλλου χρώματος.  
Εγκαθιστούμε το πρόγραμμα για το ev3. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε λειτουργήσει 

προκαταβολικά. Δηλαδή, με έναν-δυο μαθητή/ες από κάθε ομάδα τον/τους έχουμε προετοιμάσει 2-3 
ημέρες πριν το μάθημα ώστε να δουν βίντεο είτε από το youtube είτε από εκτυπωμένες οδηγίες πώς 

χρησιμοποιούμε ένα ev3 και πώς το προγραμματίζουμε να ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία. 
Μάλιστα αυτοί οι μαθητές είναι υπεύθυνοι ώστε να εκπαιδεύσουν και να μεταδώσουν τις γνώσεις 

τους στους άλλους μαθητές.  

4.1.3. Πορεία Διδασκαλίας 

  Οι μαθητές θα χωριστούν σε 3 ομάδες. Η ομαδική εργασία στο σχολείο είναι αποδοτικότερη, 

και βοηθάει τόσο τους καλούς όσο και τους πιο αδύναμους μαθητές. Αρχικά δείχνουμε το βίντεο 

στους μαθητές. Κάθε ομάδα έχει ένα σετ αισθητήρων, ένα arduino (είτε σε φυσικό είτε σε εικονικό 

περιβάλλον) και πρόσβαση σε υπολογιστή και διαδίκτυο.  
Έχοντας δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές της προηγούμενης ενότητας ζητείται ο 

προγραμματισμός του αυτοκινήτου και η κατασκευή της μακέτας. Κάποιοι από τους μαθητές 

προγραμματίζουν το χρονοαυτοκίνητο μας, να οδηγηθεί επάνω στην ιστοριογραμμή στην Γαλλική 

Επανάσταση. Επιπλέον, εφόσον έχουμε τον δρόμο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τα 

φανάρια που κατασκευάσαμε στο arduino στην εργασία της προηγούμενης ενότητας. Όταν φτάσει 

εκεί ανάβει ένα led και διδάσκουμε το μάθημα της Γαλλικής Επανάστασης (χρησιμοποιώντας τις 

παραπάνω ερωτήσεις) με τη βοήθεια του Η/Υ ή Προτζέκτορα ενώ κάποιοι μαθητές κρατούν 

σημειώσεις τις οποίες μοιράζουν μετά στους υπόλοιπους. 

https://www.youtube.com/watch?v=NO2OTMpnrB4&list=PLwuWsAgEYRchyObS2rygJYHWhL4rohVt6&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=k1qLyJNQ8FU&list=PLwuWsAgEYRchyObS2rygJYHWhL4rohVt6&index=39
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5. Αξιολόγηση 

Στη συνέχεια προχωρούμε στην αξιολόγηση: 
Δίνουμε τα φύλλα εργασίας στις ομάδες των παιδιών καθώς και τις οδηγίες. Είστε χωρισμένοι 

σε 3 ομάδες και μπροστά σας έχετε φύλλα εργασίας. Η πρώτη ομάδα θα πάρει το 1ο η δεύτερη το 2ο 
και η τρίτη το 3ο. Αφού τα συμπληρώσετε επαρκώς στη συνέχεια θα πάρετε το φύλλο εργασίας της 

ομάδας που βρίσκετε δίπλα σας. Οι ασκήσεις είναι τόσο ανοιχτού όσο και κλειστού τύπου. Στο τέλος 

της άσκησης πρέπει η κάθε ομάδα να έχει 3 φύλλα εργασίας συμπληρωμένα. 

• Το πρώτο φύλλο εργασίας αναφέρεται στην Γαλλική Επανάσταση και σε όσα έχουμε μάθει 

για αυτή. 
• Το δεύτερο είναι πρακτική εφαρμογή ενός ev3. 
• Και το τρίτο αναφέρεται κυρίως στην θεωρία της ρομποτικής. 

Φύλλο εργασίας 1- Ομάδα 1 

Συμπληρώστε σύμφωνα με τα στοιχεία του αποσπάσματος την κοινωνική πυραμίδα της 

Γαλλίας του 18ου αιώνα που σας δίδετε και αναφέρετε σε τί ποσοστό εκπροσωπούνταν η κάθε τάξη 

στην Εθνοσυνέλευση. Παράλληλα, συμπληρώστε το διάγραμμα με τα βασικότερα γεγονότα της 

Γαλλικής επανάστασης σε χρονολογική σειρά. 

Φύλλο εργασίας 2 - Ομάδα 2 

• Προγραμματίστε το χρονοαυτοκίνητο ώστε να κατευθυνθεί στον διάδρομο της Γαλλικής 

Επανάστασης. 
• Πηγαίνετε το χρονοαυτοκίνητο στον διάδρομο της Αγίας Σοφίας, ανάψτε πράσινο φανάρι και 

συνεχίστε την διαδρομή μέχρι τις Ανακαλύψεις. 
• Κατευθύνετε το χρονοαυτοκίνητο στις Ανακαλύψεις, ανάψτε το κόκκινο φανάρι , περιμένετε 

15 δευτερόλεπτα και επιστρέψτε στην χρονολογία όπου έγινε η κατασκευή της Ακρόπολης. 

Φύλλο εργασίας 3 - Ομάδα 3 

• Τι είναι το arduino; 
• Τι είναι το tincercad; 
• Με ποιο πρόγραμμα προγραμματίζεται το ev3; 
• Γιατί χρησιμοποιούμε follow line; 

Μέσω της αξιολόγησης θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στον αναστοχασμό. Ειδικότερα, 

από το πρώτο φύλλο εργασίας να εξάγουμε συμπεράσματα για το εάν οι μαθητές πέτυχαν όλους ή 

κάποιους από τους διδακτικούς στόχους που είχαν τεθεί εξ αρχής όπως επί παραδείγματι εάν 

κατάφεραν οι μαθητές να κινούνται με άνεση στον ιστορικό χρόνο και να εντάσσουν τα γεγονότα 

που μελετούν σε ιστορικές περιόδους καθώς και εάν κατανόησαν τη σημασία των καθοριστικών 

γεγονότων της Γαλλικής Επανάστασης για την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Ιστορία. 
Από το υπόλοιπα δύο φύλλα αξιολόγησης, θα διαπιστώσουμε σε ποιους από τους αρχικούς μας 

στόχους έφτασαν στην επίτευξή τους οι μαθητές όσον αφορά την χρήση των ενεργοποιητών, την 

δημιουργία των led καθώς και ποιες διαστάσεις της υπολογιστικής σκέψης χρησιμοποίησαν κατά την 

κατασκευή του ρομπότ και τον προγραμματισμό των πρώτων εντολών του. 

https://www.dropbox.com/s/fdfaig7uratm3fh/%CE%97%20%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%202019.pptx
https://www.dropbox.com/s/fdfaig7uratm3fh/%CE%97%20%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%202019.pptx
https://www.dropbox.com/s/fdfaig7uratm3fh/%CE%97%20%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%202019.pptx
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6. Συμπεράσματα - συζήτηση 

6.1. Οφέλη για τους μαθητές 

H εν λόγω διδακτική πρόταση διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία προσφέρουν μια 

πρωτότυπη και ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία, καθότι η ρομποτική τεχνολογία ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο: 

• ενθαρρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να ενταχθούν στη διαδικασία μάθησης καθώς 

πρόκειται για μία καθαρά μαθητοκεντρική προσέγγιση.  
• Επιπροσθέτως, κατά την διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού των ρομπότ, οι 

μαθητές προσλαμβάνουν βασικές γνώσεις πάνω στη μηχανική, τα μαθηματικά, και την 

τεχνολογία των υπολογιστών. Έτσι πλέον ο <<παραδοσιακός>> εκπαιδευτικός 

μεταλλάσσεται σε εκπαιδευτικό με διάθεση ένταξης και άλλων επιστημών στην κλασική 

διδασκαλία που ακολουθούσε 
• ενώ οι μαθητές αναλαμβάνουν πλέον πιο ενεργό ρόλο και γίνονται οι ίδιοι εκπαιδευτές  του 

εαυτού τους αλλά και των συμμαθητών τους. 
• Επιπλέον, σημειώνουμε την αυθόρμητη διάθεση των ομάδων για πειραματισμό, το 

συνεργατικό κλίμα μεταξύ των μελών τους, καθώς και τον υγιή συναγωνισμό ανάμεσα στους 

μαθητές, κυρίως στις φάσεις της κατασκευής και του «παιχνιδιού».  
• Εξάλλου οι παιγνιώδεις εκπαιδευτικές καταστάσεις φαίνεται να εμπλέκουν σε μεγάλο βαθμό 

τους μαθητές με δημιουργία ισχυρών κινήτρων, εφόσον βέβαια υπάρξει πλαισίωση με 

κατάλληλους στόχους.  
• Και παράλληλα αναστρέφεται η έλλειψη ενδιαφέροντος για μαθήματα ανοικτού αναλυτικού 

προγράμματος.  

6.2. Περιορισμοί 

Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε και κάποιους περιοριστικούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται 

άμεσα με την έννοια του χρόνου, καθότι γίνεται κατανοητό ότι τα χρονικά πλαίσια στην σχολική 

τάξη είναι ασφυκτικά σε τρία επίπεδα: 
Πρώτον, είναι τα δαιδαλώδη αναλυτικά προγράμματα τα οποία καθιστούν αρκετά δύσκολη την 

εύρεση χρόνου ώστε ο κάθε μαθητής να εργαστεί με βάσει τις δικές του ατομικές δεξιότητες και στον 

απαραίτητο χρόνο που επιθυμεί. Δεύτερον, ο χρόνος είναι περιορισμένος για την εκπαίδευση των 

μαθητών στο περιβάλλον της ρομποτικής και ένας τρίτος επίσης χρονικός περιοριστικός παράγοντας 

είναι η έλλειψη του, για την ενδελεχή επεξεργασία των, προς αναζήτηση, ιστορικών πηγών, με στόχο 

την εξαγωγή συμπερασμάτων για το ιδεολογικό πλαίσιο σημαντικών περιόδων της Ιστορίας όπως 

αυτή του Διαφωτισμού, και της Γαλλικής Επανάστασης. Παράλληλα, και για τον τρόπο με τον οποίο 

τα γεγονότα της συγκεκριμένης περιόδου, επηρεάζουν τη σύγχρονη εποχή.  

6.3. Προτάσεις 

Στην παρούσα πρόταση προβήκαμε στην προσπάθεια ένταξης της τεχνολογίας της ρομποτικής  

στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και προτάσεις για την ένταξη της 

εφαρμογής φυσικών διεπαφών σε περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας δηλαδή δραστηριοτήτων με 

άλλοτε υψηλού και άλλοτε χαμηλότερου επιπέδου εμπλοκής του σώματος στο μάθημα της ιστορίας, 

όπως την εφαρμογή Makey – Makey. 
Τέλος, εξίσου ενδιαφέρον στόχος είναι να μπορούν οι ίδιοι οι μαθητές να κατασκευάζουν 

εφαρμογές φυσικών διεπαφών σε περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, όπου οι ίδιοι οι μαθητές θα 

συλλέξουν και θα οργανώσουν το εκπαιδευτικό υλικό, θα σχεδιάσουν, θα κατασκευάσουν και θα 

παρουσιάσουν αντίστοιχες εφαρμογές, με στόχο την επίτευξη μαθησιακών στόχων μέσα από μία 

διερευνητική, δημιουργική και συνεργατική διαδικασία. 
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Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 

Μαρινάκη Μαρία 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων  
 

Περίληψη  

Οι ραγδαίες εξελίξεις που χαρακτηρίζουν την εποχή της Πληροφορίας, δημιουργούν την 

ανάγκη για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να εκσυγχρονιστεί. Ο 

εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη πρόκληση: να διαφοροποιήσει 

τη διδακτική του πρακτική, ενσωματώνοντας νέα μέσα. Προκύπτει η αναγκαιότητα να εκπαιδευτεί 

στη μεθοδολογία διδασκαλίας με ψηφιακά μέσα. Η εργασία αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει το 

θεωρητικό υπόβαθρο του σχεδιασμού προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και να προτείνει ένα 

πρότυπο σχεδιασμού και υλοποίησης της διδακτικής πράξης με τη μέθοδο της μικτής μάθησης και 

τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας.  
 
Λέξεις κλειδιά: ψηφιακή πλατφόρμα, μικτή μάθηση, σχεδιασμός διδακτικής πράξης 
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1. Εισαγωγή 

Η μετάβαση από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή της Πληροφορίας επέφερε σημαντικές 

αλλαγές σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, προκύπτει η ανάγκη για 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων.  
Οι Levy και Murnane (2004) κατατάσσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην ψηφιακή 

εποχή σε: 
• Ικανότητες για κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και για διερεύνηση και επίλυση 

αυθεντικών προβλημάτων, στα οποία δεν υπάρχει έτοιμη λύση (expert thinking), και 
• Ικανότητες για αλληλεπίδραση και συνεργασία με άλλα άτομα, για την απόκτηση 

πληροφοριών, την επεξήγηση απόψεων και την ικανότητα να πείθουν για τις προτάσεις τους 

(σύνθετη επικοινωνία).  
Οι δεξιότητες αυτού του τύπου αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως εγκάρσιες ή «ήπιες» (soft 

skills). Ο Bora (2015) τις κατατάσσει σε: επικοινωνιακές, συνεργασίας/ομαδικής εργασίας, λήψης 

αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, υπευθυνότητας, διαχείρισης χρόνου, αυτονομίας/αυτο-
ρύθμισης, και επιθυμίας για μάθηση.  

Σύμφωνα με τον Dede (1996) καίριας σημασίας είναι οι δεξιότητες για συλλογή πληροφοριών 

από απομακρυσμένες πηγές και η ικανότητα για αλληλεπίδραση και συνεργασία από απόσταση. Η 

εκπαίδευση, ισχυρίζεται ο Dede, πρέπει να προετοιμάζει τους μαθητές για αυτές τις δεξιότητες 

(ψηφιακές δεξιότητες). Ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί ζητούμενο του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού συστήματος (Γκόβαρης, Ρουσσάκης, 2008).  
Για να ανταποκριθεί ο χώρος της εκπαίδευσης στα νέα ζητούμενα, προσαρμόζεται και 

εξελίσσεται. Διατυπώνονται νέες θεωρίες μάθησης, η ανάπτυξη των νέων δεξιοτήτων 

περιλαμβάνεται στους στόχους και ο δάσκαλος παύει να αποτελεί αυθεντία και πηγή γνώσης, καθώς 

η πληροφορία πλέον βρίσκεται διάχυτη στο διαδίκτυο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται 

υποστηρικτικός και καθοδηγητικός, λειτουργεί ως αρωγός στην ανακάλυψη, την οικοδόμηση και την 

παραγωγή της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές. Τα Αναλυτικά Προγράμματα (ΔΕΠΠΣ, 2003) 

υποδεικνύουν τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων (web2.0) για τη διδακτική προσέγγιση των 

διαφόρων μαθησιακών αντικειμένων.  
Η τάση προς την υιοθέτηση νέων μέσων και νέων διδακτικών μεθόδων διαφαίνεται στις 

κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχο αποτελεί η «αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο της καινοτομίας στις μεθόδους 

διδασκαλίας με την προοπτική βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας μάθησης και καλλιέργειας 

της αυτονομίας αυτών που μαθαίνουν» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2003). Η UNESCO (2015) τονίζει 

τον καθοριστικό ρόλο των Νέων Τεχνολογιών, κατευθύνει δράσεις προς την ένταξή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και ενισχύει τις προσπάθειες για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

(Διακήρυξη του Qingdao). 
O Prensky (2001) χρησιμοποιεί τους όρους «ψηφιακοί μετανάστες- ψηφιακοί ιθαγενείς», για 

να διαφοροποιήσει όσους στην πορεία της ζωής τους άρχισαν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα 

(μετανάστες) από εκείνους που γεννήθηκαν στην εποχή της Πληροφορίας (ιθαγενείς). Το μεγαλύτερο 

πρόβλημα στη σύγχρονη εκπαίδευση, αναφέρει ο Prensky, είναι ότι οι Ψηφιακοί Μετανάστες- 
εκπαιδευτικοί,  προσπαθούν να διδάξουν τους Ψηφιακούς Ιθαγενείς-μαθητές, μιλάνε όμως 

διαφορετικές γλώσσες: ως προς την πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία, οι μεν πρώτοι 

επιλέγουν παραδοσιακά μέσα, ενώ οι δεύτεροι είναι προσανατολισμένοι στα πολυμέσα. Οι ψηφιακοί 

ιθαγενείς μαθαίνουν καλύτερα όταν βλέπουν γραφικά πριν το κείμενο και προτιμούν το υπερκείμενο 

και τη μη γραμμική περιήγηση με χρήση υπερσυνδέσμων. Λειτουργούν καλύτερα όταν εργάζονται 

σε δίκτυο και επιλέγουν τις παιγνιώδεις δραστηριότητες έναντι της «σοβαρής» εργασίας. Οι 

σύγχρονοι μαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο για τις νέες τεχνολογίες και λιγότερο για τις 

παραδοσιακές μεθόδους μάθησης, στις οποίες έχουν παθητικό ρόλο (Cruz, Carvalho, 2007). 
Δημιουργείται χάσμα ανάμεσα στους τρόπους που οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αντιλαμβάνονται 

και προσεγγίζουν τη γνώση και τη μάθηση. 
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Προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα, ο εκπαιδευτικός οφείλει να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο 

του (Tzifopoulos, 2011) και να εξοικειωθεί με τη «γλώσσα» των μαθητών του, ώστε να μπορεί να 

επικοινωνήσει αποτελεσματικά μαζί τους. Αυτή φαίνεται πως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στη 

σύγχρονη εκπαίδευση. 

2. Ψηφιακά μέσα και εκπαίδευση στον 21ο αιώνα 

Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν ευκαιρίες για τη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.  
Τα ερευνητικά δεδομένα συγκλίνουν στο ότι η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στη 

διδασκαλία αυξάνει την εμπλοκή των μαθητών σε διερευνητικά μαθησιακά περιβάλλοντα και 

υποβοηθά τη διαδικασία οικοδόμησης γνώσεων, καθώς και την εννοιολογική κατανόηση. Με τη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αυθεντικές επιστημονικές εμπειρίες. 

Προωθούνται υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες, όπως της κριτικής σκέψης, της λήψης 

αποφάσεων και της επίλυσης προβλημάτων (Καλογιαννάκης, Παπαδάκης, 2017). Το μάθημα γίνεται 

ελκυστικότερο για τους μαθητές (Αθανασιάδης κ.α., 2007, Τσιβάς, 2011) και αυξάνεται το κίνητρο 

συμμετοχής. Μαθητές που διδάχτηκαν μέσα από ψηφιακά παιχνίδια παρουσίασαν ταχύτερη και 

καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου (Φωκίδης, Παχίδης, 2017). Διευκολύνεται η διερευνητική 

μάθηση, η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών και η κατανόηση των εννοιών της αιτιότητας και της 

αλλαγής. Η Ρεπούση (2007) αναφέρεται στο διαδίκτυο ως «μια τεράστια δεξαμενή πηγών, ένα 

απροσδιορίστων διαστάσεων εικονιστικό αρχείο», το οποίο επεμβαίνει δυναμικά στη μάθηση.  
Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν ισχυρό μέσο για την 

επίτευξη υψηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, η Επιτροπή Κοινωνικών Επιστημών και 

Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών ΗΠΑ (2000) επισημαίνει ότι η τεχνολογία από μόνη 

της δεν εγγυάται την αποτελεσματική μάθηση, ενώ, με λανθασμένη χρήση της μπορεί να 

λειτουργήσει ακόμα και ανασταλτικά.  
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διδακτικής πράξης με τη χρήση ψηφιακών μέσων πρέπει 

να γίνεται με βάση συγκεκριμένες αρχές και μεθοδολογία, προκειμένου να έχει τα επιθυμητά 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

2.1. Η μικτή μάθηση ως παιδαγωγική προσέγγιση 

Αρχικά, η εκπαίδευση με χρήση ψηφιακών μέσων συνδέθηκε αποκλειστικά με τα 

προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σταδιακά, η χρήση των 

ψηφιακών μέσων ενσωματώνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και δημιουργούνται διάφορα 

μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης. Ο όρος ηλεκτρονική μάθηση (e-
learning) αναφέρεται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Jereb, Šmitek, 2006). Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης 

μελέτης, θα αναφερθούμε στο μοντέλο της Μικτής Μάθησης (Blended Learning).  
Η μικτή μάθηση συνδυάζει τη δια ζώσης διδασκαλία με τη μάθηση από απόσταση μέσω 

διαδικτύου. Τα ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούνται δια ζώσης και εξ αποστάσεως, συμπληρώνοντας 

τον χρόνο παρακολούθησης στη φυσική τάξη. Η αξιοποίηση τους αφορά στον «σχεδιασμό, την 

παροχή, τη διαχείριση και την επέκταση της μάθησης πέρα από τα όρια της τυπικής τάξης» 

(Τζιμογιάννης, 2017), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του μαθησιακού αποτελέσματος και την 

εξατομίκευση της διδασκαλίας. 
 Η μικτή μάθηση «δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας απλός συνδυασμός μεθόδων 

διδασκαλίας, αλλά ως μία παιδαγωγική προσέγγιση, που συνδυάζει την αποτελεσματικότητα και 

τις ευκαιρίες κοινωνικοποίησης της τάξης με τις δυνατότητες ενεργοποίησης των μαθητών μέσα σε 

ένα τεχνολογικά ενισχυμένο περιβάλλον» (Dziuban et al., 2004). Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα για μάθηση μέσω παραδειγμάτων και ανακάλυψης, στοιχεία που 

μπορούν να προσφέρουν νέα δυναμική στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό μοντέλο (Παρασκευάς κ.α., 

2015) και αποτελεί εργαλείο σκέψης και οικοδόμησης της γνώσης (Jonassen, 2000). 
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2.2. Η ψηφιακή πλατφόρμα στη μικτή μάθηση 

Οι ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες αναφέρονται στη βιβλιογραφία και ως Συστήματα 

Διαχείρισης Μάθησης (LMS). Μπορούν να οριστούν ως διαδικτυακές πλατφόρμες λογισμικού, που 

παρέχουν διαδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα και  επιτρέπουν τη διαχείριση, την οργάνωση και 

τον διαμοιρασμό του εκπαιδευτικού υλικού (Turnbull et al., 2019). Πρόκειται για «ολοκληρωμένα 

διαδικτυακά περιβάλλοντα, που συνδυάζουν διαφορετικά εργαλεία και λειτουργίες σε ένα ενιαίο 

περιβάλλον» (Τζιμογιάννης, 2017). Χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Διευκολύνουν σημαντικά το έργο του εκπαιδευτικού: 
• Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται συγκεντρωμένο, δομημένο και έτοιμο προς χρήση, εντός 

και εκτός σχολικής τάξης. Δεν απαιτείται από τον εκπαιδευτικό να αφιερώσει χρόνο κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος για να «ανοίξει» τις εφαρμογές και τα μέσα με τα οποία θα ενισχύσει 

τη διδακτική πράξη. Αντίστοιχα, ο μαθητής έχει ένα σημαντικό εργαλείο καθοδήγησης για 

την εργασία του στο σπίτι.  
• Ενσωματώνονται στον σχεδιασμό της διδασκαλίας δραστηριότητες που, λόγω του χρονικού 

περιορισμού της διδακτικής ώρας, δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν διαφορετικά 

(παρακολούθηση ενός ντοκιμαντέρ, έρευνα σε ιστορικές πηγές κ.λπ.).  
• Η εύκολη και χωρίς χρονικό περιορισμό πρόσβαση και η δυνατότητα επιλογής του 

διδακτικού υλικού από τους μαθητές, επιτρέπει να εργαστούν με τον δικό τους ρυθμό και στο 

δικό τους γνωστικό επίπεδο. Ευνοεί την εξατομίκευση της διδασκαλίας (Tomlinson, 1999), 
ενισχύει την αυτονομία και απευθύνεται σε όλους τους μαθησιακούς τύπους (Πολύδωρος, 

2015).  
• Με τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών, πολυμέσων και παιγνιωδών δραστηριοτήτων 

διευκολύνεται η εμπλοκή σε μαθητές με ΔΕΠΥ, καθώς το μαθησιακό περιβάλλον είναι 

δυναμικό και ευχάριστο (Ράπτης, Ράπτη, 2001). Η κατανόηση σε μαθητές με  δυσκολίες στην 

ανάγνωση ή χαμηλό επίπεδο κατανόησης της γλώσσας (πρόσφυγες, μετανάστες) 

διευκολύνεται, καθώς η χρήση των ψηφιακών μέσων επιτρέπει πολλαπλές συμβολικές 

αναπαραστάσεις. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρήσης ειδικού εκπαιδευτικού 

λογισμικού για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες (Adam, 
Tatnall, 2010).  

• Οι μαθητές που απουσιάζουν μπορούν να αποκτήσουν «εικόνα» των δραστηριοτήτων της 

τάξης. Η πρώτη επαφή με τη νέα γνώση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. Με την επιστροφή 

του απόντα μαθητή στο σχολείο, ο εκπαιδευτικός ελέγχει τον βαθμό κατανόησης της νέας 

γνώσης και διευκολύνει τον μαθητή όπου χρειάζεται. Ο μαθητής δεν παρουσιάζει μεγάλα 

γνωστικά κενά, εφόσον έχει εργαστεί από το σπίτι και μπορεί άμεσα να παρακολουθήσει τη 

διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων.  
• Συχνά οι γονείς χρειάζονται κατευθύνσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις των μαθημάτων, δεν 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να βοηθήσουν τα παιδιά τους, ή δεν έχουν τον χρόνο να το κάνουν. 

Σε άλλες περιπτώσεις (χαμηλό μορφωτικό-πολιτισμικό κεφάλαιο, πρόσφυγες, μετανάστες), 

αδυνατούν εντελώς να βοηθήσουν τους μαθητές στη μελέτη τους. Μια σωστά δομημένη 

ψηφιακή πλατφόρμα, αποτελεί έναν «οδηγό πορείας» προς την κατάκτηση της γνώσης και 

παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν αυτόνομα και χωρίς άλλη εξωτερική 

καθοδήγηση.  
• Μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί από τους μαθητές ή τον δάσκαλο ανά πάσα στιγμή, ως μέσο 

για επανάληψη του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός στην τάξη έχει άμεση πρόσβαση σε υλικό 

το όποιο χρειάζεται να επαναλάβει ή να υπενθυμίσει. Κάθε μαθητής μπορεί να 

επαναλαμβάνει οποτεδήποτε χρειαστεί τα μαθησιακά αντικείμενα που τον δυσκολεύουν, 

ώστε να οικοδομήσει τη νέα γνώση με τον δικό του ρυθμό. Ο εκπαιδευτικός σε αυτήν την 

περίπτωση καθοδηγεί και συμβουλεύει τον μαθητή σε σχέση με το αντικείμενο στο οποίο 

χρειάζεται να εργαστεί περισσότερο (αυτονομία- εξατομίκευση) και παίρνει 
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ανατροφοδότηση σε σχέση με τον βαθμό κατάκτησης του αντικειμένου («Τα κατάφερες; 

Δυσκολεύτηκες; Θέλεις να το ξαναδούμε;»). 
• Λειτουργεί ως εργαλείο αντισταθμιστικής αγωγής. Στην πλατφόρμα μπορεί να ενσωματωθεί 

μια ενότητα δραστηριοτήτων «ελεύθερου χρόνου», η οποία θα περιλαμβάνει ταινίες, 

ντοκιμαντέρ, ψηφιακά λογοτεχνικά βιβλία, μελοποιημένα ποιήματα, παιχνίδια που απαιτούν 

σύνθετη σκέψη, πληροφορίες για σημαντικές προσωπικότητες και άλλα. Ευνοούνται 

ιδιαίτερα οι μαθητές που λόγω κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών ή χαμηλού πολιτισμικού 

κεφαλαίου δεν έχουν ευκαιρίες μάθησης εκτός σχολείου. Αυξάνεται η ελκυστικότητα της 

πλατφόρμας για όλους τους μαθητές και καλλιεργούνται σύνθετες δεξιότητες.  
Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες προς χρήση ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με 

διαφορετικές δυνατότητες. Ως κριτήρια επιλογής πλατφόρμας αναφέρονται ο μαθητοκεντρικός 

προσανατολισμός, η διαδραστικότητα, η ευελιξία και το φιλικό και ευχάριστο προς τον χρήστη 

περιβάλλον (Mohd Kasim, Khalid, 2016). Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ψηφιακές πλατφόρμες 

σχεδιάστηκαν αρχικά ως μέσο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων, με αποτέλεσμα πολλά 

εξαιρετικά κατά τα άλλα μέσα, να είναι δύσχρηστα για τους μικρούς μαθητές. Η ευκολία χειρισμού, 

η προσβασιμότητα (από tablet ή κινητό) και η απλότητα αποτελούν επίσης σημαντικά κριτήρια 

επιλογής πλατφόρμας, όταν αυτή απευθύνεται σε μικρότερες ηλικίες (εικόνα 1). 
Αν και η έννοια της Μικτής Μάθησης φαίνεται να είναι απλή, η εφαρμογή της στην 

εκπαιδευτική πράξη δεν είναι προφανής, αλλά σύνθετη και περίπλοκη (Τζιμογιάννης, 2017). Σε 

σχετικές έρευνες φαίνεται να υπάρχει απουσία σύνδεσης ανάμεσα στους στόχους, τα περιεχόμενα 

και τη μεθόδευση της μαθησιακής διαδικασίας με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ (Tondeur et al., 2007). 

Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διδακτικής πράξης με χρήση ψηφιακών μέσων 

απαιτεί γνώση του αντικειμένου και κατανόηση των αρχών που διέπουν τα προγράμματα 

ηλεκτρονικής μάθησης.  
 

 

Εικόνα 1: Παράδειγμα αρχικής σελίδας ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (cloudschool.org) 
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2.3. Χαρακτηριστικά προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και αρχές σχεδιασμού διδακτικού 

υλικού 

Ο Jonassen (2000) θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσει να οικοδομήσει κάποιος 

νέες γνώσεις, είναι με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων. Ο εκπαιδευτικός που σκοπεύει να 

σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων, έχει ανάγκη 

από ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρό. Για τον σκοπό αυτό, παρακάτω παρουσιάζονται και 

σχολιάζονται τα χαρακτηριστικά, τα οποία ο Τζιμογιάννης (2017), προτείνει ως απαραίτητα στον 

σχεδιασμό ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης:  
• «Δομημένο περιεχόμενο με βάση συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους»: Η διατύπωση 

στόχων είναι το πρώτο βήμα για την επιλογή του περιεχομένου. Το περιεχόμενο θα πρέπει να 

είναι δομημένο σε μια λογική σειρά μικρών βημάτων, όπου το κάθε βήμα ανταποκρίνεται σε 

συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο.   
• «Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και πολλαπλών μέσων για τη διανομή του εκπαιδευτικού 

υλικού και την υποστήριξη της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

συμμετεχόντων»: Η υποστήριξη της επικοινωνίας είναι καίριας σημασίας στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Ακόμα και στη μικτή μάθηση, είναι σημαντικό να δίνεται βήμα 

στους μαθητές, για να μοιραστούν την εμπειρία τους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας. Συμβάλλει στην ελκυστικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη 

διαδραστικότητα και την αλληλεπίδραση. Στη μικτή μάθηση η επικοινωνία ολοκληρώνεται 

και συμπληρώνεται στη φυσική τάξη.  
• «Εκπαιδευτική μεθοδολογία (παιδαγωγική φιλοσοφία, κατάλληλες μαθησιακές 

δραστηριότητες, τρόποι αξιολόγησης κλπ)»: Η μεθοδολογία, η φιλοσοφία και οι τρόποι 

αξιολόγησης πρέπει να ορίζονται εξ αρχής. Η παιδαγωγική φιλοσοφία που διέπει τα σύγχρονα 

προγράμματα διδασκαλίας βασίζεται στις αρχές της διερεύνησης, του εποικοδομισμού, της 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης. 
• «Ολοκληρωμένες δραστηριότητες και σχέδια ενεργοποίησης και εμπλοκής των 

εκπαιδευόμενων στη μάθηση»: Οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν αρχή μέση και τέλος. Η 

επιλογή δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των 

μαθητών. Η ενεργοποίηση των μαθητών στη μικτή μάθηση πραγματοποιείται στη δια ζώσης 

συνάντηση, καθώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να προκαλέσει την περιέργειά τους και να τους 

εμπλέξει στις εξ αποστάσεως δραστηριότητες.  
• «Αξιολόγηση μαθησιακού αποτελέσματος». Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εμπλέξει τους 

μαθητές στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης («πόσο καλά το έμαθα; Τι δεν έμαθα καλά; Τι 

θα κάνω για να μάθω καλά;») η οποία αυξάνει την αυτονομία και τη μεταγνωστικότητα, 

σύμφωνα με τις αρχές του εποικοδομισμού. Η αξιολόγηση αφορά στο μαθησιακό αποτέλεσμα 

και όχι στον μαθητή, και μπορεί να είναι διαμορφωτική. Μέσα από τη διαδικασία της 

αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει διορθωτικά στο σχέδιο ή στα μέσα 

διδασκαλίας.  
Ο Holmberg (1986) διατύπωσε τις αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα 

ηλεκτρονικής μάθησης, ως εξής:  
• Χρήση απλής- κατανοητής γλώσσας. 
• Σαφής διατύπωση στόχων, υποδείξεων, οδηγιών. 
• Χρήση φιλικού ύφους.  
• Κατάλληλη δόμηση περιεχομένου- ελεγχόμενη ποσότητα πληροφοριών. 
• Εκτίμηση πιθανών δυσκολιών. 
• Εμπλοκή: ενίσχυση κινήτρου και ενδιαφέροντος μαθητών. 
• Κατάλληλα τυπογραφικά στοιχεία και οργάνωση περιεχομένου. 
• Ενσωμάτωση συμπληρωματικών ερωτήσεων, ασκήσεων εμβάθυνσης, δραστηριοτήτων 

αυτοαξιολόγησης.  
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Σημαντικό στοιχείο στις Αρχές Σχεδιασμού του Holmberg είναι η ελεγχόμενη ποσότητα 

πληροφοριών. Ο άπειρος εκπαιδευτικός ίσως παρασυρθεί από το εύρος των επιλογών και αποφασίσει 

να παραθέσει έναν τεράστιο όγκο πληροφορίας στον σχεδιασμό του μαθήματος. Κάτι τέτοιο 

αποθαρρύνει τους μαθητές και απομακρύνει από τον διδακτικό στόχο. Η επιλογή δραστηριοτήτων 

πρέπει να είναι στοχευμένη. Σε γενικές γραμμές, εάν το μαθησιακό αντικείμενο είναι εκτενές, θα 

ήταν καλύτερο να χωρίζεται σε μικρότερα, ξεκάθαρα μέρη/ βήματα.   
Συμπληρωματικά στις παραπάνω αρχές, σημειώνεται η ανάγκη για προσοχή στην επιλογή του 

περιεχομένου, όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Επιλέγονται δραστηριότητες και μέσα που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες, την ηλικία και τη γνωστική ετοιμότητα των μαθητών. Προσοχή 

επίσης απαιτείται και ως προς τα πνευματικά δικαιώματα. 

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλίας μικτής μάθησης, με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας 

Μελετώντας το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής μάθησης, γίνεται 

αντιληπτό ότι χρειάζεται να υπάρχει μια σαφής δομή στην παρουσίαση του διδακτικού υλικού. Ο 

Gagne (1985) προτείνει την οργάνωση της διδασκαλίας ως αλληλουχίας γεγονότων. Η διδακτική 

πρόταση που παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη αφορά σε διδασκαλία με τη μέθοδο της μικτής 

μάθησης, με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας και ακολουθεί την αλληλουχία (εννέα γεγονότα 

διδασκαλίας) του Gagne.  
Σημειώνουμε ότι η ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί εργαλείο και της δια ζώσης διδασκαλίας: οι 

μαθητές βλέπουν την πλατφόρμα, συζητούν, αλληλεπιδρούν και καθοδηγούνται από τον δάσκαλο. 

Λειτουργεί συμπληρωματικά με τον πίνακα και το σχολικό βιβλίο. 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα προτεινόμενα βήματα σχεδιασμού της διδασκαλίας με χρήση 

ψηφιακής πλατφόρμας:  
1. Προσέλκυση της προσοχής των μαθητών και προσανατολισμός της σκέψης: τι θα μάθουμε; 
2. Παρουσιάζονται οι διδακτικοί στόχοι, όπως αναγράφονται στο αντίστοιχο μάθημα της 

πλατφόρμας.  
3. Προαπαιτούμενες γνώσεις- βήματα που θα ακολουθήσουμε: στην τάξη φροντίζουμε για την 

ανάκληση προηγούμενων γνώσεων και ελέγχουμε αν χρειάζεται επανάληψη. 

Πραγματοποιείται σύνδεση της παλιάς με τη νέα γνώση. Τα βήματα παρουσιάζονται με 

σαφήνεια στην πλατφόρμα, και διατυπώνονται προφορικά στη δια ζώσης διδασκαλία.   
4. Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο: παρουσίαση του περιεχομένου με επιλογή 

διαφορετικών μέσων, π.χ. βίντεο + κείμενο/σχεδιάγραμμα μαθήματος + εικόνες. Στην τάξη ο 

εκπαιδευτικός συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα με την «παραδοσιακή» προσέγγιση, και 

παραπέμπει τους μαθητές στο συμπληρωματικό υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξ 

αποστάσεως.  
5. Εξάσκηση: διαδραστικές εφαρμογές, προσομοιώσεις, ερωτήσεις κρίσεως, διατύπωση 

υποθέσεων. Πραγματοποιείται συνδυαστικά με την εξάσκηση στον πίνακα ή στα τετράδια 

των μαθητών. Μέρος της εξάσκησης μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως.  
6. Εμβάθυνση: περιλαμβάνει ασκήσεις σε μορφή κουίζ, ερωτήσεις κατανόησης, παιχνίδια. Το 

βήμα αυτό πραγματοποιείται στο σπίτι από τους μαθητές, αλλά και στην τάξη την επόμενη 

μέρα, ως εναλλακτική μορφή «εξέτασης» του μαθήματος (εικόνα 2). 
7. Ανατροφοδότηση: στην ηλεκτρονική μάθηση κρίνεται απαραίτητη η άμεση 

ανατροφοδότηση. Οι διαδραστικές ασκήσεις του προηγούμενου βήματος παρέχουν στον 

μαθητή τη δυνατότητα να γνωρίζει απευθείας την επίδοσή του. Ο εκπαιδευτικός επίσης 

ανατροφοδοτεί, δια ζώσης ή μέσω της πλατφόρμας.  
8. Αξιολόγηση: «τι κατάφερα, τι με δυσκόλεψε, τι μου άρεσε;». Η αξιολόγηση περιλαμβάνεται 

στην πλατφόρμα σε πλαίσιο συζήτησης (forum). Ο μαθητής μπορεί άμεσα να καταγράψει την 

επίδοσή του και να εντοπίσει αν χρειάζεται να επαναλάβει κάποια δραστηριότητα. 

Καλλιεργούνται μεταγνωστικές δεξιότητες και ενισχύεται η αυτονομία των μαθητών. Το 

βήμα 8 μπορεί να επαναληφθεί προφορικά στην τάξη, μαζί με το επόμενο βήμα.  
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9. Eνίσχυση και μεταφορά γνώσης: πραγματοποιείται αποκλειστικά στην τάξη. Οι μαθητές, με 

την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, συζητούν για τις δραστηριότητες της πλατφόρμας, 

καταλήγουν σε συμπεράσματα, γενικεύουν και μεταφέρουν τη γνώση σε νέες συνθήκες. 
Τα βήματα λειτουργούν κυκλικά, με την ολοκλήρωση του 9ου, περνάμε στο 1ο βήμα της 

επόμενης διδακτικής ενότητας. Φροντίζουμε να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα δυο.  
 

 

Εικόνα 2: Διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων στην Ιστορία: οι μαθητές «παίζουν» σε ομάδες 

Οι διδακτικές ενέργειες που προτείνονται είναι σύμφωνες με το διδακτικό μοντέλο του 
εποικοδομισμού: οι προηγούμενες γνώσεις αξιοποιούνται για τον μετασχηματισμό και την 

οικοδόμηση της νέας γνώσης, δίνεται έμφαση στην εξατομίκευση, στην επικοινωνία, στη γνωστική 

υπέρβαση και τη μεταγνωστικότητα. Ο ρόλος των μαθητών είναι ενεργητικός και η καθοδήγηση από 

τον εκπαιδευτικό φθίνουσα (Σαλβαράς, Σαλβαρά, 2011).  

4. Συμπεράσματα 

Οι ανάγκες του 21ου αιώνα για καλλιέργεια των ψηφιακών και εγκάρσιων δεξιοτήτων επέφεραν 

σημαντικές μεταβολές στον χώρο της εκπαίδευσης. Κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η ενσωμάτωση 

των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία.  
Το διδακτικό μοντέλο της μικτής μάθησης, που συνδυάζει τη δια ζώσης με την εξ αποστάσεως 

διδασκαλία, με χρήση ψηφιακών μέσων, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σύγχρονου 

σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής 

πράξης.  
Καθώς η μεθοδολογία της διδασκαλίας με ψηφιακά μέσα προέρχεται από το πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, κρίνεται απαραίτητη η εξοικείωση των εκπαιδευτικών της τυπικής 

εκπαίδευσης με τις διδακτικές προσεγγίσεις και τις αρχές σχεδιασμού της ηλεκτρονικής μάθησης. Η 

γνώση του θεωρητικού πλαισίου διευκολύνει τον εκπαιδευτικό και συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα του διδακτικού σχεδιασμού.  
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Περίληψη  

Η αρχή των εθνοτήτων και οι εθνικές διεκδικήσεις, που στηρίχτηκαν στην επίκλησή της, 

συνιστούν κινητήρια δύναμη των εξελίξεων κατά τον 19ο αιώνα και κύριο χαρακτηριστικό του, αφού 

προκάλεσαν διπλωματικές κρίσεις, επαναστάσεις, πολέμους και «εθνικές εκκαθαρίσεις» στον 

ευρωπαϊκό χώρο. 
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 Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση αξιοποιεί τη συνεργασία 

μεταξύ εκπαιδευτικών που διδάσκουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, Ιστορία και Μουσική. 

Στην γ΄ γυμνασίου οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζουν στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας 

τη χρήση του παρελθόντος από τον ελληνικό και τον τσεχικό εθνικισμό, κατά τον 19ο αιώνα, ενώ 

την ίδια χρονική περίοδο διδάσκονται στο μάθημα της Μουσικής την ελληνική (Καλομοίρης) και 

την τσεχική (Ντβόρζακ, Σμέτανα) «εθνικές μουσικές σχολές», ώστε να αναδειχθεί η επίδραση του 

εθνικού λόγου στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.  
 Έτσι, υπηρετείται η ανάγκη «διασύνδεσης και επικοινωνίας» τόσο των διδακτικών 

αντικειμένων όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών.  
 
Λέξεις κλειδιά: ιστορία, μουσική, εθνικισμός, ελληνικός, τσεχικός 

1. Εισαγωγή 

Η ένταξη σύνθετων εννοιών στο διδακτικό περιβάλλον μαθητών και μαθητριών συχνά 

υπονομεύεται από την παρατηρούμενη αναντιστοιχία ανάμεσα στην πραγματικότητα που «είναι ένα 

σύνθετο όλο, καμωμένο από αλληλοσυσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα στοιχεία της» 

και στη διάκριση των διδακτικών αντικείμενων στο σχολικό πρόγραμμα (Φουντοπούλου 2011, 12). 

Η διασύνδεση της σχολικής γνώσης και η επικοινωνία των ίδιων των εκπαιδευτικών μπορούν να 

οδηγήσουν στη συγκριτική θεώρηση φαινομένων και στην ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης των 

μαθητών. 
Η διδασκαλία της Ιστορίας θεωρείται ζωτικό πεδίο εφαρμογής της δημιουργικότητας, της 

ευελιξίας και της συνεργατικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς αυτές οι αρχές συνιστούν 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μαθητών (Γιαννακόπουλος, 2011). Η 

επιτυχία, από την άλλη, της σχολικής Ιστορίας να διαμορφώσει κριτικά σκεπτόμενους εφήβους 

συνδέεται με τη μελέτη όλων των πτυχών μιας ιστορικής περιόδου και, επομένως, με την επιλογή 

των κατάλληλων πηγών. Όμως η εστίαση στα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα και στα πρόσωπα 

ως πρωταγωνιστές της ιστορίας, αλλά ακόμα και η αντίληψη ότι η ιστορία διακρίνεται σε αυτοτελείς 

κλάδους, όπως η πολιτική, η κοινωνική, η οικονομική, η ιστορία του πολιτισμού (Βερτσέτης, 1996), 
εμποδίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες του γυμνασίου να διαμορφώσουν «ένα πολυδιάστατο 

βλέμμα πάνω στον κόσμο» (Κάββουρα, 2013, 145). Αναγνωρίζοντας την πρόκληση για τον 

διδάσκοντα, το βιβλίο του εκπαιδευτικού για το μάθημα της Ιστορίας γ΄ γυμνασίου επισημαίνει ότι 

η αληθινή γνωριμία με μια ιστορική περίοδο προϋποθέτει τη μελέτη όλων των πτυχών της και 

υπογραμμίζει την ανάγκη επαφής των μαθητών με κάθε είδους πηγές της ιστορίας, ανάμεσά τους και 

οπτικές και ηχητικές πηγές (Λούβη, Ξιφαράς, 2009β). Επιπροσθέτως, η επιλογή της «συνολικής 
Ιστορίας» ως πεδίου έρευνας και της διερευνητικής μεθόδου διασφαλίζουν πως δεν θα επιχειρηθούν 

«αναδρομικές και σκόπιμα ιδεολογικοποιημένες ιστορικές ερμηνείες» και το μάθημα δε θα 

χρησιμοποιηθεί για τον ιδεολογικό επηρεασμό των μαθητών (Κόκκινος, 2003, 178).  
Η διαπραγμάτευση του εθνικισμού κατά τον 19ο αιώνα αναδεικνύει τις προοπτικές της 

σχολικής Ιστορίας να κινηθεί προς την κατεύθυνση της κριτικής προσέγγισης εννοιών, αλλά και τους 

υπάρχοντες περιορισμούς. Καταρχάς, ο εθνικισμός είναι συνυφασμένος με την ιστορία του 19ου και 

του 20ου αιώνα, έχοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας (Λέκκας, 

1996). Επιπλέον, πρόκειται για φαινόμενο που αξιοποιεί την ιστορικότητα, αφού παρακολουθεί το 

παρελθόν, περιγράφει το παρόν και οραματίζεται το μέλλον του έθνους. Ακόμα, ο εθνικισμός ως 

αντικείμενο ιστορικής μελέτης απλώνεται στους τομείς της ιδεολογίας και της πολιτικής, αλλά και 

του λαϊκού πολιτισμού, τον οποίον συχνά επικαλείται (Gellner, 1992). Τι, όμως, από τη σημασία, τη 

σχέση με το χρόνο και τη «συνολικότητα» του εθνικισμού παρουσιάζεται στους μαθητές του 

γυμνασίου; Στο βιβλίο Ιστορίας της γ΄ γυμνασίου οι εθνικές διεκδικήσεις και η αρχή των εθνοτήτων 

περιγράφονται στην ενότητα «Τα επανασταστικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη». Ο 

γαλλικός και ο γερμανικός ορισμός του έθνους εξετάζονται σύντομα, ενώ παρατίθενται οι απόψεις 

του Ματσίνι και του Φίχτε ως «δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το έθνος» (Λούβη, Ξιφαράς, 2009α). 
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Με αυτά τα υλικά επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν όχι μόνο τους όρους «έθνος», 

«εθνικισμός» και «αρχή των εθνοτήτων», αλλά και τις πηγές «από τις οποίες άντλησαν οι εθνικές 

ιδεολογίες του 19ου αιώνα» (Λούβη, Ξιφαράς, 2009β, 38).    
Με τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση για τη μελέτη του εθνικού φαινόμενου επιδιώκεται η 

διαθεματικότητα, η ομοδική εργασία και η ψυχοκινητική κινητοποίηση των εμπλεκόμενων. Σκοπός 

δεν είναι η αναζήτηση αντικειμενικών κριτηρίων για το έθνος, η «αγωνιώδης αναζήτηση της 

“εθνογένεσης”» (Λιάκος, 2005, 91) ούτε η θεωρητική διευκρίνιση των διαφορών ανάμεσα στον 

«εθνικισμό βούλησης» και στον «εθνικισμό του πολιτισμού» (Gellner, 1992). Αντιθέτως, οι μαθητές 

καλούνται να προσεγγίσουν το εθνικό φαινόμενο σε μία σειρά δραστηριοτήτων του 19ου αιώνα – 
ιστοριογραφία, λαογραφία, ιδεολογία – και, ταυτόχρονα, στη μουσική ως στοιχείο λόγιου και λαϊκού 

πολιτισμού, με τις λεγόμενες «εθνικές μουσικές σχολές», ώστε να συνειδητοποιήσουν το 

πολυδιάστατο του εθνικισμού και τη στενή σχέση που (επιδιώκει να) έχει με το παρελθόν. Κρίσιμη 

είναι, λοιπόν, για την επίτευξη αυτού του σκοπού η σύμπραξη με τον γνωστικό αντικείμενο της 

Μουσικής. Η αυταπόδεικτη συνεισφορά της μουσικής στις καθημερινές δραστηριότητες του 

ανθρώπου την καθιστά αντανάκλαση της πολιτισμικής, οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης.  
Η επιλογή της ελληνικής και της τσεχικής περίπτωσης εξυπηρετεί το σκοπό της εργασίας και 

ανταποκρίνεται στις γνώσεις και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα μαθητών και εκπαιδευτικών. Η Ελλάδα 

στον 19ο αιώνα κυριαρχεί στο σχολικό εγχειρίδιο, ενώ και οι μαθητές είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι με την ελληνική ιστορία και μουσική. Ο τσεχικός εθνικισμός εντάσσεται τυπολογικά 

στην ίδια ομάδα εθνικισμών με τον ελληνικό – «δύο άνθρωποι ανήκουν στο ίδιο έθνος εάν, και μόνο 

εάν, μοιράζονται τον ίδιο πολιτισμό» (Gellner, 1992, 23) –, συνδέεται με σημαντικά γεγονότα της 

ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως οι επαναστάσεις του 1848, και, κυρίως, σχετίζεται με την, πολύ 

σημαντική για την ευρωπαϊκή μουσική, «εθνική σχολή» των Ντβόρζακ και Σμέτανα. Έτσι, η 

ελληνική περίπτωση συσχετίζεται με την ευρύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία με την ταυτόχρονη εξέταση 

πηγών που αναφέρονται στο ίδιο ζήτημα από διαφορετική, «εθνική», οπτική. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα φύλλα εργασίας και τα φύλλα ακρόασης του σχεδίου 

εργασίας, όπως εφαρμόστηκε στη σχολική τάξη. Στην αρχή, εξετάζεται η στροφή στο παρελθόν που 

επιχειρήθηκε με πολλούς τρόπους στην Ελλάδα του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα και, στη 

συνέχεια, και πάλι σε δύο διαδοχικές ώρες Ιστορίας και Μουσικής η τσεχική απόπειρα ανασύνθεσης 

του εθνικού χρόνου.     

2. Έθνος, εθνική ταυτότητα, εθνική σχολή στην Ελλάδα του 19ου και του 20ου αιώνα 

2.1. Η διδακτική προσέγγιση στην Ιστορία 

Ως κύριος στόχος της διδασκαλίας ορίζεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να εκτιμήσουν την 

αξιοποίηση από τον ελληνικό εθνικισμό του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα ποικίλου υλικού, 

όπως πολιτισμικών στοιχείων, ιστορικών γεγονότων, ηθών και μύθων, για τον προσδιορισμό της 

έννοιας του «ελληνικού έθνους» στις τρεις διαστάσεις του χρόνου (παρελθόν, παρόν, μέλλον) 

(Λιάκος, 2005). Σε αυτόν το διδακτικό στόχο θα πρέπει να προστεθεί και η μεθοδολογική επιδίωξη 

του περιορισμού της «ιστορικής αφήγησης και του κυριαρχικού ρόλου του καθηγητή» με την 

εργασία των μαθητών σε ομάδες (Κόκκινος, 1998, 211).  
Ως αφόρμηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), οι μαθητές και οι μαθήτριες διαβάζουν από το σχολικό 

βιβλίο δύο παραθέματα με τους πολύ χαρακτηριστικούς τίτλους «Στο έθνος ανήκουν όλοι όσοι 

αισθάνονται ότι ανήκουν σε αυτό» (Τζουζέπε Ματσίνι) και «Το έθνος υπήρχε πάντα, ανεξάρτητα 

από το τι αισθάνονται οι άνθρωποι» (Γιόχαν Φίχτε) (Λούβη, Ξιφαράς, 2009α, 26). Οι μαθητές 

χωρίζονται σε πέντε πενταμελείς ομάδες και τους δίνεται φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει 

πρωτογενείς ιστορικές πηγές για την υπό εξέταση περίοδο. Στο φύλλο εργασίας καλύπτονται οι 

θεματικοί άξονες «Συνείδηση συνέχειας στο 1821», «Ιστορική συνέχεια και ελληνική 

ιστοριογραφία», «Λαογραφία: ο Νικόλαος Πολίτης και η αναζήτηση των εθίμων των Ελλήνων», «Η 
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Μεγάλη Ιδέα: παρελθόν, παρόν και μέλλον του ελληνισμού» και «Η εικόνα των Ελλήνων στην 

Ευρώπη». 
Η Ομάδα Α ασχολείται με το θεματικό άξονα «Συνείδηση συνέχειας στο 1821». Αξιοποιώντας 

το απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη «Γι’ αυτά πολεμήσαμε» οι μαθητές και 

οι μαθήτριες καλούνται να επισημάνουν το θαυμασμό του αγωνιστή για τα αρχαία αγάλματα και να 

σχολιάσουν την παρέμβασή του που απέτρεψε την πώλησή τους σε «κάτι Ευρωπαίους» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Η επόμενη δραστηριότητα της Ομάδας αποσκοπεί στον περαιτέρω 

προβληματισμό των μελών της για την αίσθηση της «συνέχειας» που φαίνεται να υπάρχει στον, 

φαινομενικά τουλάχιστον, λαϊκό λόγο και σκέψη των πρωταγωνιστών της επανάστασης. Από τα 

απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, δίνεται απόσπασμα, στο οποίο ο Έλληνας οπλαρχηγός μιλάει 

με τον Άγγλο «Άμιλτων» (Hamilton) εξηγώντας του ότι οι κλέφτες αποτελούν τη φρουρά του 

τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα: «Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε...». 

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας θα έχουν αντιληφθεί την εμφάνιση στη 

συνείδηση των ανθρώπων του 1821 της έννοιας της συνέχειας από την αρχαιότητα στο βυζαντινό 

Μεσαίωνα και από εκεί στον αγώνα της ανεξαρτησίας.  
Για τη δεύτερη Ομάδα, η οποία ασχολείται με τη θεσμοθέτηση του αφηγήματος της ιστορικής 

συνέχειας μέσω της ακαδημαϊκής Ιστορίας, η πρώτη δραστηριότητα αφορά το σχολιασμό σύντομων 

αποσπασμάτων από την εισαγωγή στο βιβλίο Ἄσματα δημοτικά τῆς Ἑλλάδος (Ζαμπέλιος, 1852). Μετά 

την αναγκαία γλωσσική εξομάλυνση και με κατάλληλα ερωτήματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) οι μαθητές 

και οι μαθήτριες κατανοούν το ανοιχτό αίτημα του Ζαμπέλιου να μειωθεί η λάμψη της κλασικής 

αρχαιότητας για να αναδειχθούν οι Μέσοι Χρόνοι και να αποκατασταθεί, έτσι, το τριμερές σχήμα 

«αρχαίος – μεσαιωνικός / βυζαντινός – σύγχρονος ελληνισμός», το οποίο εκείνος εισηγήθηκε 

(Μαλαφάντης, 2015). Τέλος, ακολουθώντας ανάλογη διαδικασία, τα μέλη της Ομάδας 

επεξεργάζονται μικρό απόσπασμα από το ιστορικό έργο του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, που 

καθόρισε την πορεία της ελληνικής ιστοριογραφίας κατά τον 19ο αιώνα (Σβολόπουλος, 2006). 

Ξεχωρίζουν οι αναφορές στη γλώσσα, τη θρησκεία, το «χαρακτήρα» καθώς και την «αποστολή» του 

έθνους. 
Τα μέλη της τρίτης Ομάδας προσεγγίζουν την αναζήτηση της εθνικής παράδοσης ως στοιχείο 

ανάδειξης (ή, δημιουργίας) της εθνικής ταυτότητας. Ο Νικόλαος Πολίτης με τις λαογραφικές μελέτες 

του ψάχνει στα ήθη, τα έθιμα και τις δεισιδαιμονίες του 19ου αιώνα «τον ψυχισμό του ελληνισμού» 

και οι μαθητές παρακολουθούν τη συστηματική προσπάθειά του να συνδέσει το παρόν με το 

παρελθόν. Έτσι, ο άγιος Διονύσιος του Ολύμπου συγκρίνεται με τον Ορφέα και οι καλικάντζαροι 

των Χριστουγέννων με τους σάτυρους της αρχαιότητας. Τέλος, ζητείται ευθέως από τους μαθητές να 

εξηγήσουν την επιλογή του Πολίτη να συνδέει συστηματικά τη λαϊκή παράδοση του 19ου αιώνα με 

μύθους και αντιλήψεις της αρχαιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 
Από την άλλη, οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Δ αποτιμούν το ρόλο της Μεγάλης Ιδέας στην 

εθνικιστική ιδεολογία του 19ου αιώνα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Ο ελληνικός, όπως και οι περισσότεροι 
βαλκανικοί εθνικισμοί, παρέμεινε μέχρι και το 1922 προσηλωμένος στο στόχο της λύτρωσης 

ομοεθνών που κατοικούσαν εκτός των ορίων του εθνικού κράτους (Λέκκας, 1996). Στους μαθητές 

δίνονται βασικές πληροφορίες για τη Μεγάλη Ιδέα, καθώς και ο περίφημος λόγος του Ιωάννη 

Κωλέττη στην Εθνοσυνέλευση του 1844 που καθιέρωσε τον όρο και παρατίθεται στο σχολικό βιβλίο, 

σε επόμενο κεφάλαιο (Λούβη, Ξιφαράς, 2009α, 60). Οι ερωτήσεις που συνοδεύουν τόσο το κείμενο 

του Κωλέττη όσο και τις δύο λαϊκές αφίσες (Εικ. 1) κατευθύνουν τον προβληματισμό των μαθητών 

στα στοιχεία προβολής του μεγαλείου του παρελθόντος (Παρθενώνας, Αγία Σοφία) στο μέλλον του 

ελληνισμού. 
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Εικ. 1 Η Μεγάλη Ιδέα σε λαϊκές αφίσες του 19ου και του 20ου αιώνα. 

Τέλος, η πέμπτη Ομάδα προσεγγίζει την χρήση του παρελθόντος για τον ορισμό του ελληνικού 

έθνους μέσα από κείμενα φιλελλήνων και ευρωπαϊκά σκίτσα για τους Έλληνες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες επεξεργάζονται, καταρχάς, κείμενο Γερμανού φιλέλληνα για να 

διαπιστώσουν τον καθοριστικό ρόλο της αρχαιότητας στα στοιχεία που συγκροτούν τους Έλληνες 

στη συνείδησή του. Στη συνέχεια, παρατηρούν δύο σκίτσα ευρωπαϊκών εφημερίδων που σχολιάζουν 

διεθνή ζητήματα, την ελληνική επανάσταση του 1821 και το θέμα της συμμετοχής της Ελλάδας στον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανακαλώντας στη μνήμη των αναγνωστών τους μύθους της αρχαιότητας, με 

πρωταγωνιστές τον Ηρακλή και την Ωραία Ελένη αντιστοίχως.  
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των πηγών, κάθε Ομάδα παρουσιάζει τα πορίσματά 

της στην ολομέλεια. Οι σποραδικές αναφορές στο αρχαίο και μεσαιωνικό παρελθόν κατά τη διάρκεια 

του Αγώνα αποκτούν θεσμικό και ακαδημαϊκό χαρακτήρα με την ανάπτυξη της Ιστορίας και της 

Λαογραφίας η σύνδεση του ελληνισμού του 19ου αιώνα με την κλασική παράδοση και το Βυζάντιο 
αξιοποιείται στο πλαίσιο του αλυτρωτισμού της Μεγάλης Ιδέας η επιτυχία της σύνδεσης του 

παρόντος με το εξιδανικευμένο παρελθόν φαίνεται και στην αναπαραγωγή αυτής της «σχέσης» από 

φιλέλληνες και τον ευρωπαϊκό τύπο μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα τουλάχιστον. 

2.1. Η διδακτική προσέγγιση στη Μουσική 

Ο όρος «Εθνική Σχολή» αναφέρεται στο βιβλίο της γ΄ γυμνασίου, όπου, συνοπτικά, σε μόλις 

20 γραμμές παρουσιάζονται ο όρος «Ελληνική Εθνική Σχολή», το ονοματεπώνυμο του Μανώλη 

Καλομοίρη, του κύριου εκπροσώπου της, και ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα για τον ίδιο. 

Αναφέρονται, επίσης, μερικοί ακόμη σημαντικοί εκπρόσωποι, καθώς και πληροφορίες για τον  τρόπο 

που αντλούν την έμπνευσή τους οι συνθέτες αυτοί (Δημητρακοπούλου κ.ά., 2011, 13-14).  
Την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την Ελληνική Εθνική Σχολή και 

το έργο του Μανώλη Καλομοίρη. Πριν ξεκινήσει η ενεργητική ακρόαση, γίνεται αναφορά στον όρο 

«Εθνική Σχολή» και κατόπιν σε συγκεκριμένες Εθνικές Σχολές του 19ου αιώνα. Ιδιαιτέρως, 

σχολιάζεται η Ρωσική και η επίδρασή της, κυρίως συνθετικά, στον Καλομοίρη. Το ρωσικό πρότυπο 

αλλά και το ιστορικό πλαίσιο της εποχής (Μεγάλη Ελλάδα, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος) διαμόρφωσαν το ύφος του, που χαρακτηρίζεται από έντονο πάθος και εκφραστικότητα. Η 

μελωδική του γραμμή, συχνά μελισματική σε χρωματικό στιλ, εκφράζει, περισσότερο από κάθε άλλο 

μορφολογικό στοιχείο του έργου του, τον άνθρωπο και τις ιδέες του (Nef, 1985).  
Στους μαθητές δίνεται  Φύλλο Ακρόασης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το οποίο 

περιλαμβάνει χάρτες (ενεργητικής) ακρόασης που αφορούν δύο αποσπάσματα μουσικών έργων του 

Μανώλη Καλομοίρη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 
Αρχικά ακούν το κοντάκιο, σε ήχο πλάγιο δ΄ «Τῇ ὑπερμάχω Στρατηγῷ» και κατόπιν το δ΄ 

μέρος, Τα Νικητήρια, από τη 1η Συμφωνία Της Λεβεντιάς, ώστε να αναγνωρίσουν τον βυζαντινό ύμνο 

στη συμφωνική του, πλέον, μορφή σε όλες τις ενορχηστρωμένες από τον συνθέτη εκδοχές (από τη 

συμφωνική ορχήστρα, από τη μικτή χορωδία, και από τις δύο ταυτόχρονα). Οι μαθητές εντοπίζουν 

εξαρχής το θρησκευτικό του ύφος και τη διαφορά στις δύο φωνές (μελωδία, ισοκράτημα). Επίσης, 

μέσα από την ακρόαση οι μαθητές εντοπίζουν χαρακτηριστικά που αφορούν στις βασικές και 
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δευτερεύουσες ιδιότητες του ήχου (διαφοροποιήσεις στο ύψος, στην ένταση, στο ηχόχρωμα, στη 

διάρκεια και στην έκφραση) ενώ κατανοούν και όρους ρυθμικής αγωγής. 
Τα πρώτα «δείγματα» όπερας της «Εθνικής Μουσικής Σχολής», με σημαντική πολιτιστική αξία 

είναι ο Πρωτομάστορας και το Δαχτυλίδι της Μάνας (1917) του Καλομοίρη. Το ελληνικό 

μουσικοδραματικό ρεπερτόριο απέκτησε δύο έργα, τα οποία συνδυάζοντας την αναφορά σε λαϊκές 

παραδόσεις, θρύλους και σύμβολα με την σύμπηξη άρρηκτου δεσμού μουσικής και σύγχρονης, 

πρωτοποριακής για την εποχή εκείνη, ελληνικής λογοτεχνίας δημιούργησαν εθνική μουσικοθεατρική 

παράδοση (Γιάννου, 1994). 
Το Δαχτυλίδι της Μάνας είναι μουσικό δράμα σε τρεις πράξεις, από το δράμα του Γ. Καμπύση, 

σε στίχους Άγνη Ορφικού και λιμπρέτο του συνθέτη (1916-1917). Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 

στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών το 1917 υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Τα τραγούδια που 

περιέχονται στο Δαχτυλίδι της Μάνας είναι πολύ γνωστές ελληνικές δημοτικές μελωδίες και χοροί, 

που δημιουργούν στον ακροατή το αίσθημα του οικείου. Ο βαθύτερος συμβολικός τους ρόλος στο 

έργο είναι να εκπροσωπήσουν τον πραγματικό κόσμου του οικογενειακού και κοινωνικού περίγυρου, 

σε αντίθεση με τον ονειρικό, δραματικά κλειστό και αδιέξοδο κόσμο του ήρωα (Μαλιάρας, 2011) 
Κεντρικός άξονας της υπόθεσης είναι το εφτάπετρο δαχτυλίδι και ο θρύλος που το συνοδεύει. 

Το δαχτυλίδι συμβολίζει τη λαϊκή, εθνική κληρονομιά και τη δύναμη του ελληνικού πνεύματος. Οι 

επτά πέτρες του δαχτυλιδιού συμβολίζουν την επτάλοφο της Κωνσταντινούπολης και τη Μεγάλη 

Ιδέα. Ο ήρωας προσπαθεί να φτάσει τις απάτητες κορυφές, το ιδανικό και υπέρτατο, αλλά δυστυχώς 

δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αναρρίχησή του. Στην όπερα αυτή ο Καλομοίρης επεξεργάζεται 

έντονα τα κύρια ιστορικά, πολιτισμικά και ιδεολογικά του αιτήματα, τη διάσωση του ελληνικού 

πολιτισμού μέσα από την αρχική του πτώση που θα οδηγήσει στην αναγέννησή του καθώς και τη 

θυσία ενός μέρους του ιδεώδους, για να διασωθεί το υπόλοιπο και ν’ ανασυγκροτηθεί (Ψυχοπαίδη-
Φράγκου, 1990 Σιώψη, 2003).  

Στο Δαχτυλίδι της Μάνας ο Καλομοίρης χρησιμοποιεί ορισμένες μελωδίες από τη βυζαντινή 

και τη λαϊκή μας παράδοση. Οι μελωδίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση του έργου και 

αποτελούν ταυτόχρονα ένα οικείο σημείο αναγνώρισης για τον ακροατή. (Μαλιάρας, 2011 
Ψυχοπαίδη-Φράγκου, 1990). 

Η χρήση των παραδοσιακών καλάντων στο Δαχτυλίδι της Μάνας είναι μια από τις πιο γνωστές 

συνθετικές στιγμές στο έργο του Καλομοίρη. Ο συνθέτης προβαίνει σε μία σύνθεση και μείξη τριών 

μελωδιών καλάντων, εκ των οποίων οι δύο είναι σίγουρα παραδοσιακές (α & β), ενώ η τρίτη είναι 

πιθανότατα δημιούργημα του Καλομοίρη, παράγωγο της δεύτερης μελωδίας (Μαλιάρας, 2011). 
Μέσα από τις παρατηρήσεις που γίνονται όσο αφορά τη μουσικοποιητική δομή των στίχων, 

την κατανόηση του τριημιτονίου και των σημείων όπου ακούγονται ελληνικοί τρόποι, οι μαθητές 

προβληματίζονται και διατυπώνουν τις σκέψεις τους για τους λόγους που μπορεί να οδήγησαν τον 

Καλομοίρη στην επιλογή-μίμηση κατεξοχήν ήχων από την ελληνική μουσική ιστορία και παράδοση 

στα έργα του. 

3. Έθνος, εθνική ταυτότητα, εθνική σχολή στους Τσέχους κατά τον 19ο αιώνα 

3.1. Η διδακτική προσέγγιση στην Ιστορία 

Η στοχοθεσία και η μέθοδος προσέγγισης του υλικού δεν διαφέρουν από όσα περιγράφηκαν 

για την ελληνική περίπτωση. Στο φύλλο εργασίας καλύπτονται οι άξονες «Τσεχικός εθνικισμός τον 

19ο αιώνα: ιστορικό πλαίσιο», «Κατασκευάζοντας το μεσαιωνικό παρελθόν», «Το 1848: 
πανσλαβισμός και επανάσταση», «Εθνικισμός και “πολιτισμική αναγέννηση”» και «Εθνικισμός και 

θρησκεία». 
Η πρώτη Ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει βασικές πληροφορίες για τον τσεχικό εθνικισμό 

με βάση αποσπάσματα από το έργο Η Εποχή του Κεφαλαίου 1848-1875 (Hobsbawm, 1994). 
Ενδιαφέρουν τα στάδια της «εθνικής αφύπνισης», ο ρόλος του αντιγερμανισμού στη διαδικασία 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

618 

συγκρότησης του τσεχικού έθνους, η απήχηση του εθνικού μηνύματος μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, 

οι μορφές με τις οποίες εκφράστηκε ο εθνικός λόγος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). 
Αντικείμενο μελέτης των μαθητών της δεύτερης Ομάδας αποτελεί η «περιπέτεια» ενός 

χειρόγραφου. Μέσα από δευτερογενείς πηγές, τα μέλη της Ομάδας παρακολουθούν την 

«ανακάλυψη», τη δημοσίευση και, τελικά, την αποκαθήλωση ενός ψευδο-μεσαιωνικού κείμενου που 

επιχειρηματολογούσε υπέρ της πολτιστικής ανωτερότητας των Τσέχων έναντι των Γερμανών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει στα μάτια των μαθητών την καθοριστική 

σημασία του «ιστορικού» κριτήριου για τον εθνικισμό, αλλά και τη σημασία των μορφωμένων 

στρωμάτων στην πραγματοποίηση της φιλοδοξίας σχηματισμού εθνικών κρατών (Hobsbawm, 1994). 
Τα γεγονότα του 1848, της «Άνοιξης των Λαών», στην Πράγα και η σχέση τους με το εθνικό 

κίνημα συνιστούν το θέμα της Ομάδας Γ. Τα επαναστατικά ρεύματα του 1830 και του 1848 

αναλύονται στο σχολικό βιβλίο της γ΄ γυμνασίου, όπου προβάλλεται ο πολιτικός, κοινωνικός και 

εθνικός χαρακτήρας τους (Λούβη, Ξιφαράς, 2009α). Ιδιατέρως συζητείται στην ομάδα η επιλογή των 

Τσέχων εθνικιστών να απορρίψουν την πρόσκληση συμμετοχής στο φιλελεύθερο κοινοβούλιο της 

Φραγκφούρτης και να διοργανώσουν το πρώτο «πανσλαβικό» συνέδριο στην Πράγα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Δ). Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία γνωριμίας της έννοιας του «μακρο-εθνικισμού», ο οποίος αναφέρεται 

«σε τεράστια πληθυσμιακά σύνολα ή αθροίσματα εθνών, τα οποία θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο 

συγγενικά μεταξύ τους» (Λέκκας, 1996, 129). Τέλος, επισημαίνεται η στροφή του τσεχικού 

εθνικισμού στον ορισμό του έθνους με βάση ευρύτερα, πολιτισμικά χαρακτηριστικά. 
Αυτό το ζήτημα, της συμπόρευσης του εθνικού με τον πολιτισμό, λαϊκό και λόγιο, αποτελεί το 

αντικείμενο της τέταρτης Ομάδας. Η λεγόμενη «εθνική αναγέννηση» (national revival) εντάθηκε  

μετά το αποτυχημένο πείραμα του 1848 και εκδηλώθηκε στο τομείς των Γραμμάτων και των Τεχνών, 

αλλά και με την ίδρυση πολιτιστικών οργανώσεων στις πόλεις και την ύπαιθρο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). 
Τέλος, η Ομάδα Ε μελετά τη σημασία της θρησκείας για το εθνικό κίνημα σε συνδυασμό με 

την ιστορική διάσταση και την αναζήτηση στο παρελθόν «λύσεων» για το παρόν του έθνους. 

Ιδιαιτέρως για τους Τσέχους η αναδρομή στο μεσαιωνικό κίνημα των Ουσιτών τόνιζε τη 

διαφοροποίησή τους από την γερμανική καθολική κυριαρχία και άνοιγε ένα ακόμα πεδίο καταπίεσης 

του «τσεχικού» χαρακτήρα και αντίδρασής του. Τα μέλη της ομάδας μελετούν συμπληρωματικά 

απεικονίσεις των «φωτιστών των Σλάβων», Κύριλλου και Μεθόδιου, και προβληματίζονται για την 

ξαφνική δημοφιλία τέτοιων αναπαραστάσεων κατά τον 19ο αιώνα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). 
Με την συζήτηση του τσεχικού εθνικού φαινόμενου στην ολομέλεια, οι μαθητές 

ολοκληρώνουν την ιστορική αποτίμησή του και προχωρούν, την επόμενη ώρα, στην κρτική ακρόαση 

έργων των Ντβόρζακ και Σμέτανα.  

3.2. Η διδακτική προσέγγιση στη Μουσική 

Ο δέκατος όγδοος αιώνας είναι η εποχή της οικουμενικότητας, ενώ ο δέκατος ένατος, είναι ο 

αιώνας της «αντίδρασης», του ρομαντισμού και του ευρωπαϊκού εθνικισμού. Ως πολιτιστικό κίνημα, 

ο εθνικισμός βασίστηκε περισσότερο στη γλώσσα. Σε χώρες που βρίσκονται υπό την κυριαρχία 

ξένων δυνάμεων, γίνεται συστηματική χρήση της εθνικής γλώσσας σε εγχειρίδια, εφημερίδες και 

επίσημα έγγραφα, ενώ ο λαός θεωρείται θεματοφύλακας του λεγόμενου «εθνικού πνεύματος», καθώς 

το παρελθόν αναδεικνύεται σε θέμα ύψιστης σημασίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα αναζωπυρώνεται το 

ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός για τη μελέτη των δημοτικών τραγουδιών, των χορών, των θρύλων 

και των παραμυθιών σε όλη την Ευρώπη (Σιώψη, 2005). 
Οι ρομαντικοί συνθέτες εκδηλώνουν τα εθνικά τους ιδεώδη με διάφορους τρόπους. Στηρίζουν 

τη μουσική τους σε χορούς και τραγούδια του λαού τους, γράφουν δραματικά έργα βασισμένα σε 

λαϊκές παραδόσεις ή στη ζωή της υπαίθρου, συνθέτουν συμφωνικά ποιήματα και όπερες που 

εξυμνούν τους άθλους κάποιου εθνικού ήρωα, ένα ιστορικό γεγονός ή τη γραφική ομορφιά της 

πατρίδας τους (Machlis, 1996). 
Πρωτοπόρος της τσεχικής εθνικής σχολής συνθετών είναι ο Μπέντριχ Σμέτανα (1824-1884). 

Από τις οκτώ όπερές του με πατριωτικά θέματα, η Πουλημένη Μνηστή κερδίζει την παγκόσμια 
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αναγνώριση. Εξίσου σημαντικός για την εξάπλωση της φήμης του είναι ο κύκλος έξι συμφωνικών 

ποιημάτων με γενικό τίτλο Η πατρίδα μου. Τα έργα αυτά διαποτίζονται από την ομορφιά των τοπίων 

της Βοημίας, το ρυθμό των λαϊκών τραγουδιών και των χορών της, το μεγαλείο και τη 

φαντασμαγορία των θρύλων της. Περισσότερο γνωστό από όλη τη σειρά είναι το δεύτερο, Ο 
Μολδάβας, το εξαίρετο επίτευγμα του Σμέτανα στο χώρο της ορχηστρικής μουσικής (Machlis, 1996). 

O Ντβόρζακ θεωρείται ο διάδοχος του Σμέτανα. Όπως και ο Σμέτανα δεν ακολούθησε τόσο το 

γράμμα όσο το πνεύμα της εθνικής μουσικής της πατρίδας του. Όταν χρησιμοποιούσε απλούστερες 

μορφές, το εθνικό χρώμα γινόταν πιο έντονο (Headington, 1998) 
Στους μαθητές δίνεται Φύλλο Ακρόασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

που αφορούν σε χάρτη (ενεργητικής) ακρόασης του Μολδάβα, του δεύτερου έργου από τον κύκλο 

των έξι συμφωνικών ποιημάτων, που αποτελούν ύμνο στην ιστορία, τη φύση και τους θρύλους της 

Βοημίας (σημερινής Τσεχίας) και έχουν τίτλο Η πατρίδα μου. Οι μαθητές μέσα από ενεργητική 

ακρόαση ακούν τη διαδρομή του ποταμού. Στη συνέχεια ακούν και συγκρίνουν σχετιζόμενα με το 

βασικό θέμα του Μολδάβα κομμάτια, όπως τον χορό La Mantovana, του οποίου η μελωδία, επηρέασε 

ολόκληρη την Ευρώπη. 
Το δεύτερο κομμάτι αφορά τον δημοφιλή Σλαβονικό χορό αρ. 8, έργο 46 του Αντονίν 

Ντβόρζακ στην πιανιστική και στην ορχηστρική του εκδοχή. Αφορά το γρήγορο και εκρηκτικό χορό 

της Βοημίας «Furiant», ο οποίος πολύ συχνά μετατοπίζει τους ρυθμικούς τονισμούς του. Η  

πιανιστική εκδοχή είναι γραμμένη για τέσσερα χέρια. Ο χορευτικός χαρακτήρας του θέματος 

βασίζεται σε μία φράση που ακούγεται δύο φορές. Οι μαθητές στο Φύλλο Ακρόασης ακούν και τις 

δύο εκδοχές και απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν στις επαναλήψεις των 

φράσεων, στις περιγραφές του Α και Β θέματος, στη μορφολογική δομή του κομματιού.  
Στους δύο συνθέτες η στροφή στο παρελθόν, την παράδοση και τον «τσεχικό χαρακτήρα» είναι 

έντονη και θυμίζει στους μαθητές ανάλογες επιλογές του ενικού κινήματος στον τσεχικό χώρο, με 

τις οποίες ασχολήθηκαν την προηγούμενη διδακτική ώρα. 

4. Συμπεράσματα 

Προσεγγίσαμε το πρότζεκτ «Εθνικές επαναστάσεις και εθνικές μουσικές σχολές στην Ευρώπη 

του 19ου αιώνα. Μία διδακτική πρόταση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» στο Πειραματικό 

Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων μέσω των διδακτικών αντικειμένων της Ιστορίας και της Μουσικής. 

Κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, παράλληλα με την ίδρυση των εθνικών κρατών, δημιουργήθηκε η 

ανάγκη για την εθνική μουσική τους. Έτσι λοιπόν, ανάβλυσαν πολλές Εθνικές Μουσικές Σχολές 

στην Ευρώπη. Στη συγκεκριμένη πρόταση ασχοληθήκαμε με την ελληνική και την τσεχική Εθνική 

Σχολή, στο πλαίσιο της πολυδιάστατης φύσης του εθνικού. Οι Σχολές αυτές ανταποκρίνονταν στο 

αίτημα της εποχής για την αναζήτηση του «εθνικού» στο παρελθόν και την αναβίωσή του στο παρόν, 

στην ίδια λογική που κινούνταν η Ιστορία, η Λαογραφία, η πολιτική ιδεολογία, η λαϊκή αντίληψη. 
Σε ό,τι αφορά τη Μουσική, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξασκήθηκαν, επιπλέον, στην ακρόαση 

με ενεργητικό τρόπο, αλλά και ευαισθησία, έργων λόγιας δυτικής μουσική, στη διάκριση των 

δομικών κι εκφραστικών στοιχείων του έργου και την παρακολούθηση της εξέλιξής του σε όλη τη 

διάρκειά του, στην περιγραφή των προσωπικών τους αντιδράσεων και εντυπώσεων από το εκάστοτε 

έργο. Σε ό,τι αφορά την Ιστορία οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητοποίησαν την ανάγκη της 

ιδεολογίας του εθνικισμού να στραφεί στο παρελθόν, αλλά και της ικανότητάς του να αντλεί από 

αυτό επιλεκτικά και να το διαμορφώνει ανάλογα με τις ανάγκες του παρόντος και τις προσδοκίες για 

το μέλλον. 
Κυρίως, όμως, μαθητές και εκπαιδευτικοί δοκίμασαν, και ως ένα βαθμό κατάφεραν, να 

δημιουργήσουν το δικό τους διδακτικό υλικό και με τη συνεργασία τους να προσεγγίσουν κριτικά 

ένα φαινόμενο με πολλές διαστάσεις, όπως είναι ο εθνικισμός.  
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΙΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Παπαστεφανάκη Ελευθερία 
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Παν/μιο Ιωαννίνων 

 

Περίληψη  

Το κίνημα της Νέας Αγωγής, έχει προσφέρει εκείνο τον πλούτο θεωρητικών αναζητήσεων, που 

αποτελούν σήμερα κοινούς τόπους της παιδαγωγικής επιστήμης. Ειδικά το ρεύμα της Κριτικής 

Παιδαγωγικής, βρίσκεται μπορούμε να πούμε σε στενή συνάφεια ειδικά με τις τάσεις εκείνες της 

Νέας Αγωγής -όπως το ρωσικό σχολείο εργασίας-, οι οποίες ανέπτυξαν ένα προβληματισμό για το 

κοινωνικό συγκείμενο και για τους όρους εφαρμογής μιας προοδευτικής παιδαγωγικής πρότασης και 

στο υπάρχον σχολείο. Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης θα μελετήσουμε τη σύνδεση σύγχρονων 

διδακτικών προσεγγίσεων της Κριτικής Παιδαγωγικής με επιμέρους τάσεις της Νέας Αγωγής με 

στόχο να διερευνήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας διδακτικής των Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Eπιστημών. Σε αυτό το πλαίσιο θα επεκτείνουμε τον προβληματισμό μας στην υφή του 

αναλυτικού προγράμματος ως πλαίσιο ανάπτυξης της διδακτικής μεθοδολογίας και ως πεδίο 

αποτύπωσης συγκρουόμενων κοινωνικών συμφερόντων.  
 
Λέξεις κλειδιά: Νέα Αγωγή, παιδοκεντρισμός, Κριτική Παιδαγωγική, διδακτική μεθοδολογία. 

1. Εισαγωγή 

Η εισαγωγή του μαθήματος της Κοινωνιολογίας ως πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος 

αποτέλεσε οπωσδήποτε μια θετική εξέλιξη για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το βιβλίο το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα της Κοινωνιολογίας για τη Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών 

Σπουδών (Κασιμάτη κ.ά., 2006), μπορεί να τεκμηριώσει σε όποιον το διαβάσει, τη 

διεπιστημονικότητα, την εγκυρότητα και τον πλούτο των σύγχρονων βιβλιογραφικών παραπομπών, 

τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό. Σε σχέση με την απαρχαιωμένη γνώση την οποία ήταν 

αναγκασμένοι να λαμβάνουν οι μαθητές από το μάθημα των Λατινικών, η Κοινωνιολογία προσέφερε 

μια σύγχρονη επιστημονική οπτική του κόσμου μέσα στον οποίο ζούνε τα παιδιά. Με λίγα λόγια θα 

λέγαμε ότι άνοιξε ένα παράθυρο και μπήκε η σύγχρονη ζωή στο σχολείο. Αυτό το τελευταίο σημείο 

μας φέρνει στο νου το κίνημα της Νέας Αγωγής. Να ανοίξει το σχολείο στη ζωή ήταν το κεντρικό 

αίτημα του κινήματος, σε όλες τις εκφάνσεις του. Να βάλουμε στο κέντρο της διδασκαλίας τον 

μαθητή, τα ενδιαφέροντά του και τον κόσμο του. Αυτό αποτελεί, πιστεύουμε ένα κεντρικό σημείο 

προβληματισμού όσον αφορά τη διερεύνηση για μια διδακτική των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστήμων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
Οπωσδήποτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σχολείο στον καπιταλισμό επιτελεί κάποιες 

συγκεκριμένες λειτουργίες. Άδηλες λειτουργίες, οι οποίες δεν έχουν ως στόχο την ανύψωση του 

μορφωτικού επιπέδου όλων των παιδιών, αλλά την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων ή και 

των διακρίσεων τις οποίες συντηρούν μέσα από την εισροή παιδιών με άνισο πολιτιστικό κεφάλαιο 

(Bourdieu & Passeron, 1971). Το παραπάνω σημείο σημαίνει ότι η αλλαγή της γνώσης δεν θα φέρει 

φυσικά την ανατροπή των συσχετισμών δύναμης εντός των εκπαιδευτικών θεσμών μιας κοινωνίας. 

Τα όρια και οι δυνατότητες του εκπαιδευτικού, ο οποίος βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο υλικό 

μαθημάτων περιορίζονται από αυτές τις άδηλες λειτουργίες της εκπαίδευσης, καθώς επίσης 

λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό συγκείμενο, το οποίο συνεχώς εδραιώνει μια 

εργαλειακή προσέγγιση της γνώσης.  
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Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης θα μελετήσουμε τη σύνδεση σύγχρονων διδακτικών 

προσεγγίσεων της Κριτικής Παιδαγωγικής με επιμέρους τάσεις της Νέας Αγωγής με στόχο να 

διερευνήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας διδακτικής των Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών. Σε αυτό το πλαίσιο θα επεκτείνουμε τον προβληματισμό μας στην υφή του 

Αναλυτικού Προγράμματος ως πλαίσιο ανάπτυξης της διδακτικής μεθοδολογίας και ως πεδίο 

αποτύπωσης συγκρουόμενων κοινωνικών συμφερόντων (Apple, 1986).   

2. Το κίνημα της Νέας Αγωγής 

Το κίνημα της Νέας Αγωγής μπορούμε να πούμε ότι προσέφερε την κοπερνίκεια επανάσταση 

στον χώρο της παιδαγωγικής επιστήμης. Το κέντρο βάρους μετατίθεται από τον δάσκαλο και τη 

σχολική γνώση, την οποία αυτός διδάσκει, στον μαθητή και στα ενδιαφέροντά του. Με αυτό το 

αφετηριακό σημείο, οι εκπρόσωποι της Νέας Αγωγής τόνισαν την ανάγκη ανάπτυξης της εσωτερικής 

πειθαρχίας, της αυτενέργειας των μαθητών, οι οποίοι πορεύονται προς την ανακάλυψη της μάθησης 

με επίκεντρο τις εμπειρίες τους και τα ενδιαφέροντά τους (Dewey, 1980). Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

δάσκαλος αλλάζει ρόλο και μεταβάλλεται σε συντονιστή και βοηθό της δράσης των ίδιων των 

μαθητών. 
Δίπλα στα παραπάνω, το κίνημα της Νέας Αγωγής -θέλοντας και μη- ήρθε αντιμέτωπο με τα 

επίσημα αναλυτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η πλήρης εφαρμογής μιας 

μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, η οποία διακηρύσσει ότι θα εκμεταλλευτεί το κοινωνικό περιβάλλον 

του παιδιού, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, δεν μπορεί παρά να αρθρωθεί μόνο με αναφορά 

στο τοπικό επίπεδο και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού (Dewey, 1926). Η καθολικότητα του 

αναλυτικού προγράμματος, το περιεχόμενο των μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνει και η ακρίβεια 

με την οποία ορίζει το τι και το πώς της διδασκαλίας δεν μπορεί παρά να έρθει σε αντίθεση με τις 

αρχές ενός κινήματος με κέντρο το παιδί. Ειδικά την εποχή της εμφάνισής του, τις αρχές του 20ού 

αιώνα τα αναλυτικά προγράμματα επικαθορίζονται από τις συντριπτικές πραγματικότητες των 

ανεπτυγμένων κοινωνιών: τον στρατώνα, το εργοστάσιο, το αυστηρά οριοθετημένο έθνος κράτος, 

την έμφυλη ανισότητα και τον ανεπτυγμένο καταμερισμό εργασίας. Το να συνδεθεί το σχολείο με τη 

ζωή θεωρείται αντίθετο με τις διακρίσεις τις οποίες γεννούν η φυλή, η τάξη και το φύλο.  

2.1. Η προβληματική του αναλυτικού προγράμματος 

Το αναλυτικό πρόγραμμα, αν και επιδέχεται πολλούς ορισμούς, μπορούμε να το ορίσουμε ως 

το γενικό πλαίσιο για τη διάρθρωση των μαθημάτων, του περιεχομένου τους, καθώς και του τρόπου 

με τον οποίο αυτά θα διδαχτούν. Το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα 

κατασκευάζουν τον ιδανικό πολίτη κατά τις απόψεις οι οποίες είναι κυρίαρχες για αυτόν τον ιδανικό 

πολίτη. Κατ’ ουσία την εποχή της ανάδυσης του κινήματος της Νέας Αγωγής, αλλά και πολύ 

αργότερα, τα κυρίαρχα εκπαιδευτικά συστήματα και τα αναλυτικά τους προγράμματα αφορούσαν 

κυρίως τον λευκό μεσοαστό άνδρα της κυρίαρχης εθνότητας. Τα παιδιά των αγροτικών και 

εργατικών στρωμάτων, οι εθνικές μειονότητες και οι γυναίκες ήταν σε δεύτερη μοίρα ή πιο 

συγκεκριμένα ήταν αποκλεισμένοι ή είχαν ελάχιστη ως καθόλου πρόσβαση στο σχολείο. Τα 

αναλυτικά προγράμματα κατά τον σχεδιασμό τους δεν τους λάμβαναν υπόψη. Ακριβώς για τον λόγο 

ότι το κίνημα της Νέας Αγωγής ξεκινούσε από το ίδιο το παιδί, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη ενός προβληματισμού, ο οποίος αφορούσε όλους αυτούς τους οποίους το αναλυτικό 

πρόγραμμα αφήνει έξω: τα λαϊκά στρώματα, τις γυναίκες, τους μειονοτικούς πληθυσμούς. Η βασική 

αρχή του κινήματος της Νέας Αγωγής, να βάλουμε στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας το 

παιδί και τα ενδιαφέροντά του δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην ιδιαίτερη αναγνώριση των 

ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού (Dewey, 1926). 
Οι φορείς του κινήματος της Νέας Αγωγής ζήτησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την 

αποδέσμευση του σχολείου από ένα ασφυκτικό και περιοριστικό αναλυτικό πρόγραμμα. Στις 

«ακραίες» εφαρμογές του το κίνημα καταργούσε τελείως το αναλυτικό πρόγραμμα και τα 

παραδοσιακά μαθήματα, αντικαθιστώντας τα με την αρχή της ενιαίας συγκεντρωτικής διδασκαλίας, 
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τη φυσική ανάπτυξη των ενδιαφερόντων του παιδιού και των ενασχολήσεών του, προσφέροντας τη 

γνώση πάντα συνδεδεμένη με τις καθημερινές και άμεσες απολήξεις της (Freinet, 1933). 

2.2. Το ρωσικό σχολείο εργασίας 

Το ρωσικό σχολείο εργασίας αποτελεί μια ιδιαίτερη έκφανση του κινήματος της Νέας Αγωγής. 

Το πολυτεχνικό σχολείο, όπως είναι γνωστό, αποτελεί τη σοσιαλιστική εκδοχή του κινήματος της 

Νέας Αγωγής. Οι πηγές του βρίσκονται στη σκέψη του Μαρξ, Έγκελς, Λένιν (Manacorda, 1983: 49-
52), καθώς και στις αρχές του κινήματος της Νέας Αγωγής, οι οποίες είχαν διαδοθεί στην Αμερική 

και την Ευρώπη από τις αρχές του 20ου αιώνα (Fitzpatrick, 1979: 7). Κύρια διαφορά του ρωσικού 

σχολείου εργασίας, όπως αυτό εφαρμόστηκε την πρώτη περίοδο μετά την επανάσταση του 1917, 
ήταν η σύνδεση του σχολείου με την εργασία και ειδικά με τους κλάδους της κοινωνικής παραγωγής. 

Ενώ οι δυτικές εκφάνσεις της Νέας Αγωγής πριμοδοτούν την εργασία των μαθητών στο σχολείο, το 

σχολείο εργασίας στη Ρωσία σημείωσε την ανάγκη να συνδεθούν τα παιδιά και να γνωρίσουν τη ζωή 

μέσα από τον κόσμο της εργασίας, μέσα από τη συμμετοχή τους στην πραγματική εργασία της 

κοινωνίας. Παρά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε τελικά η πολυτεχνική εκπαίδευση στην ΕΣΣΔ, 

με την έντονη παρουσία του πολιτικού στοιχείου ως συστατικό της διαπαιδαγώγησης των νέων, το 

ρωσικό σχολείο εργασίας απετέλεσε μια σύλληψη η οποία έφτανε στα «άκρα» τις αρχές της Νέα 

Αγωγής όσον αφορά τη σχέση του σχολείου με την κοινωνία. Βέβαια τα «άκρα» αυτά ορίζονται μέσα 

από την οπτική του μαρξισμού-λενινισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο πολυτεχνισμός προσέφερε 

ενδιαφέροντες προβληματισμούς για τη σχέση της εκπαίδευσης με την εργασία, τη σύνδεση του 

σχολείου με την τοπική κοινωνία και τις οικονομικές δραστηριότητές της. Αξίζει να επισημάνουμε, 

ότι τη δεκαετία του 1920, όπως εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση ήταν άρρηκτα 

συνδεμένη με την αναγνώριση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και την υπέρβαση των έμφυλων 

διακρίσεων στο σχολείο.  
Ειδικά κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του, το ρωσικό σχολείο εργασίας, υπό την εποπτεία 

του Κομισαριάτου Διαφώτισης με επικεφαλής τον A. Lunacharsky, ανέπτυξε με συνέπεια ένα 

μαθητοκεντρικό πρότυπο οργάνωσης της διδασκαλίας. Τα παραδοσιακά μαθήματα καταργήθηκαν, 

η μαθητική κοινότητα απολάμβανε την αυτοδιοίκηση, εφαρμόστηκε η συνεκπαίδευση (η οποία κατά 

τη σταλινική περίοδο θα καταργηθεί), έγιναν σεβαστές οι εθνοτικές μειονότητες (Fitzpatrick, 2002). 
Επίσης μια σημαντική διαπίστωση, η οποία κατά την άποψή μας διατηρεί ακέραιη την ισχύ της και 

στις σημερινές συνθήκες είναι ο προβληματισμός για τα όρια και τις δυνατότητες εφαρμογής μιας 

παιδοκεντρικής μεθόδου διδασκαλίας στο σχολείο μέσα στις συνθήκες του καπιταλισμού. Ειδικά 

στην ελληνική περίπτωση, την προβληματική αυτή την βρίσκουμε να αναπτύσσεται στο πλαίσιο του 

Νέου Εκπαιδευτικού Ομίλου και των συζητήσεων για τη διαμόρφωση του προγράμματός του 

(Γληνός, 1929).  

3. Η συμβολή της Κριτικής Παιδαγωγικής 

Οι θεωρητικοί της αναπαραγωγής (Apple, 1986˙ Bourdieu & Passeron, 1971) θεώρησαν τα 

σχολεία ως τόπους που παράγουν και αναπαράγουν την κυρίαρχη γνώση και ιδεολογία, αλλά και ως 

θεσμούς «πολιτιστικής διατήρησης που δημιουργούν και αναδημιουργούν μορφές συνηδειτότητας 

που επιτρέπουν τη διατήρηση του κοινωνικού ελέγχου, χωρίς την αναγκαιότητα καταφυγής των 

κυρίαρχων ομάδων σε απροκάλυπτους μηχανισμούς κυριαρχίας» (Apple, 1993: 41). Οι Bourdieu & 

Passeron (1971) επισήμαναν τα πολιτικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από την επιλογή και 

διανομή εκείνων των σωμάτων γνώσης στα οποία δίνεται ύψιστη προτεραιότητα στο σχολείο. Τα 

σώματα αυτά γνώσης, νομιμοποιώντας τα συμφέροντα και τις αξίες των κυρίαρχων τάξεων, 

περιθωριοποιούν ή απαξιώνουν άλλα είδη γνώσης, ιδιαίτερα τη γνώση που είναι σημαντική για τις 

φεμινίστριες, την εργατική τάξη και τις μειονοτικές ομάδες (Giroux, 2010: 72). Έτσι, ο Freire (1977: 

69), θα κάνει λόγο για την «κουλτούρα της σιωπής», η οποία είναι αποτέλεσμα των δομικών σχέσεων 

μεταξύ των κυρίαρχων και των κυριαρχούμενων.  
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Παράλληλα, ο Freire (1974: 78), αναφερόμενος στις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις, 

θα σημειώσει ότι «όσο πιο πειθήνια τα δοχεία αφήνονται να γεμιστούν από τον δάσκαλο, τόσο 

καλύτεροι μαθητές είναι». Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν την αξία της συμμόρφωσης, καθώς οι 

παραδοσιακές και δομιστικές προσεγγίσεις (Μπασλής, 2006: 63-66) έχουν περιορισμένες 

δυνατότητες να απαντήσουν στα «γιατί» και άρα να αφήσουν παιδαγωγικά περιθώρια για κριτικά 

σκεπτόμενους μαθητές. Οι απαντήσεις δίνονται με την επίκληση της παράδοσης ή των εσωτερικών 

ιδιοτήτων της γλώσσας. Οι γλωσσικοί κανόνες έτσι δίνονται για να γίνουν δεκτοί και όχι για να 

αμφισβητηθούν. Οι παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις (οι οποίες αντλούν σε μεγάλο βαθμό από 

το Ερβαρτιανό σύστημα διδασκαλίας) απαιτούν μαθητές που δεν είναι πιθανό να υποβάλουν 

ερωτήσεις και που είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν την αυθεντία στο πρόσωπο του δασκάλου 

(Hasan, 2006: 146-152).     
Η Κριτική Παιδαγωγική ως διακριτό ρεύμα της Παιδαγωγικής ενδιαφέρεται να συνδέσει τη 

μάθηση με την κοινωνική κατασκευή της γνώσης, η οποία στηρίζει ισχυρά σχέσεις εξουσίας. 

Εισάγοντας πρακτικές της Κριτικής Παιδαγωγικής στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί είναι διατεθειμένοι 

να αμφισβητήσουν τις δικές τους πρακτικές, να προβληματιστούν κατά πόσο αυτές ευνοούν τη 

διαδικασία κατασκευής της γνώσης, αλλά και για την ίδια τη μορφή της γνώσης και το κατά πόσο 

αυτή νομιμοποιεί τον κυρίαρχο πολιτισμό. Μέσω της χειραφετητικής γνώσης (Habermas, 1981), οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλήσουν πρακτικές, δημιουργώντας ένα χώρο για την κατανόηση των 

σχέσεων δύναμης και εξουσίας, που χειραγωγούν και στρεβλώνουν τις κοινωνικές σχέσεις. Στην 

παραπάνω κατεύθυνση, οι σχολικές τάξεις ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε συλλογικές δράσεις, 

που βασίζονται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας (McLaren, 2009). 
Οι Giroux & McLaren (1989) αναγνωρίζουν τη σημασία οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να 

κατανοούν τις παιδαγωγικές πρακτικές στην τάξη ως μορφή ιδεολογικής παραγωγής, στις οποίες 

αντανακλώνται διακριτοί σχηματισμοί και σχέσεις εξουσίας-γνώσης, υπαρκτοί τόσο στα σχολεία 

όσο και στην κοινωνία. Ο Livingstone (1987) αναφερόμενος στον Freire (1974), υποστηρίζει ότι η 

πρακτική της Κριτικής Παιδαγωγικής αποτελεί μια ριζοσπαστική προοπτική, η οποία ενδιαφέρεται 

να κάνει την πολιτική πιο παιδαγωγική και την παιδαγωγική πιο πολιτική. Με αυτή την έννοια, η 

«πιο πολιτική παιδαγωγική» απαιτεί επαναπροσδιορισμό της ιστορικής μνήμης (η οποία, στην 

κριτική θεωρία, είναι η βάση για την κατανόηση των πολιτιστικών αγώνων), κριτική και 

ριζοσπαστισμό ως στοιχεία ενός πολιτικού λόγου που οφείλει να διατρέχει τις παιδαγωγικές 

διαδικασίες, φωτίζοντας την κατασκευή και την ανακατασκευή της γνώσης, τον διάλογο γύρω από 

χειραφετητικά ενδιαφέροντα και την ενεργητική μάθηση μέσα από ριζοσπαστικές πρακτικές. 

3.1. Το παράδειγμα του Κριτικού Γραμματισμού  

Στο πλαίσιο της κριτικής θεωρίας εντάσσεται η παράδοση του κριτικού γραμματισμού, ο 

οποίος αρχίζει να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1980 αποκρυσταλλώνοντας μια κοινωνική στροφή 

στη μελέτη της γλώσσας. Το παράδειγμα του κριτικού γραμματισμού δεν περιορίζεται μόνο στη 

διδασκαλία της γλώσσας, αλλά αφορά το σύνολο των μαθημάτων και ειδικά τη διδασκαλία των 

μαθημάτων που εντάσσονται στη σφαίρα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η 

περίοδος ανάπτυξης του κριτικού γραμματισμού, ο οποίος συνδέεται με την παράδοση της Κριτικής 

Παιδαγωγικής, αντανακλά ευρύτερες ιστορικές και κοινωνικές εξελίξεις. Μετά τη δεκαετία του 1960 

και του 1970, μια σειρά από αλλαγές θα λάβουν χώρα στη Δύση και θα επηρεάσουν τον τρόπο 

συγκρότησης των κοινωνιών αυτών: η εμφάνιση της «Νέας Αριστεράς», του φεμινιστικού 

κινήματος, η αλλαγή της σεξουαλικής συμπεριφοράς, το αντιπυρηνικό και αντιπολεμικό κίνημα. Όλα 

τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι σηματοδοτούν πτυχές μιας «πολιτιστικής επανάστασης» στη 

Δύση (Schildt & Siegfried, 2010).  
Οι θεωρητικές αφετηρίες της κριτικής προσέγγισης, προέρχονται κυρίαρχα από τη μαρξιστική 

κριτική παράδοση και οι βάσεις της ουσιαστικά τέθηκαν τη δεκαετία του 1960. Η κριτική επιστήμη 

της αγωγής δέχτηκε την επίδραση της κριτικής θεωρίας της σχολής της Φρανκφούρτης, του P. Freire, 

του P. Bourdieu, του L. Althusser, του M. Foucault (Young & Harrison, 2004: 112, 115). Σύμφωνα 
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με το θεωρητικό υπόβαθρο των παραπάνω στοχαστών, τα γλωσσικά φαινόμενα είναι κοινωνικά 

φαινόμενα, καθώς ο λόγος κατασκευάζει την πραγματικότητα, η οποία δημιουργεί και αναπαράγει 

σχέσεις εξουσίας. 
Στην κατεύθυνση του κριτικού αυτού παραδείγματος, η γλώσσα αντιμετωπίζεται κυρίαρχα ως 

μια κοινωνική πρακτική, γεγονός που σηματοδοτεί και την αντιμετώπιση των γλωσσικών πρακτικών 

ως κοινωνικών πρακτικών, αποτέλεσμα δηλαδή των κοινωνικών και πολιτισμικών διαδικασιών από 

τις οποίες προέκυψαν. Σύμφωνα με τον Street (2003), η έρευνα του παρελθόντος έχει θέσει σε 

αντιπαράθεση αυτό που είναι γνωστό ως αυτόνομη άποψη για τον γραμματισμό ως αποπλαισιωμένη 

δομή, με την ιδεολογική άποψη που αντιλαμβάνεται τον γραμματισμό ως μια συλλογή 

κοινωνικοπολιτισμικών δραστηριοτήτων. Από ιδεολογικής άποψης, ο γραμματισμός 

συμπεριλαμβάνει μια σειρά πρακτικών για την κατανόηση του κόσμου γύρω μας και μια σειρά 

δηλώσεων για την αξία ή την αναγκαιότητα αυτών των δραστηριοτήτων. Με το μοντέλο αυτό 

δηλαδή, επιχειρείται να κατανοηθεί ο γραμματισμός στο πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικών 

πρακτικών, στις οποίες εντάσσονται οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, η κοινωνική δομή και οι 

τοπικές ιδεολογίες (Gee, 2006b: 72). 
Η κατεύθυνση του κριτικού γραμματισμού στοχεύει στην ευαισθητοποίηση-συνειδητοποίηση 

των πολιτών στις λειτουργίες των κυρίαρχων μορφών γραμματισμού, καθώς και στην ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης απέναντί τους. Επισημαίνεται η ιδεολογική πλευρά των πρακτικών γραμματισμού 

και υποστηρίζεται ότι, όπως όλες οι χρήσεις της γλώσσας, έτσι και οι μορφές του γραμματισμού 

διαμορφώνουν αλλά και διαμορφώνονται μέσα από ιδεολογικές θέσεις συνδεδεμένες με μορφές 

κοινωνικής εξουσίας (Αρχάκης, 2005: 40). Σε αυτή την κατεύθυνση, εξετάζονται κριτικά και οι 

νόρμες και οι κανόνες της ίδιας της εκπαίδευσης, καθώς απορρίπτεται κάθε αντίληψη που 

υποστηρίζει ότι οι κοινά αποδεκτοί τρόποι σκέψης και δράσης είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση. 
Αν μια λειτουργική προσέγγιση εστιάζει στη χρήση της γλώσσας για την επίτευξη κοινωνικών 

στόχων (Ματσαγγούρας, 2007: 125-129), ο κριτικός γραμματισμός δεν αποδέχεται ως φυσικούς τους 

κυρίαρχους θεσμούς και Λόγους, αλλά τους θέτει σε αμφισβήτηση. Ο κριτικός γραμματισμός 

αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για να ανακαλύπτουμε πώς λειτουργεί κάτι, για ποιο λόγο, για ποιο 

σκοπό και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Η οπτική αυτή, βοηθάει στο μην παίρνουμε τα πράγματα 

ως δεδομένα, αλλά να ασκούμε έλεγχο επί της παραγωγής των κειμένων. Στηρίζεται δηλαδή στην 

ερμηνεία και στην αποδόμηση των κειμένων, στη συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο ένα 

κείμενο κατασκευάζει την πραγματικότητα και προδιαθέτει τον αναγνώστη θετικά έναντι των 

κοινωνικών πρακτικών και των κοσμοθεωριών που προβάλλει. Με αυτό τον τρόπο, αναπτύσσεται 

κριτική επίγνωση ως προς τους κοινωνικούς στόχους και ως προς τα συμφέροντα που υπηρετούνται 

μέσω αυτών (Baynham, 2000: 12-13).   
Σε αυτό το σημείο όμως, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η δυνατότητα του μαθητή να 

αντιληφθεί κριτικά την πραγματικότητα σχετίζεται σε κάποιο βαθμό και με το κατά πόσο έχει 

κατακτήσει γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Με αυτή την έννοια, η Hasan (2006: 174) 
σημειώνει ότι η «αόρατη» παιδαγωγική (Βernstein, 1989: 122-155) έχει νόημα μόνο για κάποιους 

μαθητές, όχι για όλους. Έχει νόημα για αυτούς, στους οποίους αυτή η φωνή είναι οικεία ως φωνή 

του δικού τους γλωσσικού περίγυρου. Έτσι, ο κριτικός γραμματισμός σωστά στηρίζει ότι το να 

διδάσκεις εκπαιδευτικά κειμενικά είδη σημαίνει ότι αναπαράγεις υπάρχουσες δομές γνώσης, αλλά 

το να αποτυγχάνεις να κατακτάς τα εκπαιδευτικά κειμενικά είδη, μπορεί να σημαίνει ότι σίγουρα 

συνεργείς στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων του κοινωνικού συστήματος και μάλιστα εις βάρος 

ακριβώς αυτών των οποίων η φωνή είναι απούσα από την εκπαίδευση και τα αναλυτικά προγράμματα 

(Hasan, 2006: 167). Αυτό, σε πολλές περιπτώσεις σημαίνει ότι η υποτίμηση του σχολικού 

γραμματισμού μπορεί να συνδεθεί και με την αποτυχία-αδυναμία να χρησιμοποιηθεί η γνώση 

απελευθερωτικά, η κριτική της διάσταση.   
Ο Freire (στο Gee, 2006a: 36-37), ο οποίος άσκησε καταλυτική επίδραση στο ρεύμα της 

Κριτικής Παιδαγωγικής, με την πεποίθηση ότι ο γραμματισμός χειραφετεί τους ανθρώπους, μόνο 

όταν τους καθιστά ενεργούς κριτές της κοινωνικής πραγματικότητας, θα δηλώσει χαρακτηριστικά 
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ότι «όταν μαθαίνουμε να διαβάζουμε και να γράφουμε, είναι σημαντικό, να μάθουμε επίσης να 

σκεφτόμαστε σωστά». Ο όρος της «κριτικής συνειδητοποίησης», που χρησιμοποίησε ο Freire, 

περιλαμβάνει την αφύπνιση των ανθρώπων ως προς τις κρυφές σημασίες, τις σιωπηλές υποθέσεις 

και τις ρητορικές παγίδες του λόγου εκείνων των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαμόρφωση του 

«κοινού νου» (ο όρος κατά τη γκραμσιανή προσέγγιση, βλ. Carnoy, 1990: 98). Έτσι, ο κριτικός 

γραμματισμός δεν αποτελεί μόνο δυνατότητα, αλλά και αναγκαιότητα αν επιθυμούμε το σχολείο να 

μη λειτουργεί αναπαραγωγικά, αλλά να δούμε τη δυνατότητα να λειτουργήσει αντισταθμιστικά. Με 

αυτή την έννοια, μεγάλη είναι και η ευθύνη του παιδαγωγού, ο οποίος δε επιφορτίζεται μόνο με την 

εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής ή τη μετάδοση γνώσεων, αλλά έχει και την υποχρέωση για 

διαμόρφωση κριτικής συνείδησης στα παιδιά. Ο Freire (1977: 27) σημειώνει ότι όλες οι 
εκπαιδευτικές πράξεις προϋποθέτουν μια θεωρητική στάση από τη μεριά του εκπαιδευτικού, η οποία 

περιλαμβάνει μια ερμηνεία του ανθρώπου και του κόσμου. Με αυτή την έννοια, νομίζουμε ότι έχει 

σημασία η τοποθέτηση της Hasan (2006: 177-178) ότι «Αξίζει πραγματικά να αγωνιστεί κανείς για 

έναν γραμματισμό που να μπορεί να στραφεί ενάντια σε αυτά τα ίδια τα συστήματα που διαιωνίζουν 

τις πρακτικές διδασκαλίας του γραμματισμού σε μια κοινωνία». 
Σε αυτή την κατεύθυνση, αντιλαμβανόμαστε ότι η προβληματική του κριτικού γραμματισμού 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με ευρύτερους κοινωνικούς προβληματισμούς, με την ανάδειξη και 

ανατροπή καταστάσεων καταπίεσης, εκμετάλλευσης και αλλοτρίωσης. Η ανάδειξη των μορφών και 

των μεθόδων καταπίεσης αποτελεί την προϋπόθεση του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, ελευθερία, 

ισότητα και χειραφέτηση σε όλες τις κατηγορίες των πολιτών που καταπιέζονται. Η εκπαίδευση 

τοποθετείται σε πολιτικο-ιδεολογικό πλαίσιο και αναλαμβάνει τον σκοπό να καταστεί ο κόσμος 

δικαιότερος και ανοικτός σε όλους, τους «άλλους» και τους «διαφορετικούς». 

4. Συμπεράσματα 

Οι  πηγές οι οποίες θα υδρεύσουν τη διερεύνηση της διδακτικής των Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών μας οδήγησαν στο κίνημα της Νέας Αγωγής και την Κριτική Παιδαγωγική. 

Οι βασικές θέσεις του κινήματος της Νέας Αγωγής αποτέλεσαν γόνιμο έδαφος ανάπτυξης του 

προβληματισμού του ρεύματος της Κριτικής Παιδαγωγικής. Ο προβληματισμός για μια διδακτική 

λοιπόν δεν μπορεί παρά να αρχίσει από το αίτημα του παιδοκεντρισμού, τα όρια εφαρμογής αυτού 

του παιδοκεντρισμού στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, τους αποκλεισμούς τους οποίους 

γεννά το σύγχρονο σχολείο και τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει ο κριτικός γραμματισμός. Με 

αλλά λόγια, διατηρώντας το πρόσημο της κριτικής διάστασης της γνώσης, ο κύκλος των μαθημάτων 

ο οποίος αντιστοιχεί στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες μπορεί να προσφέρει στους 

μαθητές τη δυνατότητα να αναστοχαστούν κριτικά τους όρους ύπαρξής τους. Παράλληλα, οι 

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες προσφέρουν αυτό το οποίο αποτέλεσε επίδικο μεταξύ των 

φιλελεύθερων ρευμάτων της Νέας Αγωγής και του πολυτεχνισμού: την κατανόηση της 

πραγματικότητας ή τη συνειδητοποίηση των όρων και των προϋποθέσεων κατανόησης του 

πραγματικού, του κοινωνικού συγκείμενου όχι ως αιώνιο και αναλλοίωτο, αλλά ως αποτέλεσμα της 

δράσης των ανθρώπων.  
Ο P. Willis (2012) στην κλασική του μελέτη Μαθαίνοντας να δουλεύεις: Πώς τα παιδιά 

εργατικής προέλευσης επιλέγουν δουλειές της εργατικής τάξης σημειώνει εύστοχα ότι ό,τι και να 

πιστεύει ο εκπαιδευτικός (ή ό,τι και αν διδάσκει) τη Δευτέρα το πρωί πρέπει να είναι στην τάξη του 

και να αντιμετωπίσει το γεγονός της διδασκαλίας. Η υπογράμμιση αυτή μας δείχνει τον πρακτικό, 

τον άμεσο χαρακτήρα των προβλημάτων της διδασκαλίας. Ο προβληματισμός για μια διδακτική των 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών έχει λοιπόν μια διπλή λειτουργία: από τη μια βοηθάει 

τους ίδιους τους μαθητές να αναστοχαστούν κριτικά την κοινωνική τους ύπαρξη και από την άλλη 

αποτελεί υποστηρικτική βάση για την κατανόηση και αξιολόγηση οποιουδήποτε Λόγου ή Λόγων 

ανορθώνονται για την εκπαίδευση. 
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Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ALICE ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
 

Πετράκη Ευαγγελία 
Ε.ΔΙ.Π.  

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που αφορά στην χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Alice 
για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε μαθητές Δημοτικού. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Ομίλου Δημιουργικότητας και 

Αριστείας Πειραματικού Δημοτικού σχολείου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το Alice, παρόλο 

που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να αξιοποιηθεί 

αποτελεσματικά από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής και σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του 

Δημοτικού. Ο εκπαιδευτικός μέσω του συγκεκριμένου περιβάλλοντος έχει τη δυνατότητα να διδάξει, 

πέρα από βασικές προγραμματιστικές δομές, όπως τη δομή ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης, 

τις οποίες οι μαθητές έχουν χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο του μαθήματος των ΤΠΕ με τη χρήση του 

Scratch, και βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, όπως την έννοια του 

αντικειμένου, της κλάσης, των ιδιοτήτων, των μεθόδων, του πολυμορφισμού κλπ. Στην παρούσα 

εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για δύο έτη σε μαθητές 

ηλικίας 9-12 ετών,  οι διδακτικοί στόχοι, οι δυσκολίες και προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης 

καθώς και τα συμπεράσματα από την αξιοποίηση του Alice σε μαθητές της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας.  
Λέξεις κλειδιά: Alice, ψηφιακός εγγραμματισμός, αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, 

Δημοτικό 

1. Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν ξεχωριστό 

διδακτικό αντικείμενο στα Αναλυτικά Προγράμματα των μαθητών του Δημοτικού σχολείου. Το 

μάθημα των ΤΠΕ διδάσκεται μία ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Στο 

πλαίσιο του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου επιχειρείται ο ψηφιακός εγγραμματισμός των 

μαθητών μέσα από τη διδασκαλία και εξοικείωσή τους με εφαρμογές λογισμικού όπως ζωγραφική, 

επεξεργαστής κειμένου, λογισμικά παρουσίασης κλπ. Παράλληλα στους μαθητές του Δημοτικού 

εκτός από τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού, πραγματοποιείται, στο πλαίσιο του 

μαθήματος των ΤΠΕ, η διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών δομών χρησιμοποιώντας, κυρίως, 

το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Μέσα στα στενά χρονικά πλαίσια του μαθήματος των 
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ΤΠΕ που καθορίζεται από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται από τους 

καθηγητές Πληροφορικής τόσο στη Δευτεροβάθμια όσο και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν προγραμματιστικές δεξιότητες, να υλοποιήσουν έργα 

ρομποτικής, να εξοικειωθούν με τεχνολογίες όπως αυτή της τρισδιάστατης εκτύπωσης, να 

χρησιμοποιήσουν εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας κ.α. 
 Οι λίγες ώρες διδασκαλίας που προβλέπονται από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για 

το διδακτικό αντικείμενο των ΤΠΕ, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, αλλά και η έλλειψη της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής που δυστυχώς 

παρατηρείται σε πολλά σχολεία αποτελούν εμπόδιο για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων. 

Πολλές φορές, η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ αποτελεί διέξοδο για την 

προμήθεια εξοπλισμού ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη διδασκαλία της 

Πληροφορικής όσο και στη διαθεματική διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων όπως τα Μαθηματικά 

(Πετράκη, Αναγνωστοπούλου, Τζακώστα, 2018). Παράλληλα η δυνατότητα δημιουργίας Ομίλων 

Αριστείας οι οποίοι λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό 

Πληροφορικής να έχει στη διάθεσή του ένα επιπλέον 2ωρο εβδομαδιαίως το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιήσει προκειμένου να διδάξει σε μικρό αριθμό μαθητών δεξιότητες και θεματικές που δεν 

μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του μαθήματος των ΤΠΕ. Επιπρόσθετα, η εμπειρία που 

αποκτήθηκε από την υλοποίηση έργων στο Δημοτικό σχολείο με χρήση τεχνολογιών, όπως το 

Arduino, που παραδοσιακά θεωρούνταν ότι απευθύνεται σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, έδειξε ότι 

η πλειοψηφία των μαθητών Δημοτικού μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις 

αυτών των έργων όταν αυτές προσαρμοστούν κατάλληλα για την ηλικία τους (Terzis, et al 2018, 
Τερζής κ.α., 2018).  

Τα παραπάνω δεδομένα και εμπειρία, αλλά, και το αδιαμφισβήτητο όφελος και τα παιδαγωγικά 

οφέλη που αποκομίζει ο μαθητής που αποκτά αλγοριθμική σκέψη και προγραμματιστικές δεξιότητες 

(Mannila L. et al 2014, Yadav A. et al) οδήγησαν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας η 

οποία εντάχθηκε στο πλαίσιο του Ομίλου Αριστείας και Δημιουργικότητας Animation. Ο Όμιλος, 

πέρα από τους βασικούς του στόχους που ήταν η εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνικές του 

animation, επικεντρώθηκε και στη διδασκαλία των βασικών αρχών του προγραμματισμού αλλά και 

στην εισαγωγή των μαθητών στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού μέσα 

από το προγραμματιστικό περιβάλλον Alice. Τόσο η διδασκαλία των βασικών αρχών του 

αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού όσο και το Alice δεν αποτελούσαν το χρονικό διάστημα 

υλοποίησης της έρευνας (2016-2018) ύλη που καλύπτεται από τη διδασκαλία του μαθήματος των 

ΤΠΕ στο Δημοτικό σχολείο. Ένας σημαντικός λόγος (πέρα από την έλλειψη χρόνου) για τον οποίο 

δεν έχουν εφαρμοστεί ευρέως παρόμοιες πρακτικές στο Δημοτικό σχολείο είναι και η αντίληψη που 

επικρατεί ότι τόσο ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (Kölling, 1999) όσο και το Alice 
αποτελούν θεματικές κατάλληλες για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. Στο πλαίσιο ομίλου Αριστείας 

και Δημιουργικότητας Animation που λειτούργησε στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία 

επιχειρήθηκαν τα προαναφερθέντα και στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε σε μαθητές της ηλικιακής ομάδας 9-12, η προτεινόμενη δομή φύλλων εργασίας, 

προτάσεις υλοποίησης παρόμοιων πρακτικών καθώς και τα συμπεράσματα του συγκεκριμένου 

εγχειρήματος.  

2. Στόχοι και λειτουργία του Ομίλου Animation 

Ο όμιλος Animation λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2014-15 και ο πρωταρχικός 

του στόχος ήταν να εισάγει τους μαθητές στην τεχνική του animation τόσο με παραδοσιακές 

μεθόδους όσο και με σύγχρονες τεχνικές. Από την αρχή οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό 

στις απαιτήσεις του ομίλου. Από τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του ομίλου επιχειρήθηκε η 

διδασκαλία των βασικών αρχών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, εγχείρημα που παρόλη 

τη δυσκολία του λόγω του προγραμματιστικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιήθηκε, είχε θετικά 
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αποτελέσματα (Petraki, 2019). Τον επόμενο χρόνο, το προγραμματιστικό περιβάλλον Alice 
χρησιμοποιήθηκε εκτενώς για τη δημιουργία έργων animation.  

Το Alice (www.alice.org) αποτελεί ένα εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον που 

επιτρέπει στους μαθητές να εξοικειωθούν με τις βασικές προγραμματιστικές δομές (ακολουθία, 

επιλογή, επανάληψη) ενώ παράλληλα διαθέτει μια μεγάλη βιβλιοθήκη αντικειμένων κατάλληλη για 

την αποτελεσματική διδασκαλία εννοιών αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμούς όπως το 

αντικείμενο, η κλάση κ.α. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του τρισδιάστατο 

κόσμο με την εναπόθεση αντικειμένων, τον καθορισμό των ιδιοτήτων τους αλλά και της 

συμπεριφοράς τους μέσα από εντολές σε μορφή πλακιδίων. Στο πλαίσιο του ομίλου οι μαθητές 

δημιούργησαν animation καθορίζοντας τα αντικείμενα και τη μορφή του εικονικού τους κόσμου, ενώ 

παράλληλα με τη συστηματική καθοδήγηση του εκπαιδευτή και τη σταδιακή και αργή διδασκαλία 

των βασικών εντολών που παρέχει το περιβάλλον καθόρισαν τη συμπεριφορά των αντικειμένων 

τους.  

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη διδασκαλία των βασικών εννοιών του 

αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού αποτελεί η προσέγγιση με την οποία οι έννοιες αυτές 

παρουσιάζονται στους μαθητές χρησιμοποιώντας παραδείγματα μέσα από τον πραγματικό κόσμο 

(Petraki, 2019). Στη συνέχεια, αφού οι έννοιες γίνουν αντιληπτές από τους μαθητές, δημιουργείται ο 

εικονικός κόσμος με τη χρήση ενός ελκυστικού για τα παιδιά λογισμικού όπως το Alice. To Alice 
δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολύπλοκων για μαθητές Δημοτικού προγραμμάτων. Για το λόγο 

αυτό ακολουθήθηκε μια απλή μεθοδολογία που είχε σκοπό να παρουσιάσει με απλό τρόπο τα 

συστατικά μέρη του λογισμικού που ήταν αναγκαία για τη δημιουργία ενός έργου με το Alice και 

σταδιακά επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες εντολές που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν προκειμένου τα 

αντικείμενα του εικονικού κόσμου να αποκτήσουν την επιθυμητή συμπεριφορά. Σε κάθε μάθημα, η 

νέα γνώση «χτίζονταν» πάνω στη γνώση που είχε ήδη αποκτηθεί. Το γεγονός ότι οι μαθητές είχαν τη 

δυνατότητα να δουν αμέσως το αποτέλεσμα των εντολών που εισήγαγαν στο πρόγραμμά τους κι έτσι 

μπορούσαν μαζί και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να αντιληφθούν την επίδραση που είχε ο 

καθορισμός των παραμέτρων κάθε εντολής, οδήγησε σε αυξημένο ενδιαφέρον από την πλευρά τους. 

Παράλληλα η όλη μαθησιακή διαδικασία θεωρήθηκε από τους μαθητές ότι αποτελεί ένα παιχνίδι 

μέσα από το οποίο δημιουργούσαν διασκεδαστικά animation.      
Συγκεκριμένα, τα βήματα της μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αξιοποίηση του Alice 

στη δημιουργία animation ήταν: 

• Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος Alice: 
o Σκηνικό: επιλογή των αντικειμένων μέσα από τις κατάλληλες κλάσεις και αλλαγή 

ιδιοτήτων ενός αντικειμένου 
o Κώδικας: συμπεριφορά του αντικειμένου (μέθοδοι και αλληλεπίδραση 

αντικειμένων) 
• Παρουσίαση απλών εντολών στο περιβάλλον Alice τις οποίες οι μαθητές υλοποιούν μαζί με 

τον εκπαιδευτικό 
o Κινήσου 
o Στρίψε  κλπ. 

• Επιλογή μιας διασκεδαστικής ιστορίας: «Ο Τρελοκαπελάς ταξιδεύει στον κόκκινο 

πλανήτη»  
• Οι μαθητές παίρνουν από τον εκπαιδευτικό ένα απλό και αναλυτικό φύλλο εργασίας στο 

οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα οδηγίες για τη δημιουργία του σκηνικού αλλά και 

των εντολών που καθορίζουν το σενάριο του animation που θα δημιουργήσουν. Στο σημείο 

αυτό σημασία έχει οι οδηγίες να είναι απλές και στοχευμένες, χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα screenshots, έτσι ώστε να μη δημιουργείται αμφιβολία στο μαθητή για τον τρόπο 
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χρήσης και γραφής τους, αλλά και να μη δημιουργηθεί σύγχιση μέσα από τις πολλές 

δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο λογισμικό.  
•  Σε κάθε βήμα του φύλλου εργασίας, το σενάριο του animation εξελίσσεται, ενώ ο μαθητής 

μπορεί να δει το αποτέλεσμα των εντολών που προσθέτει κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτό 

αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών γεγονός στο οποίο συμβάλλει και το συγκεκριμένο 

περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για μαθητές αυτής της ηλικίας.  
•  Ο μαθητής, αφού υλοποιήσει το κάθε βήμα, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μπορεί 

να εφαρμόσει μικρές προσθήκες ή τροποποιήσεις στο σενάριο, οι οποίες ενθαρρύνονται από 

τον εκπαιδευτικό.  
• Παράλληλα, μέσα από τη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα διδάξει τις 

βασικές έννοιες τόσο του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού όσο και τις βασικές 

δυνατότητες που παρέχει το περιβάλλον Alice.  
• Στο τελικό βήμα και αφού ο μαθητής έχει αποκτήσει βασική γνώση του περιβάλλοντος μέσα 

από τα βήματα που προηγήθηκαν, καλείται να ολοκληρώσει το σενάριο χρησιμοποιώντας τις 

εντολές που ήδη έχει μάθει. Όταν ο κάθε μαθητής ολοκληρώσει το animation ενθαρρύνεται 

να το παρουσιάσει στους συμμαθητές του.  
• Μαζί με τον εκπαιδευτικό στο animation ενσωματώνεται μουσική και ολοκληρώνεται το 

έργο. 
• Ο μαθητής, ως εργασία για το σπίτι, καλείται να καταγράψει ένα δικό του σενάριο για 

animation και να επικεντρωθεί: 
o Στο σκηνικό  
o Στα αντικείμενα που επιθυμεί να βρίσκονται στο animation του 
o Στη συμπεριφορά των αντικειμένων αυτών που θα καθορίσει και την εξέλιξη του 

σεναρίου (πλοκή) στο χρόνο 
• Στο επόμενο μάθημα ο μαθητής, αφού έχει κάνει την προεργασία για τη συγγραφή του 

σεναρίου του στο σπίτι, καλείται να υλοποιήσει το σενάριό του στο Alice. 

2.2. Φύλλα εργασίας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα φύλλο εργασίας που δόθηκε στους μαθητές να 

υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Ο εκπαιδευτικός, παράλληλα, εξηγεί, υλοποιεί και 

παρουσιάζει κάθε βήμα.   
 
Φύλλο Εργασίας 1: Ο Τρελοκαπελάς επισκέπτεται τον Άρη 
1. Δημιούργησε και αποθήκευσε ένα νέο έργο (project) στο Alice3: 

α. Ξεκίνησε το Alice3 
β. Διάλεξε το σκηνικό στον Άρη (Mars) 
γ. Σώσε το αρχείο στο φάκελο Animation με όνομα «Έργο1». 
δ. Βεβαιώσου ότι το όνομα του έργου εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του παραθύρου. 
 

2. Τοποθέτησε τα 3 παρακάτω αντικείμενα στη σκηνή: 
α. Κάνε κλικ στο Setup Scene 
β. Διάλεξε  την κλάση Biped Class 
γ. Βρες τον εξωγήινο (Alien) και  τον Τρελοκαπελά (MadHatter) 
δ. Με το ποντίκι σύρε και άφησε τα αντικείμενα μέσα στη σκηνή και κάνε κλικ στο OK 
ε. Από την κλάση Μεταφορές (Transport) βρες το ούφο (UFO) και τοποθέτησέ το στη σκηνή 
στ. Από την κλάση Prop βρες το Baobab tree και τοποθέτησέ το στη σκηνή 
ζ. Άλλαξε το μέγεθος (resize) στα αντικείμενα και τοποθέτησέ τα (move) στα κατάλληλα 

σημεία της σκηνής όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
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η. Αποθήκευσε το έργο σου 
 

3. Κάνε τον Τρελοκαπελά αόρατο: 
 α. διάλεξε το αντικείμενο Τρελοκαπελάς (MadHatter) 
 β. άλλαξε να ιδιότητα Opacity από 1 σε 0 για να τον εξαφανίσεις 
 

 

 
4. Κάνε κλικ στο Edit Code 
 
5. Κάνε το Ούφο (UFO) να έρθει δίπλα στον Εξωγήινο (Alien): Χρησιμοποίησε την εντολή 

moveToward (Κινήσου προς), διάλεξε τον εξωγήινο(this.alien), πληκτρολόγησε στο Custom 

Decimal Number τον αριθμό 19 ο οποίος καθορίζει την απόσταση που θα διανύσει το Ούφο, όρισε 

τη διάρκεια (duration) σε 1 και διάλεξε το animation style σε 

BEGIN_GENTLY_AND_END_ABRUPTLY για να ξεκινήσει η κίνηση ομαλά και να ολοκληρωθεί 

απότομα. 
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6.  Αύξησε  το μέγεθος του Ούφο με την εντολή resize 
 

 

 
7. Κάνε τον εξωγήινο να γυρίσει προς τα αριστερά για να κοιτάξει το Ούφο χρησιμοποιώντας 

την εντολή turn και διάλεξε την τιμή 0.25  
 

 

 
Ήρθε η ώρα να εμφανιστεί ο Τρελοκαπελάς!!! 

 
8. Μετακίνησε τον Τρελοκαπελά (MadHatter) για να βρεθεί μπροστά από το Ούφο 

χρησιμοποιώντας την εντολή moveToward (κινήσου προς), διάλεξε this.UFO (γιατί προς το Ούφο 

θέλουμε να κινηθεί) και πληκτρολόγησε την τιμή 12 (η απόσταση που θα διανύσει) 
 

 
 

Και ο Τρελοκαπελάς επιτέλους εμφανίζεται!! 
 

9. Άλλαξε  και πάλι την ιδιότητα Opacity, αυτή τη φορά όμως χρησιμοποιώντας την εντολή 

setOpacity. Η τιμή που θα δώσεις για να εμφανιστεί είναι 1. 
 

 

 
Ο Τρελοκαπελάς έχει όρεξη για κουβέντες. 

 
10. Βάλε τον Τρελοκαπελά να μιλήσει χρησιμοποιώντας την εντολή say (πες). Για να πει αυτό 

που θέλουμε εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή CustomTextString. Ταυτόχρονα 

θέλουμε να μετακινηθεί (move) ακόμα μερικά βήματα προς τα εμπρός (FORWARD) και να 

ακούγονται τα βήματά του (playAudio). Διάλεξε τον ήχο footsteps_running_hard. Για να 

εκτελεστούν όλες αυτές οι εντολές ταυτόχρονα θα πρέπει να τις βάλουμε μέσα στον έλεγχο do 

together.    
 

 

 
Ο Τρελοκαπελάς νομίζει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος στον Άρη… 
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11. Με την εντολή say ο Εξωγήινος ρωτάει τον Τρελοκαπελά «από που ξεφύτρωσες εσύ;;» 
 

 

 
12. Ο Τρελοκαπελάς τρομάζει τόοοσο πολύ… κάνει μερικά βήματα πίσω (εντολή move, 

BACKWARD, απόσταση 1), ακούγονται και πάλι τα βήματά του (εντολή playAudio) και λέει 

(εντολή say) «Παναγιά μου, ένας ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ!!!» Όλα αυτά τα κάνει ταυτόχρονα, επομένως πρέπει 
να χρησιμοποιήσουμε και πάλι τον έλεγχο do together.    

 

 
 
Συνέχισε το σενάριο χρησιμοποιώντας τις εντολές που έμαθες σήμερα και αποφάσε εσύ τι θα 

κάνει ο Τρελοκαπελάς, θα μείνει να γνωρίσει τον εξωγήινο ή θα πάρει το Ούφο και θα φύγει από τον 

Άρη; Εσύ αποφασίζεις!!!  
 

Καλή διασκέδαση! 
 

3. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Στο πλαίσιο της έρευνας που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, το προγραμματιστικό 

περιβάλλον Alice χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά για τη διδασκαλία των βασικών 

προγραμματιστικών εννοιών σε μαθητές Δημοτικού. Μέσα από το Alice ο μαθητής χρησιμοποιεί και 

διδάσκεται βασικές προγραμματιστικές δομές (δομή ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης) αλλά 

και τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού χρησιμοποιώντας ένα ελκυστικό 

περιβάλλον προγραμματισμού. Πρόκειται για μια παιγνιώδη διαδικασία στην οποία οι μαθητές 

συμμετείχαν με ενθουσιασμό και στις περισσότερες περιπτώσεις ο ενθουσιασμός υπερτερούσε των 

δυσκολιών που ενδεχομένως αντιμετώπιζαν κατά τη χρήση του Alice. Παράλληλα ο μαθητής 

καλείται να χρησιμοποιήσει τη δημιουργικότητά του για να δημιουργήσει σενάρια για animation και 

να διερευνήσει το προγραμματιστικό περιβάλλον τροποποιώντας τις παραμέτρους των εντολών που 

διδάχθηκε και πολλές φορές προσθέτοντας και νέες εντολές. Πολλοί από τους μαθητές εγκατέστησαν 

το Alice στον προσωπικό τους υπολογιστή στο σπίτι παρόλο που δεν τους ζητήθηκε να το κάνουν.  
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης απαιτείται χρόνος τόσο για την 

προετοιμασία του υλικού από τον εκπαιδευτικό όσο και για τη διδασκαλία μέσα στο εργαστήριο. Η 

δυσκολία είναι ακόμα μεγαλύτερη στην περίπτωση που ο μαθητής δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ 

κάποιο προγραμματιστικό περιβάλλον όπως π.χ. το Scratch. Συνοψίζοντας, ως αποτέλεσμα της 

παρούσας έρευνας, η αξιοποίηση του Alice προτείνεται ανεπιφύλακτα και για τους μαθητές του των 

μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού. Η έρευνα έδειξε ότι για να είναι σε θέση ο μαθητής να 

κατανοήσει τις έννοιες και να χρησιμοποιήσεις το Alice, πρέπει να έχει στη διάθεσή του οδηγίες και 

φύλλα εργασίας που αποτελούνται από σαφή και απλά βήματα. Στην αντίθετη περίπτωση ο μαθητής 

του Δημοτικού δεν θα καταφέρει να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τις βασικές δυνατότητες του 

συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος. 
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Περίληψη 

Τα ζητήματα της ενεργειακής εκπαίδευσης και της κυκλοφοριακής αγωγής αποτελούν 

σημαντικές θεματικές ευρύτερου ενεργειακού και κυκλοφοριακού γραμματισμού. Σκοπός τους είναι 

η ενδυνάμωση των απόψεων και των πρακτικών των παιδιών διαμέσου της εκπαίδευσης, της 

ενημέρωσης και της πληροφόρησης για την άρση του περιβαλλοντικού αδιεξόδου και την 

ενδυνάμωση της ατομικής κυκλοφοριακής τους συμπεριφοράς και ασφάλειας. Συνεπώς, έχουν 

σημαντική θέση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του Δημοτικού Σχολείου, ενώ 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για ένα αειφόρο μέλλον. Η εκπαίδευση για την αειφόρο 

ανάπτυξη απαιτεί εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για τη διαμόρφωση ενός κριτικά 

σκεπτόμενου πολίτη. Για τους λόγους αυτούς υλοποιήθηκε πρόγραμμα διεπιστημονικής προσέγγισης 

(project) σε 44 μαθητές/τριες Γ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου, σε χρονική διάρκεια τριών μηνών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν, ότι η εκπαίδευση με εφαρμογή βιωματικής μεθόδου και συνδυασμό με 
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στοχευμένες παρεμβάσεις και παιγνιώδεις προσεγγίσεις, επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα 

γραμματισμού, ευαισθητοποίησης, διαμόρφωσης απόψεων και ενίσχυσης των γνώσεων σε ζητήματα 

ασφαλούς κυκλοφορίας και υπεύθυνης ενεργειακής συμπεριφοράς. 

Λέξεις κλειδιά: Ενεργειακός γραμματισμός, κυκλοφοριακή αγωγή, εκπαίδευση, 

πληροφόρηση 

1. Εισαγωγή 

Το ζήτημα της ενέργειας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανθρωπογενή σύγχρονα 

περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ οι εκφάνσεις του και τα αποτελέσματα από τον κύκλο της ενέργειας 

διατρέχουν συνολικά όλη την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της σύγχρονης 

εποχής (Stylos et al., 2017). Η ενέργεια, λοιπόν, συνιστά μέρος σύγχρονης αναγκαιότητας και 

«κοινωνικό αγαθό», χωρίς το οποίο κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα ή διεργασία υφίσταται υστέρηση 

(Akitsu et al., 2017). Βέβαια, ο κύκλος χρήσης της επιφέρει σοβαρά οικολογικά προβλήματα (Farhar, 

1996), όταν δεν υλοποιείται με όρους ορθολογικής χρήσης, εξοικονόμησης ή μη χρήσης της. Είναι 

συνυφασμένη με τη σύγχρονη έννοια της ανάπτυξης, η οποία, με το υπάρχον μοντέλο, προκαλεί 

υστέρηση στους βιολογικούς παράγοντες και στις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υγιή διαβίωση όλων των έμβιων όντων.  
Οι ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει ο άνθρωπος στο γήινο οικοσύστημα δημιουργούν ποικίλα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα, τα οποία δεσπόζουν στη σύγχρονη πραγματικότητα: 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, εξάντληση ορυκτών καυσίμων, ρύπανση φυσικών 

παραγόντων και οικοσυστημάτων κ.ά (Singh & Singh, 2017).  
Αποτελούν ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ο ρόλος της 

εκπαίδευσης, εκτός από την παροχή γνώσεων, είναι η διαμόρφωση ενός πολίτη κριτικά σκεπτόμενου 

και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου, ο οποίος θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για το δικό του 

αύριο, τηρώντας υψηλό φιλοπεριβαλλοντικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο (DeWaters & Powers, 2011, 
2012· DeWaters et al., 2012). Ενός πολίτη, ο οποίος κατανοεί την αλληλεπίδραση του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αποκτά γνώσεις, διαμορφώνει αξίες, στάσεις, αντιλήψεις, πρακτικές, 

ικανότητες και τις μετασχηματίζει σε ένα αποδοτικό προσωπικό στυλ, το οποίο (πρέπει να) συνάδει 

με τους στόχους της αειφορίας. Η σημερινή ενεργειακή του εκπαίδευση αποτελεί τη βάση της 

μελλοντικής του ενήλικης ενεργειακής συμπεριφοράς. Έτσι, η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να 

διαπνέει όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ενεργειακού του 

γραμματισμού (Cotton et al., 2015). 
Ένας ακόμη σημαντικός τομέας ανάπτυξης, σημαντικός και στο ΠΣ, ο οποίος έχει άμεσες και 

έμμεσες επιπτώσεις στην προσωπική ζωή, στην υγεία και στο περιβάλλον, είναι αυτός των μέσων 

συγκοινωνίας. Κι αυτός αποτελεί μέρος των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων 

ανθρωπογενούς φύσης, ενώ είναι άμεσα συνυφασμένος με την υγεία και την ασφάλεια, την ενέργεια, 

την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την εξάντληση των φυσικών πόρων.  
Η τεχνολογική ανάπτυξη επέφερε σημαντικές εξελίξεις στα μέσα μεταφοράς σε ξηρά, θάλασσα 

και αέρα. Αυτά συνδέονται άμεσα με την οικονομία, την ανάπτυξη, το εμπόριο και τη βιομηχανία, 

την εξυπηρέτηση και την αναψυχή σε προσωπικό επίπεδο στον σύγχρονο άνθρωπο. Οι επιπτώσεις 

από τη χρήση τους, όμως, είναι πολυποίκιλες και, εκτός από αυτές οι οποίες αφορούν στο 

περιβάλλον, συνδέονται άμεσα με το κυκλοφοριακό ζήτημα που μαστίζει τις σύγχρονες πόλεις και 

την αύξηση των αυτοκινητικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, με ολέθριες συνέπειες στην υγεία 

του ανθρώπου κ.ά. Συνεπώς, ή περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί σημαντικό ζήτημα για όλες τις 

ανθρώπινες κοινωνίες της (Vlek & Steg, 2007). 
Αναλογιζόμενοι την πλειάδα ζητημάτων και προβλημάτων που υπάρχουν, θα μπορούσε 

κάποιος να ισχυριστεί, πως για την άρση αυτών είναι απαραίτητη η μετάβαση στην αντίθετη 

κατεύθυνση. Κάτι τέτοιο, βέβαια, αποτελεί ακραία οπισθοδρομική τοποθέτηση, καθώς η σύγχρονη 

κοινωνία έχει δομήσει ένα μοντέλο ανάπτυξης με τις προαναφερόμενες εκφάνσεις, ως βάση. Το 
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πρόβλημα έγκειται στον βαθμό κατάχρησης και υπερκατανάλωσης των τεχνολογικών ανακαλύψεων, 

των μέσων και των πηγών ενέργειας. 
Απαιτείται, λοιπόν, ένα εκπαιδευτικό μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο προάγει, πέρα από τον 

γνωστικό παράγοντα, μια ολοκληρωμένη φιλοπεριβαλλοντική και ορθολογική ενεργειακή 

συμπεριφορά, στην οποία ο μαθητής θα αναγνωρίζει τα ζητήματα και τα προβλήματα, που ο ίδιος ο 

άνθρωπος δημιουργεί και θα καθίσταται ευαισθητοποιημένος, με στόχο την άρση τους (DeWaters & 

Powers, 2011).  
Η δυναμική της εκπαίδευσης είναι δεδομένη και αναμφισβήτητη. Ο σκοπός της ύπαρξής της 

είναι η εγγραφή του κόσμου των μεγάλων στο αδιαμόρφωτο του σημερινού παιδιού. Όμως το 

συνολικό κοινωνικό πλαίσιο, εκτός του εκπαιδευτικού, συνδιαμορφώνει πολλές φορές και μάλιστα 

με ισχυρότερη δυναμική, την τελική διαμόρφωση και ευαισθητοποίηση του μαθητή/τριας. Εάν λ.χ. 

τα εξωδιδακτικά περιβάλλοντα ασκούν ισχυρή αρνητική επίδραση και τα μηνύματα που εκπέμπουν  

είναι έντονα ανταγωνιστικά, τότε το διδακτικό υπόβαθρο υφίσταται οπισθοδρόμηση ή μη επιτυχή 

ολοκλήρωση (Djordjevic & Cotton, 2011· Winter & Cotton, 2012). Για τον λόγο αυτό απαιτούνται 

καλά σχεδιασμένα και άρτια υλοποιημένα project.  
Στην Ελλάδα συμβαίνουν πολλά τροχαία ατυχήματα, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό οφείλονται 

στην κακή οδική μας συμπεριφορά. Ειδικότερα, παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, παρουσιάζουν πολλές 

από τις ιδιαιτερότητες της προηγούμενης ηλικιακής ομάδας (προσχολικής και νηπιακής). Αποτελούν 

ομάδα υψηλού κινδύνου και συνήθως, πληρώνουν πολύ βαριά το τίμημα είτε λόγω της έλλειψης 

ασφάλειας, εξαρτώμενης από τους μεγάλους είτε της ίδιας της δικής τους συμπεριφοράς, καθώς ο 

παιδικός ενθουσιασμός και αυθορμητισμός υπερσκελίζουν τη λογική και το αίσθημα της 

αυτοσυντήρησης. Βρίσκονται συνεχώς εκτεθειμένα σε κινδύνους κυκλοφορίας, καθώς 

μετακινούνται είτε ως πεζοί είτε με μέσα μεταφοράς. 
Στην παρούσα διδακτική προσέγγιση, ο ενεργειακός γραμματισμός των μαθητών/τριών είναι 

άμεσα συνυφασμένος με την καλλιέργεια κυκλοφοριακής συνείδησης στο πεδίο της ανθρωπογενούς 

φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και της ατομικής προστασίας, μέσα από ένα πλέγμα πολλαπλών 

συσχετίσεων, με κοινό παρανομαστή την υγεία, την κυκλοφοριακή συνείδηση, και την ενεργειακή 

εκπαίδευση των παιδιών.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Κριτήρια επιλογής του θέματος και μεθοδολογική προσέγγιση 

Τα θέματα της κυκλοφοριακής αγωγής και της ενέργειας αποτελούν οριζόντιο στόχο του ΠΣ 

στο Δημοτικό Σχολείο. Αποτελούν καίρια εκπαιδευτικά ζητήματα γραμματισμού μαθητών/τριών και 

υφίστανται είτε διαμέσου του μαθήματος της φυσικής για την ενέργεια (Εγκύκλιος Φ.20/139453/Δ1, 

2018) είτε με την υλοποίηση προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, με βάση την εγκύκλιο (Φ.25 

/EA/ 174355/Δ1, 7-11-2019) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκτός αυτού, η 

ελλειμματική γνώση των παιδιών επάνω στα ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής και εξοικονόμησης, 

ορθολογικής χρήσης ή μη χρήσης της ενέργειας, η σύμπλεξή τους, η αλληλεπίδρασή τους στην 

πράξη, το θέμα της ατομικής και συλλογικής ασφάλειας αναφορικά με την ορθή κυκλοφοριακή 

συμπεριφορά, αποτελούν τους σημαντικότερους λόγους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

διεπιστημονικού και διαθεματικού σχεδίου εργασίας. Ακόμη, είναι ευκολότερο στα παιδιά να 

διαπιστώνουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα ζητήματα, ειδικότερα 

αυτά τα οποία αφορούν στο κυκλοφοριακό ζήτημα, ενώ είναι λιγότερο αντιληπτά τα ζητήματα της 

κατασπατάλησης ενεργειακών πόρων και τα αποτελεσμάτα από τη χρήσης της ενέργειας. Ως εκ 

τούτου γενικός στόχος είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση, η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση, η 

αύξηση της προσωπικής ευθύνης και ασφάλειας των μαθητών/τριών, η καλλιέργεια θετικών στάσεων 

και απόψεων και η υλοποίηση αυτών στην καθημερινότητα των παιδιών, η καλλιέργεια της ενεργούς 

πολιτειότητάς τους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.  
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Βασική, ακόμη, προϋπόθεση του προγράμματος υπήρξε η σύμπλεξη και εξακτίνωση των 

ζητημάτων μέσω των γνωστικών αντικειμένων του ΠΣ. Αυτά ήταν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής 

και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Θρησκευτικά 

και η Ιστορία, η Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή), Ευέλικτη Ζώνη και τα 

Αγγλικά. Ως βασική θεωρητική διδακτική προσέγγιση επιλέχτηκε η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

(Ματσαγγούρας, 2000) και ως ερευνητικό σχέδιο εργασίας η μέθοδος project (Frey, 2005). Το σχέδιο 

εργασίας αποτέλεσε μη γνωστικοποιημένο πλαίσιο διδασκαλίας, στοχεύοντας, με τον παιγνιώδη 

χαρακτήρα του, στη μεγιστοποίηση της αυθόρμητης συμμετοχής και διάθεσης των παιδιών και σε 

μια προσπάθεια - κατά μία έννοια - αποσχολειοποίησης των σχολικών διδακτικών αντικειμένων. 

2.2. Στόχοι του προγράμματος 

2.2.1.Να γνωρίσουν (γνωστικοί στόχοι): 

• Τις βασικές αρχές της κυκλοφοριακής αγωγής, τους ενεργειακούς πόρους και τις κατηγορίες 

αυτών γενικότερα και αυτούς που απαιτούνται στις μεταφορές. 
• Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τη χρησιμότητά του στην καθημερινή ζωή, τη 

σηματοδότηση των δρόμων, τα είδη σημάτων, τις κατηγορίες πινακίδων, τη λειτουργία και 

χρήση φωτεινών σηματοδοτών. 
• Τους βασικούς κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας. 
• Τα είδη των μεταφορικών μέσων ανά τον χρόνο (παλαιότερα και σήμερα) και το «κόστος» 

της απαιτούμενης ενέργειας στις μεταφορές και συγκοινωνίες. 
• Τις επιπτώσεις από την κατάχρηση ενέργειας και μεταφορικών μέσων. 
• Την ορθή ενεργειακή και κυκλοφοριακή συμπεριφορά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

του πεζού, του ποδηλάτη, του επιβάτη και του οδηγού και τις πιθανές συνέπειες από την 

παραβίαση των βασικών κανόνων του ΚΟΚ. 
• Τους τρόπους πρόληψης και προστασίας τους σε υποτιθέμενες επικίνδυνες καταστάσεις 

(διασταυρώσεις, φωτεινοί σηματοδότες, παιδί στο αμάξι, χρήση κράνους κ.ά.). 
• Τον ρόλο της τροχαίας και του σχολικού τροχονόμου για τη γενικότερη ασφάλεια όλων. 
• Την αλληλεπίδραση και τη συμπλοκή των προβλημάτων / ζητημάτων του ενεργειακού και 

κυκλοφοριακού ζητήματος. 

2.2.2. Ψυχοκινητικοί και συναισθηματικοί  

• Ενεργοποίηση των αισθήσεων με την έρευνα και την παρατήρηση. 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, εναλλακτικά σενάρια και 

θεατρικό παιχνίδι. 
• Απόκτηση κυκλοφοριακής συνείδησης και θετικής στάσης σε θέματα ασφαλούς οδικής 

συμπεριφοράς, υπευθυνότητας και ενεργειακής συνείδησης. 
• Ευαισθητοποίηση, αυτενέργεια, ενεργό συμμετοχή στη μείωση ατυχημάτων και στην 

περιστολή της ενέργειας. 
• Ικανοποίηση και χαρά από την ατομική τους ενασχόληση και συμβολή στα ζητήματα.  

2.2.3. Κοινωνικοί  

• Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, αποδοχής και ομαδικότητας. 
• Ενίσχυση της πολιτειότητας και της ικανότητας εφαρμογής στην πράξη γνωστικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων.  
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2.3. Γνωστικά αντικείμενα του ΠΣ που εμπλέκονται στο πρόγραμμα 

Γλώσσα: Καλλιέργεια γραπτής έκφρασης με ποικίλα κείμενα παραγωγής γραπτού λόγου, 

ταξινόμησης, κώδικα οδικής συμπεριφοράς και ασκήσεις γραμματικής, κρυπτόλεξο, σταυρόλεξο, 

κείμενα συμπερασματικών κρίσεων και προτάσεων βελτίωσης της ασφάλειας πεζών και οδηγών.  
Καλλιέργεια προφορικού λόγου και εμπλουτισμός λεξιλογίου με παρουσιάσεις, αναφορές και 

ανάπτυξη επιχειρηματολογίας θέσεων και υπεράσπισης αυτών-αιτιολόγησης. 
Μαθηματικά: Μετρήσεις, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων διερχόμενων οχημάτων και 

επιβατών από τον κεντρικό δρόμο μπροστά από το σχολείο. Συσχέτιση των καυσίμων που 

καταναλώνονται από τα οχήματα αναλογικά με τους επιβάτες που μεταφέρουν και παραλληλισμός 

αυτού με τα μέσα μαζικής μεταφορά. Συμπερασματικά προτείνεται η χρήση μέσων μαζικής 

μεταφοράς ή ποδηλάτου για τις καθημερινές αστικές και ημιαστικές χρήσεις. 
Θρησκευτικά: Αναφορά στον προστάτη των οδηγών Άγιο Χριστόφορο (249-251 μΧ). 
Μελέτη Περιβάλλοντος και Ιστορία: Ενασχόληση με τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς 

στη στεριά, θάλασσα και αέρα, παλαιότερα και σήμερα και αναφορές και καταγραφή πώς αυτά 

κάλυπταν τότε και πώς και ποια από τα σημερινά καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των σύγχρονων 

ανθρώπων. Ενασχόληση με τους τύπους των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε αυτά και τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Παρουσίαση των πληροφοριών τους στην τάξη.  
Πινακίδες, φωτεινοί σηματοδότες και ΚΟΚ: Πληροφόρηση και μάθηση για την κατακόρυφη 

σήμανση (πινακίδες), την οριζόντια σήμανση (διαγραμμίσεις), τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου 

(τριγωνικές κίτρινες με κόκκινο πλαίσιο), τις ρυθμιστικές (κυκλικού συνήθως σχήματος), τις 

πληροφοριακές, τους φωτεινούς σηματοδότες (Σταμάτης-Γρηγόρης). 
Σύνταξη κανόνων ως πεζοί, ως ποδηλάτες, ως επιβάτες και μελλοντικοί οδηγοί. 
Ευέλικτη Ζώνη: Επίσκεψη εκπροσώπου της τροχαίας (τροχονόμος) στη σχολική μονάδα. 

Ομιλία, ενημέρωση και παρουσίαση από αυτόν εικόνων και βίντεο σχετικών με την οδική ασφάλεια 

και την ορθή συμπεριφορά, καθώς και αντίστοιχης ταινίας κινούμενων σχεδίων. Συνέντευξη στον 

τροχονόμο με προπαρασκευασμένα δελτία ερωτήσεων από τις ομάδες κυκλοφοριακής αγωγής. 

Παρουσίαση σημάτων κυκλοφορίας από τους μαθητές/τιες στον εκπρόσωπο της τροχαίας. 

Παρακολούθηση βιωματικών δραστηριοτήτων των μαθητών/τριών στον αύλειο χώρο του σχολείου 

από τον τροχονόμο. Τα παιδιά υλοποίησαν υποθετικά βιωματικά σενάρια με πρωταγωνιστές τα ίδια, 

χρησιμοποιώντας τις πινακίδες κυκλοφορίας που κατασκεύασαν. Έπαιξαν παιχνίδια παντομίμας 

(ανακαλύπτω – μαντεύω τα σήματα τροχαίας) μέσα στην τάξη. 
Συσχέτιση των πινακίδων κυκλοφορίας με τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιότητες 

αυτών σύμφωνα με την ύλη της τάξης. 
Εικαστικά: Κατασκευή κολάζ και αφίσας. Εικαστική απόδοση του οχήματος του μέλλοντος. 

Κατασκευή σημάτων τροχαίας σε ξύλινες πινακίδες και αντίστοιχος χρωματισμός τους με την 

επόπτευση της συναδέλφου των εικαστικών σε όλα τα στάδια. 
Μουσική και Θεατρική Αγωγή: Αναζήτηση τραγουδιών που αναφέρονται σε μέσα 

συγκοινωνίας, στις φυσικές πηγές ενέργειας και απόδοσή τους μουσικά. Δημιουργία ποιημάτων, 

απόπειρα μουσικής επένδυσής τους και υπόδυση ρόλων. 
ΤΠΕ: Χρήση λογισμικών για την κυκλοφοριακή αγωγή, διερεύνηση αντίστοιχου υλικού. 
Αγγλικά: Ενασχόληση και απόδοση στην αγγλική γλώσσα όρους για τα μέσα μεταφοράς και 

τις πηγές ενέργειας. Συμπλήρωση απλοποιημένων κρυπτόλεξων με γράμματα ή και λέξεις που 

έλειπαν, σταυρόλεξα και φωτοτυπίες, στις οποίες, με βάση τις εικόνες, έγραψαν τις λέξεις στα 

αγγλικά, ενώ απέδωσαν χρωματικά τις εργασίες τους. 

2.4. Στάδια εξέλιξης του προγράμματος  

Χωρισμός των παιδιών των τμημάτων σε ομάδες με τη βοήθεια κοινωνιογράμματος τάξης. 

Υλοποιήθηκε δελτίο Πρόσκλησης Συμμαθητών/τριών σε Πάρτι και από την ανάλυση και συσχέτιση 

των επιλογών των παιδιών, συστάθηκαν ομάδες με κοινά και διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιλογές των παιδιών μεταξύ τους, το γνωστικό υπόβαθρο και τις 
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υπάρχουσες δεξιότητες μάθησης τους. Ονοματοδοσία ομάδων με επιλογή από τα παιδιά ανάμεσα σε 

δοσμένες λέξεις. 
Παρουσίαση πηγών και μορφών ενέργειας, χρήσης τους στην κοινωνική και προσωπική ζωή 

των παιδιών και σε τομείς της καθημερινότητάς τους. Η παρουσίαση περιελάμβανε εικόνες και 

φωτογραφίες, βίντεο από το youtube και power point με πηγές και μορφές ενέργειας και τις βασικές 

τους ιδιότητες. Αποσαφήνιση αυτών σε δύο βασικές κατηγορίες αναφορικά με την εξαντλησιμότητα 

και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον: στις συμβατικές μορφές και στις ΑΠΕ. 
Αναφορά και έρευνα στα μέσα μεταφοράς από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα (παράλληλα 

με την ύλη του σχολικού εγχειριδίου). Ταξινόμηση αυτών σε κατηγορίες : 
• ξηράς, θάλασσας και αέρα,  
• μηχανοκίνητα ή μη,  
• αρχαία μέσα μεταφοράς και σύγχρονα,  
• φιλοπεριβαλλοντικά (οικολογικά) μέσα μεταφοράς και μη (ρυπογόνα) και προτάσεις για τα 

μέσα μεταφοράς του μέλλοντος. 
Σύμπλεξη των ζητημάτων μέσων μεταφοράς και ενεργειακών πηγών με ολιστική μέθοδο, ώστε 

να γίνει αντιληπτό το πολύ-επίδεδο της διάδρασης που συνδέει τους δύο τομείς σε όλο το φάσμα της 

μεταξύ τους σχέσης, από την παραγωγή πρωτογενούς υλικού (πρώτης ύλης) για την κατασκευή των 

οχημάτων μέχρι την τελική τους διάθεση και χρήση από τον καταναλωτή. Ακόμη, συσχέτιση στο 

επίπεδο του άμεσου και προσωπικού ενδιαφέροντος των παιδιών, τη χρήση των μέσων μεταφοράς 

από τον τελικό καταναλωτή σε σχέση με τα απαιτούμενα ποσά ενέργειας (καύσιμα) που είναι 

αναγκαία κατά τη χρήση τους, τα είδη των καυσίμων και τις ποσότητές τους, την αναγκαία 

ορθολογική ή μη ορθολογική τους χρήση και τα αποτελέσματα του εκάστοτε συνδυασμού. 

Διασυνδέεται το κυκλοφοριακό και το ενεργειακό ζήτημα, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 

συνυφασμένα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες κοινωνίες. 
Άντληση πληροφοριών από το προσωπικό πεδίο των παιδιών στην καθημερινή τους ζωή. 

Καταγραφή των οχημάτων που έχει η κάθε οικογένεια και κατάταξή τους σε κατηγορίες. Άντληση 

πληροφοριών από τα παιδιά και από τους γονείς τους για το είδος των καυσίμων και για την 

κατανάλωση των οχημάτων τους σε λίτρα καυσίμου. Αποσαφήνιση των οικολογικών οχημάτων 

μεταφοράς (λ.χ. ποδήλατα), τα οφέλη που προκύπτουν στην υγεία, στην οικονομία και στο 

περιβάλλον. Θεωρητική προσέγγιση για το τι πρέπει να προσέχουν οι ποδηλάτες. 
Συλλογή στοιχείων και φωτογραφιών από περιοδικά, εφημερίδες, έντυπα, βιβλία και 

κατασκευή κολάζ με ταξινομήσεις, ως προς τις κατηγορίες οχημάτων, την επικινδυνότητα και τη 

φιλοπεριβαλλοντική λειτουργία (λιγότερο ρυπογόνα και ενεργοβόρα). 
Κατασκευή πινακίδων και σημάτων κυκλοφορίας στην τάξη υπό μορφή εργαστηρίου από 

ομάδες παιδιών, ονοματοδοσία των σημάτων μετά από συσχέτιση με τη σήμανση του ΚΟΚ, 

αποσαφήνιση του τι σημαίνει το κάθε σήμα, ταξινόμηση σε κατηγορίες των σημάτων κυκλοφορίας, 

παρουσίασή τους στους/στις συμμαθητές/τριες και αναφορά στη σημασία τους από τις ομάδες 

δημιουργίας. Υιοθέτηση σεναρίων, αποσαφήνιση ρόλων και ανάληψη αυτών, υπόδυση ρόλων σε 

υποτιθέμενες καταστάσεις και σενάρια εφαρμογής στην πράξη (τι έπρεπε ή πρέπει). Τα παιδιά 

παίζουν στη συνέχεια με επιτραπέζια παιχνίδια στην τάξη σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή. 
Θεωρητική προσέγγιση των κανόνων κυκλοφορίας με ευρεία αναφορά στις προσωπικές 

εμπειρίες της καθημερινότητας των παιδιών και εστίαση στις σωστές κυκλοφοριακά συμπεριφορές. 

Ακόμη, αναφορά παραδειγμάτων μη ορθής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς και σύνδεσή τους με 

ποικιλία δυσμενών αποτελεσμάτων (υλικές ζημιές, κόστος, ενεργειακή σπατάλη, καυσαέρια, 

τραυματισμοί, αναπηρίες, θάνατος κ.ά.). 
Βιωματική προσέγγιση στον αύλειο χώρο του σχολείου με χωρισμό, αρχικά, των παιδιών σε 

ομάδες και ονοματοδοσία αυτών με εναλλαγή. Διαγράμμιση πατώματος και δημιουργία επιτροπών 

ελέγχου συμπεριφοράς ποδηλάτη αναφορικά με την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και 

σημάνσεων. Επόπτευση από τροχονόμο/εξωτερικό συνεργάτη της δράσης με αποτίμηση, μετά το 

πέρας της όλης δραστηριότητας, στοχεύοντας στην επικαιροποίηση λαθών ή την ανάδειξη της 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

641 

επιτυχίας του προγράμματος δράσης στην αυλή. Κατόπιν, ομιλία εκπροσώπου της τροχαίας στη 

σχολική μονάδα και παρουσίαση βασικών ζητημάτων κυκλοφοριακής και οδικής ασφάλειας και 

κυκλοφοριακής ευνομίας, υπό την έννοια της καθημερινότητας και του νομικού πλαισίου. Ακολουθεί 

συνέντευξη των παιδιών στον τροχονόμο με ερωτήσεις και απορίες. Η υλοποίηση αυτού του βήματος 

προϋποθέτει την διάθεση ολόκληρης της ημέρας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων (ημέρα 

υπέρ της κυκλοφοριακής αγωγής). 
Προβολή ταινίας Cars για λόγους διασκέδασης και παιγνιώδους εξοικείωσης. 
Εκπαιδευτική έρευνα. Καταγραφή της διέλευσης οχημάτων σε δεδομένη χρονική στιγμή και 

διάρκεια σε κεντρικό δρόμο επί του σχολείου, ταξινόμηση των οχημάτων σε κατηγορίες, καταγραφή 

αριθμού επιβατών επί των οχημάτων, σύνδεση της μετακίνησης με την επικινδυνότητα του δρόμου, 

χαρακτηρισμός του δρόμου ως δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας και υψηλής επικινδυνότητας και 

σύνδεση της κίνησης των οχημάτων με τις επιπτώσεις ενεργειακής σπατάλης, κόστους, καύσης για 

το περιβάλλον, κυκλοφοριακής πυκνότητας κ.ά. Προτάσεις αντιμετώπισης της επικινδυνότητας του 

δρόμου και μείωσης του φόρτου κυκλοφορίας. Προτάσεις μείωσης του κόστους της ενέργειας 

(περιβαλλοντικό και οικονομικό). Σύνδεση των δύο αξόνων. 
Συσχέτιση του φορτίου των οχημάτων του δρόμου με την οικονομική και περιβαλλοντική 

συνιστώσα. Άντληση πληροφοριών αναφορικά με τον κίνδυνο και την ασφάλεια για τους πολίτες και 

τους ίδιους τους μαθητές και σύνδεση της κίνησης οχημάτων με το ενεργειακό ζήτημα και την 

κατανάλωση καυσίμων, το νέφος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Αναφορά στη σήμανση των δρόμων, στους φωτεινούς σηματοδότες και στον ΚΟΚ. 

Τοποθετήσεις/αναφορές των παιδιών και εκμετάλλευση των βιωμάτων τους με συζήτηση, η οποία 

είχε ως στόχο την αποσαφήνιση παρανοήσεων και δυσλειτουργιών στην καθημερινή τους ζωή. 
Πραγματοποίηση κοντινών διαδρομών στον περιμετρικό χώρο του σχολείου για επισήμανση 

λαθών και τυχόν επικινδυνότητας. Σύνδεση της περιήγησης με την σωματική δραστηριότητα και τα 

οφέλη που προκύπτουν από αυτήν και την απεξάρτηση από τα ενεργοβόρα οχήματα.  
Προσέγγιση με παιχνίδια και τραγούδια με θέματα τα οχήματα και την οδική ασφάλεια. 

Εικαστική έκφραση των παιδιών στα περισσότερα στάδια του προγράμματος με χειροτεχνίες, 

ζωγραφική, κολάζ, μουσική, υπόδυση ρόλων (ποδηλάτη, πεζού, τροχονόμου κ.ά.). 

2.5. Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση εμπεριείχε διεργασίες αυτοαξιολόγης, με στόχο την ανατροφοδότηση των 

παιδιών σε μια ανοιχτή διαδικασία με παρουσιάσεις, διαλόγους και ντιμπέιτ (επιχειρηματολογία), 

δραματοποιήσεις μεταξύ τους, ενώ ταυτόχρονα υφίστατο τελική εξωτερική αξιολόγηση του 

προγράμματος από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έλεγχε τα στάδια και το βαθμό επιτυχίας τους. Ως 

επίλογος του τρίμηνου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός του ασφαλώς 

κυκλοφορώ και ενέργεια εξοικονομώ, ως ένα σλόγκαν επινοημένο από τα ίδια τα παιδιά. 
Μελετώντας τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος, παρατηρώντας και 

αναλύοντας τα δελτία επιτυχίας των σταδίων, τα οποία τηρούνταν σε κάθε βήμα του, 

συνυπολογίζοντας τον βαθμό της εκάστοτε δραστηριότητας και τον βαθμό ικανοποίησης των 

παιδιών, αποτιμάται ότι ενίσχυσε τον ενεργειακό και κυκλοφοριακό γραμματισμό των παιδιών και 

μεμονωμένα και συνδυαστικά ως προς τα πεδία αυτά. Οι αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος 

κατάφεραν να υποκειμενοποιηθούν από τους μαθητές/τριες,  ώστε να είναι έτοιμοι/ες να αναλάβουν 

ατομική ευθύνη για τα ζητήματα της κυκλοφοριακής τους συμπεριφοράς και της ενεργειακής τους 

λιτότητας, υπό την έννοια της ορθολογικής χρήσης, της εξοικονόμησης, της περιστολής ή μη χρήσης 

καυσίμων κατά τις μεταφορές τους στην καθημερινή τους ζωή. Αντιλήφθηκαν ακόμη, πως τα 

ζητήματα αυτά αφορούν όλη την ανθρωπότητα, κατανοώντας πως το σκέψου γενικά, δράσε ειδικά 

ως προς τα ζητήματα αυτά είναι συνυφασμένο με το σκέψου οικουμενικά, δράσε τοπικά. 
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3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Δια μέσω των σταδίων του προγράμματος και της διάρθρωσή τους, συνδυαστικά με τους 
τιθέμενους στόχους και τη μέθοδο βιωματικής προσέγγισης των ζητημάτων της ενεργειακής 

εκπαίδευσης και της κυκλοφοριακής αγωγής, επιτεύχθηκε σημαντικό παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό 

κέρδος με την ολοκλήρωση που προγράμματος (Liarakou et al., 2009). Σε αυτό συντέλεσε σημαντικά 

η παιγνιώδης προσέγγιση των ζητημάτων. Επιτεύχθηκε εμπλουτισμός γνώσεων, διαμόρφωση των 

απόψεων και των αντιλήψεων των παιδιών στα ζητήματα της εξοικονόμησης, της ορθολογικής 

χρήσης της ενέργειας και της ορθής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, εκπαίδευσης και αγωγής. Τα 

παιδιά  απέκτησαν υπεύθυνη στάση και αντιλήφθηκαν το βαθμό της ατομικής τους ευθύνης στα 

ζητήματα αυτά. Ο συνδυασμός μεθόδων, προσεγγίσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων κρατά 

αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, συντελεί σημαντικά στην επιτυχή υλοποίηση αντίστοιχων 

προγραμμάτων, ενισχύει τη γνωστική και τη συναισθηματική διάσταση και το βαθμό υιοθέτησης 

συνετής και υπεύθυνης ενεργειακής συμπεριφοράς και ορθής κυκλοφοριακής συνείδησης. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής των αρχών της 

διερευνητικής μάθησης και της μάθησης μέσω τέχνης στο μάθημα των Φυσικών Ε΄ τάξης Δημοτικού 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος MOV-UP. Τα μαθήματα Φυσικών, εκτός από τις 

βασικές συνθήκες της διερευνητικής μάθησης περιλάμβαναν δραστηριότητες τέχνης μέσα από τις 

οποίες τα παιδιά προσπαθούσαν να αναπαραστήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν με το συνδυασμό 

πολλαπλών σημειωτικών τρόπων και νοημάτων (κινητικών, ηχητικών, απτικών, οπτικών, 

γλωσσικών, κ.ά.). Η Ανάλυση Περιεχομένου και η Θεματική Ανάλυση που έγινε στα δεδομένα 
αλληλεπιδράσεων και στις εργασίες των παιδιών έδειξαν πώς η διερευνητική μάθηση που 

εμπλουτίζεται από τις δραστηριότητες τέχνης υποστήριξαν α) την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα, β) την ανάπτυξη βιώσιμων κινήτρων για μάθηση και δημιουργικότητα καθώς και γ) την 

ανάπτυξη δημοκρατικών αξιών μέσω της συνεργασίας και της ένταξης όλων των παιδιών στις 

μαθησιακές διαδικασίες.  
 
Λέξεις κλειδιά: Διερευνητική μάθηση, μάθηση μέσω τέχνης, Φυσικές Επιστήμες, MOV-UP . 

1. Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα με τίτλο Early Childhood Education – Building Sustainable Motivation and 
Value Paradigm for Life (MOV-UP) χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 

Erasmus+ και διήρκεσε τρία χρόνια (2016-2019).  Ο γενικός στόχος του προγράμματος ήταν να 

δημιουργήσει ένα επιμορφωτικό πακέτο οδηγιών και δραστηριοτήτων που θα βοηθούσε τους 

εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν τα κίνητρα των παιδιών 

για μάθηση. Αποσκοπούσε επίσης στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν 

δραστηριότητες που θα προωθούσαν την ανάπτυξη δημοκρατικών αξιών όπως η αποδοχή, η ένταξη, 

η ισότητα, η δικαιοσύνη και άλλες (MOV-UP, n.d.).  

2. Οι αρχές της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο MOV-UP 

Η ομάδα μας επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη μιας διδακτικής μεθοδολογίας που θα  προέτρεπε  

τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μαθησιακές καταστάσεις που θα προωθούσαν τα μαθησιακά 

κίνητρα και θα επέτρεπαν σε όλα τα παιδιά να συμμετάσχουν αξιοποιώντας το μάξιμουμ των 

δυνατοτήτων τους και χωρίς να αποθαρρύνονται από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην 

καθημερινή τους πραγματικότητα. Βασικό μας μέλημα ήταν να δημιουργήσουμε  μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική διδασκαλίας και μάθησης που θα αύξανε τα επίπεδα συμμετοχής στις τάξεις και θα 

επέτρεπε την καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών μέσα από δραστηριότητες ανοιχτού τύπου 

(Colburn, 2000; National Research Council, 2012). Θέλαμε επίσης να ενθαρρύνουμε την ανεξάρτητη 

εργασία των παιδιών και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους (Bertucci, Conte, Johnson, & 
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Johnson, 2010; Slavin, 1990). Επιπρόσθετα, προσπαθήσαμε να ωθήσουμε τα παιδιά να δείξουν τι 

κατανόησαν, τι έμαθαν και τι ιδέες ανέπτυξαν μέσα από ποικίλους συμβολικούς-σημειωτικούς 

τρόπους, που θα επέτρεπαν σε κάθε παιδί να βρει και να αναπτύξει τον δικό του τρόπο επικοινωνίας 

και ανάδειξης των γνώσεων και των τρόπων σκέψης του (NGSS Lead States, 2013; Opfermann, 
Schmeck, & Fischer, 2017; Wickman, 2008). 

Ερευνητές και εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν πλέον την ανάγκη να ενθαρρύνουν τις 

δημιουργικές εξερευνήσεις των παιδιών και την ανάγκη να βοηθήσουν τα παιδιά να 

συνειδητοποιήσουν τις κοινωνικές διαστάσεις της γνώσης (Yoon & Onchwari, 2006). Οι μαθησιακές 

μεθοδολογίες επηρεάστηκαν επίσης από τη συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις 

και ερμηνείες της πραγματικότητας και ότι ο τρόπος που κατανοούμε τα φαινόμενα μπορεί να 

αλλάξει υπό το φως των νέων ανακαλύψεων (NGSS Lead States, 2013). Η κονστρουκτιβιστική 

αντίληψη της μάθησης υιοθετήθηκε ευρέως (Harlen, Macro, Reed, & Schilling, 2003) και τα παιδιά 

ενθαρρύνονται τώρα να κάνουν πρακτικές εξερευνήσεις και νοητικές δραστηριότητες συνεργατικά 

(Clough, 2002; Iman & Iman, 2015). 
Υπό το φως των παραπάνω εξελίξεων, το MOV-UP υιοθέτησε μια σειρά αρχών τις οποίες 

προώθησε για εφαρμογή. Αυτές ήταν  οι  εξής: 

• Η μάθηση είναι μια κοινωνική δραστηριότητα, γι΄ αυτό και τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες 

για να εκτελέσουν μια δραστηριότητα, να κάνουν παρατηρήσεις, να συζητήσουν τα 

αποτελέσματα και να βγάλουν συμπεράσματα. 
• Η προώθηση της αυτόνομης μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επομένως, ενθαρρύνουμε 

τα παιδιά να αναζητήσουν μόνα  τους τα υλικά που χρειάζονται για τα πειράματα ή να τα 

φέρουν από το σπίτι. 
• Η εμπειρία είναι καθοριστικής σημασίας, έτσι τα παιδιά να εκτελούν μια ποικιλία πειραμάτων 

ή παρατηρήσεων και να πραγματοποιούν καταγραφές με πολλούς τρόπους (σημειώσεις, 

ηχογραφήσεις, σχέδια κ.λπ.). 
• Η γνώση και η κατανόηση θεωρούνται ότι λαμβάνουν χώρα σε  συμβολικό επίπεδο. Για να 

ενισχύσουμε και να υποστηρίξουμε την αφηρημένη σκέψη, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να 

χρησιμοποιούν όλα τα είδη συμβολικής σκέψης και έκφρασης: π.χ. γλώσσα, σχέδιο, 

ζωγραφική, τέχνη πολυμέσων, μουσική, δραματοποίηση κ.λπ. Έτσι, κάθε θεματική ενότητα 

καταλήγει σε μια πολυτροπική παρουσίαση του τι έχουν μάθει τα παιδιά ή τι θεωρούν 

σημαντικό για να το μοιραστούν με άλλους. 

3. Έρευνα-δράση για την υποστήριξη της εκπαιδευτικού στη διδασκαλία των Φυσικών 

Η διδασκαλία των Φυσικών μέσω της τέχνης και η εφαρμογή των αρχών της συνεργατικής 

μάθησης ήταν μια πρόκληση για τη δασκάλα της τάξης που αποφάσισε να συμμετάσχει στο έργο 

MOV-UP. Αυτό μας οδήγησε να δημιουργήσουμε μια ομάδα υποστήριξης στο MOV-UP που 

διατηρούσε τακτική επαφή με την εκπαιδευτικό και έλυνε απορίες κατά τη διαδικασία ανάπτυξης 

των δραστηριοτήτων. Η συχνή αυτή επαφή μετατράπηκε σε έρευνα-δράση. Η εκπαιδευτικός 

συνεργάζονταν με την ομάδα υποστήριξης  για α) τον προγραμματισμό και προετοιμασία των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος, β) την εύρεση των καταλληλότερων εκπαιδευτικών πόρων, γ) 

τον αναστοχασμό πάνω στην εφαρμογή στην τάξη για τον εντοπισμό των καλών πρακτικών, των 

δυνατοτήτων και αδυναμιών, δ) την αποτίμηση των αποτελεσμάτων μάθησης, ε) τον καθορισμό 

σημείων βελτίωσης καθώς και για το στ) ξεκίνημα  της συλλογής δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση. 
Σε αυτήν τη μελέτη περίπτωσης θα επικεντρωθούμε στις εργασίες Φυσικών της Πέμπτης  

τάξης, ηοποία χρησιμοποίησε τις αρχές και τις οδηγίες του προγράμματος  MOV-UP για να σχεδιάσει 

και να διδάξει τρεις ενότητες από το μάθημα των Φυσικών.Συγκεκριμένα, επιλέξαμε τις ενότητες 

που αναφέρονται στη Θερμότητα, τον Ηλεκτρισμό και το Φως. Για τη μελέτη συλλέχθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν πέντε κύριες κατηγορίες δεδομένων: Εγγραφές στο  ημερολόγιο του 

εκπαιδευτικού, ο γραπτός σχεδιασμός των μαθημάτων του εκπαιδευτικού, βιβλία εργασίας των 
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παιδιών και άλλα δείγματα εργασίας (κατασκευές, αφίσες, κ.ά.), καταγραφές ή/και φωτογραφίες των 

αλληλεπιδράσεων των παιδιών.  

3.1 Ανάλυση δεδομένων 

Οι κατηγορίες των δεδομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω αναλύθηκαν στη συνέχεια με 

πολλούς τρόπους. Το ημερολόγιο του εκπαιδευτικού υποβλήθηκε σε θεματική ανάλυση. Από τα 

αποτελέσματα απομονώσαμε επεισόδια στα οποία η δασκάλα της τάξης δυσκολία να εφαρμόσει κάτι, 

εξέφρασε ανησυχία για το πόσο επιτυχής θα ήταν η εφαρμογή, ενθουσιασμός, έκπληξη και άλλα 

συναισθήματα για τα αποτελέσματα. Η εργασία των παιδιών υποβλήθηκε σε Ανάλυση Περιεχομένου 

και Θεματική Ανάλυση μέσω ανοιχτής, αξονικής και επιλεκτικής κωδικοποίησης (Strauss & Corbin, 

1998) και αναζητήθηκαν στοιχεία τα οποία υποδείκνυαν την επιτυχή μάθηση και κατανόηση των 

βασικών εννοιών και φαινομένων που επεξεργάστηκαν τα παιδιά στα μαθήματα. Οι εργασίες των 

παιδιών, οι καταγραφές των αλληλεπιδράσεων και οι φωτογραφίες αναλύθηκαν και ομαδοποιήθηκαν 

ως προς το βαθμό στον οποίο τα παιδιά χρησιμοποίησαν μια ποικιλία σημειωτικών τρόπων νοήματος 

για να εκφράσουν τις ιδέες και την κατανόησή τους (κινητικούς, οπτικούς, απτικούς, ηχητικούς, 

γλωσσικούς) (βλ. επίσης το New London Group, 2000). Μετά την κωδικοποίηση πραγματοποιήσαμε 

επίσης μια διαδικασία τριγωνισμού (Denzin & Lincoln, 2005) στην οποία συγκρίναμε δεδομένα που 

προέρχονται από διαφορετικές κατηγορίες. 

3.2 Αποτελέσματα 

Ακολουθώντας τους τρεις τύπους ανοικτής, αξονικής και επιλεκτικής κωδικοποίησης 

σχηματίστηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες ενδείξεων: 

α. Ενδείξεις καλής κατανόησης των φαινομένων και των φυσικών νόμων που μελέτησαν οι 

μαθητές 

Τα παιδικά έργα τέχνης, τα γραπτά κείμενα και τα φύλλα εργασίας, έδειξαν ότι τα παιδιά 

ανέπτυξαν πολύ καλή γνώση και κατανόηση των τριών θεματικών ενοτήτων που μελέτησαν στο 

πλαίσιο του MOV-UP. Η δασκάλα της τάξης κατέγραψε επίσης ένα άλλο εκπληκτικό αποτέλεσμα 

στο ημερολόγιό της: Στο τέλος του έτους τα παιδιά μπορούσαν να μιλήσουν με ενθουσιασμό μόνο 

για αυτές τις τρεις θεματικές ενότητες (θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια και φως). Δεν φαινόταν 

ενθουσιασμένα ούτε κατάφεραν να θυμηθούν γνώσεις ή αγαπημένες στιγμές από τις άλλες ενότητες 

που μελέτησαν στο μάθημα της Φυσικής νωρίτερα μέσα στο έτος (π.χ. ύλη, ενέργεια ή το πεπτικό 
σύστημα). Τα παιδιά φαινόταν να θυμούνται πολύ περισσότερα από τις τρεις θεματικές ενότητες, τις 

οποίες μελέτησαν χρησιμοποιώντας τις αρχές του MOV-UP. 

β. Ενδείξεις  για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 

Οι Φυσικές Επιστήμες έχουν ήδη συνδεθεί με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 

(Ampartzaki & Kalogiannakis, 2016; Sgouros & Stavrou, 2019; Stavrou, Michailidi, & Sgouros, 
2018). Σε αυτήν τη μελέτη περίπτωσης βρήκαμε στοιχεία που αναδείκνυαν τη θέση ότι τα παιδιά 

καλλιέργησαν και τις τρεις ομάδες δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (μάθηση, γραμματισμοί και 

δεξιότητες ζωής). Στα δεδομένα υπήρχαν πολλές ενδείξεις ότι, μέσω των δραστηριοτήτων, τα παιδιά 

ανέπτυξαν δεξιότητες και γνώσεις που ανήκουν σε ποικίλα είδη γραμματισμών, 

συμπεριλαμβανομένων μερικών βασικών ειδών όπως τον γλωσσικό, το μαθηματικό, τον 

επιστημονικό και τον ψηφιακό γραμματισμό. Πρώτα απ' όλα, τα παιδιά άσκησαν και ανέπτυξαν 

δεξιότητες και γνώσεις στην ανάγνωση και τη γραφή. Οι ηχογραφήσεις αποτυπώνουν τις 

αλληλεπιδράσεις των παιδιών στις οποίες προσπαθούν, μέσω ομαδικής συζήτησης να διαβάσουν 

οδηγίες, ή να διατυπώσουν και να γράψουν τα συμπεράσματά τους και σ’ αυτό, όλες οι ομάδες 

φάνηκαν  να εργάζονται σκληρά. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που φανερώνουν ν ότι οι ομάδες 

συνέκριναν τις απαντήσεις τους και προσπαθούσαν να τις βελτιώσουν, όπως επίσης ότι  
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υπεισέρχονταν σε διαδικασίες σύγκρισης των απαντήσεών τους με τις αρχικές ερωτήσεις, έτσι ώστε 

να συνειδητοποιήσουν τι έμαθαν και πώς. Επιπλέον, οι μαθητές πραγματοποίησαν ανάλυση σχετικά 

με την ετυμολογία και τη γλωσσική σημασία των λέξεων, με τις οποίες εμπλούτισαν και επέκτειναν 

το λεξιλόγιό τους. 
Όσον αφορά τον επιστημονικό γραμματισμό τα δεδομένα αποκαλύπτουν συνεπή χρήση και 

καλή κατανόηση εννοιών όπως «πείραμα, παρατήρηση, υποθέσεις, επαλήθευση, απόρριψη, θεωρία, 

έλεγχος, συμπέρασμα, γενίκευση» κ.λπ. Τα παιδιά φαίνεται επίσης να καταλαβαίνουν έννοιες όπως 

«θερμοκρασία, θερμότητα, μόρια, σωματίδια, ηλεκτρόνια, πρωτόνια, ρεύμα, κύκλωμα» κ.λπ. 

Επιπλέον, γίνεται επεξεργασία μαθηματικών εννοιών όταν τα παιδιά πραγματοποιούν μετρήσεις της 

θερμοκρασίας και συζητούν για αριθμούς πάνω και κάτω από το μηδέν. Στις μαθηματικές έννοιες 

εντάσσεται και η επεξεργασία χωρικών εννοιών, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την περίπτωση 

στην οποία τα παιδιά προσπάθησαν να σχεδιάσουν αντικείμενα με τις σκιές τους. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα τα παιδιά έπρεπε να λύσουν προβλήματα σχετικά με την προοπτική και τον 

προσανατολισμό στις σκιές. Ο χώρος και οι μετρήσεις απασχόλησαν ξανά τους μαθητές όταν 

συζήτησαν το φαινόμενο της διαστολής που προκαλείται από την αύξηση της θερμοκρασίας και 

συνειδητοποίησαν ότι τα αντικείμενα διαστέλλονται ή συστέλλονται ανάλογα.  
Τα έργα τέχνης που εκπόνησαν τα παιδιά περιλάμβαναν μια ποικιλία κειμενικών ειδών: για 

παράδειγμα, έγραψαν ιστορίες και ποίηση για τη θερμοκρασία ή, για το φως. Έγραψαν τις οδηγίες 

σε επιτραπέζιο παιχνίδι που εφηύραν αλλά και τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους. Δημιούργησαν 

επίσης νοητικούς χάρτες, λεζάντες και τίτλους για πίνακες, γραφικά και σχέδια. Προετοίμασαν 

ομιλίες για τις παρουσιάσεις τους σε ένα ευρύτερο κοινό, αφίσες, προσκλήσεις και  βεβαιώσεις 

συμμετοχής για να συμπληρώσουν αυτές τις παρουσιάσεις. Τέλος, οι μαθητές ανέπτυξαν περαιτέρω 

και τον ψηφιακό γραμματισμό καθώς παρακολούθησαν προσομοιώσεις κυκλωμάτων και  έπαιξαν 

παιχνίδια με σκιές στα οποία χρησιμοποίησαν ιδιαίτερο τεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. προβολείς, 

black light, ηχητική εγκατάσταση, προβολέα κ.ά.). Χρησιμοποίησαν επίσης εργαλεία από το χώρο 

της πληροφορικής για να δημιουργήσουν ένα ερωτηματολόγιο για τις οικογένειές τους και στη 

συνέχεια για να συλλέξουν, να αναλύσουν και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα. Δημιούργησαν 

γραφήματα για να παρουσιάσουν περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (χρησιμοποιώντας Word και 

Excel και με τη συνδρομή της καθηγήτριας της Πληροφορικής). Σ’ όλα τα παραπάνω παραδείγματα, 
οι μαθητές ενήργησαν ως μετασχηματιστές γνώσεων, νοημάτων και μηνυμάτων (Hill, 2004). 

γ. Ενδείξεις για επιδέξια χρήση πολλαπλών σημειωτικών τρόπων έκφρασης που περιλάμβαναν 

χωρικά, οπτικά, απτικά, κινητικά και γλωσσικά νοήματα 

Η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων, καθώς και οι δεξιότητες 

επικοινωνίας θεωρούνται ζωτικές ικανότητες στις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, ενθαρρύναμε τους μαθητές να αναπτύξουν δημιουργικούς, εναλλακτικούς και έξυπνους 

τρόπους για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και του πειραματισμού τους στους 

άλλους, ή τη γνώση που κατέκτησαν. Ως απάντηση, οι μαθητές δημιούργησαν τα ακόλουθα 

παραδείγματα έργων τέχνης: 

• Μια εγκατάσταση που συνδύαζε  σκιές, φως και αντανάκλαση. 
• Καλλιτεχνικά σχέδια και αφίσες (π.χ. ζωγραφιές που απεικονίζουν αντικείμενα με τις σκιές 

τους, αφίσες που παρουσιάζουν τη ζωή πριν και μετά την εφεύρεση της ηλεκτρικής ενέργειας, 

επιτραπέζια παιχνίδια επιστημονικών γνώσεων κ.λπ.). 
• Σταυρόλεξα, στα οποία οι λέξεις τέθηκαν καλλιτεχνικά σε οριζόντιες και κατακόρυφες 

συνδέσεις και διασταυρώσεις, και οι ερωτήσεις δημιουργήθηκαν επιδέξια για να κάνουν τα 

σταυρόλεξα πιο δύσκολα. 
• Τρισδιάστατους νοητικούς χάρτες με την τεχνική κολάζ, που συνδυάζουν σχέδια με μικρά 

αντικείμενα όπως ηλεκτρόδια, μπαταρίες, κομμάτια αλουμινίου, ξύλο, σίδερο, ύφασμα κ.λπ. 
• Ένα παραμύθι για τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. 
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• Επτά τραγούδια για τη θερμοκρασία και τη θερμότητα. 
• Ένα χορό για τη θερμοκρασία, τη διαστολή και τη συστολή. 
• Δύο ποιήματα για το φως. 
• Θέατρο με σκιές  εμπλουτισμένο με δημοφιλή μουσική. 
• Μαύρο θέατρο που απεικόνιζε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα (παρουσίαζε τη ροή ηλεκτρονίων με 

αντικείμενα φθορισμού). 

δ. Ενδείξεις ότι τα μαθησιακά κίνητρα των παιδιών παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις 

δραστηριότητες αυτών των θεματικών ενοτήτων. 

Το ημερολόγιο της δασκάλας, οι φωτογραφίες και οι ηχογραφήσεις καταγράφουν ένα πολύ 

ζωντανό περιβάλλον στην τάξη κατά τη διάρκεια των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά 

ακούγονται να συζητούν έντονα για το τι πρέπει να κάνουν, τι πρόκειται να συμβεί, να δοκιμάζουν 

διαφορετικές λύσεις και να ανταλλάζουν υλικό και συμβουλές μεταξύ ομάδων. Μπορούν να 

ακουστούν να εκφράζουν την απογοήτευσή τους, όταν τα πράγματα πάνε στραβά και τον 

ενθουσιασμό και τη χαρά τους όταν τα πειράματα είναι επιτυχή. Μπορούμε να ακούσουμε και να 

δούμε τα παιδιά να γελούν, να ανταλλάσσουν χαμόγελα, να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται, να 

χειροκροτούν και να πανηγυρίζουν για τις ομάδες τους. 

ε. Ενδείξεις για την ανάπτυξη δημοκρατικών αξιών όπως η ισότητα, η συμμετοχή, η αποδοχή, 

η ανοχή, η ένταξη κ.λπ. 

Οι καταχωρήσεις στο ημερολόγιο της δασκάλας της τάξης αποκαλύπτουν ότι ο συνεργατικός 

τρόπος εργασίας δεν ήταν κάτι απλό, εύκολο και ευνόητο για τους μαθητές στην αρχή. Με τον χρόνο, 

τη συζήτηση, τον αναστοχασμό και την κατανομή εργασιών, τα παιδιά έγιναν πιο ικανά να εργαστούν 

για χάρη της ομάδας, να περιμένουν τη σειρά τους, να ακούν τη φωνή και τη γνώμη του άλλου και 

να συζητήσουν. Σταδιακά όλοι οι μαθητές έγιναν ικανοί σε αυτό. Έπρεπε επίσης να μάθουν έναν νέο 

τύπο πειθαρχίας και πίστης στην ομάδα. Έτσι, ένα σύστημα προσθαφαίρεσης πόντων 

χρησιμοποιήθηκε στην αρχή για να υποστηρίξει τα παιδιά στην προσπάθειά τους να καταλάβουν πως 

πρέπει να λειτουργούν διαφορετικά. Μέσω αυτής της στρατηγικής, τα μέλη της ομάδας έμαθαν να 

είναι υπεύθυνα μεταξύ τους και να μοιράζονται την ευθύνη για μια καλά οργανωμένη και 

πειθαρχημένη εργασία. Η τάξη περιλάμβανε μαθητές με μία ποικιλία χαρακτηριστικών οι οποίοι 

εργάστηκαν ως ίσοι στις ομάδες. Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση της αλληλεπίδρασης των παιδιών 

αυτών με τους συμμαθητές τους. Υπήρχαν πολλές ενδείξεις ότι η τάξη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 

και να λύσει προβλήματα συνεργασίας αρμονικά και ανέπτυξε ανοχή, ενσυναίσθηση και αποδοχή 

στη διαφορά ως ομάδα. 

4. Συμπεράσματα 

Συνολικά, η εφαρμογή των αρχών MOV-UP στη διδασκαλία της Φυσικής μεταμόρφωσε τη 

διδασκαλία και τη μάθηση στην τάξη αυτής της δασκάλας η οποία εξηγεί πως  τα παιδιά μετέφεραν 

τις δεξιότητες που έμαθαν και σε άλλα  μαθήματα. Έτσι  τα ίδια τα παιδιά ζήτησαν να εργαστούν σε 

ομάδες στα μαθηματικά και πρότειναν μόνα τους κάθε ομάδα να δημιουργεί μαθηματικά 

προβλήματα για την άλλη ομάδα. Εργάστηκαν επίσης συνεργατικά στη Γλώσσα και συχνά κανόνιζαν 

να προετοιμάσουν εργασίες  σε ώρες εκτός σχολείου πηγαίνοντας  το ένα στο σπίτι του άλλου. Η 

αναζήτηση πληροφοριών για την απάντηση ερωτήσεων κριτικής σκέψης ήταν ένας αγαπημένος 

τύπος δραστηριότητας και τα παιδιά πρότειναν πολλές φορές τη συνεργατική συγγραφή ιστοριών για 

κάποιο θέμα. 

4.1 Τέχνη και μάθηση στο μάθημα των Φυσικών   

Ο σημερινός επιστημονικός κόσμος απαιτεί τη χρήση πολλαπλών εννοιών και τη χρήση 

πολλαπλών κωδίκων επικοινωνίας (National Research Council, 2012). Η έκρηξη της τεχνολογίας 
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απαιτεί οι άνθρωποι να είναι έτοιμοι να αναπτύξουν νέες δεξιότητες χειρισμού και κατανόησης μέσω 

της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, της αυτόνομης μελέτης του πειραματισμού και της εξερεύνησης. 

Σε αυτό το επίπεδο, η συμβολική σκέψη είναι ζωτικής σημασίας. Η τέχνη συμπεριλαμβάνει κυρίως 

τη χρήση συμβόλων για την αναπαράσταση πληροφοριών και ιδεών (Morrell, 2011). Η μάθηση σε 

καλλιτεχνικό επίπεδο, μπορεί να είναι επωφελής για την αφηρημένη σκέψη και βοηθά τον ανθρώπινο 

εγκέφαλο να αναπτύξει συνδέσεις μεταξύ στοιχείων με νέους και ασυνήθιστους τρόπους. Δεν 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα παιδιά θυμήθηκαν ευκολότερα πληροφορίες που σχετίζονται με 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες παρά πληροφορίες που απλώς διάβασαν, αποστήθισαν και γενικά 

έμαθαν από ένα βιβλίο. Η εκπαιδευτική έρευνα επιβεβαιώνει αυτήν την ευεργετική διάσταση της 
τέχνης και είναι ο κύριος λόγος που η ομάδα των γνωστικών αντικειμένων του λεγόμενου STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) τελικά εξελίχθηκε σε STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Art, Mathematics), θέτοντας την τέχνη (Art) στα βασικά γνωστικά 

αντικείμενα για μια εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος (Pomeroy, 

2012). Για αυτούς ακριβώς τους λόγους το MOV-UP έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις αρχές που 

περιγράφονται παραπάνω και ιδιαίτερα στην έκφραση μέσω πολλαπλών σημειωτικών τρόπων. 

4.2 Τέχνη και συνεργατική εργασία για την ανάπτυξη βιώσιμων κινήτρων για μάθηση και 

Εκπαίδευση Αξιών 

Η συμμετοχή στα προαναφερθέντα μαθήματα ήταν ενθουσιώδης και χωρίς αποκλεισμούς. Τα 

παιδιά δημιούργησαν ομάδες μεικτής ικανότητας και μεικτής εθνικότητας και υποστήριξαν όσους 

χρειάζονταν βοήθεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συνεργατικής εργασίας. Οι φιλίες 

ενισχύθηκαν και οι μαθητές ξέχασαν τις διαφορές τους, αποτέλεσμα που επιβεβαιώνεται από 

παρόμοιες μελέτες (βλ. για παράδειγμα Jenks, Antil, Wayne, & Vadasy, 2003). Παρόλο που τα παιδιά 

καλλιέργησαν τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες, το έκαναν χωρίς να νιώσουν το άγχος ή την πίεση 

και η τέχνη τούς προσέφερε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας που έκαναν τα παιδιά να 

αισθάνονται πλήρως λειτουργικά, ολοκληρωμένα και ικανά να ανταποκριθούν σε ό,τι χρειαζόταν. Η 

αυτοεκτίμηση αυξήθηκε ακόμη και στην περίπτωση μαθητών που αντιμετώπιζαν δυσκολίες οι οποίοι 

επίσης ένιωθαν ότι συμμετείχαν και συμμετείχαν με κάθε δυνατό τρόπο. Η επικοινωνία με 

εναλλακτικούς τρόπους ήταν ευεργετική για όλους τους μαθητές και η εμπλοκή διαφορετικών 

σημειωτικών τρόπων ωφέλησε τη γλωσσική ανάπτυξη μια που εμπλούτισε το λεξιλόγιο των παιδιών 

(βλ. Cutcher, 2018). 
Έτσι, το ενδιαφέρον και τα κίνητρα για μάθηση παρέμειναν υψηλά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας και τα παιδιά ασκήθηκαν σε έναν δημοκρατικό τρόπο μέσω της αποδοχής, της ομαδικής 

εργασίας και της συνεχούς συνεργασίας. «Η προώθηση της επιστημονικής παιδείας μεταξύ όλων των 

λαών του έθνους είναι ένα δημοκρατικό ιδανικό που αξίζει εστιασμένης προσοχής, σημαντικούς 

πόρους και συνεχή προσπάθεια», ούτως ή άλλως, όπως δηλώνει το National Research Council (2012, 

σελ. 277). Επιπλέον, οι στρατηγικές διδασκαλίας που υιοθετούν τις συνθήκες των εκπαιδευτικών 

κοινοτήτων και χρησιμοποιούν συνεργατικές μεθόδους μάθησης αντικατοπτρίζουν τις αξίες των 

δημοκρατικών κοινοτήτων (National Research Council, 2012). Οι Broadhead και Gregson (2018) 

υποστηρίζουν ότι μια δημοκρατική παιδεία κι εκπαίδευση έχει τη δύναμη να αποτρέψει την 

αποξένωση των μαθητών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την απομόνωση της «διαφορετικότητας» 

ή τον χαρακτηρισμό της ως «άλλο», μέσα από την καλλιέργεια «των αρετών της φιλίας, της 

αμοιβαίας υποστήριξης, του θάρρους και της γενναιοδωρίας μέσα σε μια ομάδα» (σελ. 7). Τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης περίπτωσης υποστηρίζουν τα παραπάνω επιχειρήματα και 

τονίζουν την πολύτιμη συμβολή του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στην ανάπτυξη δημοκρατικών 

αξιών. 
Επιπρόσθετα, η σύγκριση με αντίστοιχες έρευνες από τις άλλες χώρες εταίρους του 

προγράμματος (Μάλτα, Τουρκία, Εσθονία, Ιταλία και Βουλγαρία) όπως παρουσιάστηκαν στο 
διεθνές συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη αναδεικνύουν συναφή αποτελέσματα (MOV-UP 
Conference, 2019). Η παρούσα μελέτη ανοίγει τον δρόμο για πειραματισμό και μελέτη εφαρμογής 
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της παραπάνω προσέγγισης και στις υπόλοιπες ενότητες των Φυσικών της Ε’ τάξης και στο μάθημα 
των Φυσικών της Στ’ Δημοτικού. Επίσης θα μπορούσε να δοκιμαστεί σε άλλα γνωστικά αντικείμενα 
όπως η Ιστορία, η Γεωγραφία, οι Πολιτικές Επιστήμες, η Μελέτη Περιβάλλοντος κ.λπ. Η μελλοντική 
έρευνα θα μπορούσε επίσης να στοχεύσει σε μία πιο ευρείας κλίμακας εφαρμογή και μελέτη σε 
μεγαλύτερο δείγμα μαθητών, όπως επίσης στη μελέτη της επίδρασης που η συγκεκριμένη 
προσέγγιση έχει σε ομάδες μαθητών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ειδικές μαθησιακές ανάγκες, 
μαθητές με τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, μαθητές από οικογένειες προσφύγων κ.λπ.). 

Γενικότερα, είναι σημαντικό να μελετηθεί σε βάθος χρόνος τόσο για τους μαθητές όσο και για 
τους εκπαιδευτικούς η εφαρμογή των αρχών MOV-UP όχι μόνο για τη διδασκαλία της Φυσικής αλλά 
και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Θεωρούμε κρίσιμη την υλοποίηση μίας επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών για να εξοπλιστούν με τα βασικά εργαλεία διδασκαλίας, αξιολόγησης και 
παιδαγωγικής ανάλυσης για την καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση και των αξιών της σύγχρονης 
Ευρωπαϊκής κοινωνίας (δημοκρατία, ισοτιμία, συμπερίληψη ατόμων με διαφορετικές ανάγκες και 
διαφορετικά ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, κ.λπ.) σε παιδιά που προέρχονται από ποικίλα 
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Σε αυτή την κατεύθυνση το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σχεδιάζει μίας ευρείας κλίμακας επιμόρφωση κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με τη μορφή Θερινού Σχολείου για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω 
στοιχείων των αρχών του MOV-UP. 
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Περίληψη 
  

Στην παρούσα διδακτική πρόταση που κατατίθεται, επιδιώκεται ο υπολογισμός του άγνωστου 

παράγοντα «x» σε προβλήματα με εξισώσεις τεσσάρων πράξεων με τη βοήθεια τεχνικών που 

διαμορφώνει ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές. Αυτές βασίζονται στην ανάπτυξη ιδιότυπου 

μαθηματικού λεξιλογίου, που περιλαμβάνει γλωσσικά εργαλεία και σε εμπειρίες από την καθημερινή 
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ζωή των μαθητών. Σε αυτό το εγχείρημα, πλατφόρμα ερευνητικής προσέγγισης προσφέρει ο 

μαθηματικός διάλογος στη διδακτική διαδικασία. Έγινε παρέμβαση σε μαθητές της Στ’ τάξης 

Δημοτικού. Τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν ήταν πολύ θετικά και έδειξαν πως οι μαθητές 

υιοθέτησαν αυτές τις τεχνικές, οι οποίες συνέβαλαν επικουρικά στην κατανόηση, διαχείριση και 

επίλυση των προβλημάτων. 
 
Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικός διάλογος, λεξιλόγιο, τεχνικές επίλυσης. 

1. Εισαγωγή 

Το μαθηματικό λεξιλόγιο που υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών, ενδεχομένως 

να δυσκολεύει αρκετά τους μαθητές να το κατανοήσουν. Ως επακόλουθο, να μην μπορούν να 

παρακολουθήσουν τη διδακτική διαδικασία, να μην μπορούν να εμπεδώσουν το περιεχόμενο του 

μαθήματος και να το κατατάσσουν στα δυσνόητα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία νιώθουν 

αποστροφή και άγχος. Ο δάσκαλος καθίσταται υπεύθυνος να αμβλύνει τα εμπόδια και να καλύψει 

την απόσταση, βελτιώνοντας και διανθίζοντας το υπάρχον λεξιλόγιο, με απλές λέξεις από τα 

μαθηματικά της καθημερινής ζωής για να το καταστήσει πιο διαχειρίσιμο (Solomon & O' Neill, 

1988). Τα γλωσσικά εργαλεία των ουσιαστικών, των επιθέτων και των ρηματων, (Morgan, 1998) 

των επιρρημάτων (Solomon & O' Neill, 1988), των άρθρων και των αντωνυμιών (Rowland, 1999), 

προσφέρονται για τον σκοπό αυτό.   
Μερικά από τα παραπάνω γλωσσικά εργαλεία επιλέχτηκαν για να αποτελέσουν το μαθηματικό 

λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρέμβαση (επίθετα,ουσιαστικά, επιρρήματα),  καθώς τα 

γλωσσικά εργαλεία βοηθούν στην κωδικοποίηση εννοιών και νοημάτων (Rowland, 1999). Επίσης 

διευκολύνουν τους μαθητές να αναφερθούν σε μαθηματικούς όρους, να αναπτύξουν τις σκέψεις τους 

και τεκμηριώσουν διαδικασίες που ακολούθησαν.  
Σημαντικός ήταν και ο ρόλος του μαθηματικού διαλόγου (Λεμονίδης, 2013) και της διαλογικής 

μορφής διδασκαλίας (Δερβίσης, 1998). Ο δάσκαλος, με τη βοήθεια αμφίδρομων ερωταποκρίσεων, 

οδήγησε τους μαθητές στην ανάπτυξη του μαθηματικού λεξιλογίου και εν τέλει στη δόμηση των 

τεχνικών για την εύρεση του άγνωστου παράγοντα «x» σε προβλήματα τεσσάρων πράξεων. 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Πυρήνας της διαλογικής μορφής διδασκαλίας είναι ο διάλογος και συγκεκριμένα για την 

παρούσα διδακτική πρόταση ο μαθηματικός διάλογος. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τον, 

μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους του (Geisser, 1955). Τα βασικότερα είδη είναι: 

• Ο ελεύθερος διάλογος, όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους, 

να ασκήσουν εποικοδομητική κριτική στις ιδέες των συμμαθητών τους και γενικότερα να 

επέλθει σύνθεση και εξαγωγή συμπερασμάτων (Geisser, 1955).  
• Ο εξαρτώμενος διάλογος, που καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό και εξελίσσεται με μία 

γραμμικότητα, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη σειρά, βασίζεται στη διδακτέα ύλη, 

χαρακτηρίζεται από μια συστηματική δομή (Geisser, 1955). 
• Ο δηλωτικός διάλογος, όπου ο ομιλητής εμμένει σταθερά στην άποψή του, για παράδειγμα 

για το αποτέλεσμα που βρήκε σε ένα πρόβλημα ή σε μία πράξη (Rowland, 1995). 
• Ο διπλωματικός ή αόριστος διάλογος, όπου ο ομιλητής εγκαταλείπει τη δική του άποψη και 

με έμμεσο και διπλωματικό τρόπο αποδέχεται την άποψη ενός τρίτου (Rowland, 1995).  

Το βασικό συστατικό της επιτυχίας του διδακτικού διαλόγου είναι οι ερωτήσεις από τον 

εκπαιδευτικό προς τους μαθητές και αντίστροφα, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους (Δερβίσης, 

1998). Τη σκυτάλη αναλαμβάνει η ερωτηματικά εξελισσόμενη μορφή, η οποία χρησιμοποιήθηκε και 

αυτή από τον εκπαιδευτικό στη διαμόρφωση του μαθηματικού λεξιλογίου.  
Βασική προϋπόθεση της επιτυχίας του διδακτικού διαλόγου είναι οι ερωτήσεις των μαθητών 

προς τον εκπαιδευτικό, αλλά και προς τους συμμαθητές τους (Δερβίσης, 1998). Στο σημείο αυτό, 
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γίνεται φανερή η συμβολή της ερωτηματικά εξελισσόμενης μορφής που δείχνει να προωθεί και να 

υποστηρίζει την εφαρμογή της διαλογικής μορφής. Στην ερωτηματικά εξελισσόμενη μορφή 

διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός θέτει συγκεκριμένες ερωτήσεις, περιμένοντας τις ανάλογες 

απαντήσεις. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί προβληματισμός και οι μαθητές να ανταποκριθούν 

κατάλληλα (Stöcker, 1975). 
Η ερώτηση αποτελεί βασικό στοιχείο και παίζει σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία (Συμεωνίδης, 

2014). Εξετάζοντας την τεχνική της εμφανίζει δύο μορφές: την εξωτερική και την εσωτερική 

(Stöcker, 1975). Η εξωτερική σχετίζεται με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ερώτησης, τη 

γλωσσική της συνοχή, τη συντακτική της δομή και με τον τρόπο τον οποίο θα γίνει πιο εύκολα 

κατανοητή από τους μαθητές. Η εσωτερική μορφή της ερώτησης βρίσκεται σε άμεση σχέση με το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας. Για να είναι οι ερωτήσεις πετυχημένες θα πρέπει να ικανοποιούνται οι 

παρακάτω συνθήκες (Stöcker, 1975): 

• Το περιεχόμενό τους να είναι σαφές, ώστε οι μαθητές να μπορούν το κατανοήσουν άμεσα. 
• Να είναι συγκεκριμένες και όχι γενικές και αόριστες. 
• Να επιδιώκουν τη συνέχεια του διαλόγου.  
• Να απευθύνονται σε όλους τους μαθητές και να μην αποκλείουν κανέναν. 
• Να αναζητούν την αιτιολόγηση και την επεξήγηση. 
• Η ερωτηματικές αντωνυμίες που περιέχονται στις ερωτήσεις, θα πρέπει να βρίσκονται στην 

αρχή. 
• Οι απαντήσεις τις οποίες αναζητούν, δε θα πρέπει να δίνονται με μονολεκτικό τρόπο, αλλά 

περιφραστικά. 
• Να στοχεύουν στην ανατροφοδότηση, την εποικοδόμηση και τη νέα γνώση. 
• Να ωθούν τους μαθητές να ενεργούν σαν μικροί ερευνητές. 

Οι διδακτικές ερωτήσεις που δομούνται με βάση την «απαίτηση», μπορούν να ταξινομηθούν 

σε δύο διαφορετικές κατηγορίες (Stöcker, 1975): 

1. Στην πρώτη ανήκουν εκείνες οι ερωτήσεις που επιδιώκουν οι απαντήσεις των μαθητών να 

προέχονται από την εντατική εργασία και ελεύθερη δημιουργική σκέψη για την ανακάλυψη 

και οικοδόμηση της νέας γνώσης.  
2. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις που επιδιώκουν οι απαντήσεις των 

μαθητών να είναι προϊόντα εμπειρίας, πρότερης γνώσης και το περιεχόμενο τους να γίνεται  

άμεσα εύκολο και αντιληπτό. 

Οι οκτώ βασικές προϋποθέσεις που καθιστούν τις ερωτήσεις αποτελεσματικές είναι (CBS, 

2011): 

1. Να αποτελούν τροφή για σκέψη και προβληματισμό στους μαθητές. 
2. Να έχουν άμεση σχέση με τους στόχους του μαθήματος. 
3. Να μην είναι κλειστού τύπου και να βοηθούν στην ανάπτυξη του διαλόγου. 
4. Να περιλαμβάνουν ρήματα τα οποία θέτουν σε ενεργοποίηση τη σκέψη.  
5. Να βοηθούν στην ανακάλυψη των απαντήσεών τους. 
6. Να απευθύνονται σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως. 
7. Να έχουν ένα μέσο επίπεδο δυσκολίας. 
8. Να παρέχεται από τον εκπαιδευτικό αρκετός χρόνος για την απάντησή τους. 

Η ομαδική σχολική εργασία αποτελεί ακόμα ένα σπουδαίο παράγοντα για τον διάλογο. Καθώς 

οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες τους, αναπτύσσουν διάλογο και έτσι εύκολα προωθούν τη 

διαλογική διαδικασία (Q.C.A., 1999) 
Για τη δημιουργία του λεξιλογίου που χρησιμοποιήθηκε στην παρέμβαση, χρησιμοποιήθηκαν 

διάφορα γλωσσικά εργαλεία.  
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Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, γίνεται αναφορά στα μονογλωσσικά ή ετερογλωσσικά, εκείνα, 

δηλαδή, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεκινήσουν ή να σταματήσουν τον κατευθυνόμενο 

διάλογο, να ξεκινήσουν ή να σταματήσουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών (Wagner & 
Eisenmann, 2008). 

Από το Rowland (1999), ως γλωσσικό εργαλείο χαρακτηρίζεται ολόκληρο το μαθηματικό 

λεξιλόγιο. Βέβαια, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του λεξιλογίου του δασκάλου και του μαθητή. Το 

λεξιλόγιο του δασκάλου περιλαμβάνει όλους εκείνους τους αμετάβλητους όρους και κανόνες της 

αυθεντίας, ενώ το λεξιλόγιο του μαθητή είναι ρευστό και ευμετάβλητο, διότι μπορεί ανά πάσα στιγμή 

να αμφισβητηθεί.  
Ιδιαίτερη μνεία στο μετασχηματισμό των ρημάτων σε ουσιαστικά (υπολογίζω- υπολογισμός), 

έκανε ο Morgan (1998), αποδίδοντάς τους ενεργό ρόλο και συμμετοχή στο μαθηματικό διάλογο.  
Οι Solomon & O' Neill (1988) ασχολήθηκαν με τους χρόνους των ρημάτων, τα χρονικά 

επιρρήματα, τις χρονικές φράσεις.  Μάλιστα υποστήριξαν πως τα συγκεκριμένα γλωσσικά εργαλεία 

σε κείμενα μαθηματικού περιεχομένου προσφέρουν μια διαρκή παροντική διάσταση, ενώ σε 

λογοτεχνικά κείμενα και διηγήματα αφήνουν παρελθοντική απόχρωση.   
Το γλωσσικό εργαλείο του Rowland (1999) ήταν οι αντωνυμίες, τις οποίες χρησιμοποιούσε για 

να εξηγήσει βασικές λειτουργίες της γλώσσας και του διαλόγου.  
Ο Mercer (1998) υποστήριξε πως ο διάλογος είναι εκείνος που βοηθά, ώστε να αναπτυχθεί το 

λεξιλόγιο που θα δώσει την πρόσβαση των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα, θα τα κάνει πιο 

εύκολα και πιο προσιτά.  

3. Μεθοδολογία 

3.1. Το λεξιλόγιο 

Ο δάσκαλος στη διδακτική του παρέμβαση, με τη βοήθεια του διαλόγου, κατάφερε να 

καθιερώσει ένα ιδιότυπο μαθηματικό λεξιλόγιο με τους μαθητές το οποίο περιελάμβανε λέξεις και 

φράσεις που χρησιμοποιούνταν ως νύξεις για μαθηματικούς όρους. 

Πίνακας 1: Ιδιότυπο μαθηματικό λεξιλόγιο 

Φράσεις και λέξεις λεξιλογίου Μαθηματικοί όροι 
Ανεβαίνω, βάζω, επιπλέον Πρόσθεση 
Κατεβαίνω, βγάζω Αφαίρεση 
Βάζω δύο φορές Διπλασιάζω 
Μοιράζω, κόβω Διαιρώ 
Αλλάζω τη σειρά των αριθμών Αντιμεταθετική Ιδιότητα 
Μοιράζω ακριβώς, εξίσου Τέλεια διαίρεση 
Υπολογίζω με το νου Νοεροί υπολογισμοί 
Υπολογισμοί στην αρχή του μαθήματος Νοεροί υπολογισμοί 
Σύντομοι υπολογισμοί Νοεροί υπολογισμοί 
Εύκολοι τρόποι Νοεροί υπολογισμοί 
Γρήγορες πράξεις Νοεροί υπολογισμοί 
Μερικούς από εκείνους τους δικούς σας 

τρόπους 
Νοεροί υπολογισμοί 

Εκτιμώ, περίπου Νοεροί υπολογισμοί 
Περισσότερο Διαφορά 
Προπαίδεια ενός αριθμού Πολλαπλάσια 
Υπόλοιπο  Ατελής διαίρεση 
Μαζί Σύνολο 
Άρα, επομένως Αποτέλεσμα  
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3.2. Τεχνικές υπολογισμού του άγνωστου «x» σε εξισώσεις με τέσσερις πράξεις 

• Πρόσθεση- «Μπροστά- Πίσω» 
 

 
 

 

 
α) x+12=18. Με τον όρο «Μπροστά» εκκινείται η ανάγνωση της εξίσωσης από τα αριστερά 

προς τα δεξιά, όπως ισχύει στην ανάγνωση στο μάθημα της Γλώσσας. Οπότε η κίνηση προς τα 

«Μπροστά» έχει αφετηρία το x, συναντάει στο διάβα της την πράξη της πρόσθεσης με το 12 και 

τερματίζει στο αποτέλεσμα 18.   
Με τη βοήθεια του διαλόγου ο δάσκαλος αναζητά από τους μαθητές τα ζευγάρια των αντίθετων 

λέξεων μέσα από το λεξιλόγιο των μαθητών που έχουν δημιουργήσει από την παρέμβαση, αλλά και 

που ήδη γνωρίζουν από το μάθημα της Γλώσσας. Προτιμώνται τα αντίθετα που φωτογραφίζουν τις 

πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης: μπροστά- πίσω, βάζω- βγάζω, προσθέτω- αφαιρώ. 
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια οι μαθητές να συνδυάσουν τις κινήσεις «Μπρος- 

Πίσω» με τις πράξεις. Δηλαδή, αν με την μπροστινή κίνηση γίνεται πρόσθεση, τότε με την αντίθετη 

κίνηση «Πίσω» θα γίνεται αφαίρεση.  
Η κίνηση «Πίσω», έχει αφετηρία το 18. Συναντάει στο διάβα της τον αριθμό 12 και εκτελείται 

η αφαίρεση 18-12 (ως η αντίθετη πράξη της κίνησης «Μπρος», της πρόσθεσης). Έτσι, το x ισούται 

με τον αριθμό 6. 
β) 12+x=18. Σε περίπτωση όπου ο άγνωστος x είναι ο δεύτερος προσθετέος, για παράδειγμα 

12+x=18, δεν υπάρχει κώλυμα, γιατί ισχύει η Αντιμεταθετική ιδιότητα. Αλλάζει η σειρά των 

προσθετέων και η εξίσωση γίνεται x+12=18. Στη συνέχεια εκτελείται η τεχνική «Μπρος- Πίσω» για 

την επίλυση της εξίσωσης και την εύρεση του άγνωστου παράγοντα x. 

• Αφαίρεση- «Κρυφτό» 

α) 12-x=8. Στην περίπτωση που η εξίσωση περιέχει πράξη αφαίρεσης και ο άγνωστος 

παράγοντας x είναι ο αφαιρετέος, για τον υπολογισμό του εφαρμόζεται η τεχνική «Κρυφτό». Κύριο 

μέλημα είναι ο υπολογισμός του x. Παραμένει το 12 φανερό και αναζητείται ο αριθμός που μπορεί 

να παίξει «κρυφτό». Η προσοχή στρέφεται στο αμέσως επόμενο διαθέσιμο ψηφίο, το οποίο είναι το 

8. Μπορεί να κρυφτεί ο αριθμός 8 από το 12 και να υπολογιστεί ο άγνωστος παράγοντας x. 

Βοηθητικά, διατυπώνεται η φράση: «12 κρύβω 8 και βρίσκω το x».  
Η έννοια του «κρύβω» περιέχει την αφαίρεση. Όπως για παράδειγμα με τα ευρώ. Όταν κάποιος 

έχει 20€ σε 4 χαρτονομίσματα των 5€ και του κρύψουν το ένα από αυτά. Είναι σαν να του το πήραν, 

σαν να του το έβγαλαν από την τσέπη. Αφαιρέθηκε δηλαδή από το σύνολο και τώρα έχει 15€.   
Τον αριθμό ο μαθητής τον κρύβει με το μολύβι, το δάχτυλο ή το χέρι του αν βρίσκεται στον 

πίνακα, τον αφαιρεί από τον μειωτέο και βρίσκει τον άγνωστο x, 12-8=4. Άρα ο άγνωστος x ισούται 

με 4.  
β) x-12=8. Αν ο άγνωστος x είναι ο μειωτέος, x-12=8, τότε για να υπολογιστεί εφαρμόζεται η 

τεχνική «Μπρος- Πίσω». Η διαφορά αυτή τη φορά είναι πως η κίνηση «Μπρος» ξεκινάει με 

Εικόνα 1: «Μπροστά- 
Πίσω» στην Πρόσθεση 
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αφαίρεση και η επιστροφή προς τα «Πίσω», για να βρεθεί ο άγνωστος «x», γίνεται με αντίθετη πράξη, 

την πρόσθεση, 8+12=20. 

• Πολλαπλασιασμός- «Μπρος- Πίσω» 

α) x•7=56. Σε εξίσωση πολλαπλασιασμού, όπου το x αποτελεί τον πρώτο παράγοντα, 

εφαρμόζεται η τεχνική «Μπρος- Πίσω». Η κίνηση προς τα «Μπρος» έχει αφετηρία τον 

πολλαπλασιασμό του άγνωστου x με το 7 και καταλήγει στο γινόμενο 56. Η κίνηση «Πίσω», έχει 

αφετηρία το 56. Συναντάει στο διάβα της τον αριθμό 7 και εκτελείται η διαίρεση 56/7 (ως η αντίθετη 

πράξη της κίνησης «Μπρος», του πολλαπλασιασμού). Έτσι, το x ισούται με τον αριθμό 8. 
β) 7•x=56. Αν ο x είναι ο δεύτερος παράγοντας του γινομένου, 7•x=56, εφαρμόζεται η 

αντιμεταθετική ιδιότητα και μετατρέπεται η εξίσωση στη μορφή x•7=56. Από αυτό το σημείο και 

έπειτα, χρησιμοποιείται η τεχνική του «Μπρος- Πίσω» για την επίλυση της εξίσωσης και εύρεσης 

του άγνωστου παράγοντα x. 

• Διαίρεση- Γρανάζι 

 
 

 
α) Σε εξίσωση όπου ο άγνωστος x είναι διαιρέτης, εφαρμόζεται η τεχνική «Γρανάζι». Το όνομα 

δόθηκε από μαθητή που του θύμισε το παιχνίδι του «Το γρανάζι», όπου το γυρνούσε και άλλαζαν οι 

ισχύουσες καταστάσεις. Έτσι και εδώ, το σύμβολο του ίσον (=) είναι ένα γρανάζι που περιστρέφεται 

δεξιόστροφα (συνήθως) ή αριστερόστροφα και αλλάζει θέση το πηλίκο με το διαιρέτη, 56/x=7, 
56/7=x, άρα το x ισούται με 8. 

β) x:7=49. Όταν στην εξίσωση με διαίρεση ο άγνωστος x είναι ο διαιρετέος, x:7=49, τότε 

χρησιμοποιείται η τεχνική «Μπρος- Πίσω». Η κίνηση προς τα «Μπρος» έχει αφετηρία τη διαίρεση 

του άγνωστου x με το 7 και καταλήγει στο πηλίκο 49. Η κίνηση «Πίσω», έχει αφετηρία το 49. 

Συναντάει στο διάβα της τον αριθμό 7 και εκτελείται ο πολλαπλασιασμός 49•7 (ως η αντίθετη πράξη 

της κίνησης «Μπρος», της διαίρεσης). Έτσι, το x ισούται με τον αριθμό 343. 
 

3.3. Η παρέμβαση 

Η τάξη στην οποία έγινε η παρέμβαση ήταν η Στ’ του Δημοτικού σχολείου. Διήρκεσε ένα 

σχολικό τρίμηνο (διδασκαλία σχετικών μαθημάτων, ανάπτυξη και εγκαθιδρυση λεξιλογίου). Οι 

μαθητές δεν αντιμετώπιζαν κάποιο ιδιαίτερο μαθησιακό πρόβλημα που να αποτελούσε τροχοπέδι 

στη διαδικασία. Ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία του ανέπτυσσε μαθηματικό διάλογο με τους 

μαθητές και προσπάθησε να εγκαθιδρύσει ένα λεξιλόγιο μαζί τους που να περιλαμβάνει γλωσσικά 

εργαλεία, τα οποία να αναφέρονται σε μαθηματικούς όρους και πράξεις. Στη συνέχεια και με τη 

βοήθεια του λεξιλογίου, διαμόρφωσε με τους μαθητές τεχνικές επίλυσης για τον υπολογισμό του 

άγνωστου παράγοντα «x» σε προβλήματα εξισώσεων των τεσσάρων πράξεων. Με την ολοκλήρωση 

της παρέμβασης και για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων της, μοίρασε ένα φύλλο αξιολόγησης 

στους μαθητές με περιεχόμενο από τη θεματική ενότητα «Εξισώσεις», σύμφωνα με τον σχολικό 

ημερολογιακό προγραμματισμό. Το φύλλο αξιολόγησης περιλάμβανε τέσσερα προβλήματα 

εξισώσεων, ένα για κάθε πράξη. Καθένα από αυτά, αποτελούσε παραλλαγή των αυθεντικών του 

βιβλίου μαθητή και του τετραδίου εργασιών της Στ’ Δημοτικού. Η επιλογή των παραλλαγών έγινε 

Εικόνα 2: «Το γρανάζι» 

στη διαίρεση 
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με σκοπό να μην υπάρχει απόκλιση από τους στόχους της ενότητας και των δραστηριοτήτων της, 

που ορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών: 

1. Ο Μιχάλης έχει συγκεντρώσει 2550€ και θέλει να αγοράσει μία μηχανή που κοστίζει 8050€. 

Πόσα χρήματα χρειάζεται να βάλει επιπλέον; Να γράψετε την εξίσωση της πρόσθεσης και να 

βρείτε τη λύση της. 
2. Σε ένα κρουαζιερόπλοιο επιβαίνουν 9000 άτομα. Αν έχουν μείνει 4524, πόσοι κατέβηκαν 

στην πρώτη στάση στο λιμάνι; Να γράψετε την εξίσωση της αφαίρεσης και να βρείτε τη λύση 

της. 
3. Αν ξέρετε ότι ένα αεροπλάνο κινείται με 660 χμ. την ώρα. Πόσες ώρες έχει ταξιδέψει αν 

διένυσε 21.120 χμ. Να γράψετε την εξίσωση του πολλαπλασιασμού και να βρείτε τη λύση 

της.  
4. Σε πόσες σελίδες θα πρέπει να μοιράσει ο κύριος Βασίλης 720 γραμματόσημα για να 

τοποθετήσει 24 γραμματόσημα σε κάθε σελίδα; Να γράψετε την εξίσωση της διαίρεσης και 

να βρείτε τη λύση της. 

Η οργάνωση της τάξης ήταν σε ομάδες. Οι μαθητές είχαν σχηματίσει με γνώμονα τις παρέες 

τους, τέσσερις ισάριθμες ομάδες των τεσσάρων ατόμων από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Ο 

συνολικός αριθμός των μαθητών ήταν δεκαέξι (εννέα αγόρια και επτά κορίτσια). Τα συμβολικά 

ονόματα των ομάδων με τη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά, όπως ήταν σχηματισμένες στην τάξη, 

ήταν Ομάδα Α, Ομάδα Β, Ομάδα Γ και Ομάδα Δ. Το συμβολικό όνομα του μαθητή που ανακοίνωνε 

τα αποτελέσματα ήταν Μ1. Στις ομάδες υπήρχαν οι ρόλοι του συντονιστή, του γραμματέα και των 

εμψυχωτών, οι οποίοι άλλαζαν κάθε βδομάδα (Vaughan, 2002). 
Ο δάσκαλος αφού μοίρασε το φύλλο αξιολόγησης στους μαθητές τους ενημέρωσε ότι δεν θα 

έπρεπε να ανησυχούν αφού δεν πρόκειται για κάποιο απροειδοποίητο κριτήριο αξιολόγησης ώστε να 

μην αγχωθούν και αναπτύξουν αρνητικά συναισθήματα.  
Δ: Έχετε ένα φύλλο αξιολόγησης που περιλαμβάνει τέσσερα προβλήματα με εξισώσεις. Ένα για 

κάθε αριθμητική πράξη. Θα πρέπει να το λύσετε στις ομάδες σας και μετά να ανακοινώσετε και να μας 

εξηγήσετε τη λύση σας. 
Έγινε η διανομή. Ένας μαθητής το διάβασε μεγαλόφωνα. Έπειτα το επανέλαβε με απλά δικά 

του λόγια. Ο δάσκαλος ρώτησε αν υπήρχαν απορίες. Δεν έλαβε θετική απάντηση. Στη συνέχεια τους 

ζήτησε να ξεκινήσουν την επίλυση, ενημερώνοντάς τους πως έχουν στη διάθεσή τους 30 λεπτά. Στη 

συνέχεια, μετακινούταν ανάμεσα στις ομάδες και επέβλεπε τις διαδικασίες επίλυσης.  

4. Αποτελέσματα  

Να σημειωθεί ότι ο δάσκαλος δεν συμμετείχε καθόλου στη διαδικασία της επίλυσης και δεν 

επηρέασε με κανέναν τρόπο τους μαθητές στην επιλογή των λύσεών τους. Μάλιστα τα αποτελέσματα 

παρατίθονται παρακάτω με τη μορφή αποσπασμάτων. 
Με το πέρας των 30 λεπτών οι ομάδες έπρεπε να καταθέσουν και να εξηγήσουν με μαθηματικά 

επιχειρήματα τις λύσεις. Η σειρά παρουσίασης είχε ως εξής: Ομάδα Α, Ομάδα Β, Ομάδα Γ, Ομάδα 

Δ. Αναπτύχθηκε γόνιμος μαθηματικός διάλογος, καταγράφηκαν στον πίνακα οι λύσεις και 

αιτιολογήθηκαν τα κριτήρια που έπαιξαν βασικό ρόλο για την επιλογή τους. Ο μαθητής που θα 

παρουσίαζε την λύση μπορούσε να ήταν και κάποιος άλλος εκτός του γραμματέα και προερχόταν εκ 

των προτέρων από συμφωνία μεταξύ των μελών της ομάδας του. Με την ολοκλήρωση καθεμίας 

παρουσίασης, οι υπόλοιποι μαθητές υπέβαλλαν τα ερωτήματά τους, τις αμφιβολίες τους, έκαναν την 

κριτική τους και τα σχόλιά τους, συνοδευόμενα από επιχειρήματα, είτε αυτά ήταν θετικά είτε 

αρνητικά, δηλαδή αποδοχής της λύσης που προτάθηκε ή αμφισβήτησής της.  
Δ:  Παιδιά ήρθε η ώρα να παρουσιάσετε τις λύσεις σας. Ο γραμματέας, ο συντονιστής, ή όποιος 

άλλος θέλει και έχει συμφωνηθεί από την κάθε ομάδα μπορεί να ζητήσει και να λάβει τον λόγο. Όλες 

οι ομάδες θα μας παρουσιάσουν τη λύση τους, ανεξάρτητα αν είναι σωστή ή όχι και θα μας εξηγήσουν 

τον τρόπο που σκέφτηκαν και το λόγο για τον οποίο επέλεξαν αυτή τη λύση. Θα μας εξηγήσουν γιατί 
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κατά τη γνώμη τους νομίζουν ότι έχουν δίκιο, ή άδικο, να το συζητήσουμε με προσοχή και με 
επιχειρήματα.  

Ενδεικτικά παρουσιάζεται η λύση από κάθε ομάδα:  
Ομάδα Α: (Μ1= συντονιστής, Πρόβλημα 1ο) 
Δάσκαλος: Ποια είναι η εξίσωση του προβλήματος; 
Μ1: Η εξίσωση είναι x+2250=8050.  
Δάσκαλος: Πώς το λύσατε; 
Μ1: Κάναμε το «Μπροστά- Πίσω» και υπολογίσαμε 8050-2250 και βρήκαμε και βρήκαμε 5800€. 
Δάσκαλος: Ωραία! 
 
Ομάδα Β: (Μ1= γραμματέας, Πρόβλημα 2ο) 
Δάσκαλος: Ποια είναι η εξίσωση αυτού του προβλήματος; 
Μ1: Στο δεύτερο πρόβλημα η εξίσωση είναι 9000-x=4524 
Δάσκαλος: Τι κάνατε για να βρείτε το x; 
Μ1: Κάναμε το «Κρυφτό» και υπολογίσαμε 9000-4524 και βρήκαμε 4476 επιβάτες. 
Δάσκαλος: Μπράβο σας! 
 
Ομάδα Γ: (Μ1= γραμματέας, Πρόβλημα 3ο) 
Δάσκαλος: Σε αυτό το πρόβλημα ποια είναι η εξίσωση; 
Μ1: Η εξίσωση θα είναι x • 660 =21.120 
Δάσκαλος: Και πώς βρήκατε το x; 
Μ1: Κάναμε το «Μπροστά- Πίσω» και αφού μπροστά είχαμε πολλαπλασιασμό, από πίσω προς τα 

μπρος θα διαιρέσουμε 21.120:660 και θα βρούμε 23 ώρες. 
Δάσκαλος: Εξαιρετικά! 
 
Ομάδα Δ: (Μ1= συντονιστής, Πρόβλημα 4ο) 
Δάσκαλος: Στο 4ο πρόβλημα, ποια είναι η εξίσωση; 
Μ1: Η εξίσωση θα είναι 720:x =24 
Δάσκαλος: Πώς το υπολογίσατε το x; 
Μ1: Κάναμε το «Γρανάζι» και αλλάξαμε θέσεις το x με το 24. Και διαιρέσαμε 720: 24=30 ώρες. 
Δάσκαλος: Πολύ καλά! 
 

Οι ομάδες δεν διαφοροποιήθηκαν και όλες χρησιμοποίησαν τις ίδιες τεχνικές για να 

υπολογίσουν σωστά τον άγνωστο παράγοντα «x» στα προβλήματα. Συγκεντρωτικά στον πίνακα 2 

αναγράφονται τα είδη των τεχνικών που χρησιμοποίησε κάθε ομάδα σε κάθε πρόβλημα.  
 

Πίνακας 2: Είδη τεχνικών υπολογισμού του «x» που χρησιμoποίησαν οι ομάδες 

 
 1ο Πρόβλημα 2ο Πρόβλημα 3ο Πρόβλημα 4ο Πρόβλημα 

Ομάδα Α 
«Μπροστά- 
Πίσω» 

«κρυφτό» 
«Μπροστά- 
Πίσω» 

«Γρανάζι» 

Ομάδα Β «Μπροστά- Πίσω «κρυφτό» 
«Μπροστά- 
Πίσω» 

«Γρανάζι» 

Ομάδα Γ «Μπροστά- Πίσω «κρυφτό» 
«Μπροστά- 
Πίσω» 

«Γρανάζι» 

Ομάδα Δ «Μπροστά- Πίσω «κρυφτό» 
«Μπροστά- 
Πίσω» 

«Γρανάζι» 
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Στο τέλος ο δάσκαλος ρώτησε τους μαθητές αν δυσκολεύτηκαν και εκείνοι απάντησαν 

αρνητικά. Ο χρόνος της μισής ώρας ήταν αρκετός, αφού όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν τις λύσεις 

τους 5 λεπτά πριν ολοκληρωθούν τα 30.  

5. Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Ο μαθηματικός διάλογος ήταν ο ρυθμιστικός παράγοντας μέσω του οποίου υλοποιήθηκαν όλα 

τα παραπάνω. Τα γλωσσικά εργαλεία βοήθησαν στη δημιουργία του ιδιότυπου μαθηματικού 

λεξιλογίου. Οι μαθητές ήρθαν πιο κοντά στην οικοδόμηση των τεχνικών υπολογισμού του άγνωστου 

παράγοντα «x» σε προβλήματα με εξισώσεις τεσσάρων πράξεων. Απλοποιήθηκε η διαδακασία 

επίλυσής τους και έγιναν πιο κατανοητά.  
Oι μαθητές άρχισαν να δείχνουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία των τεχνικών έμπρακτα, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην επίλυση προβλημάτων. Τα γλωσσικά εργαλεία, μέσω του μαθηματικού διαλόγου, έδωσαν την 

ανάλογη προώθηση για την ενεργοποίηση και τη χρήση των τεχνικών.  
Τέλος, τα αποτελέσματα της παρέμβασης, όπως αποτυπώθηκαν αυτούσια με τη μορφή 

αποσπάσματων διαλόγου, ήταν πολύ θετικά, καθώς οι μαθητές έδειξαν να υιοθετούν αυτές τις 

τεχνικές (όπως φάνηκε και από στην αξιολόγηση), οι οποίες συνέβαλαν επικουρικά στην κατανόηση, 

διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων. Το θεωρητικό πλαίσιο διαφαίνεται να ενισχύεται με την 

παρούσα διδακτική πρόταση και να δίνεται η περεταίρω δυνατότητα για εφαρμογή και χρήση 

εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας για μια ποιοτικότερη μαθησιακή διαδικασία.   
 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση  

Δερβίσης, Σ. (1998). Μεθοδολογία της διδακτικής και ειδική μεθοδολογία της Διδασκαλίας-Μάθησης 
(Τόμ. 5). Θεσσαλονίκη. 

Λεμονίδης, Χ. (2013). Μαθηματικά της φύσης και της ζωής. Νοεροί υπολογισμοί. Θεσσαλονίκη: 

Ζυγός. 
Συμεωνίδης, Ν. (2014). Διάλογος και Διδακτική διαδικασία. 4ο Συνέδριο Ένωσης των Ερευνητών 

της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.). Τα Μαθηματικά στο Σχολείο και στην 

Καθημερινή ζωή. Φλώρινα: Εν.Ε.Δι.Μ. 

Ξενόγλωσση 

CBS. (2011). Asking effective questions . Capasity Building Series. 
Geisser, G. (1955). Das Problem des Unterrichtsmethode. Weinheim. 
Mercer, N. (1988). The Guided Construction of Knowledge. Multilanguage Matters Ltd. 
Morgan, C. (1998). Writing Mathematically: the Discourse of Investigation. London: Falmer Press. 
Q.C.A. (1999). Teaching Mental Calculation Strategies: guidance for teachers at key stages 1 and 2. 

London: QCA. 
Rowland, T. (1995). Hedges in mathematics talk: Linguistic pointers to uncertainty. 29(4), 327-353. 
Rowland, T. (1999). Pronouns in mathematical talk: Power, vagueness, and generalisation. 19(2), 19-

26. 
Solomon , Y., & O' Neill, J. (1988). ‘Mathematics and narrative’. Language and Education, 3(12), 

210-221. 
Stöcker, K. (1975). Neuzeitliche Unterrichtsgestaltung (Τόμ. 16). München. 
Vaughan, W. (2002). Effects of Cooperative Learning on Achievement and Attitude Among Students 

of Color. The Journal of Educational Research, 95(6), 359-364. 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

661 

Wagner, D., & Eisenmann, B. H. (2008). “Just don’t”: The suppression and invitation of dialogue in 
the mathematics classroom. Educational Studies in Mathematics, 2(67), 143-157. 

 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ 
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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. στα πλαίσια 

της διάχυσης εκπαιδευτικών καινοτομιών και καλών πρακτικών. Το σενάριο υλοποιήθηκε στο 

μαθήμα της Αγγλικής Γλώσσας σε δημοτικό σχολείο της πόλης του Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 

2018-2019 και αφορά στη δημιουργία ψηφιακού περιοδικού με τίτλο “Easter Around the World”. 
Το πρώτο μέρος της εισήγησης περιγράφει ευσύνοπτα το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο 

στηρίχθηκε η δημιουργία του σεναρίου και το οποίο περιλαμβάνει το «Μοντέλο των Τεσσάρων 

Πόρων» και τις θεωρίες μάθησης οι οποίες περικλείονται στη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Το 

δεύτερο μέρος της εισήγησης περιγράφει την ταυτότητα του σεναρίου (προφίλ μαθητών, χρονική 

διάρκεια, επίπεδο γλωσσομάθειας κ.ά.), τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τις 

δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ανά διδακτική ώρα, τους ρόλους τους οποίους ανέλαβαν οι 

μαθητές και η εκπαιδευτικός, την αποτίμηση και τον αντίκτυπο του σεναρίου και τέλος ενδεικτικές 

προτάσεις για μελλοντική επέκταση και αξιοποίησή του. 
 
Λέξεις κλειδιά: ξένες γλώσσες, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, διδακτικό 

σενάριο 

1. Εισαγωγή 

Στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ, Υπουργείο Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2016) το οποίο αποτελεί το επίσημο πλαίσιο αναφοράς για τις Ξένες 

Γλώσσες, έχουν ληφθεί υπόψη τα χαρακτηριστικά των μαθητών του 21ου αιώνα και οι ανάγκες του 

σύγχρονου σχολείου. Στο ΕΠΣ-ΞΓ περιλαμβάνονται δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας που 

αξιοποιούν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 
Σύμφωνα με τον Prensky (2001) oι μαθητές μας είναι «ψηφιακοί γηγενείς» (digital natives) και 

έχουν ως «μητρική γλώσσα» την ψηφιακή γλώσσα, σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές που 

«μετανάστευσαν» στον ψηφιακό κόσμο (digital immigrants). Ο μαθητής του σήμερα και χρήστης 

ψηφιακής τεχνολογίας εκτελεί παράλληλα διαφορετικές δραστηριότητες (multitasking) και μαθαίνει 

κυρίως μέσω «δοκιμής και λάθους» (trial and error). Επίσης, ο τρόπος που οι μαθητές διαβάζουν τα 

κείμενα είναι μη γραμμικός λόγω της πολυτροπικότητας, της πολυμεσικότητας και της 

υπερκειμενικότητας που διακρίνει τα ψηφιακά κείμενα.  
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι παιδαγωγικές μας πρακτικές πρέπει να αναθεωρηθούν, 

προκειμένου να διατηρήσουμε ποιοτική επικοινωνία με τους μαθητές, προσανατολισμένη στη 

μάθηση. Απώτερος σκοπός η καλλιέργεια ποικίλων γραμματισμών και των απαραίτητων πλέον 

δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλήματος, η λήψη αποφάσεων, η 

δημιουργικότητα και η καινοτομία, το «μαθαίνω πως να μαθαίνω», η επικοινωνία, η 

συνεργατικότητα κ.ά.  
Τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση οι 

εκπαιδευτικοί, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλούνται οι ίδιοι να 
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σχεδιάσουν το δικό τους αναλυτικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός Ξένων 

Γλωσσών καλείται με γνώμονα το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) να 

σχεδιάσει και να υλοποιήσει διδακτικά σενάρια τα οποία στοχεύουν στην καλλιέργεια ποικίλων 

γραμματισμών (ψηφιακός, πολυτροπικός, κριτικός, κοινωνικός, γλωσσικός, συναισθηματικός, 

οπτικός, διαπολιτισμικός κ.ά). Τα σενάρια αυτά αποτελούν «τοπικά» ή «εξειδικευμένα» Αναλυτικά 

Προγράμματα (Ζέππος, 2016) και στηρίζονται σε ποικίλες θεωρίες μάθησης σύμφωνα με τη 

διδακτική φιλοσοφία του εκάστοτε εκπαιδευτικού-σχεδιαστή, εκπαιδευτικού-δημιουργού. 
Στην ξενόγλωσση εκπαίδευση μέσω της «Προχωρημένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και 

εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη» (Επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.) γίνεται προσπάθεια 

σχηματισμού κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής και στο πλαίσιο δημιουργίας μιας κοινής 

μεταγλώσσας αξιοποιείται πρότυπη φόρμα συγγραφής διδακτικού σεναρίου. Επίσης, για τη 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας ως γραμματισμό αξιοποιείται το μοντέλο γραμματισμού των 

τεσσάρων πόρων (Luke & Freebody, 1999) και οι θεωρίες για τη διαφοροποιημένη μάθηση και 

διδασκαλία. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά το μοντέλο των τεσσάρων πόρων και οι θεωρίες 

της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.   

1.1 Το Μοντέλο των Τεσσάρων Πόρων (Four Resources Model) 

Το Μοντέλο των Τεσσάρων Πόρων (Luke & Freebody, 1999) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 

1990 στην Αυστραλία, «προκειμένου να ενσωματώσει τις πολυγλωσσικές απαιτήσεις μιας κοινωνίας 

για αποτελεσματική ανάγνωση σε έναν πολυτροπικό κόσμο» (Μητσικοπούλου, 2019, σ. 22). 

Σύμφωνα με τον Κουτσογιάννη (2015) «το μοντέλο στηρίζεται στην αντίληψη ότι τα κείμενα έχουν 

κεντρικό ρόλο στην παρούσα κοινωνία της γνώσης και ότι οι πρακτικές γραμματισμού σχετίζονται 

άμεσα τόσο με το χώρο της εργασίας όσο και με την ταυτότητα των μαθητών. Σε κάθε μέρος του 

μοντέλου αντιστοιχεί και μια σειρά κειμενικών πρακτικών οι οποίες είναι απαραίτητες σε έναν 

εγγράμματο πολίτη του σήμερα» (σ. 10).  
Σκοπός της αξιοποίησής του μοντέλου των τεσσάρων πόρων στα διδακτικά σενάρια της 

ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού η οποία επιτυγχάνεται 

μέσω της εμπλοκής των μαθητών σε δραστηριότητες που τους ενεργοποιούν και στους τέσσερις 

ρόλους. Στα διδακτικά σενάρια τα οποία είναι σύμφωνα με το μοντέλο των τεσσάρων πόρων οι 

μαθητές επιτελούν τέσσερις διαφορετικούς ρόλους αναπτύσσοντας τέσσερις ικανότητες.  
Οι ρόλοι που επιτελούνται είναι: 

• Αποκωδικοποιητής (code breaker)  
• Συμμέτοχος στο κείμενο (text participant)  
• Χρήστης κειμένων (text user)  
• Αναλυτής κειμένων (text analyst) 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο όρος «κείμενο» μπορεί να αναφέρεται σε 

γραπτό, προφορικό, οπτικό, ηχητικό, πολυτροπικό ή πολυμεσικό κείμενο. Οι μαθητές ως 

αποκωδικοποιητές καλούνται να αποκωδικοποιήσουν κείμενα μέσω της ενασχόλησής τους με 

γραμματικές δομές, το λεξιλόγιο, τη δομή των προτάσεων και των παραγράφων, τα σημεία στίξης 

κ.ά. Οι μαθητές ως συμμέτοχοι κειμένου χρησιμοποιούν την πρότερη γνώση τους στο θέμα, 

προκειμένου να ερμηνεύσουν το κείμενο. Στο στάδιο της συμμετοχής στο κείμενο επιχειρείται η 

κατανόηση της πληροφορίας του κειμένου και η κατασκευή νοήματος. Οι μαθητές ως χρήστες 

κειμένου αναγνωρίζουν και κατανοούν τα διαφορετικά κειμενικά είδη, τον σκοπό της δημιουργίας 

τους και το συγκειμενικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται. Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιούν τα 
κείμενα αποτελεσματικά και προς ίδιον όφελος. Τέλος οι μαθητές ως αναλυτές καλούνται να 

αναλύσουν το κείμενο κριτικά αναγνωρίζοντας ότι κανένα κείμενο δεν είναι ουδέτερο και ότι τα 

κείμενα επηρεάζουν τους αποδέκτες τους με ποικίλους τρόπους. 
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1.2 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία  

Με την πάροδο του χρόνου το σχολικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ετερογενές, 

δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό. Στη σχολική πραγματικότητα δεν είναι όλοι 

οι μαθητές στο ίδιο στάδιο ετοιμότητας, δεν έχουν το ίδιο μαθησιακό προφίλ, ούτε τα ίδια 

ενδιαφέροντα-εμπειρίες και οι συνθήκες διαβίωσής τους διαφέρουν. Επίσης, στην ξενόγλωσση τάξη 

ο εκπαιδευτικός καθημερινά έρχεται αντιμέτωπος και με  την έντονη ανομοιογένεια στο επίπεδο 

γλωσσομάθειας των μαθητών.  
Στα πλαίσια της συμπερίληψης και της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, ο 

εκπαιδευτικός καλείται να σχεδιάσει τη διδασκαλία του με βάση θεωρίες μάθησης και μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών του.  Η αξιοποίηση 

προσεγγίσεων διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης κατά τη διαδικασία δημιουργίας 

διδακτικών σχεδιασμών και πρακτικών δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την εξομάλυνση αυτών των 

διαφορών και την ενεργό εμπλοκή όλων των μαθητών, δυνατών και αδύναμων, στη μαθησιακή 

διαδικασία. Οι ραγδαία εξελισσόμενες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 

λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων που παρέχουν αποτελούν ίσως τα πιο κατάλληλα μέσα για τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης.  
Σύμφωνα με την Benjamin (όπως αναφέρεται στο Τύρου και Μαρκαντωνάκης, 2019) τα 

παρακάτω αποτελούν κάποια από τα χαρακτηριστικά της ένταξης των ψηφιακών μέσων στη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία: 

• Οι δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας που καλλιεργούνται μέσω της χρήσης των  
τεχνολογιών του διαδικτύου 

• Η υποστήριξη των διαφορετικών μαθησιακών προφίλ και της πολυαισθητηριακής μάθησης 
• Η μάθηση σε αυθεντικό περιβάλλον 
• Η εξατομίκευση και η ιδιωτικότητα της μαθησιακής διαδικασίας 
• Η παροχή διαφορετικών επιλογών μέσω της προσφερόμενης ποικιλίας πολυμεσικών 

εφαρμογών  
• Η οργάνωση της μάθησης χωρο-χρονικά μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους μαθητές.  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διδακτικών πρακτικών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας και μάθησης περιλαβάνει τη διαφοροποίηση του περιεχομένου (υλικό του 

χρησιμοποιείται), της διαδικασίας (χρήση ποικιλίας δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων από όλους τους μαθητές) και του αποτελέσματος (τελική εργασία ή παραγόμενο προϊόν). 
Όλα αυτά πρέπει να συντελούνται σε ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον το οποίο εξασφαλίζεται με τη 

δημιουργία υγιούς σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και μέσω της κατάλληλης 

διαμόρφωσης του χώρου που πραγματοποιείται η διδασκαλία (π.χ. η διαρρύθμιση του χώρου για 

εργασία σε ομάδες). Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη η ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το 

μαθησιακό προφίλ των μαθητών. 

1.2.1 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Θεωρίες Μάθησης 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στηρίζεται σε βασικές θεωρητικές παραδοχές της κοινωνικο–

πολιτισμικής θεωρίας (Vygotsky, 1986), της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1983) 

και της θεωρίας του εγκεφάλου (Siegler, 2006).  
Σύμφωνα με την κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία οι προηγούμενες εμπειρίες και η κουλτούρα 

του μαθητή είναι καίριας σημασίας καθώς επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής 

αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τον κόσμο. Επίσης, καθορίζουν τα επιτεύγματά του κατά τη 

μαθησιακή διαδικασία. Η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) αποτελεί κεντρική έννοια της 

θεωρίας του Vygotsky. Με τον όρο ΖΕΑ νοείται το στάδιο όπου ο μαθητής είναι ικανός να επιλύει 

μόνος του τα προβλήματα. Πριν να φτάσει σε αυτό το στάδιο χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου άλλου. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αξιολογεί το γνωστικό επίπεδο και το επίπεδο ετοιμότητας του μαθητή, 
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ώστε να διαφοροποιεί τη διδασκαλία του λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του μαθητή. Με αυτόν τον 

τρόπο τον καθοδηγεί σταδιακά και αποτελεσματικά προς τη μάθηση και την κατάκτηση της γνώσης.  
Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1983) τοποθετεί το παιδί-μαθητή στο 

κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς πρώτα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίον μαθαίνει το 

παιδί-μαθητής και έπειτα σχεδιάζεται η διδασκαλία σύμφωνα με το προφίλ του. Με τον όρο 

νοημοσύνη νοείται το «σύνολο νοητικών λειτουργιών που χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε 

νέες καταστάσεις και να λύσουμε προβλήματα αξιοποιώντας προηγούμενες εμπειρίες» 

(Βασιλειάδου, 2017, σ.12). Σύμφωνα με τον Gardner υπάρχουν οχτώ τύποι νοημοσύνης: 

1) Γλωσσική νοημοσύνη: Τα άτομα με τη συγκεκριμένη νοημοσύνη έχουν ανεπτυγμένες 

γλωσσικές δεξιότητες.  
2) Λογικο-μαθηματική νοημοσύνη: Τα άτομα με τη συγκεκριμένη νοημοσύνη επιλύουν 

αποτελεσµατικά προβλήµατα, πειραµατίζονται και θέτουν ερωτήματα.  
3) Νατουραλιστική νοημοσύνη: Τα άτομα με τη συγκεκριμένη νοημοσύνη αρέσκονται στη 

συστηματική παρατήρηση και στην αναγνώριση και κατηγοριοποίηση αντικειμένων.  
4) Οπτική - χωροταξική νοημοσύνη: Τα άτομα με τη συγκεκριμένη νοημοσύνη αρέσκονται σε 

οπτικά ερεθίσματα όπως διαγράμματα, εννοιολογικούς χάρτες, τρισδιάστατα µοντέλα κ.ά.  
5) Μουσικορυθμική νοημοσύνη: Τα άτομα με τη συγκεκριμένη νοημοσύνη τραγουδούν, ακούνε 

µουσική, παίζουν κάποιο μουσικό όργανο και συμμετέχουν σε χορωδίες.     
6) Σωματο-κιναισθητική νοημοσύνη: Τα άτομα με τη συγκεκριμένη νοημοσύνη επιδιώκουν να 

κινούνται, να αθλούνται, να αγγίζουν, να κατασκευάζουν και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα 

του σώματος.  
7) Διαπροσωπική νοημοσύνη: Τα άτομα με το συγκεκριμένο τύπο νοημοσύνης απολαμβάνουν 

να έχουν φίλους, να επικοινωνούν και να συμμετέχουν σε ομάδες. 
8) Ενδοπροσωπική νοημοσύνη: Τα άτομα με το συγκεκριμένο τύπο νοημοσύνης κατανοούν τον 

εαυτό τους και µπορούν να ολοκληρώσουν ατοµικά εργασίες χωρίς να χρειάζονται τη διαρκή 

στήριξη και ενθάρρυνση του δασκάλου ή της οµάδας.  

Τέλος, η θεωρία του εγκεφάλου βρίσκεται στο επίκεντρο της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

και μάθησης καθώς περιλαμβάνει έννοιες οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις αρχές της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι Δενδρινού και Καραβά (2013) υποστηρίζουν ότι οι έρευνες στη 

λειτουργία του εγκεφάλου διαπιστώνουν τα εξής:  

✓ Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται λαμβάνοντας σαφή μηνύματα.  
✓ Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται σταδιακά, από τις βασικές λειτουργίες επιβίωσης του ατόμου έως 

τη συναισθηματική ανάπτυξη.  
✓ Ο εγκέφαλος δε λειτουργεί σειριακά, αλλά…μπορεί να επεξεργάζεται παράλληλα 

διαφορετικούς τύπους πληροφοριών.  
✓ Ο εγκέφαλος λειτουργεί με την κοινωνική διάδραση και τη συνεργασία. (σ. 36) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο εκπαιδευτικός, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πλούσιο σε 

νοηματοδότηση, βοηθάει του μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα αυτά που μαθαίνουν. Επίσης, ο 

μαθητής όσο αισθάνεται συναισθηματικά ασφαλής, είναι σε θέση να μάθει. Επομένως, για να 

ενισχυθεί η μαθησιακή διαδικασία ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες, 

ώστε ο μαθητής να αισθάνεται ασφάλεια. Με την ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται 

παράλληλα διαφορετικούς τύπους πληροφοριών, ο μαθητής μπορεί να πραγματοποιεί συσχετισμούς 

μεταξύ της νέας γνώσης και της προϋπάρχουσας. Τέλος, η μάθηση επιτυγχάνεται πιο 

αποτελεσματικά μέσω της εργασίας σε ομάδες και της αλληλεπίδρασης των μαθητών.   
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2. Κυρίως μέρος 

2.1 Ταυτότητα του σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. με τίτλο “Easter around the world” δημιουργήθηκε και 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας σε Δημοτικό Σχολείο της πόλης του 

Ηρακλείου από την εισηγήτρια και εκπαιδευτικό.  Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και εκπόνησης 

του σεναρίου λήφθηκε υπόψη το προφίλ των μαθητών που συμμετείχαν, το προαναφερθέν θεωρητικό 

πλαίσιο και η υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας. Σκοπός του σεναρίου υπήρξε η γνωριμία 

των μαθητών με τα δημοφιλέστερα έθιμα του Πάσχα ανά τον κόσμο και η δημιουργία Πασχαλινού 

ψηφιακού περιοδικού με τίτλο “Easter Around the World”.  
Το σενάριο συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών υλοποιήθηκε λίγο πριν τις 

διακοπές του Πάσχα στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας με διαθεματική προσέγγιση μέσω των 

μαθημάτων της Πληροφορικής, των Θρησκευτικών και των Εικαστικών. Το σενάριο υλοποιήθηκε 

με τη συμμετοχή των μαθητών ενός τμήματος της Ε΄τάξης (παιδιά ηλικίας 10-11 ετών). Συνολικά 

συμμετείχαν δεκεπτά (17) μαθητές (9 αγόρια και 8 κορίτσια)  ελληνικής καταγωγής με πολιτισμικές 

καταβολές από διαφορετικές περιοχές της Κρήτης. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο είναι 

μεσαίου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) οι μαθητές που συμμετείχαν είχαν  

επίπεδο γλωσσομάθειας Α1+ / Α2 στην αγγλική γλώσσα. 

2.2 Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του σεναρίου 

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο αντλήθηκαν 

από τους αναλυτικούς δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας, τα γλωσσικά μέσα και τους κειμενικούς 

τύπους που περιλαμβάνονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλώσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και 

τα παραρτήματά του. Τα πιο σημαντικά αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα συνοψίζονται στα 

παρακάτω:  

Οι μαθητές αναμένεται:  
(α) σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο  

1. να απαντούν σε απλά ερωτήματα σχετικά με το μήνυμα που διατυπώνει ένα βίντεο που 

παρακολουθούν στο YouTube (Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Α2.20),  
2. να διαβάζουν σύντομα και απλά κείμενα στα Ελληνικά και να απαντούν γραπτά στην Αγγλική 

γλώσσα σε ερωτήματα σχετικά με το είδος ενός κειμένου (σημείωμα εκδότη, περιεχόμενα 

περιοδικού, άρθρα) και στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης του, τον συντάκτη, τον αποδέκτη, 

τον επικοινωνιακό σκοπό που εξυπηρετεί (Γραπτή Διαμεσολάβηση, Α2.15),  
3. να χρησιμοποιούν κείμενα σχολικού ψηφιακού περιοδικού (εξώφυλλο, σημείωμα εκδότη, 

περιεχόμενα, άρθρα, οπισθόφυλλο) στην Ελληνική που αφορούν σε καταστάσεις 

καθημερινής ζωής για να γράψουν αντίστοιχα κείμενα στην Αγγλική γλώσσα με διαφορετικές 

πληροφορίες (Γραπτή Διαμεσολάβηση, Α2.16),  
4. να συνοψίζουν τα κύρια σημεία σύντομων κειμένων από το διαδίκτυο, αξιοποιώντας 

γλωσσικά στοιχεία (λεξικά και γραμματικά) που χρησιμοποιούνται σε αυτά (Παραγωγή 

Γραπτού Λόγου, Α2.13),  
5. να αποδίδουν το γενικό νόημα κειμένων που περιέχονται στο δικό τους ψηφιακό περιοδικό 

αξιοποιώντας τα λεξικογραμματικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε αυτά (Παραγωγή 

προφορικού λόγου και προφορική διάδραση, Α2.27). 
(β) σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας  

1. να κάνουν χρήση διαδικτυακών πηγών για άντληση πληροφοριών και ελεύθερου προς χρήση 

υλικού (εικόνες/ φωτογραφίες/ σκίτσα δημόσιας χρήσης),  
2. να μελετούν και να παράγουν πολυτροπικά κείμενα που αξιοποιούν πολλαπλούς 

σημειωτικούς τρόπους (εικόνα, κινούμενη εικόνα, συνδέσμους, ήχο, γλώσσα),  
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3. να ακολουθούν το δικό τους ρυθμό και τη δική τους διαδρομή στη μάθηση χρησιμοποιώντας 

τεχνολογία που τους το επιτρέπει (π.χ. διαδραστικό βίντεο),  
4. να συνεργαστούν για την παραγωγή ενός ηλεκτρονικού περιοδικού (παραγωγή πολυτροπικών 

κειμένων) χρησιμοποιώντας συνεργατικό ψηφιακό εργαλείο δημιουργίας ηλεκτρονικού 

περιοδικού (Madmagz),  
5. να κατανοούν τη χρησιμότητα και να δημιουργούν κώδικα QR (Quick Response),  
6. να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, ώστε εύκολα και γρήγορα να δημιουργούν διαδραστικό 

υλικό το οποίο απευθύνεται σε τρίτους.  
(γ) σε σχέση με τους γραμματισμούς  

1. να κατανοούν και να παράγουν κειμενικά είδη τα οποία εμπεριέχονται σε περιοδικό όπως 

σύντομο σημείωμα εκδότη, περιεχόμενα και απλά άρθρα (γλωσσικός γραμματισμός),  
2. να παράγουν σύντομα πολυτροπικά κείμενα - κείμενα που αξιοποιούν πλέον του ενός 

σημειωτικού τρόπου (γλώσσα, εικόνα, βίντεο – πολυτροπικός γραμματισμός)  
3. να αναπτύσσουν ποικιλία άλλων γραμματισμών όπως ο ψηφιακός (χρήση διαδικτυακών 

πηγών, συνεργατικού εργαλείου συγγραφής, δημιουργό κώδικα QR), ο μιντιακός (γνωριμία 

και παραγωγή ηλεκτρονικού περιοδικού), ο κριτικός (καλλιέργεια δεξιοτήτων για την 

επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών και εικόνων-βίντεο από το διαδίκτυο), ο 

διαπολιτισμικός (γνωριμία και αξιοποίηση πολιτισμικών στοιχείων από διάφορες χώρες), ο 

κοινωνικός (ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας, χρήση δημοκρατικών διαδικασιών στη 

λήψη αποφάσεων), ο οπτικός (αξιοποίηση εικόνας/ κινούμενης εικόνας για 

αποδοχή/αποστολή μηνύματος), ο συναισθηματικός (καλλιέργεια δεσμών αφοσίωσης και 

αισθήματος ευθύνης απέναντι στα μέλη της ομάδας αλλά και προς όλες τις ομάδες καθώς 

απαιτείται η συνδρομή όλων των μαθητών για να ολοκληρωθεί εγκαίρως το τελικό 

προϊόν/περιοδικό)  

2.3 Περιγραφή του σεναρίου 

Στα πλαίσια της διερευνητικής και βιωματικής μάθησης και με πνεύμα ομαδοσυνεργατικό οι 

μαθητές ανακάλυψαν τα ιδιαίτερα έθιμα κάποιων χωρών μέσω ενός διαδραστικού βίντεο και 

πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Επίσης, μελέτησαν τα χαρακτηριστικά και τη μορφή ενός ηλεκτρονικού 

σχολικού περιοδικού στην Ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια, οι μαθητές χρησιμοποίησαν 

πληροφορίες από το βίντεο και από το διαδίκτυο για να συγγράψουν σύντομα πολυτροπικά 

κείμενα/άρθρα και δημιούργησαν διαδραστικά παιχνίδια, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στη δημιουργία 

σχολικού ηλεκτρονικού περιοδικού με σκοπό την ανάρτησή του στο ιστολόγιο του σχολείου και τον 

σχολιασμό του από την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Τέλος, οι μαθητές ζωγράφισαν αυγά και 

έπαιξαν ένα πασχαλινό βρετανικό παιχνίδι (egg rolling). Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή ανά 

διδακτική ώρα. 
Κατά την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές ενεπλάκησαν σε δύο δραστηριότητες στο 

εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Στην πρώτη δραστηριότητα κλήθηκαν σε ζευγάρια να 

παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό βίντεο (https://www.playposit.com/share/1295053/987295/-
new-bulb-20190326-143314) για τα έθιμα του Πάσχα σε διάφορες χώρες του κόσμου και να 

απαντήσουν στις εμβόλιμες ερωτήσεις. Κατά τη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές σε ομάδες 

μελέτησαν ένα ψηφιακό σχολικό περιοδικό στην ελληνική γλώσσα και κατέγραψαν τα 

χαρακτηριστικά του σε διαφορετικό φύλλο εργασίας ανά ομάδα. Στην κάθε ομάδα ανατέθηκαν 

διαφορετικές σελίδες του περιοδικού. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια και 

συγκεντρωτική καταγραφή των ευρημάτων των ομάδων. 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης και της τρίτης ώρας οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν 

το δικό τους ψηφιακό περιοδικό για τα έθιμα του Πάσχα σε διαφορετικές χώρες του κόσμου. Οι 

μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες μικτής ικανότητας στο εργαστήριο Πληροφορικής. Κάθε ομάδα 

ανέλαβε διαφορετική εργασία οπότε εργάστηκε σε διαφορετικό φύλλο εργασίας. Η πρώτη ομάδα 

ανέλαβε τη δημιουργία του εξώφυλλου και τη συγγραφή της σύντομης επιστολής του εκδότη και των 

https://www.playposit.com/share/1295053/987295/-new-bulb-20190326-143314
https://www.playposit.com/share/1295053/987295/-new-bulb-20190326-143314
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περιεχομένων, η δεύτερη ομάδα ανέλαβε τη συγγραφή πολυτροπικών κειμένων με θέμα τα 

πασχαλινά έθιμα διαφορετικών χωρών, η τρίτη ομάδα ανέλαβε την εύρεση κατάλληλων εικόνων, 

βίντεο, ήχων και υπερσυνδέσμων και η τέταρτη ομάδα ανέλαβε τη δημιουργία διαδραστικών 

δραστηριοτήτων/ παιχνιδιών και τη σύνταξη πολυτροπικού κειμένου για τα έθιμα του Πάσχα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Η εκπαιδευτικός είχε ήδη ετοιμάσει το πρότυπο (template) περιοδικό στο 

διαδικτυακό συνεργατικό εργαλείο δημιουργίας ψηφιακού περιοδικού Madmagz 
(https://madmagz.com/). Οι μαθητές χρησιμοποίησαν ποικιλία ψηφιακού υλικού και πηγών όπως τις 

ζωντανές κοινότητες δημιουργικών Pixabay (https://pixabay.com/el/) και Unsplash 
(https://unsplash.com/) για την άντληση εικόνων, προτεινόμενες ιστοσελίδες για διερεύνηση και 

άντληση υλικού κ.ά.  Επίσης, αξιοποιήθηκαν τα Web 2.0 εργαλεία Quizlet (https://quizlet.com/en-
gb) για τη δημιουργία δραστηριότητας/παιχνιδιού λεξιλογίου και QR Code generator 
(https://www.qr-code-generator.com) για αποθήκευση συνδέσμων. Όλες οι ομάδες είχαν πρόσβαση 

στο διαδικτυακό λεξικό WordReference (https://www.wordreference.com/). 
Κατά τη διάρκεια της τέταρτης διδακτικής ώρας οι μαθητές κλήθηκαν να συμμετέχουν σε δύο 

δραστηριότητες. Στην πρώτη δραστηριότητα παρουσίασαν ανά ομάδα την εργασία με την οποία 

συνέβαλαν στη δημιουργία του περιοδικού και δέχτηκαν ερωτήσεις από τους συμμαθητές τους. 

Έπειτα συμπλήρωσαν κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκα) σχεδιασμένη από την 

εκπαιδευτικό, αποκτώντας ενεργό ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης της συνεργασίας τους και του 

τελικού προϊόντος. Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές ζωγράφισαν αυγά κατά το πασχαλινό 

βρετανικό έθιμο και στη συνέχεια όλοι μαζί κατευθύνθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου 

όπου και έπαιξαν το βρετανικό, παραδοσιακό, πασχαλινό παιχνίδι “egg rolling”.  
Η εκπαιδευτικός πραγματοποίησε την τελική επιμέλεια του περιοδικού και φρόντισε ώστε να 

αναρτηθεί στο ιστολόγιο του σχολείου (https://48dimher.blogspot.com/2019/04/blog-post_18.html). 
Ως εργασία για το σπίτι ανατέθηκε στους μαθητές να επισκεφτούν το ιστολόγιο και να αναρτήσουν 

τα σχόλια τους για το περιοδικό.   

2.4 Αποτίμηση και αντίκτυπος σεναρίου 

Το συγκεκριμένο σενάριο σχεδιάστηκε βάσει του μοντέλου των τεσσάρων πόρων, κατ’ 

επέκταση οι μαθητές κλήθηκαν να αναλάβουν τους εξής ρόλους: αποκωδικοποιητής, συμμέτοχος 

στο κείμενο και κατασκευαστής νοήματος, λειτουργικός χρήστης και αναλυτής κειμένων. Οι μαθητές 

αναλαμβάνουν τους παραπάνω εναλλασσόμενους ρόλους μέσω ποικιλίας δραστηριοτήτων οι οποίες 

αρχικά τους επιτρέπουν τη μελέτη και τη βαθύτερη κατανόηση των χρησιμοποιούμενων κειμένων 

(ως προς τη γλώσσα τους, το νόημα τους, το ύφος τους, τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, το 

κοινό στο οποίο απευθύνονται κ.ά.) και σταδιακά τους καθοδηγούν στη δημιουργία αντίστοιχων 

κειμενικών ειδών (περιεχόμενα, σημείωμα εκδότη, σύντομα άρθρα), όπου οι μαθητές καλούνται να 

συνεργαστούν, να διερευνήσουν, να χρησιμοποιήσουν τη γνώση που ήδη έχουν κατακτήσει και να 

δημιουργήσουν όλοι μαζί ένα ηλεκτρονικό περιοδικό.  
Κατά τον σχεδιασμό του σεναρίου λήφθηκαν υπόψη οι θεωρίες μάθησης που περικλείονται 

στη διαφοροποιημένη διδασκαλία: η κοινωνικο – πολιτισμική θεωρία, η θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης και η θεωρία του εγκεφάλου. Επομένως, δόθηκε προτεραιότητα στην κουλτούρα του 

μαθητή και στις προηγούμενες του εμπειρίες, λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα 

και οι προτιμήσεις τους και τους δόθηκαν ευκαιρίες να ακολουθήσουν διαφορετικά μονοπάτια 

μάθησης αναπτύσσοντας ποικίλους τύπους ευφυίας-νοημοσύνης όπως γλωσσική (π.χ. 

αλληλεπίδραση με βίντεο, μελέτη πρότυπου περιοδικού, άντληση πληροφοριών και εικόνων από 

ιστοσελίδες με αυθεντικό υλικό), οπτική – χωροταξική (π.χ. χρήση κινούμενης εικόνας, πρότυπου 

σχολικού περιοδικού, χρήση εικόνων και χρωμάτων στα φύλλα εργασίας) , σωματο – κιναισθητική 

(δημιουργία περιοδικού, ζωγραφική σε πασχαλινά αυγά και βιωματική δράση βρετανικού εθίμου), 

διαπροσωπική (εργασία σε ομάδες με διαφορετικό αντικείμενο - απαραίτητη η συνεργασία των 

ομάδων μεταξύ τους προκειμένου να δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό περιοδικό) και ενδοπροσωπική 

(αξιολόγηση των εργασιών της ομάδας και της προσωπικής συνεισφοράς του κάθε μαθητή στην όλη 

https://madmagz.com/
https://pixabay.com/el/
https://unsplash.com/
https://quizlet.com/en-gb
https://quizlet.com/en-gb
https://www.qr-code-generator.com/
https://www.wordreference.com/
https://48dimher.blogspot.com/2019/04/blog-post_18.html
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δράση, απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αυτογνωσίας). Τέλος, οι μαθητές 

βρίσκονταν σε περιβάλλον ασφαλές, ενεργοποιήθηκαν μέσω σχεδιασμένων από την εκπαιδευτικό 

δραστηριοτήτων οι οποίες ήταν κατανοητές από τους μαθητές και τους έδωσαν ενεργό ρόλο στη 
μαθησιακή διαδικασία, συνδέοντας την προϋπάρχουσα με τη νέα γνώση.  

3. Συμπεράσματα 

Το παρόν σενάριο δέχτηκε θετικά σχόλια τόσο ως προς την υλοποίηση των επιμέρους βημάτων 

όσο και στον τελικό απολογισμό των αποτελεσμάτων που είχε για τους μαθητές, τη συμμετέχουσα 

εκπαιδευτικό και την ευρύτερη σχολική κοινότητα.  
Παρακάτω αναφέρονται τα σημαντικότερα θετικά αποτελέσματα:  

✓ Η κινητοποίηση και η ενδυνάμωση των σχέσεων των μαθητών προκειμένου να επιτύχουν 

κοινό τους στόχο τη δημιουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού  
✓ Η σύνδεση της πρότερης γνώσης των μαθητών με τη νέα γνώση που κατέκτησαν  
✓ Οι πολλαπλές ευκαιρίες που δόθηκαν στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με αυθεντικό 

γραπτό λόγο στη γλώσσα-στόχο και οπτικό υλικό (διερεύνηση διαδικτυακών πηγών)  
✓ Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η χρήση της γλώσσας-στόχου για τη δημιουργία αυθεντικού 

υλικού (περιοδικό)  
✓ Η χρήση σύγχρονων και καινοτόμων ιδεών όπως QR code generator για τον πολυμεσικό 

εμπλουτισμό του ηλεκτρονικού περιοδικού  
✓ Η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές και τα περιθώρια αυτενέργειας που τους 

δόθηκαν  
✓ Οι ρόλοι που ανέλαβαν οι μαθητές ως πρωταγωνιστές, ενεργοί δημιουργοί υλικού, μελετητές, 

παρουσιαστές, αξιολογητές, σχολιαστές και η εκπαιδευτικός ως συντονιστής, 

διαμεσολαβητής και παρατηρητής  

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν σε τέτοιο βαθμό με τη διαδικασία και με το τελικό προϊόν 

(περιοδικό), ώστε μόνοι τους ζήτησαν να οργανώσουν την έκδοση ενός επόμενου τεύχους μέχρι τη 

λήξη του σχολικού έτους. Οι γονείς των μαθητών πέρα από τα επαινετικά τους λόγια προς τα παιδιά 

τους και την εκπαιδευτικό, προσφέρθηκαν να βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο, για να υπάρξει στην 

έκτη τάξη συστηματική έκδοση περιοδικού στην αγγλική γλώσσα. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 

οι συγκεκριμένοι μαθητές, ως μαθητές της έκτης τάξης δημιούργησαν ένα Χριστουγεννιάτικο τεύχος 

με θέμα τον εορτασμό των Χριστουγέννων στην Ελλάδα και προτάσεις ψυχαγωγίας για τους 

υπόλοιπους μαθητές του σχολείου κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. Το επόμενο 

βήμα μας είναι η εμπλοκή όλων των τάξεων του σχολείου και η έκδοση ενός συλλογικού σχολικού 

περιοδικού με ποικίλη θεματολογία. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα βασίζεται στα αποτελέσματα μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία εστιάζει το 

ενδιαφέρον της στη Δια Βίου Μάθηση των Κοινωνικών Λειτουργών σε Ελλάδα και Κύπρο. Στόχος 

της διατριβής ήταν να διερευνήσει τον βαθμό που οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι 

ευαισθητοποιημένοι γύρω από την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση και πιο 

συγκεκριμένα να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι ίδιοι προσπαθούν να επικαιροποιήσουν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες τους μέσα από διάφορες δράσεις και ενέργειες. Διενεργήθηκε ποσοτική 

έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο απαντήθηκε από 101 κοινωνικούς λειτουργούς από 

Ελλάδα και Κύπρο. Τα δεδομένα φανέρωσαν το ενδιαφέρον των Κοινωνικών Λειτουργών για 

επικαιροποίηση των γνώσεων τους, συγκεκριμένα όσον αφορά το πλαίσιο και την ιδιαίτερη ομάδα 

με την οποία εργάζονται. Μέσω της έρευνας διαπιστώθηκε και καταγράφηκαν οι επιδιώξεις των 

επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών για τη Δια Βίου Μάθηση, καθώς επίσης και τα εμπόδια τα 

οποία δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης.  
 
Λέξεις κλειδιά: Δια βίου μάθηση, δια βίου εκπαίδευση, κοινωνικοί λειτουργοί. 

1. Εισαγωγή 

Ο κλάδος της Κοινωνικής Εργασίας αποτελεί ένα παρακλάδι των εφαρμοσμένων κοινωνικών 

επιστημών, που χαίρει διεθνούς αναγνώρισης και εφαρμογής. Λογίζεται ως ένα ανθρωπιστικό 

επάγγελμα, το οποίο διαφοροποιείται από τα άλλα επαγγέλματα της ίδιας κατηγορίας στο γεγονός 

ότι δίνει έμφαση όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά και στο κοινωνικό περίγυρο του. 
Ο Κοινωνικός Λειτουργός πρόκειται ουσιαστικά για έναν άνθρωπο που εξασκεί την Κοινωνική 

Εργασία και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης προς άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες, με επιδίωξη τον χειρισμό των αναγκών του ανθρώπου και των προβλημάτων της κοινωνίας. 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για την Κοινωνική Εργασία. Ο επικρατέστερος και πιο σύγχρονος 

ορισμός παρουσιάζεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία των Κοινωνικών Λειτουργών IFSW 

(International Federation of Social Workers) και τη Διεθνή Ένωση των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας 

IASSW (International Association of Schools of Social Work) το 2014, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η 

Κοινωνική Εργασία είναι μία εφαρμοσμένη εργασία, αλλά παράλληλα συνιστά και ένα ακαδημαϊκό 
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πεδίο που αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής αλλαγής και ανάπτυξης, της κοινωνικής 

συνοχής, της ενδυνάμωσης και της απελευθέρωσης των ανθρώπινων όντων. 
Κεντρικές αρχές στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της διαφορετικότητας, η κοινωνική δικαιοσύνη και η συλλογική ευθύνη. Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν τα θεμέλια της  θεωρίας της Κοινωνικής Εργασίας, των κοινωνικών 

επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και τη γηγενή πληροφόρηση που συνδέει τους 

ανθρώπους, αλλά και τους ενισχύει ως προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής, 

ενισχύοντας την ευημερία τους.  
Η Κασσέρη (2014) επισημαίνει με χαρακτηριστικό τρόπο ότι το επάγγελμα του Κοινωνικού 

Λειτουργού είναι απαραίτητο να κινείται προς την υιοθέτηση μιας κριτικής προσέγγισης των ίδιων 

των πρακτικών τους, η οποία να περιλαμβάνει τη συνεχή εξέταση των συλλογισμών και των 

συναισθημάτων τους γύρω από τα άτομα που μειονεκτούν (π.χ. ανάπηροι, μετανάστες, 

κακοποιημένες γυναίκες κλπ.). Γι’ αυτό το λόγο, η εκπαίδευση τους πρέπει να είναι ανάλογη του 

περιεχομένου του επαγγέλματος που θα αντιμετωπίσουν κατά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με 

την πραγματικότητα.  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους κοινωνικούς 

λειτουργούς επιβάλλεται να διέπεται από σαφείς σκοπούς και να οργανώνεται με συστηματικό 

τρόπο. Επιπρόσθετα, πρέπει να στηρίζεται στις εμπειρίες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Ο 

ενήλικας μαθαίνει όταν η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά του, με τις ανάγκες 

και τις εμπειρίες του (Κόκκος 1999; Κόκκος, 2005; Jarvis, 2004). Οι περιπτώσεις, τα παραδείγματα 

και τα προβλήματα που μελετώνται, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι απαραίτητο να 

συνδέονται με την πραγματικότητα και τις ανάγκες του εκπαιδευομένου κατά τη μαθησιακή 

διεργασία.  
Ο προσανατολισμός στην εκπαίδευση της Κοινωνικής Εργασίας αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες, καθώς τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Κοινωνικής 

Εργασίας έχουν διαμεθοδική κατεύθυνση προς τη γενική κοινωνική εργασία αλλά και υφίστανται 

μια τάση εξισορρόπησης μεταξύ της κλινικής και της κοινοτικής κοινωνικής εργασίας. Παρόλα αυτά,  

αυτός ο θεωρητικός προσανατολισμός δεν υλοποιείται στην πράξη κατά τη διάρκεια της  πρακτικής 

άσκησης-εποπτείας στην Κοινωνική Εργασία, καθώς πολλοί επόπτες έχουν κλινικό προσανατολισμό 

και υπάρχουν μόνο αποσπασματικές προσπάθειες για την ανάπτυξη προγραμμάτων κοινοτικού 

χαρακτήρα στην Ελλάδα (Χαμπίμπη και Περάκη, 2008). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος 

2.1.1. Σκοπός έρευνας 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει τη Δια Βίου Εκπαίδευση των 

επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών. Εστιάζεται κυρίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των 

Κοινωνικών Λειτουργών σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας τους στις διάφορες δομές όπου 

απασχολούνται σε Ελλάδα και Κύπρο.  

2.1.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Ως κύρια ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης ορίστηκαν τα ακόλουθα: 
α) Πόσο σημαντική είναι η διαρκής εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών για την 

προσωπική τους ανάπτυξη και για την επαγγελματική τους εξέλιξη; 
β) Ποιοι τρόποι επιμόρφωσης υπάρχουν; 
γ) Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των κοινωνικών λειτουργών σε 

επιμορφωτικά προγράμματα; 
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δ) Ποια είναι η θεματολογία των επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

2.1.3. Δείγμα / συμμετέχοντες 

Η επιλογή του δείγματός στην έρευνα αφορά επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς που 

εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες και δομές (δημόσιες και ιδιωτικές) σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες είναι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί, απόφοιτοι τμημάτων 

κοινωνικής εργασίας (ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης). Βασικό ζητούμενο στην συγκεκριμένη 

έρευνα είναι η «διερεύνηση» των εκπαιδευτικών αναγκών και της κατάρτισης των επαγγελματιών 

κοινωνικών λειτουργών.  

2.1.4. Μεθοδολογία έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο διαδόθηκε για προσέλκυση συμμετεχόντων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας 

του διαδικτύου enklikanketa. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στάλθηκε προς τους συμμετέχοντες 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στην έρευνα η συμμετοχή 

ήταν εθελοντική και εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση των συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους, 

επίσης διαφυλάχθηκε η ανωνυμία και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. 

2.2. Αποτελέσματα έρευνας 

2.2.1. Προφίλ συμμετεχόντων 

Συνολικά απάντησαν 101 Κοινωνικοί Λειτουργοί από Ελλάδα και Κύπρο από τους οποίους οι 

δεκατρείς (ποσοστό 13%) ήταν άντρες και οι ογδόντα οκτώ (ποσοστό 87%)  ήταν γυναίκες. Οι 

ηλικίες των ερωτωμένων κυμαίνονται από 18 μέχρι 65 ετών. Το 4% ήταν ηλικίας 18 – 24 ετών, το 

48% ήταν ηλικίας από 25-34 ετών, το 40% ήταν ηλικίας από 35-44 ετών και το 6% ήταν ηλικίας από 

45-54 ετών και 3% ήταν ηλικίας από 55-65 ετών.  Όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση το 

37%  ήταν άγαμοι/ες, το 45% ήταν έγγαμοι/ες, το 13% συζούν με τον /την σύντροφο τους και το 6%  

ήταν διαζευγμένοι/ες. Η πλειοψηφία των ερωτωμένων κατάγεται από την Ελλάδα σε ποσοστό 66% 

και το 34% κατάγεται από την Κύπρο. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι σε μισθωτή εργασία 

με ποσοστό 82%, το 5% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και το 13% είναι άνεργοι και δεν εργάζονταν 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας.  Το 50% είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εργάζονται σε 

δημόσιους φορείς, το 35% εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και το 15% εργάζεται στον 

ιδιωτικό τομέα. Το 43% του δείγματος έχει μέχρι 5 χρόνια επαγγελματική εμπειρία, το 23% έχει 6-
10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, το 19% έχει από 11-15 χρόνια επαγγελματική εμπειρία, το 12% 

έχει 16-20 χρόνια εμπειρίας και το 3%  έχει από 21-35 χρόνια επαγγελματική εμπειρίας.  Το 42% 

κατέχει πτυχίο από τα ΑΤΕΙ Πάτρας, Κρήτης και Αθήνας. Το 7% κατέχει πτυχίο από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο και 7% κατέχει πτυχίο από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου (Frederick, Nicosia, 
European), to 37% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο, το 3% κατέχει πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και 

μεταπτυχιακό καθώς και δεύτερο πτυχίο, επίσης το 3% κατέχει Διδακτορικό τίτλο.  

2.2.2. Εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών 

Η πλειοψηφία του δείγματος (59%) έχει λάβει επιπρόσθετη εκπαίδευση μετά την απόκτηση 

του πτυχίου τους, όπως παρακολούθηση σεμιναρίων, διπλώματα, εκπαιδεύσεις, συνέδρια, το 18% 

έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, το 13% έχει λάβει επιπλέον εκπαίδευση, το 6% έχει 

παρακολουθήσει συνέδρια και το 4% έχει λάβει κάποια διπλώματα. Το 59% των συμμετεχόντων έχει 

ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ, το 22% έχει 20.000 ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα, το 14% έχει 35.000 ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το 5% έχει 50.000 ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα. Το 58% θεωρεί ότι οι δεξιότητες του ταιριάζουν με αυτές που απαιτούνται από τη δουλειά 

του, το 29% πιστεύει ότι οι δεξιότητες του είναι υψηλότερες με αυτές που απαιτούνται από τη δουλειά 
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του και το 13% πιστεύει ότι οι δεξιότητες του είναι λιγότερες με αυτές που απαιτούνται από τη 

δουλειά του.  
Στην ερώτηση «τους τελευταίους 12 μήνες, έχεις παρακολουθήσει κάποιους από τους 

ακόλουθους τύπους εκπαίδευσης από την παρούσα εργασία σου» το 34% απάντησε ότι έχει 

παρακολουθήσει εκπαίδευση αποκλειστικά εκτός των ωρών εργασίας, το 29% απάντησε ότι έχει 

παρακολουθήσει εκπαίδευση αποκλειστικά εντός των ωρών εργασίας του, το 16% έλαβε εκπαίδευση 

στην εργασία του ως εποπτεία, χρησιμοποιώντας εργαλεία, συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς κύκλους 

και το 21% δεν παρακολούθησε καμία εκπαίδευση. Όσον αφορά το κόστος εκπαίδευσης (δίδακτρα, 

εγγραφή), το 37% πλήρωσε ο/η ίδιος/ίδια τη συμμετοχή του/της, το 14% πλήρωσε το κράτος, το 13% 

πλήρωσε ο εργοδότης του και το 8% κάλυψε τα έξοδα άλλος φορέας. 
Στην ερώτηση «Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι για να κάνεις αυτή την εκπαίδευση», το 40% 

δήλωσε για να είμαι ενημερωμένος/η με τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται από την εργασία μου, 

το 25% για να βελτιώσει τις δυνατότητες/ευκαιρίες καριέρας, το 17% για να αποδίδει πιο καλά στην 

εργασία του, το 14% για να είναι συμβατός με τις υποχρεωτικές πολιτικές του εργοδότη ή άλλες 

νομικές υποχρεώσεις (π.χ. πολιτικές υγείας και προστασίας, προσωπικά δεδομένα και το 4% για 

προσωπικούς λόγους.  
Στην ερώτηση «Συγκρίνοντας με όταν ξεκίνησες την παρούσα εργασία σου, θα έλεγες ότι οι 

δεξιότητες σου έχουν εξελιχθεί, έχουν περιοριστεί ή παρέμειναν ίδιες» η πλειοψηφία τους δείγματος 

(86%) δήλωσε ότι οι δεξιότητες τους έχουν εξελιχθεί από τότε που άρχισαν την εργασία τους, το 

10% δήλωσε ότι έχουν παραμείνει ίδιες και το 4% δήλωσε ότι έχουν περιοριστεί πολύ. 

2.2.3. Δια βίου εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών 

Το 77% του δείγματος θεωρεί πάρα πολύ σημαντική τη διαρκή εκπαίδευση των κοινωνικών 

λειτουργών με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη και το 22% θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική η 
διαρκής εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών. Το 70% του δείγματος θεωρεί πάρα πολύ 

σημαντική τη διαρκή εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών με σκοπό την επαγγελματική τους 

εξέλιξη και το 27% θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική η διαρκής εκπαίδευση των κοινωνικών 

λειτουργών για να ανελιχθούν επαγγελματικά. 
Στην ερώτηση «Με ποιον ή ποιους από τους παρακάτω τρόπους επιδιώκετε να 

επιμορφώνεστε», το 78% δήλωσε μέσω παρακολούθησης σεμιναρίου, το 83% δήλωσε μέσω 

παρακολούθησης συνεδρίου, το 62% δήλωσε μέσω παρακολούθησης ημερίδας, το 65% δήλωσε 

μέσω συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα, το 38% μέσω απόκτησης δεύτερου 

πτυχίου, το 74% μέσω παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών και απόκτησης μεταπτυχιακού 

τίτλου, το 36% μέσω απόκτησης διδακτορικού τίτλου, το 62% μέσω αυτοεπιμόρφωσης και το 82% 

μέσω συμμετοχής σε εκπαίδευση. 
Στην ερώτηση να είναι ευχαριστημένοι από τον αριθμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

που έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα, το 45% είναι πολύ μέχρι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, το 

31% απάντησαν μέτρια ικανοποιημένοι και το 18% δήλωσε λίγο ικανοποιημένοι. Το 55% των 

συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη εκπαίδευση στα 

επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα, το 32% δήλωσε μέτρια 

ικανοποιημένοι και το 10% λίγο ικανοποιημένοι. 
Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό οι παρακάτω παράγοντες αποτελούν κίνητρα για τη Δια Βίου 

Εκπαίδευσή σας, το 96% δήλωσε για βελτίωση της απόδοσης στην εργασία μου και για την 

επαγγελματική μου εξέλιξη, το 58% για αύξηση των οικονομικών απολαβών από την εργασία μου, 

το 87% για εμπλουτισμό του βιογραφικού ως εφόδιο σε μελλοντική αξιολόγηση, το 70% για 

απόκτηση επιπλέον τίτλων σπουδών ως εφόδια σε επικείμενο διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό, το 

86% για προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα διαπραγμάτευσης του επιμορφωτικού προγράμματος, 

το 63% για αγάπη για την έρευνα, το 40% για επιδιώξεις για ακαδημαϊκή καριέρα, το 86% για 

απόκτηση γενικών γνώσεων και το 41% για απόκτηση διοικητικής θέσης. 
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Στην ερώτηση «Σε ποιο βαθμό οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν τη συμμετοχή σας σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα;», το 94% θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα τη θεματολογία της 

επιμόρφωσης, το 89% θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα τη διασύνδεση της θεωρίας με την 

πράξη, το 76% θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, το 

73% θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα τον τόπο πραγματοποίησης του προγράμματος, το 

60% θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης/εκπαίδευσης, 

το 73% θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα ποιοι θα είναι οι εκπαιδευτές της επιμόρφωσης, το 

65% θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα τις συστάσεις από άτομα που έχουν επιμορφωθεί από 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Στην ερώτηση ποιοι παράγοντες δυσχεραίνουν την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος, το 52% δήλωσε ότι είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις, το 62% απάντησε η έλλειψη 

ελεύθερου χρόνου, το 80% απάντησε το οικονομικό κόστος των προγραμμάτων, το 65% δήλωσε ότι 

είναι οι αυξημένες υποχρεώσεις μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (π.χ. πολλές ώρες 

παρακολουθήσεων, εργασίες καθώς επίσης η δια ζώσης παρακολούθηση του προγράμματος). 
Το 60% των συμμετεχόντων επιλέγουν να παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα με 

χαμηλά ή μηδενικά δίδακτρα, το 62% πριν την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος 

ελέγχει ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος, το 15% θα προτιμούσε να 

παρακολουθήσει ένα θεωρητικό επιμορφωτικό πρόγραμμα απ’ ότι ένα βιωματικό αντίστοιχου 

θέματος, ενώ το 50% θα προτιμούσε να παρακολουθήσει ένα βιωματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Το 44% συμφωνεί ότι η εξ αποστάσεως παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος 

διευκολύνει την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του ενώ το 27% διαφωνεί. Το 40% 

δήλωσε ότι ο φορέας υλοποίησης μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στη 

παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος. Το 77% επιδιώκει να παρακολουθεί 

επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία θα χορηγούν βεβαίωση παρακολούθησης, το 80% δήλωσε ότι 

ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα βασισμένο στη βιωματική μάθηση προσφέρει περισσότερη γνώση σε 

βάθος σε σύγκριση με ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα βασισμένο στον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας. Το 38% δήλωσε ότι η συμμετοχή μεγάλου μέρους εκπαιδευτικών σε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα επηρεάζει θετικά για να συμμετέχει, το 44% δήλωσε ότι αποφεύγει να συμμετέχει σε 

επιμορφωτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Το 46% 

δήλωσε ότι η μεγάλη χρονική διάρκεια ενός επιμορφωτικού προγράμματος αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα για παρακολούθηση. 
Στην ερώτηση «ποιες χρονικές περιόδους παρουσιάζετε αυξημένο ενδιαφέρον να 

παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα», το 38% δήλωσε ότι κατάλληλη περίοδος είναι οι 

καθημερινές, το 37% δήλωσε ότι η κατάλληλη χρονική περίοδος είναι τα Σαββατοκύριακα, το 20% 

δήλωσε βραδινές ώρες και το 5% κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Το 35% συνήθως ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα που 

διοργανώνονται από εκπαιδευτικούς φορείς, το 34% από πανεπιστήμια, το 20% από υπουργείο, το 

6% από μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
Όσον αφορά τη θεματολογία των επιμορφωτικών προγραμμάτων, για ζητήματα γενικού 

ενδιαφέροντος ενδιαφέρεται το 21%, ενώ το 41% δεν θα είχε ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσει. Το 

98% θα ενδιαφερόταν για επιστημονικά θέματα του αντικειμένου που εργάζονται.  Το 70% θα 

ενδιαφερόταν η θεματολογία να αφορά Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών, το 90% 

θα ενδιαφερόταν για θεματολογία σχετικά με τα παιδιά, το 57% θα ενδιαφερόταν για θεματολογία 

σχετικά με ηλικιωμένους, το 76% θα ενδιαφερόταν για θεματολογία σχετικά με άτομα με ειδικές 

ανάγκες, το 56% θα ενδιαφερόταν για θεματολογία σχετικά με πρόσφυγες και μετανάστες, το 96% 
θα ενδιαφερόταν για θεματολογία σχετικά με οικογένειες, το 64% θα ενδιαφερόταν για θεματολογία 

σχετικά με άστεγους, το 67% θα ενδιαφερόταν για θεματολογία σχετικά με χρόνια πάσχοντες.  
Στην ερώτηση «τι επιδιώκετε μέσα από τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθείτε» 

το 96% δήλωσε για να  βελτιώσει τις γνώσεις του πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το 91% δήλωσε 

ότι θέλει να συνδέσει τη θεωρία με τη πράξη, το 72% για να έρθει σε επικοινωνία με συναδέρφους 
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και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, το 91% δήλωσε για να χειριστεί αποτελεσματικά δύσκολες 

καταστάσεις, το 94% για να γνωρίσει χρήσιμες πρακτικές και μεθοδολογίες και το 78% για να 

αναπτύξει την προσωπικότητα τους.  

3. Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Τα ευρήματα της έρευνας επικεντρώνονται στην επιτακτική ανάγκη να παραμείνουμε 

αφοσιωμένοι στη συνεχιζόμενη μάθηση και διαπιστώνεται ότι είναι ζωτικής σημασίας για το 

επάγγελμα της Κοινωνικής Εργασίας, για να είναι αποτελεσματική στην παροχή παρεμβάσεων που 

σχετίζονται με τις ανάγκες της κοινότητας, για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ευάλωτων 

ομάδων που εξυπηρετούν οι κοινωνικοί λειτουργοί.  
Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση και συμμετοχή σε 

επιμορφωτικά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για απόκτηση νέων δεξιοτήτων οι οποίες θα μπορεί 

να εφαρμόσουν στην εργασία τους, για μελλοντικές πιθανές ευκαιρίες στην επαγγελματική τους 

καριέρα, καθώς επίσης να μπορούν να αποδίδουν καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας τους. 

Βασικό στοιχείο είναι ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι δεξιότητες τους έχουν 

εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, συμμετέχοντας σε διάφορες ευκαιρίες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους και μετά από την εργοδότηση τους ως 

επαγγελματίες.  
Διαπιστώνεται ότι οι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί θεωρούν ζωτικής σημασίας τη Δια 

Βίου Μάθηση όλων των επαγγελματιών με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη αλλά κυρίως με 

σκοπό την επαγγελματική τους εξέλιξη στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας. Σημειώνουν ότι 

επιδιώκουν να συνεχίσουν να επιμορφώνονται μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων καθώς επίσης 

και με την απόκτηση τυπικών προσόντων όπως είναι δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή/και 

διδακτορικό στην Κοινωνική Εργασία και ευρύτερα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.  
Το δείγμα της έρευνας, υπογραμμίζει ότι τα κίνητρα τους για Δια Βίου Μάθηση αποτελούν η 

βελτίωση της απόδοσης στην εργασία τους και για την επαγγελματική τους εξέλιξη, η αύξηση των 

οικονομικών απολαβών από την εργασία τους, ο εμπλουτισμός του βιογραφικού ως εφόδιο σε 

μελλοντική αξιολόγηση, η απόκτηση πρόσθετων τίτλων σπουδών ως εφόδια σε επικείμενο 

διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό, το προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα του επιμορφωτικού 

προγράμματος, η αγάπη για την έρευνα, η επιδίωξη για ακαδημαϊκή καριέρα, η απόκτηση γενικών 

γνώσεων και η απόκτηση διοικητικής θέσης. Επιπρόσθετα, για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό 

πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες η θεματολογία της 

επιμόρφωσης, η διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη, η χρονική διάρκεια του προγράμματος, ο 

τόπος υλοποίησης του προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης της επιμόρφωσης/εκπαίδευσης και ποιοι 

οι εκπαιδευτές. Επιπλέον, ενισχυτικοί παράγοντες για συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά 

προγράμματα είναι η χορήγηση βεβαίωσης από το φορέα υλοποίησης, η βιωματική εκπαίδευση ως 

εργαστήριο για το λόγο ότι η βιωματική μάθηση προσφέρει περισσότερη γνώση σε βάθος σε 

σύγκριση με ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα βασισμένο στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 
Από την άλλη, οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, το οικονομικό 

κόστος των προγραμμάτων, όπου η πλειοψηφία δήλωσε ότι επιλέγει επιμορφωτικά προγράμματα με 

χαμηλά ή μηδενικά δίδακτρα, οι αυξημένες υποχρεώσεις μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος 

(π.χ. πολλές ώρες παρακολουθήσεων, εργασίες καθώς επίσης η δια ζώσης παρακολούθηση του 

προγράμματος. Επίσης, τόνισαν ότι ανασταλτικός παράγοντας για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι τα προγράμματα που πραγματοποιούνται να είναι μακριά από 

τον τόπο κατοικίας τους και η μεγάλη χρονική διάρκεια ενός επιμορφωτικού προγράμματος. 
Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο 

να μην είναι γενικού ενδιαφέροντος αλλά σε θέματα που να άπτονται στην εργασία τους, σε θέματα 

οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών καθώς επίσης τα θέματα να σχετίζονται με 

θεματικές που να αφορούν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τα σύγχρονα κοινωνικά 
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προβλήματα όπως είναι παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, πρόσφυγες και μετανάστες, άστεγους και χρόνια 

πάσχοντες. Οι επιδιώξεις των συμμετεχόντων μέσω της Δια Βίου Μάθησης είναι  να βελτιώσουν τις 

γνώσεις τους σε ένα συγκεκριμένο θέμα, να συνδέσουν τη θεωρία με τη πράξη, να έρθουν σε 

επικοινωνία με συναδέρφους και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να χειριστούν αποτελεσματικά 

δύσκολες καταστάσεις, να γνωρίσουν χρήσιμες πρακτικές και μεθοδολογίες και να αναπτύξουν την 

προσωπικότητα τους.  
Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η Δια Βίου Μάθηση και τα κίνητρα τους για να συνεχίσουν να 

επιμορφώνονται εξυπηρετεί το σκοπό να ενισχύσει τους ίδιους στο χώρο εργασίας τους καθώς επίσης 

να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να εξυπηρετούν με πιο 

ποιοτικές υπηρεσίες τους εξυπηρετούμενους τους. Τα πιο πάνω αποτελέσματα ενισχύονται από τη 

βιβλιογραφία των Billet, 2010; Bolhuis, 2003; Cournoyer & Stanley, 2002; Dunlap & Grabinger, 

2003; Frost, 2001; Gustavsson, 2002, που σημείωσαν ότι στη Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνονται 

τρεις διαστάσεις: πρώτο οι ψυχολογικοί παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων, δεύτερο οι οργανωτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα 

ευκαιριών για μάθηση και εφαρμογή νέας μάθησης και τρίτο, ο επαγγελματίας πρέπει να συνεχίζει 

να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται με τεχνογνωσία και να αναπτύσσει ικανότητές προκειμένου 

να εξυπηρετήσει καλύτερα τους εξυπηρετούμενους του.  

3.1. Περιορισμοί στην έρευνα 

Ο κύριος περιορισμός που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη μελέτη είναι το μικρό δείγμα 

ευκολίας, το οποίο προέρχεται από μη αντιπροσωπευτικό δείγμα επαγγελματιών κοινωνικών 

λειτουργών στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Όμως παρά τον συγκεκριμένο περιορισμό, η μελέτη 

απέδωσε μια χρήσιμη προκαταρκτική εικόνα για το πως οι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί 

σκέφτονται και συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη μάθηση, οι συνθήκες οι οποίες υποστηρίζουν τη Δια 

βίου Μάθηση των επαγγελματιών καθώς και τα κίνητρα τα οποία έχουν οι επαγγελματίες για να 

συμμετέχουν ενεργά στη Δια Βίου Μάθηση και εκπαίδευση τους. 
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Περίληψη  

      Στις σύγχρονες «μετανεωτερικές» κοινωνίες οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από τη διαρκή 

αμφισβήτηση παραδοσιακών αξιών και δεδομένων, το εκπαιδευτικό σύστημα «οφείλει» να 

κατανοήσει τη δυναμική των καταστάσεων στα προστάγματα της μετανεωτερικής κοινωνίας, να 

προβληματιστεί για το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στα νέα δεδομένα και να συμβάλει στη 

διαμόρφωση μιας ποιοτικής σκέψης και παιδείας των υποκειμένων-μαθητών του. 
        Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει και να επισημάνει κριτικά το ρόλο του 

σχολείου και του εκπαιδευτικού στη Νεωτερική και Μετανεωτερική εποχή, επισημαίνοντας αρχικά 

ομοιότητες και διαφορές τους. Επιπροσθέτως, να τονίσει ότι οι επιστημολογικές θέσεις της 

Μετανεωτερικότητας αλλάζουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τον τρόπο παροχής της 

διδασκόμενης γνώσης από τον εκπαιδευτικό, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα χρήσης της  

τεχνολογίας και πληροφορίας. Επίσης, να καταστήσει σαφές ότι η  εκπαιδευτική κοινότητα καλείται 

να δώσει έμφαση, μεταξύ άλλων, στις έννοιες του πλουραλισμού των ιδεών, της ανεκτικότητας, της 

μοναδικότητας, της διαφορετικότητας, των εναλλακτικών επιλογών, της Δημοκρατίας, 

αντικαθιστώντας σταδιακά παρωχημένους ρόλους της, διαμορφώνοντας συγχρόνως την 

επιστημονική της ταυτότητα, αναδεικνύοντας «πρωταγωνιστές» σε αυτή τη διαδικασία τον 

εκπαιδευτικό και το μαθητή.  
 
Λέξεις κλειδιά: Μετανεωτερικές κοινωνίες, Νεωτερική εποχή, Κριτική σκέψη, Πλουραλισμός  

ιδεών, Δημοκρατία. 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης η εκπαιδευτική κοινότητα 

καλείται να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται από τις 

αλλαγές που προηγούνται, κατά κύριο λόγο, στην κοινωνία της Πληροφορίας, τόσο σε ζητήματα 

θεσμικού πλαισίου όσο και στη διαχείριση θεμελιωδών αξιών που νοηματοδοτούν αυτήν (Ματθαίου, 

2002). Οι  Harvey (2008) και Νικολακάκη (2012α) ορίζουν τη Νεωτερικότητα ως τη μεταβατική 

περίοδο που ιδεολογικά βασισμένη στις αρχές του Διαφωτισμού, αφήνει πίσω της το συντηρητισμό 

του Μεσαίωνα και προχωρά με κυρίαρχη ιδεολογία τον εκσυγχρονισμό σε επιστημονικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ κατά το 

Ματθαίου (2000) χαρακτηρίζεται από ριζοσπαστικές παρεμβάσεις στο διεθνές προσκήνιο, όπως η 

εντυπωσιακή ανάπτυξη της τεχνολογίας, η υπέρβαση των εμποδίων της επικοινωνίας, η 

παγκοσμιοποίηση, η παρουσία δημογραφικών αλλαγών, ο μετασχηματισμός της παραγωγικής 

διαδικασίας, ο πολιτισμικός πλουραλισμός.  

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URLID=13096&URLDO=DOTOPIC&URLSECTION=201.HTML
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URLID=13096&URLDO=DOTOPIC&URLSECTION=201.HTML
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Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη Νικολακάκη (2012α) αυτό που παραμένει ανερμήνευτο και 

«θολό» είναι, εάν η σχέση της μετανεωτερικότητας με την νεωτερικότητα χαρακτηρίζεται ανάμεσα 

τους ως σχέση ρήξης ή συνέχειας. Τη Νεωτερικότητα ακολουθεί η περίοδος της 

Mετανεωτερικότητας στην οποία αμφισβητείται έντονα η έννοια της προόδου και των 

αποτελεσμάτων της στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στα ανθρώπινα δρώμενα, 

υπάρχει η τάση αποφυγής του συσχετισμού της ιδέας της προόδου με κάθε έννοια μνήμης, ενώ ο 

άνθρωπος διαμορφώνει την προσωπικότητα του, έχοντας ως στόχο μια ποιοτικοποιημένη έννοια της 

προόδου για την προσωπική του απελευθέρωση από νόρμες και κανόνες. Απόλυτη αλήθεια δεν 

υπάρχει, οπότε αυτομάτως γεννιέται το ερώτημα ποιος κατέχει ή ορίζει τις σχετικές αλήθειες (Hall 

& Gieben, 2003‧ Νικολακάκη, 2012β). 

2.1. Η εκπαίδευση στη Νεωτερική και Μετανεωτερική εποχή 

Σύμφωνα με τη Νικολακάκη (2012α) από τις αρχές του 19ου αιώνα καθιερώνεται η μαζική 

υποχρεωτική εκπαίδευση με τον  κρατικό έλεγχο να εστιάζει σε δύο βασικές εκπαιδευτικές 

παραμέτρους, την επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη της επιστημονικής 

παιδαγωγικής. Η έννοια της προόδου έχει ατονίσει, τουλάχιστον, όπως διαφαινόταν στην αρχή της 

εποχής της νεωτερικότητας, δίνοντας τη σκυτάλη στις επιταγές του νεοφιλελευθερισμού ο οποίος 

προτάσσει τον ατομικισμό, την κατασκευή πειθήνιων ατόμων στα παραγωγικά σχήματα της 

κοινωνίας, ενώ προχωράμε σταδιακά στην εποχή της Μετανεωτερικότητας στην οποία διαφαίνονται 

νέες μορφές επικοινωνίας των λαών (αυξανόμενη κινητικότητα πληθυσμών, άνοιγμα των συνόρων, 

ταχεία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών), γεγονός που επιταχύνει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

των ατόμων σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (Whitty, 1992).  
Όσον αφορά στην εκπαίδευση, κατά τη νεωτερικότητα κύριοι στόχοι αναδεικνύονται η βοήθεια 

της στον εκσυγχρονισμό, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ανθρώπινων πόρων με τερματισμό την 

οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας. Ως εκ τούτου, για να ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό σύστημα στις 

επιταγές της, οργανώνονται βαθμίδες σε τάξεις με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, με ειδικά 

αναμορφωμένα αναλυτικά προγράμματα, με εξειδικεύμενα στελέχη στη διοίκηση της βάσει των 

αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης σε σχέση με τις ικανότητες του μαθητικού δυναμικού κάθε 

χώρας.  
Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι όροι για την πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ίδιοι για 

όλους σύμφωνα με το Young (1998)  η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι 

μικρή, γεγονός που προκαλεί την περιθωριοποίηση ομάδων (γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, 

κατώτερες κοινωνικά τάξεις) και την αναγκαιότητα της εθνικής ταυτότητας των ατόμων, 

επιβάλλοντας το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας για την επίτευξη 

πολιτισμικής και εθνικής ενοποίησης. Η εν μέρει εκπλήρωση ή αποτυχία πραγματοποίησης των 

στόχων που είχαν τεθεί στη Nεωτερικότητα ανοίγει το δρόμο στη μετανεωτερική εποχή, 
επικεντρώνοντας την προσοχή των διαμορφωτών της πολιτικής κάθε χώρας σε σχέση με τα 

προαναφερθέντα, στη διεύρυνση της δημοκρατίας (έκφραση γνώμης στις αποκλεισμένες κοινωνικές 

ομάδες), στην εμφάνιση ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης (δια βίου μάθηση). 
 Στη Mετανεωτερική εποχή η παραδοχή που επικρατούσε ότι η εξουσία διαμορφώνει τη γνώση 

καθιστά τους ανθρώπους προσεκτικότερους στην «αλήθεια». Όσον αφορά στις κοινωνικές 

επιστήμες, κυριαρχεί η αλλοτρίωση του προφίλ του ατόμου αλλά συγχρόνως η δυνητική εξουσία που 
έχει τον διαμορφώνει σε ένα χειραφετημένο άτομο αναφορικά με τα προστάγματα της 

παγκοσμιοποίησης. Κάθε άτομο δύναται να συμβάλλει με τη γνώση του σε μια κοινωνία 

επιβεβλημένης διευρυμένης δημοκρατίας, όπου όλα αμφισβητούνται, αφού δεν υπάρχει η «απόλυτη 

αλήθεια» για όλους. Η διδακτική πράξη θεωρείται μοναδική με πρωταγωνιστές το μαθητή και τον 

εκπαιδευτικό (Νικολακάκη, 2012α). 
Στην προαναφερθείσα άποψη επισημαίνει ο Giddens (1990) ότι η μετανεωτερικότητα δίνει την 

αίσθηση της αναζήτησης της αλήθειας και της αναζήτησης της γνώσης μέσω της αμφισβήτησης και 

της αμφιβολίας.  Η υιοθέτηση του μεταμοντέρνου λόγου (ανυπαρξία απόλυτης αλήθειας, πρόοδος, 
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εκσυγχρονισμός) που παρατηρήθηκε στη Νεωτερική εποχή με βασικό στόχο  την αναπαραγωγή του 

κοινωνικού συστήματος, αποκτά δείκτες ποιότητας και όχι μόνο ποσότητας,  στοχεύοντας στη 

Μετανεωτερικότητα μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, στη βελτίωση της κοινωνίας που δίνει 

την εντύπωση του αδιεξόδου. Επιπλέον, δεν υπάρχει μια πραγματικότητα, οπότε αυτομάτως 

αμφισβητείται η όποια διευθέτηση και παρέμβαση, ενώ τίθεται ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης ως 

προς την προσφερόμενη σχολική γνώση και στο βαθμό που αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση των 

ατομικών διαφορών και ιδιαιτεροτήτων με απώτερο σκοπό την κατασκευή γνώσης που θα οδηγήσει 

στην ατομική απελευθέρωση του ατόμου και στην αποδοχή της διαφορετικότητας (Νικολακάκη, 

2012β).  
Αναφορικά με την αξία της γνώσης η οποία ετίθετο από το σχολικό πρόγραμμα, κατά τη 

νεωτερικότητα (εμμονή στο στόχο, συνέπεια στο μεθοδικό τρόπο δουλειάς, αυτοπειθαρχία με σκοπό 

την προετοιμασία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, στόχευση στο επάγγελμα λόγω της ανεργίας), 
εναλλάσσεται από την πρακτική γνώση που αποκτιέται από την εμπειρία του ατόμου. Η γενική 

παιδεία διαχωρίζεται από την τεχνική, οι επιστήμες από την τεχνολογία. Παραμερίζεται ο 

πνευματικός χαρακτήρας της γνώσης, όπως αυτός είχε πρότερα αναπτυχθεί και επισημαίνεται η 

χρηστική διάσταση της στις επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής (Ματθαίου, 2002). 
Επιπλέον, η Νικολακάκη (2004) τονίζει ότι η έννοια της κριτικής παραπέμπει στην ανοιχτή 

σκέψη, κυριαρχώντας η διαφορετικότητα των επιχειρημάτων η οποία επιτάσσει τη δημιουργία ενός 

κριτικού μαθητή-πολίτη, ικανό να εκτίθεται σε διαφορετικές καταστάσεις, να ανταλλάσσει απόψεις 

με διαφορετικούς ανθρώπους, να αποδέχεται με κριτική διάθεση τις διαφορετικές απόψεις και ιδέες 

χωρίς κατ’ ανάγκη να τις υιοθετεί, υπολογίζοντας την οντότητα-προσωπικότητα του άλλου, 

διευρύνοντας ταυτόχρονα τους ορίζοντες της δικής του σκέψης.  
Στη Μετανεωτερικότητα η γνώση εμφανίζεται να έχει υποστεί νοηματικό μετασχηματισμό, να 

είναι περισσότερο υποκειμενική, διαρκώς ανανεούμενη και επομένως, με περιορισμένη διάρκεια 

ισχύος, ενώ οι κλασσικές επιστήμες φαίνεται να δέχονται «εισβολή» από την εμφάνιση νέων 

επιστημονικών περιοχών, επιτάσσοντας «τη διά βίου μάθηση» και τις τεχνικές αναζήτησης της 

«πληροφορίας», διαμορφώνοντας τη σχολική γνώση με ευέλικτο τρόπο σε σχέση με τις ανάγκες του 

ατόμου και της αγοράς εργασίας. Ο σύγχρονος νέος επιβάλλεται να διαθέτει ευρηματικότητα, 

πρωτοβουλία, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, άμεση λήψη απόφασης, συνεργασία, 

επικοινωνία, δεξιότητες στις τεχνολογίες της πληροφορίας, διαχείριση στον εργασιακό χώρο σε 

σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό που τον στελεχώνει (Ματθαίου, 2002).  
Στα προαναφερθέντα σύμφωνα με το Μάρκου (2010) προβάλλει το εκπαιδευτικό δίλημμα στις 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες αναφορικά με το συνδυασμό της αποδοχής και του σεβασμού των 

πολιτισμικών ομάδων στο πλαίσιο της δημοκρατικής κοινωνίας με ό,τι συνεπάγεται αυτή (ιδεώδη-
αξίες) στη δημιουργία ενός πλουραλιστικού εθνικού κράτους που θα διαμορφώνει μαθητές με τις 

αναγκαίες στάσεις, δεξιότητες, ικανότητες οι οποίοι θα ανταποκρίνονται σε διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα, ώστε να στέκονται κριτικά στις πολιτισμικές τους ταυτίσεις, στις ηθικές δεσμεύσεις, 

στην προβολή δικαιοσύνης και ισότητας που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση σοβαρών 

προβλημάτων (φτώχεια, ρατσισμός, βία, πόλεμος, υπερθέρμανση του πλανήτη).   

2.2. Μετανεωτερική εποχή και τεχνολογία- πληροφορία στην Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τους Μπαμπάλη και Κουτούβελα (2016) παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση 

θεμελιακών αξιών της παιδείας, ένας αξιακός μετασχηματισμός που υπαγορεύεται από πολιτικούς 

σχεδιασμούς και εκθέσεις διεθνών οργανισμών, συνδέοντας την εκπαίδευση με τεχνικό και 

εργαλειακό λόγο, προτάσσοντας την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, σε σχέση με αδυναμίες που 

παρατηρούνται σε πρακτικές αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 

επαγγελματοποίησής τους (εξατομικευμένη μάθηση, νέες ικανότητες, διαχείριση ετερογενών σχολικών 

τάξεων, χρήση των ΤΠΕ) αλλά και στην έλλειψη ενδιαφέροντος από μέρους τους για την 

ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωσή τους και την επαγγελματική τους κατάρτιση-εξέλιξη. Επίσης,  

αναζητείται ένα πλαίσιο «προσόντων» που να βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη σταδιακή απόκτηση, 
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ανανέωση και επέκταση νέων γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων ανεξαρτήτως ηλικίας και 

υπηρεσιακής κατάστασης (OECD, 2005, 2009).  
Ένα πλαίσιο «προσόντων» με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος με 

βασικές διαστάσεις, τη θέσπιση δομών ανάπτυξης της διά βίου μάθησης και της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, την απόκτηση των ακαδημαϊκών και εργασιακών 

δεξιοτήτων από αυτούς, τη συνεχή ανανέωση των επαγγελματικών προσόντων, τον εκσυγχρονισμό 

των προγραμμάτων σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, την τόνωση της πολιτισμικής 

πολυμορφίας στη σύνθεση του πληθυσμού των εκπαιδευτικών, ανταποκρινόμενοι στην αναβάθμιση 

διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, καθώς και στη διαχείριση της αυξανόμενης κοινωνικής 

και πολιτισμικής ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού λόγω των μεταναστευτικών ροών στις 

ευρωπαϊκές χώρες (Sahlberg, 2013).  
Όσον αφορά στους σχολικούς ηγέτες, ο Rowan (1995) τονίζει ότι παρατηρείται μια 

«αναπολιτισμοποίηση» στο ρόλο του σχολικού ηγέτη, αφού «απαιτείται» από αυτόν να διαθέτει τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της διδακτικής ηγεσίας και μετασχηματιστικές ιδιότητες (δημιουργία 

οράματος, διαμόρφωση κουλτούρας, χρήση των ΤΠΕ) σε επίπεδο οργανισμού και τάξης. Επιπλέον, 

με βάση την αναφορά της Tschannen-Moran (2009) καθίσταται επιβεβλημένη η συνεχής κατάρτιση 

και επιμόρφωση των σχολικών ηγετών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεταρρυθμιστικές 

αλλαγές και προσαρμοστικές προκλήσεις που δέχεται το σχολικό περιβάλλον τους, αφού καλούνται 

να διοικήσουν σε πλαίσιο ανταγωνισμού, εξωτερικής και εσωτερικής λογοδοσίας, ηθικής 

λογοδοσίας, οικονομικής διαχείρισης, οικοδόμησης οράματος, ευελιξίας, εμπιστοσύνης, 

συνεργατικής λήψης αποφάσεων, επαγγελματικής ηθικής αξιοπιστίας. Το προαναφερθέν πλαίσιο 

έρχεται να επιβεβαιώσει σχετική έρευνα της Γιαννούλη (2017) στην οποία προβάλλεται καθολικό το 

αίτημα των Διευθυντών σχολικών μονάδων για διαρκή επιμόρφωσή τους σε διοικητικά θέματα και 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, οργανωμένη από επίσημους φορείς με σχετική διάρκεια. 
Έναν εκπαιδευτικό που ενώ στη νεωτερική εκπαίδευση κινείται στο μαζικό χαρακτήρα της 

(ανελαστικές μεθόδους κατάταξης και αξιολόγησης, κυρίαρχη αυθεντία του εκπαιδευτικού, νεωτερική 

εγκυκλοπαίδεια, απόλυτη αλήθεια σε κάθε τομέα), καλείται στη μετανεωτερική εκπαίδευση (ενίσχυση 

του πλουραλισμού της γνώσης, του σεβασμού της διαφορετικότητας, του μη μαζικού χαρακτήρα της 

μετάδοσης της γνώσης, του τερματισμού της απόλυτης αυθεντίας του εκπαιδευτικού-εκπαιδευτή, της 

διαθεματικότητας, της ύπαρξης τράπεζας των πληροφοριών και της συνεχούς και ταχύτατης 

επικαιροποίησης της γνώσης) σύμφωνα με το Lyotard (2008) να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός 

ορθολογικού και αυτόνομου υποκειμένου. Μια εκπαίδευση που μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

επιτυγχάνει τη μεταβίβαση αξιών και ιδανικών (άυλοι παράγοντες) στους μαθητές-εκπαιδευόμενους 

μέσω των σχολικών γνώσεων-καθημερινού σχολικού προγράμματος, προωθώντας την ανθρώπινη 

ανάπτυξη και υλική πρόοδο, ώστε να εξασφαλιστεί η κοινωνική συναίνεση και συνοχή μέσω 

οργανωμένων πακέτων προγραμμάτων (αναλυτικά προγράμματα, ενότητες εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ενήλικων) με σχετική ισχύ, σπουδαιότητα και διάρκεια (Ασημάκη, Κουστουράκης, & 

Καμαριανός, 2011‧ Τσαούσης, 2009). 
Όσον αφορά στη «δια βίου μάθηση», ο Λιντζέρης (2020) αναφέρει ότι κυριαρχούν οι 

θεωρήσεις της διευρυνόμενης (expansive learning) και μετασχηματίζουσας μάθησης (transformative 
learning,), αναλαμβάνοντας το ίδιο το άτομο ατομική ή συλλογική δράση, στοχεύοντας όχι μόνο 

στην απλή συσσώρευση πληροφοριών μάθησης αλλά στη μεταβολή του νοηματικού του πλαισίου. 

Σε αυτή την προσπάθεια του ατόμου, ο εκπαιδευτής καλείται να διαδραματήσει καθοριστικό ρόλο, 

αναλαμβάνοντας τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος παροχής ποιοτικής επικοινωνιακής 

χειραφετητικής μάθησης, προωθώντας την εμπλοκή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία της 

μάθησης του με βασικά μέσα το δημοκρατικό διάλογο και την κριτική σκέψη-προβληματισμό. 

Επιπροσθέτως, ο Βεργίδης (2007) τονίζει ότι καθίσταται αναγκαία η αρχική εκπαίδευση στις Νέες 

Τεχνολογίες και ως εκ τούτου η επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτές με στόχο 

την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού που δημιουργείται αυτομάτως από 
την εισβολή των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, «έξυπνες συσκευές», κοινωνικά δίκτυα).  
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Αναφορικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, στις μετανεωτερικές κοινωνίες που 

χαρακτηρίζoνται από τα στοιχεία του χαοτικού, του εφήμερου, της ασυνέχειας, η πληροφορία 

μετατρέπεται σε ποσότητες πληροφόρησης, απομακρύνεται από τον ειδικό και παράγεται προς 

εμπορευματική κατανάλωση, παίρνοντας τη μορφή αξίας και όχι αυτοσκοπού. Συνεπώς, η γνώση 

αντιμετωπίζεται ως καταναλωτικό προϊόν, ενώ το άτομο δεν εκπαιδεύεται για να γνωρίζει σε βάθος 

αλλά καταρτίζεται για να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γνώση η οποία μεταφράζεται σε γλώσσες 

προγραμματισμού με τις διδακτικές μεθόδους να χάνουν τη σπουδαιότητα και την απόλυτη αποδοχή 

τους (Ασημάκη κ. συν., 2011‧ Lyotard, 2008‧ Τσαούσης, 2009). 

2.3. Μετανεωτερικότητα και εκπαιδευτικός: κριτική παιδεία –διδακτική πράξη 

Σύμφωνα με τον Jarvis (2010) στο πλαίσιο της Μετανεωτερικότητας η εκπαίδευση χρειάζεται 

τον κριτικό δάσκαλο που θα βοηθήσει το μαθητή και κατ’ επέκταση τον πολίτη να πετύχει έναν 

καλύτερο τρόπο ζωής, μεταλαμπαδεύοντας αυτά που γνωρίζει χωρίς δεσποτικό τρόπο, αλλά 

βοηθώντας αυτόν να αρχίσει να ανακαλύπτει δρόμους που θα τον οδηγήσουν σε αυτά που προσδοκά 

και ενδιαφέρεται. Επίσης, μέσω της εκπαίδευσης η κοινωνία «χρειάζεται» χαρισματικούς ηγέτες οι 

οποίοι ως αυτόνομα άτομα με κριτική σκέψη να ενεργούν αποτελεσματικά μέσω των πράξεων τους, 

ώστε να διαμορφώνουν υγιείς κοινωνίες σε όλες τις διαστάσεις, κοινωνίες της μάθησης.  
Σύμφωνα με τον Jansen (1995) παρατηρείται μια ανακατεύθυνση στην «αξιακή παιδεία» και 

στις δύο εποχές, συναντώντας ταυτόχρονα όρους απο την οικονομία (αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα, λογοδοσία, αξιολόγηση), γεγονός που σύμφωνα με το Ματθαίου (2000) 

υποβαθμίζει τη γνώση. Αναμφίβολα, στη Νεωτερικότητα, όπου το μοντέρνο και η καινοτομία 

αναδεικνύονται σε αυτοσκοπό, άκριτα και «ανώδυνα», στην εκπαίδευση εγείρονται ενστάσεις για το 

βαθμό που αυτή η άκριτη παραδοχή συνενώνει το μοντέρνο με κατασκευές εμπορευματοποιημένης 

μορφής που επισκιάζουν την ηθική αποστολή της εκπαίδευσης, συγχέοντας επιχειρηματικές λογικές 

και παιδαγωγικές επιταγές, αναδεικνύοντας σύμφωνα με τον Wood (1997) μια επιδιωκόμενη 

μετάλλαξη της εκπαίδευσης από ανθρωπιστικό αγαθό σε προϊόν με την επίφαση της «ευελιξίας» που 

κυριαρχεί και στις δύο εποχές με διαφορετική νοηματική απόδοση στις αξίες.  
Στη Μετανεωτερική εποχή εντοπίζεται το μη μετρήσιμο εκπαιδευτικό όραμα, η πραγματική 

προσέγγιση στη μάθηση-διδασκαλία, η προσέγγιση της κοινωνικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της 

δημοκρατικότητας με  τον Wrigley (2003) να αντιπροτείνει μια νέα κατεύθυνση εκπαιδευτικής 

βελτίωσης σε σκοποθεσία και διαδικασίες με κυρίαρχα στοιχεία την ουσιαστική ισότητα και 
δικαιοσύνη, τη «δημοκρατική μάθηση» ως την ηθική διάσταση της παιδείας σε αντιδιαστολή με την 

τεχνοκρατική αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τον Townsend (2009) το πνεύμα της 

μετανεωτερικότητας έγκειται στην αλλαγή νοοτροπίας, σκέψης και στην ανάληψη δράσης με 

γνώμονα τη μη  λογοδοσία αλλά την υπευθυνότητα στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Για την 

επίτευξη αλλαγής κουλτούρας τα σχολεία δε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις με όρους 

οικονομικής λογοδοσίας. Αντιθέτως, η εκπαίδευση στο ίδιο πνεύμα θα πρέπει να νοηθεί ως εμπειρία, 

προσεγγίζοντας τη ρευστότητα στις ανάγκες που βιώνουν τα άτομα, δουλεύοντας συλλογικά για τη 

βελτίωση του εαυτού τους, του κοντινού και ευρύτερου πλαισίου στο οποίο ανήκουν.  
Όσον αφορά στην παιδαγωγική πράξη, η Νικολακάκη (2004) επισημαίνει ότι η σύγχρονη 

σχολική τάξη αποτελεί προϊόν της νεωτερικής εποχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προέβαλλε, 

αδυνατώντας να ανταποκριθεί στα προστάγματα της μετανεωτερικότητας. Σύμφωνα με αυτά 

απαιτείται από τον πολίτη να διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητες (κριτική σκέψη, φαντασία, συμμετοχή σε 

ομάδες εργασίας, ικανότητα επεξεργασίας της γνώσης, ικανότητα αποδοχής της ετερότητας και 

διαφορετικότητας, διαρκή επικαιροποίηση της γνώσης), ώστε να διαμορφώνει την άποψη του κριτικά 

και να μην περιθωριοποιείται. Η μετανεωτερική παιδαγωγική θεωρεί την εκπαίδευση ως φορέα μέσα 

στον οποίο ο μαθητής και μελλοντικός πολίτης διαμορφώνει σταδιακά την προσωπικότητα του με 

την κάθε είδους ιδιαιτερότητα που έχει.  
Αναφορικά με την εκπαιδευτική πράξη οι Ματσαγγούρας και Χέλμης (2002) επισημαίνουν ότι 

η ατομικότητα του μαθητή πρέπει να γίνεται σεβαστή μέσω δραστηριοτήτων εξατομικευμένης και 
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ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, εξοικειώνοντας αυτόν με τους κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης 
και της αγοράς εργασίας και καθιστώντας περισσότερο προσπελάσιμη τη γνώση, χρησιμοποιώντας 

τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε αυτόν τον προσανατολισμό σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει ο στοχαστικο-κριτικός εκπαιδευτικός ο οποίος δεν «εξαντλεί» το ρόλο του στη στείρα 

μεταβίβαση γνώσεων αλλά αναζητεί εναλλακτικές μεθόδους προσέγγισης με στόχο την οικοδόμηση 

της προσωπικότητας του μαθητή.  
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους Ματσαγγούρα και Κασούτα (2007) η μετανεωτερική 

εκπαίδευση «απαιτεί» το στοχαστικοκριτικό εκπαιδευτικό, όπου καλείται να προσεγγίσει το μαθητή, 

προσπαθώντας να δώσει λύσεις στις διλημματικές καταστάσεις της καθημερινότητας του, 

επανεξετάζοντας παραδοχές του, κατανοώντας τις προσωπικές απορίες και αξίες που φέρνει μαζί του 

στην τάξη, αναγνωρίζοντας την προσπαθειά του να αναπτύξει την προσωπικότητα του μέσω της 

αλληλεπίδρασής του με τους άλλους, αναδεικνύοντας την ηθική και κοινωνικοπολιτική διάσταση της 

εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο καλείται να δράσει, 

συμμετέχοντας στην υλοποίηση προαιρετικών και υποχρεωτικών προγραμμάτων του σχολείου, 

αξιοποιώντας τη διαλεκτική φύση της παιδαγωγικής επιστήμης, δείχνοντας ενδιαφέρον για τη 

μετανεωτερικές έννοιες της σχετικότητας, της αμφισβήτησης, του απρόβλεπτου (Zeichner & Liston, 
1987).   

3. Συμπεράσματα και αντιπροτάσεις στη μετανεωτερική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Αναμφίβολα, σύμφωνα με τον Γκίβαλο (2005) το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να 

διαδραματίσει ένα σύνθετο διττό ρόλο στην εποχή της Μετανεωτερικότητας, προκαλώντας 

αυτομάτως μετατόπιση του αξιακού πεδίου της εκπαίδευσης. Ο πρώτος ρόλος σχετίζεται με τα 

αξιακά σχήματα της αγοράς (ανταγωνιστικότητα, τεχνικοποίηση της γνώσης, χρήση Η/Υ, εξειδίκευση, 

παραγωγικότητα) που παραπέμπει αυτομάτως στην πρόσκτηση «προσόντων» και στον 

«πλουραλισμό των επιλογών». Ο δεύτερος ρόλος σχετίζεται με το «αγαθό» της εκπαίδευσης για 

όλους, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στην εμφάνιση νέων κοινωνικών στρωμάτων στο εσωτερικό 

της παραδοσιακής «μεσαίας τάξης» και συνεπώς στις παιδαγωγικές θεωρίες που μεταλαμπαδευόνταν 

στη σχολική τάξη από την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική.  
Τα νέα «κοινωνικά στρώματα» που κυριαρχούν στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι με βάση 

τη νέα τεχνολογία διαμορφώνουν δικό τους αξιακό σύστημα, χρησιμοποιώντας «ευελιξία», ώστε να 

ανταποκριθούν στην απαίτηση της κοινωνίας για άτομα με «πολλαπλούς ρόλους». Επιπλέον, οι νέες 

κοινωνικές ομάδες διαμορφώνουν ένα δικό τους πρότυπο ζωής (καταναλωτισμός, σύγχρονοι τρόποι 

επικοινωνίας, κοσμοπολιτισμός), «απαιτώντας» αυτομάτως την αναπλαισίωση ή την αναδιαμόρφωση 

ενός «ευέλικτου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος», ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες παιδαγωγικές 

αντιλήψεις για την καλύτερη δυνατή αλληλεπίδραση μαθητή- εκπαιδευτή- διευθυντή. 
Το εκπαιδευτικό συγκείμενο εισαγάγει μια κοινωνικοποιητική διαδικασία, αποβλέποντας στη 

διαμόρφωση ενός κοινωνικοποιημένου μαθητή ο οποίος διακρίνεται από «ρευστότητα» στις 

προσλάμβανουσες του, επανακαθορίζοντας το αξιακό σύστημα του (τύπος επαγγελματία), 

ανταποκρινόμενο  σε  πολλαπλούς ρόλους, διαμορφωμένο σε ανοικτά επικοινωνιακά πεδία, 

αποδεσμευμένα από αυστηρά νεωτερικά κανονιστικά παιδαγωγικά σχήματα (Γκίβαλος, 2005).  
Επιροσθέτως, στα προτάγματα της μετανεωτερικής εκπαιδευτικής εποχής προτείνεται η 

«προσαρμογή» του σχολείου στους μαθητές, ανταποκρινόμενη στις ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες 

των μαθητών (εισαγωγή Ψυχολόγων, Σύμβουλος σχολικής ζωής), που θα ανταποκρίνεται στις 

προκλήσεις των καινοτόμων προγραμμάτων όχι ως επιβεβλημένη τακτική αλλά στο πνεύμα μιας 

ευρύτερης θεώρησης της σχολικής ζωής με βασικούς στόχους τη διαμόρφωση σχολικών αρχών και 

διαδικασιών σε επίπεδο σχολικού οργανισμού ως προς τη διδασκαλία και το σχολικό περιβάλλον 

μάθησης με ρυθμιστή το σχολικό ηγέτη και κύριους αποδέκτες εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες 

(Quinn, Poirier, Faller, Gable, & Tonelson, 2006). 
Αποτελεί, πλέον, επιτακτική ανάγκη σύμφωνα με τους Μπαμπάλη και Κουτούβελα (2016) η 

διαχείριση κοινωνικών και ψυχοπαιδαγωγικών χαρακτηριστικών των παιδιών από τον εκπαιδευτικό 
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και το σχολικό ηγέτη  (αυτοεκτίμηση, συνεργασία, αποξένωση) στα οποία αντανακλάται «η ποιότητα 

του σχολικού κλίματος», η σύνδεση μαθητή και σχολείου που λαμβάνει υπόψη τη «φωνή του 

μαθητή» για θέματα που αφορούν στη διαχείριση της σχολική του ζωής (ποιότητα, λειτουργία, 

διαδικασίες, στάσεις, αντιλήψεις) στο πλαίσιο μιας μετανεωτερικής εκπαίδευσης, αρθρωμένη με 

όρους ρευστότητας, δημοκρατίας, μη μετρήσιμης ηθικής, ήθους και αξιών (Ball, 1997). 
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Βαλκάνος Ευθύμιος  

Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 

Περίληψη 

Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από έρευνα σε εκπαιδευτικούς Δημοτικών 

Σχολείων που αφορούν τις αντιλήψεις τους για τις παραμέτρους της αποτελεσματικής διδασκαλίας 

και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού καθώς και τις προτάσεις τους για το είδος και τον τρόπο της 

επιμόρφωσης  που επιθυμούν με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης. Οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση αποτελούν απαραίτητα συστατικά της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας και πιστεύουν πως ο αναστοχασμός και η ανατροφοδότηση της 

διδακτικής πράξης ενισχύουν τη μάθηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κριτική σκέψη. Ακόμα 

αναδεικνύεται η χρησιμότητα της εξατομίκευσης της διδασκαλίας με στόχους την ανάδειξη της αξίας 
κάθε μαθητή και μαθήτριας και την ένταξή του στο μαθησιακό περιβάλλον. Η εργασία περιλαμβάνει 

πρόταση ενός μεθοδολογικού εργαλείου αναστοχασμού της διδασκαλίας το οποίο διαμορφώθηκε 

από τις προτάσεις των εκπαιδευτικών, με στόχο τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότησή της 

διδακτικής διαδικασίας, για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας, σύμφωνα με τις 

ανάγκες όλων των μαθητών και μαθητριών. 
 
Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματική διδασκαλία, εκπαιδευτικός, αναστοχασμός 

1. Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διακρίνονται από ευρυμάθεια, ανοιχτούς ορίζοντες και μέσω της 

επαγγελματικής επιμόρφωσης, της παρακολούθησης των σύγχρονων θεωριών, της τεχνολογίας και 

γενικά της προσπάθειας για αυτοβελτίωση, να αναβαθμίζουν την επαγγελματική τους θέση και τη 

διδακτική τους δεινότητα. Η δια βίου συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα, σεμινάρια και 

δράσεις επαγγελματικής επιμόρφωσης αποτελεί ένα από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους 

βελτίωσης της διδακτικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με έρευνες, η διδακτική 

διαδικασία και συγκεκριμένα η ποιότητα της διδασκαλίας επηρεάζει τη γνωστική και τη 

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών σε μεγαλύτερο βαθμό από την εκπαιδευτική 

κουλτούρα της σχολικής μονάδας (Teddlie & Reynolds, 2000, Kyriakides, Creemers & Antoniou, 
2009).  

Ο/Η εκπαιδευτικός, ως παιδαγωγός που στοχάζεται, έχει χρέος να διευκολύνει τους 

μαθητές/τριες στην απόκτηση γνώσεων, να καθοδηγεί την εκπαιδευτική διαδικασία, να προκρίνει  

και να αξιοποιεί ορθά τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές ανάλογα με τους μαθητές, 

να συντονίζει και να παρακινεί την ομάδα, να την ενθαρρύνει και να την εμψυχώνει στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών και συνεργατικών δράσεων και να διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή όλων των 

μαθητών/τριών στη διδακτική πράξη (Γιαννακοπούλου, 2014, Θεοδώρου, 2012).  
Ο σύγχρονος παιδαγωγός στηριζόμενος στις γνώσεις και τις ικανότητές του υλοποιεί, 

αποτελεσματικά, τον διδακτικό του ρόλο χρησιμοποιώντας – ανάλογα με τις συνθήκες – τις 

κατάλληλες διδακτικές πρακτικές. Επιπλέον, εφαρμόζει εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, 

κρίνει και επανακαθορίζει συνεχώς τις ενέργειές του, προσανατολισμένος σε μια στοχαστική 
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κατεύθυνση, με στόχο την  ενίσχυση των εκπαιδευτικών του δράσεων και πρακτικών και, γενικά, 

του εκπαιδευτικού του έργου (Hammerness et al, 2005). 
Μέσω των προτάσεων των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά που συνιστούν μιαν 

αποτελεσματική διδακτική παρέμβαση και τις παραμέτρους που απαιτούνται και που καταθέτουν οι 

εκπαιδευτικοί, δημιουργείται ένα εκπαιδευτικό μεθοδολογικό εργαλείο με τίτλο: «Εργαλείο 

Αναστοχασμού διδασκαλίας», το οποίο στοχεύουμε να συνεισφέρει στην κατεύθυνση της βελτίωσης 

των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την αποτελεσματική διδασκαλία και στην ανάδειξη της 

διαδικασίας του αναστοχασμού.   

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Η αποτελεσματική διδασκαλία  

Αποτελεσματική διδασκαλία είναι η συστηματική σειρά ενεργειών, που υπηρετεί μια 

πραγματική επικοινωνία ανάμεσα σε μαθητή/τρια και εκπαιδευτικό, η οποία επιτυγχάνει τη γνωστική 

και ακαδημαϊκή εξέλιξη και πρόοδο του κάθε μαθητή (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης 2002). Στην 

αποτελεσματική διδασκαλία η μάθηση είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μέσω της 

ενεργητικής συμμετοχής του/της μαθητή/τριας με τις κατάλληλες ενέργειες του/της εκπαιδευτικού. 

Επιπροσθέτως, ένας/μια αποτελεσματικός/ή εκπαιδευτικός μπορεί, επίσης, να «κινητοποιήσει» τους 

μαθητές/τριές του,  να αυξήσει τα κίνητρά τους για μάθηση, προκαλώντας τους να αναλογιστούν 

μόνοι τους τον στόχο ή τους στόχους για την υλοποίηση μιας διδακτικής δραστηριότητας (Anderman 

et al., 2002).  
Ο/Η εκπαιδευτικός στηρίζει τη διδασκαλία του σε διδακτικές αρχές, δηλαδή  σε γενικούς 

κανόνες που τη διέπουν. Οι Κασσωτάκης και Φλουρής (2006), κατέταξαν τις διδακτικές αρχές σε 

αυτές που σχετίζονται με την ψυχολογική ενίσχυση του μαθητή και τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος 

μέσα στην τάξη και σε αυτές που προάγουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και την 

επικοινωνία. Επιμέρους παράμετροι αναφέρονται η αγάπη, η ενίσχυση, η θετική προσδοκία, η 

αυτενέργεια, η αυτονομία και η δημιουργία μαθησιακής κουλτούρας (Κασσωτάκης & Φλουρής, 

2006).  
Η οικοδόμηση των νέων εννοιών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη οι πρότερες γνώσεις των μαθητών/τριών, ενώ και η διδακτική διαδικασία συνιστάται να 

υλοποιείται με δραστηριότερες αύξουσας συνθετότητας και δυσκολίας. Ο ρόλος του/της 

εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός και οφείλει, παίρνοντας υπόψη του τη σχολική ετοιμότητα των 

μαθητών/τριών του, να υιοθετεί στρατηγικές και διδακτικές πρακτικές διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, για να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες όλων των παιδιών. Με αυτό τον τρόπο 

υπάρχει σημαντική πιθανότητα να υιοθετηθεί το κατάλληλο πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασης, το 

οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των μαθητών/τριών και θα βοηθά να αναπτυχθούν οι κλίσεις 

και οι δεξιότητές τους, αλλά και να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες τους, σε ένα περιβάλλον ζεστό 

και φιλικό, στο οποίο θα υπάρχει συνεργασία και αποδοχή. Για την πρακτική εφαρμογή της νέας 

γνώσης ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιεί ολιγομελείς ομάδες μαθητών για τις 

σχετικές δραστηριότητες (Tomlinson, 2010).  
Ο εκπαιδευτικός, για μιαν αποτελεσματική διδασκαλία, καλό είναι να χρησιμοποιεί 

ενεργητικές, συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές, όπως, για παράδειγμα, αρκετές στοχευμένες ανοιχτές 

ερωτήσεις, για να δώσει έναν μαθητοκεντρικό χαρακτήρα στη διδασκαλία, δημιουργώντας, έτσι, 

εσωτερικά κίνητρα συμμετοχής των  μαθητών/τριών στη συζήτηση. Η διδασκαλία μπορεί να 

περιλαμβάνει διάφορα είδη ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας συναρτημένης με το μαθησιακό 

επίπεδο κάθε  μαθητή/τριας, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δίνεται ο κατάλληλος χρόνος για τις 

απαντήσεις των μαθητών/τριών. Οι ερωτήσεις θεωρούνται κρίσιμο διαγνωστικό και αξιολογικό 

εργαλείο, ώστε να αξιολογείται η επίτευξη των διδακτικών στόχων και μπορούν να υποβάλλονται, 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όποτε κρίνεται σκόπιμο (Creemers & Kyriakides, 2006, Muijs & 

Reynolds, 2017).  
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Σύμφωνα με τους Anderman et al (2000) ο/η αποτελεσματικός/ή εκπαιδευτικός υποστηρίζει 

τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, 

αναπτύσσοντας με τον τρόπο αυτόν την αυτορρύθμιση και την ενεργό μάθηση των μαθητών/τριών. 
Η ανάπτυξη των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων απαιτείται να ασχολείται με προβλήματα 

διαφόρων αντικειμένων και οι μαθητές/ριες να μαθαίνουν πολλαπλές στρατηγικές επίλυσης. 

Σημαντικός παράγοντας είναι η σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την ώρα του μαθήματος. Ο 

χρόνος που αφιερώνεται στη μαθησιακή δραστηριότητα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες της αποτελεσματικής διδασκαλίας (Creemers & Kyriakides, 2006). Ο αποτελεσματικός 

εκπαιδευτικός οργανώνει τον χρόνο του μαθήματος, έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι στόχοι του 

μαθήματος και παράλληλα να μεγιστοποιηθεί ο χρόνος εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία. Ανάλογος χρόνος αφιερώνεται στα διάφορα στάδια του μαθήματος και στις διαφορετικές 

ομάδες μαθητών (Creemers & Kyriakides, 2006, Muijs & Reynolds, 2017). 
Ο/Η εκπαιδευτικός οφείλει να στοχεύει στην αλληλεπίδραση μέσα στη σχολική τάξη και στην 

αφοσίωση  όλων στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. Η παιδαγωγική χρησιμότητα είναι μεγάλη 

όταν ο/η εκπαιδευτικός εφαρμόζει και εναλλάσσει συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές για να 

προωθήσει την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τη μάθηση διαφορετικών ομάδων μαθητών και 

μαθητριών (Μαλέτσκος, 2015).  
Στην αποτελεσματική διδασκαλία η αξιολόγηση αφορά τις ανάγκες των μαθητών/τριών και 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς και τις διαλαμβανόμενες διδακτικές στρατηγικές και 

πρακτικές (Κασσωτάκης, 2003). Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός αξιολογεί τους μαθητές/τριές 

του, κάνοντας χρήση διάφορων μέσων και κατάλληλων εργαλείων, και αξιοποιεί τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης, με σκοπό να εντοπίσει τις ανάγκες των μαθητών/τριών του. Επίσης, χρησιμοποιεί 

αυτές τις πληροφορίες για να οργανώνει καλύτερη το μάθημα, αλλά και για να δώσει 

ανατροφοδοτικά σχόλια στους μαθητές και στις μαθήτριες (Muijs & Reynolds, 2005). Μέσω 

διαρκούς αναστοχασμού, η συμβουλευτική αξιολόγηση μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες 

βελτίωσης της σχολικής επίδοσης, καθώς  και γνωστική, κοινωνική και συναισθηματικής ανάπτυξη, 

για κάθε μαθητή/τρια (Cole, Cole & Lightfoot, 2015). 
Σημαντική παράμετρος στην αποτελεσματική διδασκαλία είναι το ζεστό συναισθηματικό 

μαθησιακό κλίμα. Ιδιαίτερα, ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να χρησιμοποιεί (και να εναλλάσσει) τις 

κατάλληλες συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές και να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία. Τέλος, 

απαιτείται αξιολόγηση της διδασκαλίας, χρήση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης των 

μαθητών/τριών και ιδιαίτερα αναστοχασμό της διδακτικής διαδικασίας (Harris, 2018, Muijs, & 
Reynolds, 2017, Mαλέτσκος, 2015, Walker–Tileston, 2004).     

2.2. Μέθοδος της έρευνας 

Η συλλογή των δεδομένων αξιοποίησε κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία, προκειμένου να 

επιτευχθεί η συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων. Ως τρόποι συλλογής δεδομένων 

χρησιμοποιούνται το ερωτηματολόγιο και το ημερολόγιο έρευνας (Flick, 1998, Goertz, & Mahoney, 
2012). Μια έρευνα γίνεται περισσότερη αξιόπιστη  όταν χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ποιοτικών 

και ποσοτικών μεθόδων (τριγωνισμός ή τριγωνοποίηση μεταξύ μεθόδων ή πολυμεθοδική 

προσέγγιση) (Cohen & Manion, 2000). Χρησιμοποιώντας ως τρόπους συλλογής δεδομένων το 

ερωτηματολόγιο (ποσοτική μέθοδος) και το ημερολόγιο έρευνας, μέσω της συμμετοχικής 

παρατήρησης (ποιοτική μέθοδος), μπορεί να επιτευχθεί η  μεθοδολογική τριγωνοποίηση 

(methodological triangulation), που είναι η συλλογή δεδομένων, μέσω διαφορετικών μεθόδων 

συγκέντρωσης δεδομένων (Altrichter, κ.ά., 2008).  
Η έρευνα διήρκησε από τον Απρίλιο του 2019 έως και τον Ιούνιο του 2019 και συμμετείχαν 

είναι 362 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 32 Δημοτικά Σχολεία της περιοχής της Κοζάνης, της 

Πτολεμαΐδας και της Φλώρινας. 

https://scholar.google.com/citations?user=zeHn16kAAAAJ&hl=el&oi=sra


Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

689 

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία 

της χώρας μας. Το δείγμα της έρευνας είναι 362 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 32 Δημοτικά 

Σχολεία της περιοχής της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και της Φλώρινας. Στον παρακάτω πίνακα 1, 

παρουσιάζονται οι ειδικότητες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών: 

Πίνακας 1: Ειδικότητες εκπαιδευτικών 

Ειδικότητα κλάδος Άτομα Ποσοστό 

Δάσκαλοι ΠΕ 70 255 70,44 % 

Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11 24 6,62% 

Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ 06 22 6,07 % 

Δάσκαλοι Ειδικής 
Αγωγής 

ΠΕ 71 19 5,25 % 

Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ 05 12 3,31 % 

Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ 07 10 2,77 % 

Πληροφορικής ΠΕ 86 8 2,21 % 

Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 91 7 1,94 % 

Καλλιτεχνικών ΠΕ 08 5 1,39 % 

ΣΥΝΟΛΑ  362 100 % 

 

Καταγράφοντας τις παραμέτρους της αποτελεσματικής διδασκαλίας σύμφωνα με το 

ερωτηματολόγιο, όπου χρησιμοποιείται η πενταβάθμια κλίμακα Likert, παρατηρείται ότι, οι 

περισσότεροι, συμφωνούν απόλυτα πως αποτελεσματική διδασκαλία σημαίνει  να παρέχονται 

βασικές γνώσεις στους/στις μαθητές/τριες (Μ.Τ. 4,83), να ενισχύεται η αυτοεκτίμηση των 

μαθητών/τριών (Μ.Τ. 4,79), να αναπτύσσεται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών (Μ.Τ. 4,75),  

να παρέχεται θετική ανατροφοδότηση στους/στις μαθητές/τριες (Μ.Τ. 4,73), να πραγματοποιείται 

καλός σχεδιασμός και οργάνωση της διδασκαλίας (Μ.Τ. 4,68), να συμμετέχουν στη διδακτική 

διαδικασία όλοι οι μαθητές/τριες (Μ.Τ. 4,67), να υποστηρίζονται οι μαθητές/τριες σε οικογενειακά 

προβλήματα και στις κοινωνικές αλλαγές (Μ.Τ. 4,67), να προσαρμόζεται η διδασκαλία στις ανάγκες, 

στις ικανότητες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών (Μ.Τ. 4,67), να υπάρχει διάλογος, ερωτο-
απαντήσεις και συζήτηση (Μ.Τ. 4,63), να γίνεται καλή διαχείριση του διδακτικού χρόνου (Μ.Τ. 

4,61), να επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι (Μ.Τ. 4,58), να υπάρχει σεβασμός στην ιδιαιτερότητα 

κάθε μαθητή/τριας (Μ.Τ. 4,51),  να επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των μαθητών/τριών (Μ.Τ. 4,43) και 

να καλύπτεται η διδακτέα ύλη (Μ.Τ. 4,23). 
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικούς παραμέτρους της αποτελεσματικής διδασκαλίας τη 

συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών στη διδακτική πράξη, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των 

μαθητών/τριών, την ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών, την ανάπτυξη της 

συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών, την παροχή βασικών γνώσεων στους/στις μαθητές/τριες, 

την παροχή θετικής ανατροφοδότησης στους/στις μαθητές/τριες, την προσαρμογή της διδασκαλίας 

στις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών,  τον καλό σχεδιασμό και την 

οργάνωση της διδασκαλίας,  τη δίκαιη και ανατροφοδοτική αξιολόγηση, τον διάλογο, τις ερωτο-
απαντήσεις και τη συζήτηση,  την υποστήριξη των μαθητών/τριών σε προβλήματα και αλλαγές, την 
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καλή διαχείριση του διδακτικού χρόνου,  τον σεβασμό στην ιδιαιτερότητα κάθε μαθητή/τριας,  την 

επίτευξη των διδακτικών στόχων και τέλος την κάλυψη της διδακτέας ύλης. 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι ο/η αποτελεσματικός/ή εκπαιδευτικός θα πρέπει 

κατά την διδασκαλία να είναι διαθέσιμος και πρόθυμος/η να απαντήσει στις ερωτήσεις και τις 

απορίες που τίθενται από τους/τις μαθητές/τριες (Μ.Τ. 4,90), να είναι πρόθυμος/η να προσφέρει 

περαιτέρω βοήθεια (Μ.Τ. 4,89), να χρησιμοποιεί κατάλληλα και σαφή παραδείγματα κατά τη 

διδακτική διαδικασία (Μ.Τ. 4,87), να γνωρίζει καλά το αντικείμενο που διδάσκει (Μ.Τ. 4,85), να 

είναι κατάλληλα προετοιμασμένος παιδαγωγικά και διδακτικά (Μ.Τ. 4,84), να είναι ευέλικτος στη 

χρήση στρατηγικών διδασκαλίας και εκπαιδευτικών τεχνικών (Μ.Τ. 4,84), να οργανώνει σωστά την 

παρουσίαση της διδακτέας ύλης (Μ.Τ. 4,83), να ενθαρρύνει τους μαθητές για συμμετοχή (Μ.Τ. 4,83), 

να οργανώνει σωστά τον διδακτικό χρόνο και την τάξη (Μ.Τ. 4,81), να είναι προσιτός, 

επικοινωνιακός και να διαθέτει χιούμορ (Μ.Τ. 4,77), να αποτελεί λαμπρό πρότυπο και πηγή 

έμπνευσης για τους μαθητές/τριες (Μ.Τ. 4,72), να εναρμονίζει τη διδασκαλία με τις ανάγκες όλων 

των μαθητών/τριών (Μ.Τ. 4,70), να συνδέει τις νέες γνώσεις με τις προηγούμενες και να 

προετοιμάζεται για την παρουσίαση της επόμενης (Μ.Τ. 4,52), να γνωρίζει καλά και να  εφαρμόζει 

σωστά στη διδασκαλία του τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)  (Μ.Τ. 4,48) και 

να εκπληρώνει τους στόχους που τίθενται από το αναλυτικό πρόγραμμα (Μ.Τ. 4,42). 
Οι εκπαιδευτικοί, με βάση τα δεδομένα του ημερολογίου έρευνας, θεωρούν ότι βασικοί 

παράμετροι –πρωταρχικά- για να θεωρηθεί η διδασκαλία αποτελεσματική και επιτυχημένη 

αποτελούν η αξιολόγησή της, ο αναστοχασμός και η ανατροφοδότηση -που συνεπάγεται- από 

τον/την εκπαιδευτικό (38 αναφορές). Ακόμα η επίτευξη των στόχων  διδασκαλίας που είχαν τεθεί 

(31 αναφορές) καθώς και η επιλογή και χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων διδασκαλίας, 

εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού (31 αναφορές). Εξίσου σημαντική παράμετρο πιστεύουν ότι 

είναι η δημιουργία ενός καλού, χαρούμενου και ευχάριστου παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη (28 
αναφορές).  

Ως εξίσου σημαντικά  προτείνονται η ύπαρξη συνεργασίας όλων των μαθητών/τριών ώστε να 

υπάρχει αλληλεπίδραση (24 αναφορές) και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας (24 αναφορές). 

Ακολουθούν η καλή προετοιμασία του Εκπαιδευτικού (22 αναφορές) και η επιλογή της κατάλληλης 

παιδαγωγικής μεθόδου και τεχνικών διδασκαλίας. Βέβαια εδώ οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως 

διάσταση που πρέπει να αναφερθεί σε αυτήν την παράμετρο είναι και η εναλλαγή των τεχνικών 

διδασκαλίας (22 αναφορές). Έπονται η ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών (21 αναφορές) και η 

πρόσκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, δηλαδή ο αρχικός προβληματισμός ώστε να 

δημιουργηθούν κίνητρα μάθησης (21 αναφορές). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εργασία των 

μαθητών/τριών σε ομάδες (20 αναφορές), στη βιωματική μάθηση (20 αναφορές) ενώ οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως για να χαρακτηριστεί η διδασκαλία αποτελεσματική είναι απαραίτητο 

οι διδακτικοί στόχοι να προσαρμόζονται στις ανάγκες της τάξης και στο επίπεδο των μαθητών (17 
αναφορές). Αναφέρουν, επίσης, ως παραμέτρους της αποτελεσματικής διδασκαλίας τον αμοιβαίο 

σεβασμό, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα σε δασκάλους και 

μαθητές (14 αναφορές), τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη 

διδακτική πράξη (14 αναφορές), ενώ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση με τις προηγούμενες 

γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών (14 αναφορές). Τέλος σημαντική παράμετρο χαρακτηρίζουν  

τη διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας (10 αναφορές). 
Στην κατηγορία «άλλο» συναντάμε – με μικρότερη συχνότητα- τις εξής παραμέτρους: Τη 

χρήση διάλογου, την εφαρμογή διαθεματικότητας, τη μαθητοκεντρική διδασκαλία, την ενθάρρυνση 

για συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών, τη σωστή οργάνωση και διαχείριση του διδακτικού χρόνου, 

την καλή επικοινωνία δασκάλου – μαθητή, τη μεταγνώση, την τήρηση κανόνων στην τάξη, την 

παιγνιώδη μορφή διδασκαλίας, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του/της  μαθητή/τριας, τη 

δραματοποίηση και τη χρήση καλών τεχνών, την ευελιξία, την καθοδήγηση και τον συντονισμό, τη 

διδασκαλία αξιών και δεξιοτήτων, την καλή επιλογή δραστηριοτήτων, την πρακτική εφαρμογή 

διδασκαλίας στην καθημερινή ζωή, την κατανόηση του περιεχόμενου, τη διάθεση του εκπαιδευτικού, 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

691 

την επιβράβευση, την καλή ενημέρωση των μαθητών/τριών, την κατανόηση, την ανακεφαλαίωση, 

την εφαρμογή ΔΕΠΣ – ΑΠΣ, το σχέδιο εργασίας (Project), τη δημιουργικότητα, την αξιοποίηση του 

αποτελέσματος, την επίλυση των αποριών των παιδιών, την επέκταση και σε άλλες δραστηριότητες, 

την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, την αγάπη προς τους/τις μαθητές/τριες και 

τη διδασκαλία, την εμπέδωση στο σχολείο και τέλος την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των 

μαθητών/τριών.  

3. Συμπεράσματα 

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμφωνούν πως αποτελεσματική διδασκαλία 

σημαίνει  να παρέχονται βασικές γνώσεις στους/στις μαθητές/τριες, να ενισχύεται η αυτοεκτίμηση 

των μαθητών/τριών, να αναπτύσσεται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών,  να παρέχεται 

θετική ανατροφοδότηση στους/στις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται καλός σχεδιασμός και 

οργάνωση της διδασκαλίας. Αποτελεσματική διδασκαλία σημαίνει να συμμετέχουν στη διδακτική 

διαδικασία όλοι οι μαθητές/τριες, να υποστηρίζονται οι μαθητές/τριες σε οικογενειακά προβλήματα 

και στις κοινωνικές αλλαγές, να προσαρμόζεται η διδασκαλία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στα 

ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, να υπάρχει διάλογος, ερωτο-απαντήσεις και συζήτηση, να γίνεται 

καλή διαχείριση του διδακτικού χρόνου, να επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι, να υπάρχει 

σεβασμός στην ιδιαιτερότητα κάθε μαθητή/τριας,  να επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των 

μαθητών/τριών και τέλος, να καλύπτεται η διδακτέα ύλη. 
Ως σημαντικές παραμέτρους της αποτελεσματικής διδασκαλίας -με αξιολογική σειρά- οι 

εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών στη διδακτική πράξη, 

την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών, την ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων 

των μαθητών/τριών, την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών, την παροχή 

βασικών γνώσεων στους/στις μαθητές/τριες, την παροχή θετικής ανατροφοδότησης στους/στις 

μαθητές/τριες, την προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών/τριών. Ως αξιοσημείωτες παραμέτρους κρίνουν τον καλό σχεδιασμό και την οργάνωση 

της διδασκαλίας,  τη δίκαιη και ανατροφοδοτική αξιολόγηση, τον διάλογο, τις ερωτο-απαντήσεις και 

τη συζήτηση,  την υποστήριξη των μαθητών/τριών σε οικογενειακά προβλήματα και κοινωνικές 

αλλαγές, την καλή διαχείριση του διδακτικού χρόνου, τον σεβασμό στην ιδιαιτερότητα κάθε 

μαθητή/τριας,  την επίτευξη των διδακτικών στόχων και τέλος την κάλυψη της διδακτέας ύλης. 
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι βασικοί παράμετροι για να θεωρηθεί η διδασκαλία 

αποτελεσματική και επιτυχημένη αποτελούν η αξιολόγησή της, ο αναστοχασμός και η 

ανατροφοδότηση -που συνεπάγεται- από τον/την εκπαιδευτικό, η επίτευξη των στόχων  διδασκαλίας 

που είχαν τεθεί, η επιλογή και χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων διδασκαλίας, εργαλείων και 

εκπαιδευτικού υλικού. Εξίσου αξιόλογη παράμετρο πιστεύουν ότι είναι η δημιουργία ενός καλού, 

χαρούμενου και ευχάριστου παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη. Ως εξίσου σημαντικά  προτείνονται 

η ύπαρξη συνεργασίας όλων των μαθητών/τριών ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση καθλως και ο 

σχεδιασμός της διδασκαλίας..  
Οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων θεωρούν πως η διάσταση που πρέπει να τονιστεί 

είναι η εναλλαγή των τεχνικών διδασκαλίας. Έπονται η ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών 

και η πρόσκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, δηλαδή ο αρχικός προβληματισμός ώστε 

να δημιουργηθούν κίνητρα μάθησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εργασία των μαθητών/τριών 

σε ομάδες, στη βιωματική μάθηση ενώ οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως για να χαρακτηριστεί η 

διδασκαλία αποτελεσματική είναι απαραίτητο οι διδακτικοί στόχοι να προσαρμόζονται στις ανάγκες 

της τάξης και στο επίπεδο των μαθητών. Αναφέρουν επίσης ως παραμέτρους της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας τον αμοιβαίο σεβασμό, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχουν 

ανάμεσα σε δασκάλους/ες και μαθητές/τριες, τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη, ενώ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση με τις 

προηγούμενες γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών.  
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Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι βασικοί παράμετροι για να θεωρηθεί η διδασκαλία 

αποτελεσματική και επιτυχημένη αποτελούν η αξιολόγησή της, ο αναστοχασμός και η 

ανατροφοδότηση, η επίτευξη των στόχων  διδασκαλίας, η επιλογή και χρήση κατάλληλων εποπτικών 

μέσων διδασκαλίας, εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού, η δημιουργία ενός καλού, χαρούμενου και 

ευχάριστου παιδαγωγικού κλίματος, η ύπαρξη συνεργασίας, ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, η καλή 

προετοιμασία του/της εκπαιδευτικού, η κατάλληλη επιλογή της παιδαγωγικής μεθόδου και η 

εναλλαγή τεχνικών διδασκαλίας. Επίσης κρίνουν ως σημαντικές τις παραμέτρους ενεργή συμμετοχή 
όλων των μαθητών/τριών και την πρόσκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, την εργασία 

των μαθητών/τριών σε ομάδες, τη βιωματική μάθηση, την προσαρμογή των διδακτικών στόχων στις 

ανάγκες της τάξης και στο επίπεδο των μαθητών, τον αμοιβαίο σεβασμό, την εκτίμηση και την 

εμπιστοσύνη. Πιστεύουν πως  η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, η σύνδεση 

με τις προηγούμενες γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών/τριών και η διαφοροποίηση και 

εξατομίκευση της διδασκαλίας χαρακτηρίζουν την αποτελεσματική διδασκαλία. 
Συμφωνούν πως ο/η αποτελεσματικός/ή εκπαιδευτικός θα πρέπει κατά τη διδασκαλία να είναι 

πρόθυμος/η να απαντήσει στις ερωτήσεις και τις απορίες που τίθενται από τους/τις μαθητές/τριες, να 

είναι πρόθυμος/η να προσφέρει πάντα περαιτέρω βοήθεια, να χρησιμοποιεί κατάλληλα και 

κατανοητά παραδείγματα κατά τη διδακτική διαδικασία, να γνωρίζει καλά το αντικείμενο που 

διδάσκει, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος παιδαγωγικά και διδακτικά. Ως σημαντικά 

χαρακτηριστικά θεωρούν το να είναι ευέλικτος στη χρήση στρατηγικών διδασκαλίας και 

εκπαιδευτικών τεχνικών, να οργανώνει σωστά την παρουσίαση της διδακτέας ύλης, να ενθαρρύνει 

όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες για συμμετοχή, να οργανώνει σωστά τον διδακτικό χρόνο και 

γενικά την τάξη του, να είναι επικοινωνιακός, προσιτός και να διαθέτει χιούμορ, να αποτελεί 

παράδειγμα, πρότυπο και πηγή έμπνευσης για τους/τις μαθητές/τριες και να προσαρμόζει τη 

διδασκαλία στις ανάγκες όλων των μαθητών/τριών.  
Παρατηρώντας και συνδυάζοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποσοτική και 

ποιοτική έρευνα καταλήγουμε πως οι παράμετροι της αποτελεσματικής διδασκαλίας που 

αναδειχτήκαν -και μπορούν να περιλαμβάνονται σε ένα εκπαιδευτικό μεθοδολογικό εργαλείο 

αναστοχασμού της διδασκαλίας – είναι οι παρακάτω:   
• η παροχή βασικών γνώσεων στους/στις μαθητές/τριες,  
• η ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών/τριών,  
• η αξιολόγησή της διδασκαλίας, ο αναστοχασμός και η ανατροφοδότηση,  
• η επίτευξη των στόχων  διδασκαλίας,  
• η επιλογή και χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων διδασκαλίας, εργαλείων και 

εκπαιδευτικού υλικού,  
• η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών,   
• η δημιουργία ενός καλού, χαρούμενου και ευχάριστου παιδαγωγικού κλίματος, 
• η κατάλληλη επιλογή της παιδαγωγικής μεθόδου και η εναλλαγή τεχνικών διδασκαλίας,  
• η ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών 
• η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών,  
• ο σχεδιασμός και η οργάνωση της διδασκαλίας,  
• η προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών/τριών, 
• η πρόσκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, 
• η εργασία των μαθητών/τριών σε ομάδες, 
• η βιωματική μάθηση, 
• ο αμοιβαίος σεβασμός, η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη, 
• η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),  
• η σύνδεση με τις προηγούμενες γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών/τριών, 
• η διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας. 
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Για τη γενίκευση των συμπερασμάτων και την ανάδειξη και άλλων παραμέτρων προτείνεται η 

επέκταση της έρευνας σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών. 

Το μεθοδολογικό εργαλείο αναστοχασμού της διδασκαλίας, με στόχο τον αναστοχασμό και την 

ανατροφοδότησή της διδακτικής διαδικασίας, υπάρχει στο παράρτημα της εργασίας.   
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  
 

Μαλέτσκος Αθανάσιος  
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 

 
Ζυγούρης Φώτιος 

Υποψήφιος διδάκτορας 
 

Περίληψη  

Στην εργασία επιχειρείται μια συγκριτική προσέγγιση που αφορά τη διαδικασία της εφαρμογής 

της τεχνικής της μικροδιδασκαλίας και τις στάσεις των εκπαιδευομένων και των φοιτητών, ως μέσο 

επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. Κατατίθενται εμπειρίες 

πολλών ετών ως αξιολογητές της διαδικασίας αλλά και ως διδάσκοντες και προτάσεις με στόχο τη 

βελτίωση της χρήσης της μικροδιδασκαλίας ως μέσο εκμάθησης και βελτίωσης της διδακτικής 

διαδικασίας και των παραμέτρων της. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράμετροι αξιολόγησης της  

μικροδιδασκαλίας και γίνεται προσπάθεια να  αναδειχθούν τα θετικά χαρακτηριστικά των 

μικροδιδασκαλιών σε διαφορετικά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, μέσω της παρατήρησης, καθώς και 

τρόποι βελτίωσης της διαδικασίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαδικασία του αναστοχασμού της 

διδασκαλίας, του θετικού συναισθηματικού κλίματος, της χρήσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως 

στη σημασία του καλού σχεδιασμού και της οργάνωσης. Τέλος, κατατίθενται προτάσεις για την 

αναβάθμιση της διαδικασίας που συντελούν στην επιτυχία και αποτελεσματικότητα των 

μικροδιδασκαλιών, ως μέσο κατάρτισης και επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε 

ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.  
 
Λέξεις κλειδιά: μικροδιδασκλία, εκπαίδευση ενηλίκων, κατάρτιση. 

1. Εισαγωγή 

Η μικροδιδασκαλία, ως μέθοδος, αξιοποιείται στη βασική εκπαίδευση μελλοντικών 

εκπαιδευτικών αλλά και άλλων επαγγελματιών, κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο μαθημάτων, που 

σχετίζονται με την πρακτική άσκηση (Σοφός, 2015), όπως και σε επιμορφωτικά προγράμματα 

(Μπαλίτα, 2015) και στην εκπαίδευση ενηλίκων (Γιαννακοπούλου, 2008). Η μικροδιδασκαλία 

χρησιμοποιείται, συχνά, όχι μόνο με στόχο την άσκηση των υποψηφίων αλλά και την εξέτασή τους, 

ώστε να διαπιστωθεί η διδακτική τους επάρκεια, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας «πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής 

εκπαίδευσης», η οποία διενεργείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Η μικροδιδασκαλία αποτελεί ωφέλιμη 

εργαστηριακή άσκηση (Χατζηδήμου, 2015) και συνεισφέρει στην ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και 

πρακτικών, την εμβάθυνση στη διδασκαλία και τον διδακτικό αναστοχασμό (Donnelly & 

Fitzmaurice, 2011). 
Η χρησιμότητα της μικροδιδασκαλίας στην επιμόρφωση ενηλίκων στηρίζεται στην παραδοχή 

ότι ο ενήλικας μαθαίνει από τον αναστοχασμό, κατά τη διάρκεια της δικής παρέμβασης, από τη θέση 

του ως επιμορφούμενος και τελικά από την διερεύνηση και τη μελέτη της εμπειρίας που αποκομίζεται 

από τις δύο προηγούμενες εμπειρίες (Bunge & Bell, 2007). Κάθε επιμορφούμενος μπορεί να 

ενισχύσει την αξιοσύνη και την αποδοτικότητά του, ως εκπαιδευτικός, παρακολουθώντας διδακτικές 

παρεμβάσεις άλλων συναδέλφων του εκπαιδευτικών, αλλά και προτάσεις εναλλακτικών τεχνικών 

διδασκαλίας, αλληλεπιδρώντας μαζί τους σχετικά με διδακτικά ζητήματα, λαμβάνοντας 
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ανατροφοδότηση, ανεξάρτητα από τα περιεχόμενα των μαθημάτων, το διδακτικό στιλ κάθε 

εκπαιδευτικού ή τη διδακτική του εμπειρία (Γιαννακοπούλου, 2014). Ας σημειωθεί ότι η 

μικροδιδασκαλία εφαρμόσθηκε και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε πολλά και διαφορετικά 

αντικείμενα, των Σχολικών Συμβούλων στην επιμόρφωση για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη 

διδασκαλία, σε διάφορα μοντέλα μάθησης, στο μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και 

αλλού.  
Ως διδάσκοντες προπτυχιακών μαθημάτων στις παιδαγωγικές σχολές, αξιολογητές της 

διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και επιστημονικοί συνεργάτες 

στο μάθημα Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (Π.Α.Δ) της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) διαπιστώσαμε ότι η  διαδικασία του αναστοχασμού μέσω 

του εργαλείου της μικροδιδασκαλίας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων είναι απαραίτητη 

και χρήσιμη διαδικασία. Αυτό  συμβαίνει  γιατί ο αναστοχασμός συνεισφέρει στην ανατροφοδότηση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη βελτίωση του επιμορφωτή και των επιμορφούμενων, 

προωθεί  τον στοχασμό για  όλα τα άτομα  που συμμετέχουν  στη  διδακτική διαδικασία, 

μέσω της  εποικοδομητικής αξιολόγησης και ανατροφοδότησης και, τελικά, οδηγεί στην 

αναθεώρηση της πρακτικής, σύμφωνα με την κριτική αναθεώρηση των εννοιών και των 

προϋπαρχουσών ιδεών (Ζαρίφης, 2009). Κατά τη διαδικασία του αναστοχασμού στη 

μικροδιδασκαλία, γίνεται εποικοδομητική κριτική, αναλύονται καλές πρακτικές διδασκαλίας και έτσι 

παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν και να τελειοποιήσουν τις δεξιότητές 

τους αλλά και τις τεχνικές τους, να γνωρίσουν και να βελτιώσουν τα αδύνατα σημεία τους, καθώς  

και να βασιστούν στα δυνατά τους σημεία ως εκπαιδευτικοί. Εν κατακλείδι, να επικεντρωθούν στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων της διδασκαλίας και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη τους ως εκπαιδευτικοί 

στον εαυτό τους (Μαλέτσκος & Ζυγούρης, 2016). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η μικροδιδασκαλία ως εκπαιδευτική και διδακτική μέθοδος 

Στο πλαίσιο της μικροδιδασκαλίας, ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής ή ο επιμορφούμενος 

εκπαιδευτικός σχεδιάζει και πραγματοποιεί σχετική διδασκαλία, η οποία είναι κομμάτι μιας 

διδακτικής ενότητας, εντός, ωστόσο, συγκεκριμένων χρονικών ορίων (Χατζηδήμου & 

Κουγιουρούκη, 2004). Η μικροδιδασκαλία μπορεί να δημιουργήσει κατάλληλες, γόνιμες συνθήκες 

στους εκπαιδευτικούς, ώστε αυτοί να αποκτήσουν και να αναπτύξουν διδακτικές δεξιότητες. 

Επιπλέον, η μικροδιδασκαλία μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς  στην αλλαγή στάσεων, στον 

συσχετισμό θεωρίας και πράξης, αλλά και να τους ευαισθητοποιήσει στην αυτοπαρατήρηση και στον 

αναστοχασμό (να στοχάζονται πάνω στις διδακτικές και παιδαγωγικές τους αποφάσεις. Ο 

αναστοχαστικός  συλλογισμός τίθεται σε άμεση συνάρτηση με το επιστημολογικό ζήτημα, το οποίο 

διερευνά την αξία και την αλήθεια (Nelson & Sadler, 2013). Η μικροδιδασκαλία ευνοεί 
ανατροφοδοτικούς μηχανισμούς, με σκοπό την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και των 

εκπαιδευομένων, προωθεί τον στοχασμό  για  όλους/όλες  όσοι παίρνουν μέρος στη  διδακτική 

πράξη, μέσω του αναστοχασμού και της  εποικοδομητικής (και όχι κριτικής και αξιολογικής) 
αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Απαιτεί, δε, θερμό παιδαγωγικό κλίμα. Ουσιαστική και κρίσιμη 

είναι η παρέμβαση του επόπτη-επιμορφωτή για να αντιμετωπίζεται καλύτερα η αυτοκριτική και η 

ετεροκριτική  που δέχεται η μικροδιδασκαλία, ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατό, ότι αυτή 

γίνεται καλή τη πίστει, δίχως εμπάθεια,  κατηγορίες και  στοιχεία διακρίσεων (Χατζηδήμου & 

Ταρατόρη, 2003). 
Μέσω της τεχνικής της μικροδιδασκαλίας ο εκπαιδευτικός επισημαίνει και βελτιώνει τα 

αδύνατα σημεία του και ενισχύει τα δυνατά του χαρακτηριστικά. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων της διδασκαλίας, αυξάνεται η εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δέχεται εποικοδομητική 

κριτική.  Στο  τέλος, δε, της διδασκαλίας παρουσιάζονται πρότυπα καλών διδακτικών πρακτικών 
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(Μαλέτσκος & Ζυγούρης, 2016). Γενικά, η μικροδιδασκαλία είναι ένα μέσο που δίνει τη δυνατότητα 

στον/στην εκπαιδευτικό να παρατηρεί τον/την εαυτό του/της, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, να 

τον/την διεγείρει, να τον/την προκαλεί και να τον/την τονώνει, ώστε, τελικά, αυτός/ή να εξελίσσεται 

και να αποκτά εμπιστοσύνη, όσον αφορά στις παιδαγωγικές του/της ικανότητες (Bunge & Bell, 
2007). 

Η μικροδιδασκαλία αποτελεί μια μέθοδο εκπαίδευσης που βασίζεται στην προσομοίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με αυτή, οι ασκούμενοι/ες μελλοντικοί/ές ή εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 

μπορεί να ασκούνται σε συγκεκριμένες διδακτικές δεξιότητες και ενέργειες αλλά και στο σύνολο της 

διδακτικής διαδικασίας. Η μέθοδος βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή και στη δραστηριοποίηση των 

ασκούμενων, οι οποίοι/ες σχεδιάζουν, διεξάγουν, παρατηρούν και αξιολογούν διδασκαλίες, που 

συνήθως είναι περιορισμένες ως προς τη στοχοθεσία, τον χρόνο, το περιεχόμενο και τον αριθμό των 

μαθητών/ τριών (Χατζηδήμου, 2015, Bunge & Bell, 2007).  
Τα βασικά, γενικά χαρακτηριστικά της μεθόδου θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα εξής 

(Καψάλης & Βρεττός, 2015, Χατζηδήμου, 2015):  
• Η εμπρόθετη απλοποίηση της σύνθετης διαδικασίας της διδασκαλίας.  
• Η ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της διδασκαλίας και στην άμεση ανατροφοδότηση, η 

οποία υποβοηθείται από τη βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας, που επιτρέπει την αντικειμενική 

παρατήρηση της διδακτικής συμπεριφοράς των ασκούμενων. 
• Η μάθηση με παρατήρηση μοντέλων ή μίμηση προτύπου  
• Η χρήση νέων/σύγχρονων μέσων διδασκαλίας και μάθησης.  
• Η παρουσία ενός/μιας επόπτη/τριας ή και περισσότερων.  
• Η δυναμική της ομάδας.  
• Η άσκηση όλων των συμμετεχόντων/ουσών στις διαδικασίες προετοιμασίας, διεξαγωγής και 

αξιολόγησης της διδασκαλίας.  
• Η σύνδεση θεωρίας και πράξης.  
Ο χώρος υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας είναι συνήθως ένα εργαστηριακό περιβάλλον το 

οποίο αξιοποιεί τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, καθώς η μικροδιδασκαλία τις περισσότερες φορές 

βιντεοσκοπείται, ώστε να διευκολύνονται και να ενισχύονται οι διαδικασίες της παρατήρησης και 

της ανατροφοδότησης. Βασικοί παράγοντες που ενδυναμώνουν τη μάθηση σε αυτό το πλαίσιο είναι 

η παρατήρηση της διδακτικής συμπεριφοράς, η σύγκριση με ενδεχόμενα πρότυπα που έχουν 

υποδειχθεί και ο διάλογος ανάμεσα στους/στις ασκούμενους/ες αλλά και τον/την επόπτη/τρια 

(Σοφός, 2015).  

2.2. Μέθοδος της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγραφούν οι στάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτών και 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των μικροδιδασκαλιών και να κατατεθούν, μέσα από τα εμπειρικά 

δεδομένα, προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας. Ως τεχνική συλλογής δεδομένων 

χρησιμοποήθηκε η παρατήρηση και ως εργαλείο έρευνας το ημερολόγιο έρευνας (research diary) 
που μπορεί να συμβάλλει   σε   μια   διαδικασία   συστηματικής καταγραφής, προβληματισμού, 

ερμηνείας, σχεδιασμού και θεωρητικοποίησης των εκπαιδευτικών πρακτικών. Κυρίως, μέσω της 

καταγραφής των εμπειριών, των δεδομένων, των αξιολογήσεων και των συναισθημάτων, αποτελεί 

μια τεκμηριωμένη προσπάθεια παρουσίασης του εκπαιδευτικού έργου και ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού αναστοχασμού (Elliott, 2002). Το ημερολόγιο έρευνας αποτελεί μια γραπτή 

απεικόνιση γεγονότων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, από την οπτική του ερευνητή (Bell, 
2007). Ανάλογα με τις διαστάσεις του θέματος που εξετάζεται  και τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

του ερευνητή   μπορεί να πάρει κάθε φορά διαφορετική έκταση και μορφή, όπως ένα ημερολόγιο με 

τη μορφή σύντομων σημειώσεων σε προκαθορισμένες κατηγορίες, ή  ένα  σχέδιο  καταγραφής  

δεδομένων  παρατήρησης,  επίσης διάφορες εγγραφές  με  τη μορφή υπομνημάτων μετά την 

ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας,  τυχαίες ή  εκτενείς αναφορές για συγκεκριμένα 
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γεγονότα  και τέλος σημειώσεις αναστοχασμού και ενδοσκόπησης (Altrichter et al, 2008). Τα 

δεδομένα προέρχοντα από τα τρια τελευταία ακαδημαϊκά έτη (2017-18, 2018-19 και 2019-20). 
Η διαδικασία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση των μικροδιδασκαλιών, την προβολή των 

μικροδιδασκαλιών σε μαγνητοσκόπηση, ώστε οι συμμετέχοντες να παρατηρούν και αναλύουν τη 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, στο πλαίσιο του σεβασμού και της αξιοποίησης των εμπειριών των ενηλίκων. Η ενέργεια 

αυτή τους ενεργοποιεί προς την κατεύθυνση της διατύπωσης εναλλακτικών και βελτιωτικών 

προτάσεων και τελικά στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για αποτελεσματική μάθηση. Η 

βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας, που δημιουργεί ισχυρή παρακίνηση στους διδάσκοντες, 

αυξάνοντας τη συμμετοχή τους σε προγραμματισμένες δραστηριότητες, συμβάλλει στην ενίσχυση 

της διδακτικών πρακτικών και στην καλύτερη διαχείριση των επιζητούμενων μετασχηματισμών σε 

αυτές. Αυτό το  ακαδημαϊκό και διδακτικό δυναμικό των διδασκόντων μεταφέρεται, κατόπιν, και στα 

μαθήματά τους στο σχολείο (Χατζηδήμου & Κουγιουρούκη, 2004). 

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στη διαδικασία της Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυσσαν τη σύνδεση με την 

προηγουμένη γνώση, τους στόχους της μικροδιδασκαλίας, υπήρχε ανακεφαλαίωση και σύνδεση με 

τα επόμενα κεφάλαια που θα διδαχτούν. Σε γενικές γραμμές υπήρχε επικοινωνία μεταξύ του 

εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων, αλλά και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους. Καταγράφηκε 

γενικά καλή επικοινωνία εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους και υφίστατο φιλικό, συνεργατικό και 

μαθησιακό κλίμα μεταξύ των εκπαιδευομένων. Αναπτύχθηκε δε, φιλικό κλίμα και κλίμα 

ενθάρρυνσης από την πλευρά των εκπαιδευτών. Έγινε αναλυτική παρουσίαση των εννοιών και 

στοχευμένη παροχή διευκρινήσεων όπου χρειαζόταν. Επίσης σε πολύ μεγάλο ποσοστό διαπιστώθηκε 

η τήρηση του χρονοδιαγράμματος στα πλαίσια των απαιτούμενων της μικροδιδασκαλίας. Τελικά οι 

μικροδιδασκαλίες και οι γνώσεις οι οποίες έλαβαν οι εκπαιδευόμενοι στην διάρκεια των σπουδών 

τους βοήθησε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική και ουσιαστική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών τεχνικών και στην ενεργητική συμμετοχή της ομάδας. Τα περισσότερα αρνητικά τα 

οποία παρατηρήθηκαν στις αρχικές μικροδιδασκαλίες, αμβλύνθηκαν και εξαφανίστηκαν. Οι 

εκπαιδευόμενοι πλέον είναι περισσότερο σίγουροι και με λιγότερο άγχος προκειμένου να διδάξουν 

στις αίθουσες διδασκαλίας. Το άγχος των εκπαιδευομένων ξεπερνιέται μέσω της εμπειρίας, της 

επιμόρφωσης και της ορθής χρήσης των εκπαιδευτικών τεχνικών. Χειάζεται να υπάρχει επιβράβευση 

και συνεχή ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων από την πλευρά των εκπαιδευτών.  
Οι εκπαιδευόμενοι στο σύνολό τους, μετά το πέρας των θεωρητικών μαθημάτων και των 

μικροδιδασκαλιών, είναι σε ιδιαίτερα σημαντικό επίπεδο για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων 

της διδασκαλίας τους. Η παρατήρηση έδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές απέκτησαν και 

κατείχαν τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις προκειμένου να χρησιμοποιούν τις 

εκπαιδευτικές τεχνικές  και εκπαιδευτικά μέσα. Μειώθηκε σημαντικά το άγχος τους στο τέλος, σε 

σχέση με άγχος το οποίο είχαν στις πρώτες μικροδιδασκαλίες. Παρ’ όλο που κατά τις 

μικροδιδασκαλίες γίνεται συνήθως κατάχρηση της τεχνικής της εισήγησης, θα λέγαμε ότι οι 
υποψήφιοι εκπαιδευτές χαρακτηρίζονται από έντονη προσπάθεια αυτοβελτίωσης και δείχνουν 

μεγάλο ενδιαφέρον στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν μια σωστά δομημένη μικροδιδασκαλία. 

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εισήγηση, στην τεχνική των ερωτο-απαντήσεων και στην επίδειξη. 

Η κατανομή του χρόνου είναι ισορροπημένη και ο ρυθμός του μαθήματος χαρακτηρίζεται συνεχής. 

Ένα μικρό ποσοστό μονό των υποψήφιων εκπαιδευτών έρχεται απροετοίμαστο για τη διδασκαλία, 

ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό είναι προετοιμασμένο κατάλληλα, παρουσιάζει ένα πληρέστατο έντυπο 

δόμησης με στόχους που χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και καταλληλότητα καθώς και 

στοχευόμενες δραστηριότητες.  
Απαιτείται να δίνεται περισσότερος χρόνος από τους εκπαιδευτές κατά τη διδασκαλία για 

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και να δίνεται ο λόγος σε όλους ώστε να συμμετέχουν ισότιμα. 
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Παρατηρήσαμε ότι δεν εφαρμόζονται σωστά όλες οι εκπαιδευτικές τεχνικές, ούτε παρουσιάζονται 

ποικιλία και εναλλαγή διδακτικών τεχνικών. Ίσως ένας λόγος είναι γιατί δεν επαρκεί ο διδακτικός 

χρόνος του μαθήματος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η χρήση των κατάλληλων 

διδακτικών τεχνικών σε ομάδες εργασίας ήταν περιορισμένη. Η εργασία σε ομάδες βοηθά τους 

εκπαιδευόμενους να εκφράζονται περισσότερο, να επιλύουν απορίες και πετυχαίνουν σε μεγάλο 

βαθμό τους εκπαιδευτικούς στόχους αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την μαθησιακή διαδικασία. Η 

συνεργατικότητα και η αλληλεπίδραση συνεισφέρει στην ανάπτυξη των κοινωνικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι επιχειρούν να διδάξουν μεγάλο όγκο ύλης στον 

συγκεκριμένο και περιορισμένο χρόνο, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν την 

εισήγηση κατά κύριο λόγο, κουράζοντας την ομάδα και δεν καταφέρνουν πάντα να επιτύχουν τους 

εκπαιδευτικούς στόχους. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκπαιδευτές δεν έδιναν χώρο και χρόνο στους 

εκπαιδευόμενους προκειμένου να εκφράσουν τυχόν ερωτήσεις και απορίες.  
Οι σπουδαστές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρουσιάζουν, συνήθως, ένα καλά προετοιμασμένο έντυπο 

δόμησης διδασκαλίας, με πληρότητα και σαφήνεια στόχων. Παρατηρήθηκε στοχευμένη χρήση των 

νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια των μικροδιδασκαλιών. Τα αρχεία παρουσίασης (Power Point) 
είναι κατάλληλα με εντυπωσιακά γραφικά και φωτογραφίες, μόνο που μερικές φορές γίνεται 

κατάχρηση στον όγκο πληροφοριών που παρατίθενται και τα γράμματα διαβάζονται με δυσκολία.. 

Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε η χρήση της παρουσίασης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

με πολλή ύλη ανά διαφάνεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  να κουράζεται η ομάδα και να μην μπορεί 

να παρακολουθήσει τις διαφάνειες και τον εκπαιδευτή. Ωστόσο όμως σε μεγάλο βαθμό διαπιστώθηκε 

η χρήση φωτογραφιών στις διαφάνειες, οι οποίες βοηθούν την εγρήγορση της ομάδας.  Επίσης 

υπήρξε περιορισμένη χρήση βίντεο. Σε ορισμένα αντικείμενα διδασκαλίας η χρήση βίντεο στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή βοηθά την παρακίνηση των εκπαιδευομένων. 
O αναστοχασμός κατά τη διαδικασία των μικροδιδασκαλιών μπορεί να επικεντρωθεί στον 

παράγοντα της υποστήριξης των εκπαιδευτικών ώστε να στοχαστούν τι συνέβη, τους λόγους που 

συνέβη κάτι και τι διαφορετικό ή επιπλέον θα μπορούσε να είχε γίνει για την επίτευξη των διδακτικών 

και παιδαγωγικών στόχων (Pollard et all, 2005). Όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί και υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητο τον αναστοχασμό στην επιμορφωτική αλλά και στη διδακτική 

πράξη αφού μπορεί να αποτελέσει όχημα για τη βελτίωσή της. Στη διαδικασία των Πρακτικών 

Ασκήσεων Διδασκαλιών στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε μετά από  κάθε μικροδιδασκαλία ακολουθεί ολιγόλεπτη 

συζήτηση, παρατηρήσεις και προτάσεις από τον παρατηρητή.   
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι βασικοί παράμετροι για να θεωρηθεί η διδασκαλία 

αποτελεσματική και επιτυχημένη αποτελούν η συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών στη διδακτική 

πράξη, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών, η ανάπτυξη των δημιουργικών 

ικανοτήτων των μαθητών/τριών, η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών, η 

αξιολόγηση και η παροχή θετικής ανατροφοδότησης στους/στις μαθητές/τριες, η προσαρμογή της 

διδασκαλίας στις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και ο καλός 

σχεδιασμός και οργάνωση της διδασκαλίας. Η μικροδιδασκαλία είναι αναγκαίο να συμβάλλει, όχι 

μόνο στην ανατροφοδότηση αλλά και στον αναστοχασμό των εκπαιδευτών, για να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί και αποδοτικοί (Ασπρίδης, 2019).  
Οι φοιτητές των παιδαγωγικών σχολών κατά τα εργαστηριακά μαθήματα που αφορούν την 

πρακτική άσκηση διδασκαλίας καθώς και στην πραγματοποίηση μικροδιδασκαλιών με στόχο την 

εκμάθηση της διαδικασίας της διδακτικής πράξης και  την ανάπτυξη των διδακτικών τους 

ικανοτήτων προσέρχονται πολύ καλά προετοιμασμένοι στη μικροδιδασκαλία. Ετοιμάζουν ένα καλά 

οργανωμένο διδακτικό σχέδιο και φαίνεται ότι -κατά πλειοψηφία- έχουν κατανοήσει τα στάδια 

διδασκαλίας και τη σημασία των διδακτικών στόχων. Επίσης καταγράφουν με τα σωστά ρήματα τους 

διδακτικούς στόχους και χωρίζουν ορθά τις δεξιότητες/ικανότητες που στοχεύουν οι μαθητές/τριες 

να αναπτύξουν σε γνωστικές, επικοινωνιακές/κοινωνικές και αξιών/στάσεων ζωής. Οι 

δραστηριότητες που σχεδιάζουν και υλοποιούν κατά τη διάρκεια της μικροδιδασκαλίας είναι 

στοχευμένες, πραγματοποιούνται σε θερμό μαθησιακό κλίμα, γίνεται χρήση συμμετοχικών 
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διδακτικών τεχνικών -όπου αυτό χρειάζεται- και το πρόβλημα που παρουσιάζεται συνήθως είναι η 

σωστή διαχείριση του διδακτικού χρόνου. Τα αρχεία παρουσίασης των μικροδιδασκαλιών είναι 

κατάλληλα με εντυπωσιακά γραφικά, βίντεο και φωτογραφίες. Ιδιαίτερα θετικό για τους φοιτητές 

και τις φοιτήτριες αποτελεί το γεγονός να ετοιμάζουν, να σχεδιάζουν και να παρουσιάζουν δυο 

φοιτητές μια μικροδιδασκαλία γιατί τους ωφελεί χάρη στη διάσταση της αλληλεπίδρασης και της 

συνεργασίας.   
Η προσπάθεια ενίσχυσης και υποστήριξης των εν ενεργεία και υποψηφίων εκπαιδευτικών 

μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες διαμόρφωσης κοινοτήτων μάθησης (Saito & Atencio, 2015). Οι 

εκπαιδευτικοί προτείνουν τη δημιουργία ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων επιμόρφωσης, 

διαλόγου και ανταλλαγής καλών διδακτικών πρακτικών. Μέσω αυτών των κοινοτήτων οι 

εκπαιδευτικοί καθώς και οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην 

ανάπτυξη της διδακτικής τους ικανότητας και των δεξιοτήτων επικοινωνίας και «δια βίου μάθησης» 

και τελικά στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας.  

3. Συμπεράσματα 

Κατά την διάρκεια των μικροδιδασκαλιών διαπιστώθηκαν διάφορα στοιχεία τα οποία 

ανέπτυσσαν οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές. Σε μεγάλο βαθμό και έκταση, χρησιμοποιούσαν την 

εκπαιδευτική τεχνική της εισήγησης. Αυτή η τεχνική είναι σημαντική, χρησιμοποιείται συνήθως 

στην έναρξη της διδασκαλίας, από τους εκπαιδευτές προκειμένου να εισάγουν το θέμα το οποίο θα 

ασχοληθούν. Είναι σημαντικό να  είναι εμπλουτισμένη και μην καταλαμβάνει μεγάλο χρόνο επειδή 

αποτελεί μονόλογο από την πλευρά του εκπαιδευτή και δεν υπάρχει συμμετοχή των εκπαιδευμένων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο βασικός λόγος χρήσης αυτής της τεχνικής είναι ότι και οι 

εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές έχουν διδαχθεί με την συγκεκριμένη μέθοδο. Επιπλέον δεν έχουν μάθει 

ακόμα, σε μεγάλο βαθμό την χρήση και άλλων εκπαιδευτικών τεχνικών. Άρα προτείνεται η 

επιμόρφωση να επικεντρώνεται σε θέματα εφαρμογής στη διδακτική πράξη συμμετοχικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών. 
Υπάρχει -και στη διαδικασία πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στην πρακτική άσκηση 

διδασκαλίας (Π.Α.Δ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.- μια καλή σχέση και επικοινωνία εκπαιδευτικών με τα μέλη 

τη ομάδας και οι διδάσκοντες δείχνουν να κατέχουν την ύλη και καταδεικνύουν επιστημονική 

συνέπεια. Όλοι αντιλαμβάνονται τη σημασία του καλού παιδαγωγικού κλίματος και πόσο 

απαραίτητα συστατικά είναι το χιούμορ και η ευγένεια μεταξύ των μελών της ομάδας. 
Συνιστούμε τη στενή συνεργασία των εκπαιδευτών αλλά και τη δημιουργία θεσμικού δικτύου 

εκπαιδευτών, όπου μέσω του διαδικτύου (π.χ. ηλεκτρονικά μηνύματα, forum συζητήσεων, 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ανταλλαγή επιμορφωτικού υλικού) να προκαλείται η ανταλλαγή 

εμπειριών, η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός. Θεωρούμε σημαντική τη διαδικασία του 

αναστοχασμού και της ανατροφοδότησης μετά τη μικροδιδασκαλία, στο πλαίσιο της ομάδας των 

εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Επίσης στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να βοηθήσουν τακτικές 

συναντήσεις των εκπαιδευτών ή των διδασκόντων, για παράδειγμα διοργανώνοντας τακτικά 

επιμορφωτικά, βιωματικά σεμινάρια. 
Το περιεχόμενο, το εύρος, η ενσωματωμένη μεθοδολογική προσέγγιση καθώς και ο τρόπος 

δημιουργίας της «Τράπεζας Θεμάτων» θα πρέπει να διασφαλίζουν την εγκυρότητα, την αξιοπιστία 

και την καινοτόμο εφαρμογή της. Επίσης ως ένα απαραίτητο μέσο προετοιμασίας προτείνουμε τη 

δημιουργία ψηφιακής «Τράπεζας Θεμάτων» από εκπαιδευτές  ενηλίκων, που διαθέτουν εμπειρία σε 

διδασκαλία, σε θέματα αξιολόγησης μικροδιδασκαλιών και διεξαγωγής εξετάσεων.  
Το ζητούμενο στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι η ανθρωποκεντρική στόχευση και η ανάπτυξη 

της συνεργασίας. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευομένους  

περιγράφεται ως αμφίδρομη επικοινωνία και υποστήριξη (Κόκκος, 1998). Προϋπόθεση η βελτίωση 

της κριτικής σκέψης και η ανάδειξη των ανθρώπινων αξιών. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει 

εμπιστοσύνη στο εαυτό του, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και επιστημονική επάρκεια. Η 

διδασκαλία πρέπει να χαρακτηρίζεται από τον προγραμματισμό, την εφαρμογή ποικίλων 
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εκπαιδευτικών μεθόδων και διδακτικών τεχνικών καθώς και τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ο 

ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι συμβουλευτικός, εμψυχωτικός και διευκολυντικός και οφείλει 

να αξιοποιεί τις εμπειρίες και την ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευομένων. Τέλος είναι απαραίτητος 

ο αναστοχασμός στη διδακτική πράξη αφού μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη βελτίωσή της. 

Σημαντικό ρόλο παίζει  η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να μοιράζεται αυτή την εμπειρία με τους 

άλλους συναδέλφους του, μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία αναστοχασμού και συνεργατικής 

οικοδόμησης της γνώσης. 
Η τεχνική της μικροδιδασκαλίας, κατά τη διαδικασία κατάρτισης και επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής τους ταυτότητας, αφού 

ενισχύει τόσο τους προσωπικούς διδακτικούς προσανατολισμούς τους, όσο και την ποικιλία των 

διδακτικών τους δεξιοτήτων. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία 

του καθημερινού διδακτικού έργου, σε πραγματικές συνθήκες και στην ουσία αποτελεί μια 

επικουρική τεχνική, γιατί αναφέρεται στις συγκεκριμένες συνθήκες που υλοποιείται και όχι στις 

πραγματικές (Cornford, 1996).   
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η αξιολόγηση της διδασκαλίας αποτελεί απαραίτητο μέρος της 

και ενισχύει τη διδακτική διαδικασία και πιστεύουν πως ο αναστοχασμός της διδακτικής πρακτικής 

αποτελεί σημαντική παράμετρο της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Η χρήση της μικροδιδασκαλίας, 

χρησιμοποιώντας στοχευμένα και τις νέες τεχνολογίες ως μέσο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και 

κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών δίνει ευκαιρίες αυτογνωσίας στους/στις εκπαιδευτικούς, 

προωθώντας την κριτική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της διδακτικής πρακτικής 

τους, καθώς και τις σχετικές γνώσεις και αντιλήψεις τους. Κατά τη διαδικασία του αναστοχασμού 

της διδασκαλίας εκτός από την αναθεώρηση της διδακτικής  πρακτικής, οι εκπαιδευτικοί κατανοούν 

καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στις γνώσεις, στις ιδέες τους και στις ενέργειές τους στην τάξη.  
Προτείνεται η αναβάθμιση της διαδικασίας της πρακτικής άσκησης στις παιδαγωγικές σχολές 

της χώρας ώστε να γίνει πιο ουσιαστική και να συμμετέχουν σ΄αυτήν έμπειροι εκπαιδευτικοί που 

μπορούν να αποσπαστούν στα Πανεπιστήμια. Η τεχνική της μικροδιδασκαλίας ως εκπαιδευτική 

μέθοδος μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην κατευθυνση απόκτησης διδακτικών δεξιοτήτων. Οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αλλά και οι εκπαιδευτικοί της πράξης χρειάζεται να αποκτήσουν διδακτικές 

δεξιότητες, αλλά και να αναπτύξουν νέες, φρέσκες ιδέες για την παιδαγωγική και τη διδακτική τους 

πρακτική και να διερευνήσουν νέους ή εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες δια βίου μάθησης, τόσο ως εκπαιδευτές αλλά και ως εκπαιδευόμενοι, όποτε αυτό 

απαιτείται (Valkanos, Giosi & Anastasiadou, 2010). Εν κατακλείδι, είναι απαραίτητο οι 

εκπαιδευτικοί να μην είναι ικανοί μόνο στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, αλλά και να 

λειτουργούν, αποτελεσματικά, και ως σύμβουλοι, μέντορες, καθοδηγητές και διαχειριστές γνώσης, 

διαφοροποιώντας έτσι τον παραδοσιακό τους ρόλο και ανοίγοντας νέους μαθησιακούς ορίζοντες, 

προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα που κομίζει η ψηφιακή κοινωνία της γνώσης. 
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1. Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα, ο οποίος απαιτεί 

εκσυγχρονισμό, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την μεταφορά γνώσεων και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σε όσους υπηρετούν σε αυτόν. Τα δύο αυτά στοιχεία όμως φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά 

για την ουσιαστική αναμόρφωσή του. Τι χρειάζεται; Αλλαγή! Μια διαδικασία που όλοι συμφωνούν, 

αλλά χωρίς να είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν.  
Η διαδικασία αυτή αναλύεται σε επιστημονικά κείμενα στα οποία, για την αντιμετώπιση του 

φόβου και της αντίστασης στην αλλαγή, προτείνεται η εκπαίδευση – ανάπτυξη δεξιοτήτων, που 

“στοχεύει στην πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων, επικεντρώνοντας 

στον ρόλο που αναμένεται να έχει ο καθένας στη νέα κατάσταση. Στόχος της εκπαίδευσης των 

εμπλεκομένων ατόμων είναι η ανάπτυξή τους μέσα στο νέο περιβάλλον” (Τσολακίδου, 2015) 
H βελτίωση της εργασιακής αποτελεσματικότητας σχετίζεται άμεσα με την ατομική 

συμπεριφορά και οποιαδήποτε συστηματική, διαδικαστική ή οργανωτική αλλαγή που σχεδιάζεται, 
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οφείλει να λαμβάνει υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα ως σημαντική παράμετρο όπως φαίνεται στο 

σχήμα παρακάτω: 
 

ΣΧΗΜΑ 1: Παράγοντες Βελτίωσης Εργασιακής Αποτελεσματικότητας (Αγγελοπούλου Δ. κ.ά., 2016) 

Πρωτοβουλία ΠαρέμβασηςΠρωτοβουλία Παρέμβασης

Περιβάλλον Εργασίας

Κανονισμός

Λειτουργίας

Οργανισμού

Κοινωνικοί

Παράγοντες

Φυσικό 

Περιβάλλον

Νέες Τεχνολογίες

Ατομική Συμπεριφορά

Απόδοση

Οργανισμού
Προσωπική 

Ανάπτυξη

Αποτέλεσμα Οργανισμού

 
Ως εκπαιδευτές ενηλίκων εξετάζουμε το πως μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την αλλαγή η 

εκπαιδευτική διαδικασία στον Δημόσιο Τομέα, μέσα από τα επιμορφωτικά προγράμματα. 
Ως Δημόσιοι Λειτουργοί προσεγγίζουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα με όρους Διοικητικής 

λειτουργίας και αποδοτικότητας. 
Ως ερευνητές στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης εκτιμούμε και συνδυάζουμε τρόπους για 

την μέγιστη επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Ακολούθως, εστιάζουμε στη διάχυση των αποτελεσμάτων του τρίπτυχου της εκπαίδευσης: 

Γνώσεις-Δεξιότητες-Στάσεις, δίνοντας έμφαση στην ενδοϋπηρεσιακή κουλτούρα και στην αλλαγή 

μέσα από την διαμόρφωση στάσεων και συμπεροφορών των δημοσίων υπαλλήλων. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδολογία της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών μας ερωτημάτων αξιοποιήθηκαν η μέθοδος της 

παρατήρησης καθώς και σειρά συζητήσεων που έγιναν: (α) με τους εκπαιδευτές/τριες του 

προγράμματος, (β) με τους συμμετέχοντες/ουσες που έχουν θέση ευθύνης στα αναφερόμενα 

προγράμματα,  (γ) με τους λοιπούς συμμετέχοντες/ουσες στα προαναφερόμενα προγράμματα και (δ) 

με συναδέλφους/ισσες των συμμετεχόντων/ουσών σε αυτά. 
Αξιοποιήθηκαν επίσης στατιστικά στοιχεία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 

(ΕΤΕΑΕΠ), όπως ο “Χάρτης Εκπαίδευσης”, ο δείκτης βαθμού εκπαίδευσης του φορέα και άλλα 

χρήσιμα προς την έρευνα στοιχεία.  Παράλληλα πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση των 

εμπλεκομένων εννοιών. 
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α. Δημόσιοι Υπάλληλοι με Ικανότητες (Γνώσεις - Δεξιότητες -Στάσεις)  

Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι: Αρκούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες του ανθρώπινου 

δυναμικού σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει; Σήμερα δεν αρκεί κάποιος απλά να ξέρει τη 

δουλειά του και να μπορεί να την κάνει, αλλά να μπορεί να προσαρμόζεται στις κατά περίπτωση 

συνθήκες. Το θέμα μας όμως είναι πως θα επιτύχουμε την εφαρμογή του ανωτέρω τρίπτυχου στο 

Δημόσιο; Όσον αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος της επιμόρφωσης είναι 

καθοριστικός. Ο βαθμός επιμόρφωσης δυστυχώς, είναι αναμφίβολα χαμηλός, εφόσον υπάρχουν 

Δημόσιοι Υπάλληλοι που δεν έχουν επιμορφωθεί πότε στην πορεία τους ως δημόσιοι λειτουργοί, 

γεγονός που τους στερεί σημαντικά στοιχεία για την βελτίωση της δουλειάς τους. Παρά ταύτα, η 

εκπαιδευτική διαδικασία υπάρχει και λειτουργεί μέσα από άλλες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης όπως 

την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (on the job training) που επιτρέπει να καλύπτεται σε σημαντικό 

βαθμό η ανάγκη για τις ανωτέρω παραμέτρους (γνώσεις και δεξιότητες) στο περιβάλλον εργασίας, 

παρόλο που δεν πιστοποιείται και ο τρόπος υλοποίησης ποικίλει. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 

τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν έχουν έναν ενιαίο και “ομογενοποιημένο” χαρακτήρα, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις.   
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας  (on the job training) θα 

μπορούσε να συμβάλλει δυναμικά και στο θέμα των ικανοτήτων, όμως ο εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει 

να είναι εφοδιασμένος/η με κάποια επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που στην παρούσα εισήγηση 

προσεγγίζουμε από την οπτική του coaching.  Διευκρινίζουμε ότι ο όρος coaching χρησιμοποιείται 

με την αγγλική της ορολογία, καθώς η έννοια της στη βιβιλογραφία είναι δύσκολο να μεταφραστεί 

στην ελληνική γλώσσα  καθώς δεν είναι ούτε καθοδήγηση, ούτε συμβουλευτική και σίγουρα δεν 

είναι ψυχοθεραπεία.   
Η μαθησιακή διαδικασία, στο εργασιακό περιβάλλον, ενεργοποιείται και στο πλαίσιο του 

μετασχηματισμού της μάθησης, δεδομένης της βιωματικής εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων 

που έχουν αποκτηθεί. Στο ανωτέρω πλαίσιο μετά την όποια εκπαιδευτική διαδικασία (είτε 

αναφερόμαστε για εκπαίδευση, είτε επιμόρφωση, είτε εκπαίδευση στο χώρο εργασίας), ο 

εκπαιδευόμενος λειτουργεί είτε μόνος του, είτε μέσα στο πλαίσιο του στενού περιβάλλοντός του, στο 

πλαίσιο της μετασχηματιστικής ικανότητας κατά τον αναστοχασμό εμπειριών. 
Στην παρούσα μελέτη εστιάζουμε στον ρόλο της ομάδας και στη σημασία του χτισίματος μιας 

σειράς από ομάδες μέσα στον οργανισμό. Αυτές, σύμφωνα με τους επιστήμονες του χώρου, στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις και κατά προέκταση και στο δημόσιο τομέα, ταξινομούνται σε πέντε τύπους, 

ειδικότερα:  

•  στις μόνιμες ομάδες – αυτοδιοικούμενες ομάδες, 
•  στις ομάδες έργου και ανάπτυξης,  
•  στις παράλληλες ομάδες,  
•  στις ομάδες διοίκησης και  
•  στα ad hoc δίκτυα.  

Στην περίπτωσή μας οι ομάδες αυτές αποτελούν και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργεί ο υπάλληλος και ως εκ τούτου υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των 

ομάδων αυτών. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναφοράς έχουν δημιουργηθεί “χαλαρές ομάδες” 

(ad hoc δίκτυα) στις οποίες συμμετέχουν υπάλληλοι που βρίσκονται σε διαφορετικά εργασιακά 

περιβάλλοντα (πχ σε άλλο κτίριο, σε διαφορετική οργανική μονάδα, με διαφορετικό αντικείμενο 

εργασιών κλπ). με κοινή βάση τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι οποίες διατηρούνται  και μετά 

την λήξη του προγράμματος. 

β. Δημόσιοι Φορείς με αποτελέσματα και ο ρόλος της Επιμόρφωσης  

Η λειτουργία των φορέων του Δημοσίου, είτε ανήκουν στον στενό δημόσιο τομέα, είτε στον 

ευρύτερο, έχει επιπτώσεις συνολικά στη χώρα και ιδιαίτερα στην ανάπτυξή της. H ικανότητα 
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προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης στα νέα δεδομένα και η πλήρης ανταπόκρισή της στις ανάγκες 

των πολιτών και των επιχειρήσεων, έχει καθοριστικό ρόλο. Το θέμα είναι πως αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί. Στην παρούσα  εργασίας προσεγγίζουμε το θέμα της Επιμόρφωσης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού, το οποίο όμως παράλληλα σχετίζεται άμεσα και με τη Διοίκησή του.  
Η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση σημαντικών αλλαγών στο πεδίο της διοικητικής μεταρρύθμισης. 

Δύο από τους τέσσερις πυλώνες ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης είναι: 

α) η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών και β) η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού. Επίσης στις κρίσιμες προτεραιότητες αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση των 

δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης – με προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές - και η 

ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, 

την απλούστευση του διοικητικού και νομικού πλαισίου και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις (Σύμφωνο, 2014). 
Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι για την αποτελεσματικότητα της διοικητικής δράσης του 

Δημόσιου τομέα, καθοριστικός παράγοντας είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό. Η σημερινή κυβερνητική 

προσέγγιση στοχεύει σε έναν δημόσιο τομέα «που να λειτουργεί δημιουργικά και αποτελεσματικά 

επ’ ωφελεία του πολίτη και αυτό έχει ως προϋπόθεση τη διαρκή εκπαίδευση και το διαρκές 

ενδιαφέρον» (Θεοδωρικάκος, 2019). Εστιάζουμε σε αυτή την προσέγγιση γιατί η επιμόρφωση μέσα 

στο σύγχρονο πλαίσιο Δημόσιας Διοίκησης και στις μεταρρυθμίσεις απαιτεί την προσέγγιση της 

επιμόρφωσης των Δημοσίων υπαλλήλων με την οπτική του Ανθρωποκεντρικού Μοντέλου 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο χαρακτηρίζεται από λογοδοσία και συμμετοχή.  
Πως θα επιτύχουμε αυτές τις δύο βασικές προϋποθέσεις; Εστιάζουμε στην περίοδο μετά την 

υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, όπου λειτουργούν  “μετα”-εκπαιδευτικές διεργασίες 

όπως (α) η εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

που συμμετείχε ο υπάλληλος, (β) η εφαρμογή της μετασχηματίζουσας μάθησης στο εργασιακό 

περιβάλλον και στους συντελεστές που εμπλέκονται στις διεργασίες αυτές. 
Εστιάζουμε στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετεί ο επιμορφωνόμενος ενώ 

παράλληλα έχει εξαιρετική σημασία και η ομάδα που έχει διαμορφωθεί ως εργασιακό του 

περιβάλλον. Αυτοί οι παράγοντες είναι καθοριστικοί για την επιτυχία της επιμόρφωσης σε όρους 

αποτελεσματικότητας και βάθος χρόνου διάχυσης των αποτελεσμάτων της. Ξεκινώντας από τον 

προϊστάμενο θα αποσαφηνίσουμε τον ρόλο του ως coach. 
Το Coaching έχει αποδειχτεί ότι πολλαπλασιάζει την επίδραση της ηγεσίας στα αποτελέσματα 

των οργανισμών σε επίπεδο παραγωγικότητας, επίτευξης στόχων και δέσμευσης σε αυτούς. 

Αντίστοιχα, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την αποτελεσματική επίλυση εντάσεων και κρίσεων 

στον εργασιακό χώρο, όπως και για την οργανωτική ανάπτυξη τόσο σε ατομικό όσο και σε 

επαγγελματικό επίπεδο. Με τα δεδομένα αυτά, οι προϊστάμενοι έχουν ένα νέο διττό ρόλο: από τη μία 

πλευρά να κάνουν καλά τη δουλειά τους και από την άλλη να υποστηρίζουν την ομάδα των 

υφισταμένων και των συνεργατών τους στον δρόμο της προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξής τους 

(Μπουρμπούλη, 2019). 
Η έννοια του Coaching για τον προϊστάμενο του σήμερα σημαίνει την ανάγκη για την 

υιοθέτηση μιας διαφορετικής προσέγγισης και σχέσης προς τους υφισταμένους/ες και τους 

συνεργάτες/ιδες. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανάγκη για έλεγχο είναι μικρή, ενώ αποκτάται μια βαθιά 

αίσθηση ακεραιότητας, δεκτικότητας στην ανατροφοδότηση και ανοικτότητας σε άλλες επιρροές. Ο 

προϊστάμενος-Coach αναλαμβάνει την ευθύνη, δείχνει ενσυναίσθηση, τολμά, αλλά ταυτόχρονα 

επιδιώκει και επιθυμεί την ανάπτυξη των άλλων, υφισταμένων και συναδέλφων δημιουργώντας τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξή τους (Αγγελοπούλου κά, 2016). 
 
Βασικοί λόγοι για την ανάλυση του ρόλου είναι: 
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•  η ανάγκη δημιουργίας συμμετοχικού κλίματος και οργανωσιακής κουλτούρας μάθησης με 

βάση τις ανθρώπινες αξίες, την εργασιακή ηθική, την υπευθυνότητα και λογοδοσία και την 

διαρκή βελτίωση 
•  η θωράκιση της αντοχής στις συχνές αλλαγές  
•  η πιο αποτελεσματική συνεργασία στον από κοινού προσδιορισμό στόχων 
•  η ανάγκη για πιο συμμετοχική υποστήριξη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
•  η βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής και της διοικητικής ικανότητας  
•  η αύξηση του ηθικού και η επαναθεμελίωση στις ενδογενείς δυνατότητες του ανθρώπου να 

επιτύχει στόχους αναλαμβάνοντας την ευθύνη σε προσωπικούς στόχους, εναρμονισμένους με 

εκείνους της ομάδας και του οργανισμού 
•  η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας συνεργασίας, πέραν από αυστηρές ιεραρχικές σχέσεις 
•  η συμπλήρωση δεξιοτήτων ηγεσίας με ικανότητες ενδυνάμωσης των μελών της ομάδας για 

την αυτο-ρυθμιζόμενη επίτευξη επιμέρους στόχων 
•  το νέο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο βασίζεται σε έναν ενάρετο κύκλο βελτίωσης, έχει 

επίκεντρο τον άνθρωπο και για να επιτύχει χρειάζεται μια νέα στάση απέναντι στη διαδικασία 

ανάπτυξης και συμμετοχής στην επίτευξη στόχων 
• το γεγονός ότι οι άλλες παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης μολονότι σημαντικές, έχουν 

φτάσει στα όρια των επιτευγμάτων τους 

Για αυτούς τους λόγους το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εστίασε στην κατανόηση των διεργασιών που 

λαμβάνουν χώρα στο γνωστικό, συναισθηματικό και αξιακό επίπεδο του ανθρώπου ενώ σύμφωνα με 

το θεσμικό πλαίσιο (Ν.4369/2016) ο προϊστάμενος καλείται να επιτελέσει ένα διττό ρόλο: αυτόν του 

αξιολογητή και αυτόν του συμβούλου ανάπτυξης (εφεξής coach, σύμφωνα με τη διαδικασία 

αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων μέσα και από συνέντευξη συμβουλευτικού 

χαρακτήρα). Έτσι, ενώ η αξιολόγηση είναι απαραίτητη, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση 

της σπουδαιότητας του συμβουλευτικού ρόλου της ηγεσίας. 

Η θεωρία του coaching 

Η προσέγγιση και μεθοδολογία του Coaching έρχεται ως ένα συμπληρωματικό εφόδιο στα 

χέρια του σύγχρονου προϊστάμενου/μένης, προσφέροντας λύσεις σε περιπτώσεις που άλλες 

προσεγγίσεις διοίκησης και επικοινωνίας ενδεχομένως να μην ήταν αποτελεσματικές. Ταυτόχρονα, 

το coaching στοχεύει στην αναζήτηση των αιτιών για δυσλειτουργικές ή/και αρνητικές συμπεριφορές 

και στους τρόπους δέσμευσης σε θετική δράση.  Η κουλτούρα coaching είναι μια συνειδητή 

στρατηγική επιλογή με στόχο την ενεργή διευκόλυνση: 

• της εξέλιξης του οργανισμού με βάση κοινούς στόχους, 
•  της εγρήγορσης και ευαισθητοποίησης, 
•  της ανοικτής και ειλικρινούς καθημερινής επικοινωνίας, 
•  της διαρκούς εξέλιξης και ενός νέου τρόπου σκέπτεσθαι, 
• της ενδυνάμωσης σε όλα τα επίπεδα (Μπουρμπούλη, 2019) 

Επιπροσθέτως, η επιδιωκώμενη αλλαγή που απαιτείται να συντελεστεί στο δημόσιο τομέα, 

κυρίως σε στάσεις και συμπεριφορές θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά από στερεότυπα που 

αναπαράγονται: “Παγιωμένες αντιλήψεις, κοινωνικές φορτίσεις και συλλογικές ή ατομικές προβολές 

δημιουργούν μηχανισμούς αναπαραγωγής και επανίσχυσης των στερεοτυπικών αντιλήψεων στο 

δημόσιο” (Κομσέλη & Συν, 2017), με την επιμόρφωση να μπορεί να έχει έναν καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του κριτικού αναστοχασμού. 
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γ. Η Συμβολή των  επιμορφωτικών προγραμμάτων στη μετα-εκπαιδευτική αλλαγή των 

υπαλλήλων. 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα στα οποία είχαμε την εμπειρία προσέγγισης των ανωτέρω 

“μετα”-εκπαιδευτικών διεργασιών σε συγκεκριμένο φορέα του δημοσίου (τέως ΕΤΕΑ/ΕΤΕΑΕΠ) και 

στα οποία συμμετείχαν μέλη της ομάδας μας ως επιμορφωτές, είναι: 
α) «Βασικές Αρχές και Νέοι Κανονισμοί Επικουρικής Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης», 

με συμμετοχή περισσότερων από 170 υπαλλήλων, το οποίο, από τον σχεδιασμό του αξιοποιεί 

εκπαιδευτικές τεχνικές επικεντρωµένες στην οµάδα των εκπαιδευοµένων (Οµάδες συζήτησης, 

Εργασία σε οµάδες, Μελέτες περιπτώσεων κλπ) και στηρίζει την συνεργατική επιμόρφωση μέσα από 

σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων ακολουθώντας τις 

θεωρίες της μετασχηματίζουσας μάθησης και της ανδραγωγικής. Καθοριστικός αποδεικνύεται ο 

ρόλος των εκπαιδευτών που λειτουργούν ως διευκολυντές της μαθησιακής διαδικασίας (Νιφόρου, 

Χαμάκος, 2018), χωρίς περιορισμό στα χρονικά πλαίσια κάθε προγράμματος.  
β) «Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα (Χ.Α.Ο.)», με συμμετοχή περισσότερων από 30 

υπαλλήλων σχεδόν όλοι εκ των οποίων κατείχαν θέση ευθύνης. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η 

ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και τεχνικών που θα οδηγήσουν στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης, θέτοντας τα θεμέλια 

μιας νέας αντίληψης για συνεργατική, αποτελεσματική και ποιοτική Δημόσια Διοίκηση.  Ειδικότερα, 

το ανωτέρω πρόγραμμα παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται για τη 

συγκρότηση, τη συντήρηση, το δέσιμο και την ωρίμανση μιας ηγετικής ομάδας. Μέσω μιας διαρκούς 

συνεργατικής διαδικασίας στόχευσε στη βελτίωση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων, στην 

επικοινωνία με τους συναδέλφους τους ή/και τους υφισταμένους τους, στην ενθάρρυνση της μεταξύ 

τους συνεργασίας, αλλά και στην επίτευξη συναίνεσης ηγεσίας – προσωπικού στην κατεύθυνση της 

υλοποίησης των στόχων του οργανισμού. 
Η επίτευξη των ανωτέρω διήλθε από διαδικασία διαρκούς συμμετοχής των επιμορφωνόμενων 

και μάθησης δια μέσου των δικών τους προσπαθειών και ενεργειών. Μέσα από τις λειτουργούσες 

ομάδες, οι συμμετέχοντες έπρεπε να συμμετέχουν ενεργά, να πειραματιστούν και να 

αλληλεπιδράσουν. Ως εκ τούτου, η μάθηση στο συγκεκριμένο σεμινάριο, προήλθε από τις εμπειρίες 

των συμμετεχόντων και την χωρίς επιφυλάξεις συμμετοχή τους. 
Επισημαίνεται ότι κανένας υπάλληλος του φορέα δεν έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα  

«Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Coaching και Mentoring στη Δημόσια Διοίκηση». Η 

συνθήκη αυτή αποτελεί μια πρόκληση για περαιτέρω έρευνα, εφόσον οι ανωτέρω, καλούνται να 

σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και εφαρμόσουν δράσεις και ενέργειες που σχετίζονται με την θεωρία του 

coaching, ανάλογα με τον βαθμό ευθύνης τους, χωρίς όμως να έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό. 
Επισημαίνουμε ότι το πρόγραμμα έχει σκοπό οι συμμετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν τη 

σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων coaching-mentoring για την προσωπική τους βελτίωση και 

ανάπτυξη, ώστε με τη στάση και συμπεριφορά τους να συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας νέας 

κουλτούρας συνεργασίας στους Δημόσιους Οργανισμούς, η οποία θα εστιάζει στη βελτίωση της 

απόδοσης και της αποτελεσματικότητας. Ταυτόχρονα και σε πιο πρακτικό επίπεδο, το Coaching θα 

συντελέσει θετικά στη επίτευξη των προσωπικών και οργανωσιακών στόχων αποτελώντας 

καταλυτικό παράγοντα στη διαδικασία αξιολόγησης. Απώτερος στόχος είναι η σταδιακή βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας (capacity building) της ίδιας της Δημόσιας Διοίκησης, με οργάνωση των 

δυνάμεων και των μοναδικών εμπειριών, που η ίδια ήδη διαθέτει (Μπουρμπούλη κ.ά., 2016). 
Όπως αναφέρεται και σε σχετική μελέτη, “στο εσωτερικό των οργανισμών, η θεμελίωση 

συνεργατικών σχέσεων και η ενθάρρυνση της εργασίας σε ομάδες με συμμετοχή ανθρώπων 

διαφορετικών χαρακτηριστικών (ηλικίας, φύλου, καταγωγής κλπ) θα μπορούσε να συμβάλλει στην 

άμβλυνση στερεοτυπικών αντιλήψεων επί τη βάση της υπόθεσης της επαφής” (Κομσέλη, 2017) 
Εξετάζοντας τις ομάδες στις οποίες συμμετέχουν υπάλληλοι με θέση ευθύνης, οι 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Χ.Α.Ο.», εκτιμούμε ότι: α) Τα μέλη των ομάδων δεν έχουν σχετική 

επιμόρφωση στις θεματικές ενότητες του προγράμματος Χ.Α.Ο., β) Ο επικεφαλής της κάθε ομάδας 
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καλείται να προχωρήσει σε εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (on the job training), γ) Ο επικεφαλής 

της κάθε ομάδας καλείται να εφαρμόσει τις αρχές της θεωρίας του coaching χωρίς να τις γνωρίζει 

και χωρίς να έχει σχετική εκπαίδευση, δ) Η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων με θέση ευθύνης 

στο πρόγραμμα Χ.Α.Ο. είναι συνήθως πολύ καλή, ακόμα και όταν διευρύνεται και με υπαλλήλους 

με θέση ευθύνης που δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα Χ.Α.Ο.. Αυτό διαπιστώνεται κατά 

τη διαδικασία λήψης απόφασης ή επίλυσης προβλημάτων αλλά κυρίως κατά την εφαρμογή 
οργανωσιακών αλλαγών που προωθούνται αρμοδίως.   

Ο μετασχηματισμός της μάθησης μετά την ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος 

και η συμβολή του coaching σε αυτό είναι σημαντική και χρήζει περαιτέρω έρευνας κυρίως όσον 

αφορά τις μετα-εκπαιδευτικές μαθησιακές διεργασίες, οι οποίες λειτουργούν στο εργασιακό 

περιβάλλον. Η σύγχρονη προσέγγιση της διοίκησης βλέπει ως βασικό εργαλείο για την προώθηση 

της κριτικής σκέψης και της αυτοβελτίωσης της απόδοσης εντός της υπηρεσίας, την εγκαθίδρυση 

ενός εσωτερικού μοντέλου επικοινωνίας που θα επιτρέπει τη συνεχή ροή της πληροφόρησης και τη 

συστηματικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών, ειδήσεων και άλλων προβληματισμών σε όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα και ανά τομείς (Ραμματά, 2017).  
Συσχετίζουμε στη συνέχεια τα ανωτέρω προγράμματα, με το πεδίο της μετασχηματίζουσας 

μάθησης- μία μορφή μάθησης που αποσκοπεί στην κριτική επαναξιολόγηση και αλλαγή των 

διαστρεβλωμένων αντιλήψεών μας με στόχο να αντιλαμβανόμαστε λειτουργικά την πραγματικότητα 

και να δρούμε σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες μας (Κόκκος κ.ά., 2019).  Παράλληλα τα 

υφιστάμενα συστήματα των βαθειά ριζωμένων πιστεύω, αξιών και συναισθημάτων επηρεάζουν τη 

διαδικασία της μάθησης ενώ επιμένουν ότι η μάθηση και ως εκ τούτου η αλλαγή, λαμβάνει χώρα 

όταν τέτοια συστήματα γίνονται αντικείμενο για κριτικό στοχασμό και αμφισβήτηση (Κόκκος κ.ά., 

2019). 
Από την άλλη πλευρά, η Δημόσια Διοίκηση χρειάζεται αύξηση της αποδοτικότητάς της και 

εστιάζει για αυτό στις δεξιότητες, υπό το προαναφερθέν πρίσμα της σύγχρονης προσέγγισης της 

διοίκησης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί μία κουλτούρα, σε σταθερές 

βάσεις, η οποία θα επιτρέπει, ειδικά κατά την μετα-εκπαιδευτική περίοδο, την δεκτικότητα στις νέες 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που μεταφέρονται από το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο εργασιακό, 

ώστε το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης να έχει εφαρμογή και να δίνει προστιθέμενη αξία. 

 

5. Συμπεράσματα 

Τα προγράμματα που αφορούν στη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης στο αντικείμενο της 

εργασίας και στην ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων κατά τον σχεδιασμό τους, θα πρέπει να 

ενσωματώνουν εκπαιδευτικές τεχνικές επικεντρωµένες στην οµάδα των εκπαιδευοµένων που θα 

διευκολύνουν στη συνέχεια, κατά την “μετα”-εκπαιδευτική διεργασία της μάθησης, τον 

μετασχηματισμό της μάθησης μέσα στο πλαίσιο του περιβάλλοντος εργασίας και ειδικότερα των 

ομάδων που δημιουργούνται σε αυτό. Ο όρος της ομάδας ξεπερνά την έννοιά της ως προς την 

ιεραρχική δομή και ως ομάδα δεν είναι μόνο οι υπάλληλοι μιας οργανικής μονάδας για παράδειγμα 

αλλά και τα μέλη μιας Ομάδας Διαχείρισης Έργου, Επιτροπής, συνεργαζόμενοι υπάλληλοι από 

διαφορετικές οργανικές μονάδες ή συλλογικά όργανα διοίκησης, όπως υπάλληλοι με διατμηματική 

συνεργασία (πχ οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασίας 

κλπ). 
Παρά ταύτα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή επιμορφωτικών δράσεων δεν αρκεί, γιατί 

απαιτούνται κοινωνοί της κουλτούρας που θα διαμορφωθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος, ώστε να 

διαχυθεί στο περιβάλλον, είτε πρόκειται για την οργανική μονάδα σε επίπεδα (γραφείο-τμήμα-
Διεύθυνση) είτε για τον ίδιο τον φορέα, είτε γενικότερα για το Δημόσιο. 

Αυτοί οι κοινωνοί μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την επιμόρφωσή τους σε θέματα 

Ομάδων και Coaching, σημεία στα οποία υστερεί η λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών. 

Ειδικότερα εστιάζουμε στα ακόλουθα σημεία: 
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• Όσοι έχουν θέση ευθύνης πρέπει να επιμορφωθούν σε θέματα Ομάδων (πρόγραμμα Χ.Α.Ο.), 
δεδομένου ότι δίνει έμφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, στη λήψη 

αποφάσεων, στην επικοινωνία, στην συνέργεια και στην ομαδικότητα, με απώτερο στόχο 

πάντοτε, την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη. 
•  Ο σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων πρέπει να εμπεριέχει και μια προοπτική για την 

“μετα-εκπαιδευτική” περίοδο, την περίοδο όπου οι επιμορφωνόμενοι καλούνται να 

εφαρμόσουν στην πράξη όσα έμαθαν (γνώσεις/ δεξιότητες) μέσα στο περιβάλλον εργασίας 

τους. 

Μια προσέγγιση της καλύτερης αξιοποίησης της ανωτέρω εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη, 

είναι ότι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί μέσα στα μέλη της 

ομάδας εκπαίδευσης, ενώ το coaching δημιουργεί πολλαπλασιαστικές ωφέλειες στην εκπαίδευση. Ο 
βασικός λόγος για αυτό είναι το γεγονός ότι δρα κατά την περίοδο μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, παράλληλα με τη διαδικασία του κριτικού στοχασμού (εφόσον αυτός 

ενεργοποιείται από το πρόγραμμα) και σε συνδυασμό με τις ομάδες που έχουν διαμορφωθεί κατά 

την υλοποίηση του προγράμματος που οδηγεί στον στόχο του μετασχηματισμού. 
Βαδίζοντας στον 21ο αιώνα ο οποίος χαρακτηρίζεται από VUCA, δηλαδή Μεταβλητότητα, 

Αβεβαιότητα, Πολυπλοκότητα, Αμφισημία, (Bennett, Lemoine, 2014), ανακαλύπτουμε ότι το 

ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης που κατέχει θέσεις ευθύνης, προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικό και αποδοτικό, οφείλει να διαθέτει χαρακτηριστικά όπως:  

• η αποτελεσματικότερη επικοινωνία,  
• η επίλυση προβλημάτων με δημιουργικό τρόπο,  
• η λήψη αποφάσεων,  
• η εργασία ως μέλος ομάδων,  
• η υποκίνηση,  
• η διαπραγμάτευση και η ικανότητα να επηρεάζει,  
• η θέση προτεραιοτήτων και  
• η διαχείριση της αλλαγής.  

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην επίδοση των προϊσταμένων και υφισταμένων τους, που 

ακολούθησαν την μέθοδο Coaching, μελέτη έδειξε ότι η τεχνική του Coaching είχε ως αποτέλεσμα 

κέρδος μεγαλύτερο από την συμβατική άσκηση ηγεσίας στην παραγωγικότητα και την 

αποτελεσματικότητα, αυξημένο κατά 88% (Olivero et al., 1997). 
Το Coaching από έναν προϊστάμενο απαιτεί αλλαγή από τους παραδοσιακούς ρόλους. Ο 

πρωταρχικός ρόλος του/της είναι να θέτει ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και να προωθεί τη γνώση. 

Δεξιότητες όπως η Ενεργητική Ακρόαση, η αναζήτηση για βαθύτερο νόημα, και η μη κριτική 

διάθεση είναι κρίσιμες και απαραίτητες. Το Coaching λειτουργεί σε μία βάση εμπιστοσύνης, με τον 

προϊστάμενο να δημιουργεί ένα ανοιχτό, σεβαστό και φιλόξενο περιβάλλον. Οι προϊστάμενοι-
Coaches δημιουργούν ένα περιβάλλον που καλωσορίζει τους υφισταμένους που επιλέγουν να 

συμμετάσχουν. Αντιλαμβάνονται ότι μία προσέγγιση από την κορυφή προς τα κάτω (top-down) 
σπάνια λειτουργεί. Για τον λόγο αυτό, βοηθούν τους υφισταμένους τους να προσδιορίσουν οι ίδιοι 

τους στόχους για το έργο τους και υποστηρίζουν τις προσπάθειες τους για βελτίωση (Μπουρμπούλη, 

2019) 
Τα ανωτέρω δίνουν προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία, που στοχεύει στη 

μεταφορά γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων των 

επιμορφωνόμενων, ενώ λειτουργούν κατά την “μετα-εκπαιδευτική” περίοδο, όπου μέσα από τον 

κριτικό στοχασμό, ο οποίος αναπτύσσεται όταν ο υπάλληλος έρχεται αντιμέτωπος με πραγματικές 

συνθήκες και καλείται να εφαρμόσει στην πράξη, όσα η εκπαίδευσή του ξεκίνησε να του μεταδίδει. 
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Abstract  

The following paper presents an implementation of a Lesson Plan.The presentation highlights 
the possibility of exploring an issue of social interest stepping on a social constructivism approach 
and the use of ICT.Three classes of 6th graders of the 15th Primary School of Heraklion, Crete, 
Greece participated in the implementation of the Lesson Plan: “Climate  Change: What if we were 

able to change it?”.The project aimed at the evolution of Active Citizenship and the evolution of 
digital literacy of the students.Students were asked to act like change agents applying P. Freire’s “six 

steps”  approach, adapted to the needs of young learners, focusing on an issue of their choice and 
participating in activities and e-tivities. They selected and explored systematically “The Climate 

Issue” enabled via ICT tools. Students behaved like active citizens. They successfully used 
innovative, creative, collaborative web 2.0 tools. They proposed an efficient solution having  a wide 
perspective. 

 
Key words: active citizenship,  climate change, digital literacy, e-tivities, blended learning. 

1. Introduction 

The implemented Lesson Plan which is presented is an outcome of the Erasmus+  K200 “e-
reflect” project. The project sought to  improve  take-up of adult learning for education professionals 
by provision, application and updating of specific skills, like active citizenship or digital literacy 
according to the Commission's Communication 'Rethinking Education” in Eurydice Report, 

Education and Training in Europe 2020. 
But how could this be proved to be usefull for young learners? 
The Lesson Plan was tailored to the needs of the 6th grade students of the 15th Primary School 

of Heraklion, Crete, Greece using the gained theoretical equipment by the previewsly mentioned 
project. 

There were two main aims: The aim of active citizenship, the aim of digital literacy. 
In the Author’s/Teacher’s Lesson Plan there was the following notifying difference: Most of 

the project’s activities were e-tivities. But which is the the definition of e-tivities? 
An ‘E-tivity’ is defined as a framework for active and interactive online learning (Salmon, 

2002). It enables both individuals and groups to act and participate in on line learning. E-tivities allow 
to the designers the application of web technologies based on their selective choice, while at the same 
time offer principles and pedagogies for learning. The learners are called “participants” (not simply 
learners) since they  are  those who contribute, provide, rework, interpret and combine most of the 
knowledge. E-tivities allow the construction  of knowledge by the learners, who are no longer 
depended on the one major expert (Salmon, 2002). 

The tutor motivates the participants offering a stimulus. Salmon refers to the tutor as a 
“moderator” and she refers to the stimulus as a “spark”. Participants interact and feedback is provided 
by the tutor or the participants. 

She also highlights the asynchronous character of E-tivities (Salmon, 2013). 
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 Professor Salmon while presenting the meaning of e-tivities highlights the following 
introductive points: 

• E-tivities are for: Team based learning (a minimum of two participants is demanded). The 
participants collaborate. They may be in the same or different location. E-tivities are inclusive 
accepting the diversity of participants and assisting participants with disabilities via ICT. They 
are for anyone who is interested in their application throughout all  ranges of education. 

• E-tivities are: A part of a design plan which  is prepared before the on line participation and 
serves the speed and the productivity of the e-moderator. They are suitable for all kinds of 
educational online projects. They have a low cost ,they can be easily applied and they can be 
expanded and adapted to many learning frames. They are a creative tool for a all kinds of 
educators, whether they are designers or users of them. In fact, the more they are used, the 
more they are improved.  

• E-tivities are valuable for: When an educator intends to propose few of them (one or two for 
instance) or when the educator intends to offer  a sequence carefully designed in a wider 
learning course or project. All participants have an opportunity to contribute based on their 
initial ideas, their points of view and personal experience. They can replace other teaching 
methods or can be combined with them. They can be applied to all kind of learning procedures.   

• The purposes of E-tivities are to: To enable education professionals in learning design. 
Participants step on them and achieve their goals. They promote the collaboration between  
the e-moderator and the participants while they explore learning resources. They function as 
parts of a learning procedure centered to the learner and the task or problem but not to the 
content. The E-tivities function as challenge and motivation, obliging participants to focus 
and think critically, reflect over their ideas. Participants engage with the E-tivities. Tutors 
manage better their time more effectively. There’s fun which promotes productivity. They 

transform the use of the social media which are oriented to educational purposes. They allow 
discovery of topical and fun resources that serve the learning design. E-tivities follow 
pedafogical principles appropriate for all scales of projects inclouding MOOC’S. 

• To design E-tivities you need to: Make sure that the E-tivities are aligned with purposes and 
the process  that they are designed to serve. The sequence of E-tivities has to support a story 
board, which once uploaded on the internet, it can be followed by the participants. They invite 
to participation. 

As far as it concerns the curriculum , the project “Climate Change,what if we were able to 

change it?” evolved within the framework of the cognitive subject of Social and Political Education 
to three classes of 6th Grade students. 

Students had to choose a theme which could be explored by the suggested approach using 
mostly web 2.0 tools. 

In a blended learning procedure there were  indoor and outdoor activities and a workshop. 

2. Main part 

2.1. Project description 

The students followed the Six Steps of the e-Reflect Approach acting as active citizens while 
using mostly web 2.0 tools. They had to choose a subject of  civil interest, explore it and finally 
propose an efficient solution. 

2.2. Aims and objectives 

Students were asked to explore a matter of civil interest. They had to decide which would be 
the issue they would explore. In an introductory discussion while brain storming, two issues seemed 
to motivate them. The “Refugee Crisis” and the “Climate Change”.  
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They chose the “Climate Change” taking in concideration the criterion  that there were better 
circumstances  and conditions in which they could act within the limits of their neightborhood. The 
discussion evoluted and a question arrose: “What if…we were able to change it?”. Many interesting 
questions were mentioned e.g “Can we do something for it?”, ‘How do we do something for it?” etc. 

Stepping on this initial idea  the Lesson Plan was designed by the Author/Teacher in five lessons. 
In accordance with  the classification of the revised Bloom’s Taxonomy of Educational 

Objectives ( Krathwohl, 2002) (Nicolic et al., 2016) the aims and the objectives were defined in this 
project as verbs. Students  were were expected to: 

• recall prior knowledge, 
• define meanings, 
• recognize the severity of the issue,  
• work collaboratively in  research groups, 
• develop digital skills, 
• choose and highlight a specific issue gradually, 
• learn the steps of problem solving, 
• reflect, 
• design an action plan, 
• create a presentation, 
• develop a digital narration 
• and act as citizens. 

2.3. Participants 

Three classes of 6th graders of the 15th Primary School of Heraklion, Crete, Greece participated 
in the project. Fifty one (51) students participated in it: 31 boys and 20 girls (the 1st team included 
11 boys and 6 girls, the 2nd team included 11 boys and 6 girls and the 3rd team had 10 boys and 7 
girls). 

2.4. Equipment and Software 

Class equipment: a laptop and a projector. 
Web 2.0 tools and websites:  

• Issuu: Presentation tool, content publisher. 
• Prezi: Presentation tool and reflection tool.  
• Titanpad: Collaborative tool which was used as project’s diary. 
• Padlet: Presentation tool and reflection tool. 
• Fotobabble: Presentation tool, content publisher. 
• Popplet: Mindmapping, brainstormingtool. 
• Crosswordlabs: Creative tool. 
• Youtube: Educational video. 
• Vimeo: Educational video. 
• Glogster: Presentation tool, content publisher. 
• Befunky: Creative tool, photo Editor. 
• Storybird: Creative tool, storytelling tool. 
• Educartoon.gr: Educational Comics Repository. 
• Answergarden: Brainstorming, reflection and feedback tool. 
• Polleverywhere: An instant poll, feedback and feedback tool. 
• Polleverywhere: An instant poll, feedback tool. 
• Climatekids.Nasa: Educational Repository and Library. 
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2.5. Methodology 

The  designed Lesson Plan was properly transformed to serve the needs of young learners. Most 
of its activities were designed to be compatible with web 2.0 tools. 

Through out the whole Lesson Plan the teaching strategies, depending on the activity, were 
designed under the prism of the basic theories (behaviorism, constructivism, social constructivism 
and social cultural approach).  

The Lesson Plan which was designed by the Teacher combined the following approaches: 

• The E-reflect approach. 
• The six steps of Blended Learning. 
• The 7Cs of Learning Design. 

According to the E-reflect Approach there are six stages in the method:  

• We listen to the world around us. 
• We spot an issue. 
• We analyze the issue. 
• We plan for action. 
• We act. 
• We reflect. 

The stages were rearranged in five Lessons. 
According  to the prism of 6 Steps of Blended Learning (Newland, 2014): 

• Identify the learning objectives. 
• Look at the curriculum to decide in order to decide what is best for face-to-face (F2F) and 

what is best as eLearning. 
• Consider the integration and  the relationship between the F2F and eLearning. 
• Develop the most appropriate eLearning activities to achieve the learning objectives.  
• Decide how will you assess these activities. 
• Choose the most appropriate technology.   

According  to the prism of the 7Cs of Learning Design (Conole, 2016):  

• Vision (conseptualize). 
• Activities (capture, communicate, collaborate, consider). 
• Synthesis (combine). 
• Implementation (consolidate). 

By  following  the above mentioned  approaches, students they had to interact with their peers 
in the classroom or via ICT tools. Within the peer teams, students who were more advanced in the 
use of digital tools, were helping their classmates. Depending on the task, they were either instructed 
by the teacher in the classroom or they collabarated with their peers. Sometimes, they had to act their 
own. Introductive actions,such as discussions and presentations took place within the limits of the 
classroom. Some of the tasks were easier to be completed at home, others took place at school or 
outside of it. Two students who didn’t had the proper equipment at home were permitted to use 
equipment at school. 

 Consequently, the teacher sometimes had to guide or to offer content or act as fascilitator. 

2.6. Project activities 

There were five lessons which lasted four weeks. Each lesson was named after the six steps of  
the E-reflect Approach. 

Lesson 1: “We listen to the world around us”. 
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All actions took place in the following order: 
Activity: Students were asked to participate in an e-tivity by uploading a text and a relevant 

picture on the dashboard of a padlet (web tool)  recalling their knowledge about the Climate Issue. 
They were also asked whether they believed in the effectiveness of human actions towards the 
solution on the specific issue of civil interest. The Teacher offered them the opportunity to express a 
different opinion or aspect (for instance a negative one or an answer like “maybe”). They were also 

asked to answer  the following  questions: What do you know about climate change?, Can we 
contribute to the protection of the Climate?. They enthusiasticly responed positively. All students 
presented themselves by using code names, e.g. st14 (student 1 to st51) (Picture1: 
https://padlet.com/aikstamat/ta1zwfmrxhnr). 

                                           

 
 

             Picture 7: Recalling prior knowledge and expressing thoughts via padlet.com 

 
Educational Content:  

• "Mother Earth" which is an e-book with comics created by the Teacher. The Web 2.0  tool 
which were used were 1. an Issuu.com  and 2. Educartoon.gr (a comics repository). The e-
book refers to major problems  relevant to Climate Change and it was used as an affirmative 
and informative educational content (Picture 2: https://issuu.com/aikstamat/docs/erasmus). 

 

 
 

             Picture 2: Educational Content “Mother Earth”, created by the author/Teacher via issuu.com 

• “Climate Change” an animated movie (https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk). 
• Scientific definitions retrieved from Nasa and its website Climatekids (What is climate 

change? https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/). 

Activity: Communication board and project Diary. The teacher coached the students in issues 
concerning the use of the suggested web tools and the objectives of their assignments. Students could 
interact with each other via Titan pad, supporting each other’s efforts (ideas or technical assistance). 

https://padlet.com/aikstamat/ta1zwfmrxhnr
https://issuu.com/aikstamat/docs/erasmus
https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk
https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/
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The web tool doesn’t exist anymore. The following link it’s the unique identity via which student’s 

project diary was presented as an Erasmus+ outcome (Picture 3: https://titanpad.com/wKbvNTsvAe). 
 

 
 

             Picture 3: Collaboration and communication via titanpad.com 

 
Activity: Division of the students in research groups. Indicative titles of assignments e.g 

Factors,  Consequences of Climate change (Picture 4: http://popplet.com/app/#/3105866). 
 

 
 

Picture 4: Division of the students in research groups via popplet.com 

 
Activity: Presentation of their research essays and outcomes. Web 2.0 tool: Fotobabble . The 

web tool doesn’t exist anymore. Indicative titles of their research e.g Consequences of the Climate 

Change, Factors of Climate Change,  The prognosis of the consequences of the Climate Change,  
Division of human or natural factors of the Climate Change, Alternative solutions preventing Climate 
Change..The student’s assignments were presented as Erasmus+outcomes and each link is uploaded 
on school’s website, page 37. 

Activity: Crossword creation relevant to Climate Change. The crosswordlabs puzzle maker tool 
was used. The creation of crosswords allowed them to reflect upon their gained new knowledge. The 
most common title they gave was: Climate Change.They are also uploaded on school’s website,page 

37.  
Activity: On line game with interactive maps. By playing with the interactive maps, the students 

had the opportunity to observe Earth’s changes due to Climate Change travelling from past to present 
( https://climatekids.nasa.gov/time-machine/). 

Lesson 2: “We spot an issue, we analyze the issue”   
Activity: There was a discussion in an attempt to spot a specific issue on which students could 

act contributing to the general problem. The Teacher  suggested the use of  a survey tool which didn’t 

function. Therefore students chose the “Plastic Issue” by raising their hands.  
Educational content: “The plastic Planet” an animated movie. The movie was used as an 

informative means by the teacher (https://vimeo.com/21345967). 

https://titanpad.com/wKbvNTsvAe
http://popplet.com/app/#/3105866
https://climatekids.nasa.gov/time-machine/
https://vimeo.com/21345967
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Activity: Students had a brainstorm and mindmapped their thoughts of their reflective 
discussion up on them and presented them. Since they had chosen the Plastic Issue in a fast procedure, 
they chose the “plastic bags’ as a subject of action (Picture 5: http://popplet.com/app/#/3280653). 

 

 
Picture 5: Mindmapping of possible fields of specific action via popplet.com 

 
Educational content: Students were asked to study an expert’s article 

(https://climatekids.nasa.gov/paper-or-plastic/ ). The article taught them about the alternative use of 
paper bags or how to create reusable bags. They had a discussion on it in order to analyze data. 

Lesson 3: ”We plan for action.We take the initiative”. 
Activity: Students divided in active creative groups undertaking tasks/ e-tivities. They 

mindmapped their choices (Picture 6: http://popplet.com/app/#/3274542). 
 

 
 

Picture 6: Division of the students in active groups undertaking tasks/e-tivities via popplet.com 

 
Activity: Students had once again a reflective discussion. They analyzed all new knowledge 

including the information from Nasa, about paper bags and most of them changed their opinion about 
using neither plastic bags nor paper bags. 

Activity: Creation of digital tales (https://storybird.com/). The links are uploaded on school’s 

website,page 37. 
Activity: Creation of digital Posters (https://edu.glogster.com/signup). The links are uploaded 

on school’s website,page 37. 
Activity: Creation of digital logos (https://www.befunky.com/create/). They represent their 

project. The logo was printed as a sticky note and each student took one. All logos are presented in 
an e-book created by a student. The link is uploaded on school’s website,page 37. 

http://popplet.com/app/#/3280653
https://climatekids.nasa.gov/paper-or-plastic/
http://popplet.com/app/#/3274542
https://storybird.com/
https://edu.glogster.com/signup
https://www.befunky.com/create/
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Activity: Division in three groups working an on Field Market Survey. Students using tablets 
participated in an outdoor poll on their visit to the closest Supermarket of their neightborehood 
(https://www.polleverywhere.com/). 

 

 
 

             Picture 7: On Field Market Survey via polleverywhere.com 

 
Lesson 4: “We reflect”. 
Activity: Participation in an Creative Workshop. A member of the School’s Parents Community 

presented to the students the creation of a reusable bag coming from an used T-shirt, according to the 
guidance of the NASA’S expert (https://climatekids.nasa.gov/paper-or-plastic/). 

Activity: Creation of presentations of the Project (https://prezi.com/). The links are uploaded 
on school’s website,page 37. 

Lesson 5: “We present”. 
Activity: Presentation of the project to peers, teachers and school society. Students presented 

their gradual exploration of the theme, underlying the significance of their project as active members 
of the society. 

Activity: Reflective presentation: Students were asked to complete the phrase: “Participating in 

community actions means…” (https://answergarden.ch/304711). 
Activity: All parts of the project were presented to the School’s website/activities section, page 

37 (http://www.15dimotiko.gr/). In the process of the implementation most of the activities evolved 
as they were designed. Yet some of them had to change due to difficulties which students faced (while 
using web tools) or technical problems of the web tools.  

3. Conclusion 

This paper described the framework of a Lesson Plan in which students behaved like active 
citizens and developed a positive attitude towards their participation in matters of active citizenship. 
They successfully used innovative, creative, collaborative web tools in all actions. 

According to Eurydice Brief about Digital Education at School in Europe (Bourgeois et al., 
2019), the development of digital competence through school curricula and the assessment of 
student’s digital competences are two of the four areas that the academic research in Europe 

investigates. 
The project “Climate Change: What if we were able to change it?” offered the students the 

opportunity to increase their digital awareness while in parallel they did served the aim of active 
citizenship.  They produced a significant number of  digital outcomes participating in e-tivities and  
some of these outcomes are presented in the Appendix. The outcomes are evaluated both for their 
quality, as far as  their content is concerned,  but also for the student’s ability to produce outcomes 

via web 2.0 tools. They spotted an environmental problem and they proposed an efficient solution. 
Even though they acted locally,their actions had a wider perspective.  

https://www.polleverywhere.com/
https://climatekids.nasa.gov/paper-or-plastic/
https://prezi.com/
https://answergarden.ch/304711
http://www.15dimotiko.gr/
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Their efforts are also remarkable by the way that the increasment of their digital competence 
served the teaching and learning process, a fact which is mentioned as  a challenge from an 
educational point of view in Eurydice’s Brief (Bourgeois et al., 2019). The challenge also includes  
the effective use of digital technologies.The students of the 15th Primary School of Heraklion 
succeeded in it.: 

4. Acknowledgement 

The Lesson Plan has been developed within the framework of the e-Reflect, an Erasmus+ K200 
Project (2015-2016) which seeked to develop and implement a high quality continuing professional 
development e-course on active citizenship education for teachers and young children education 
professionals.The differentiative aim of the development of the student’s digital literacy represents 

the Author’s/Teacher’s selective educational interests. 

5. Evaluation 

The evaluation followed four sectors: 1. The evaluation of the Learning Plan, 2. The evaluation 
of the compatibility of the web tools, 3. The evaluation of the procedure and 4. The evaluation of the 
flexibility and the potential expansion of the Lesson Plan. 

The Learning Plan served both main aims of active citizenship and digital literacy. Students 
gained awareness and developed an active attitude towards community issues. Answering the final  
question: “What does the phrase I participate in issues of civil interest mean?”, they responded  with 
a variety of answers proving their possitive attitude and conceptions on being engaded to civil issues 
(https://answergarden.ch/304711). The students proved their commitment and their engagment to the 
project during the dissemination phase to the members of the School Community. 

They acted and suggested sustainable solution using web 2.0 tools. They suggested the use of 
reusable shopping bags. One year after the Greek State introduced the obligatory payment of plastic 
bags and the market stakeholders promoted the use of reusable bags. They promoted their digital 
skills and enriched their digital equipment.  

The chosen tools supported student’s attempts. The tools were aligned with the specific 
objectives of each activity. Some of them did not function well and some e-tivities turned to activities. 
The tools allowed both individual and collaborative exploration of the theme. A problem that often 
occured was the fact that some of the tools when they evolute and they were used during the period 
they were freely offered, do not provide archives of the work that had been achieved. The variety of 
the web tools improved their digital skills. These students were able to participate in  European, e-
twinning projects during their first year in High School. 

The procedure served the aims and the objectives of the project. Students thought critically and 
solved a social problem suggesting an sustainable solution. The method itself contributed to the 
development of a collaborative and active attitude. The  fact that the procedure allowed them to spot 
a specific issue gradually under their own  selective criteria proves that the Lesson Plan can be 
adjusted and expanted according to differentiated criteria. The procedure allowed a variety of 
differentiated, creative activities. 

The Lesson Plan proved to be flexible. This flexibility has shown that it can be applied to 
multiple subjects and produce  interesting results. The possibility can be explored in the future. 

In addition student’s  efforts while participating  in  the project “Climate change …what if we 

were able to change it?” are aligned with DigComp 2.0 (The Digital Competence Framework for 

Citizens . (Bourgeois et al., 2019). Though DigComp is referred for Education Professionals and adult 
learners, yet it’s obvious that the student’s outcomes covered all the five competence areas of Dig 
Comp: Information and data literacy, communication and collaboration, digital content creation, 
safety and problem solving.  

https://answergarden.ch/304711
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Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ:  
ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ  

 
Δελλαπόρτα Αντωνία 

Πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ05  
Κάτοχος ΜΔΕ στη Διδακτική της Γαλλικής γλώσσας 

 

Περίληψη  

     Τα βιντεοπαιχνίδια με την αλληλεπιδραστική τους φύση, τη άμεση ανταμοιβή, την αρχή των 

κινήτρων  προσελκύουν τους νέους, διεγείρουν το ενδιαφέρον τους και διαμορφώνουν ακόμα και 

την κουλτούρα τους.  
      Η επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει στενή σχέση μεταξύ γνωστικής λειτουργίας και  

βιντεοπαιχνιδιών. Η παιχνιδοποίηση, μια νέα παιδαγωγική στρατηγική, με την ενσωμάτωσή της 

στην εκπαίδευση, θα μπορούσε να αυξήσει τις επιδόσεις των μαθητών και να βελτιώσει τη στάση 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8bc1dd11-e8ea-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8bc1dd11-e8ea-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.lancaster.ac.uk/fss/organisations/netlc/past/nlc2014/abstracts/pdf/conole.pdf
https://www2.le.ac.uk/departments/geography/projects/tri-orm/archived-advanced-orm/advancedorm/course-materials/etivity
https://www2.le.ac.uk/departments/geography/projects/tri-orm/archived-advanced-orm/advancedorm/course-materials/etivity
http://www2.le.ac.uk/departments/geography/projects/tri-orm/archived-advanced-orm/advancedorm/course-materials/etivity
http://www2.le.ac.uk/departments/geography/projects/tri-orm/archived-advanced-orm/advancedorm/course-materials/etivity
https://www.depauw.edu/files/resources/krathwohl.pdf
https://staff.brighton.ac.uk/clt/published/BL6stepsflippedSept16.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/e01b/b5b36cd735d3f600a380ad3656a941927e63.pdf,International
https://pdfs.semanticscholar.org/e01b/b5b36cd735d3f600a380ad3656a941927e63.pdf,International
http://climatekids.nasa.gov/paper-or-plastic/
http://climatekids.nasa.gov/time-machine/
http://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/
https://vimeo.com/21345967
https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk
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των μαθητών απέναντι στο αντικείμενο της μάθησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης σοβαρών παιγνίων στη διδασκαλία. 
Συγκεκριμένα, η εργασία μας αποτελείται από δύο μέρη: θεωρητικό και πρακτικό. 

Πραγματοποιήσαμε βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης και την 

ενσωματώσαμε σε τάξεις του Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου ως συμπλήρωμα παραδοσιακότερων 

μεθόδων διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα διαδικτυακό παιχνίδι και μια Android 
εφαρμογή. Παρατηρήσαμε τον αντίκτυπο που είχαν στους μαθητές και αναλύσαμε τα 

ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά.   
 
Λέξεις κλειδιά: παιχνιδοποίηση, serious games, βιντεοπαιγνίδι 

 Εισαγωγή 

          Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας που έχουν πλέον ενσωματωθεί σε όλους 

τους τομείς της καθημερινής μας ζωής, μας επιτρέπουν να μιλάμε για «ψηφιακά αυτόχθονες». Η 

εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο σχολικό πλαίσιο περιλαμβάνει πλέον ένα ευρύ φάσμα 

συσκευών, εξαρτημάτων, λογισμικού τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.  
          Το να «μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις» μας οδηγεί σε μια μαθητοκεντρική διδασκαλία, όπου ο 

μαθητής συμμετέχει ενεργά σε ένα περιβάλλον συμβατό με τα ενδιαφέροντά, τις ανάγκες, την 

πραγματικότητά του.  
Η παιχνιδοποίηση, μια παιδαγωγική στρατηγική σχετικά νέα, που χρησιμοποιείται εν τούτοις 

σε πολλούς τομείς θα μπορούσε να προωθήσει τη μάθηση, βελτιώνοντας τη στάση των μαθητών και 

τις επιδόσεις τους. Χρησιμοποιεί «στοιχεία παιχνιδιού και τεχνικές σύλληψης παιχνιδιών σε πλαίσια 

διαφορετικά απ’ το παιχνίδι» (Werbach and Hunter, 2012) και εμπλέκει το μαθητή σε ένα περιβάλλον 

με κίνητρα το οποίο διεγείρει τη περιέργειά, τη φαντασία, τη δημιουργικότητά, το πνεύμα 

συνεργασίας. Το σοβαρό παιχνίδι επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διαφοροποιεί τις πρακτικές του σε 

όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακόμη και σ’ αυτό της αξιολόγησης παρακάμπτοντας 

την αυστηρή της μορφή. Οι εκπαιδευτικοί επίσης δεν μπορούν να παραβλέψουν τη δημοφιλία των 

ψηφιακών παιχνιδιών και το γεγονός ότι, παίζοντας στον ελεύθερο χρόνο τους, τα παιδιά αποκτούν 

αναπόφευκτα γνώσεις, αξίες και δεξιότητες.  
Η επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην απόκτηση γνώσης 

και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οδηγούμαστε λοιπόν στο να αναρωτηθούμε αν τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στην εκπαίδευση και τη μάθηση. 
Στη παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε το ενδιαφέρον και την 

αποτελεσματικότητα που θα μπορούσε να έχει η εφαρμογή τους στο δημόσιο σχολείο ως 

συμπλήρωμα στις παραδοσιακές μεθόδους. Πραγματοποιήσαμε ένα ερευνητικό σχέδιο κατά το οποίο 
εισάγαμε στις τάξεις μας υλικό παιχνιδοποίησης που δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό. 

Ο γενικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να ελέγξουμε το ενδιαφέρον, την 

αποτελεσματικότητα, τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η εφαρμογή σοβαρών παιγνίων στο 

δημόσιο σχολείο καθώς και την προοπτική προώθησης της άτυπης εκπαίδευσης.  

1. Μέρος πρώτο 

1.1. Θεωρητικές βάσεις της έρευνας: Σοβαρά παιχνίδια και παιχνιδοποίηση 

Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στη δεκαετία του 

1960, οι πρώτες εφαρμογές και παιδαγωγικές χρήσεις των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εμπνευσμένες από 

το ρεύμα του συμπεριφορισμού, της γνωστικής ψυχολογίας, του εποικοδομισμού,  υλοποιήθηκαν 

στα ερευνητικά εργαστήρια και σε πιλοτικά σχολεία.  
Το ρεύμα του συμπεριφορισμού ήταν εμπνευσμένο από τις εργασίες του Skinner (Skinner, 

1958) όπου τάχθηκε υπέρ της εξατομίκευσης της διδασκαλίας με τη χρήση μηχανών. Η γνωστική 

ψυχολογία θεωρεί τον υπολογιστή ως ένα γνωστικό εργαλείο που συμβάλλει στην οργάνωση και 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

725 

στην απόκτηση γνώσης. Το ρεύμα του επικοδομισμού στηρίχθηκε στο έργο του Bruner (1960), χωρίς 

όμως να επεκταθεί στον τομέα των παιδαγωγικών εφαρμογών του υπολογιστή. Ο Papert με τη 

γλώσσα προγραμματισμού LOGO βρίσκεται ανάμεσα στη γνωστική ψυχολογία και τον 

εποικοδομισμό: « Η δημοτικότητα των συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων μπορεί να εξηγηθεί, κατά 

τη γνώμη μας, από το γεγονός ότι δεν αντιπροσωπεύουν μια ριζική αλλαγή στην κουλτούρα- αξίες 

και παιδαγωγικές πρακτικές- των εκπαιδευτικών, της διοίκησης και των μαθητών. Όσο για τα άλλα 

δύο ρεύματα που αναφέρθηκαν, έρχονται σε σύγκρουση με τις αξίες και τις πρακτικές των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και απαιτούν από τους φορείς να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές 

διδασκαλίας και μάθησης. Αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κόστος και δυσκολίες ενώ το 

συμπεριφοριστικό πλαίσιο επιτρέπει αλλαγές στα εργαλεία όχι όμως και στις πρακτικές.» (Peraya et 
al, 2002).  

Οι έρευνες που διεξήχθησαν σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση εμφανίζουν 

αποτελέσματα που δείχνουν τη θετική επίδρασή τους σε ότι αφορά στην επίδοση των μαθητών. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι Νέες Τεχνολογίες συνεισφέρουν στην εξέλιξη των σχολικών 

προγραμμάτων: «Οι μαθητές είναι πιο δραστηριοποιημένοι και τα προβλήματα πειθαρχίας 

εξαφανίζονται…. Η ατμόσφαιρα της τάξης είναι πολύ πιο χαλαρή, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών και 

των παιδιών είναι πιο ευχάριστες και η συνεργασία των συναδέλφων είναι καλύτερη»  (Pelgrum, 
2004). Σύμφωνα με τον Rosario (Rosario, 2005) η εκπαίδευση θα έπρεπε να αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος των Νέων Τεχνολογιών.  

1.2. Τα παιχνίδια στην τάξη 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου της Ελλάδας, βασισμένο στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική προτείνει μια πλούσια 

γκάμα δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται παιγνιώδεις δραστηριότητες, παιγνίδια 

ρόλων, δραματοποίηση, μιμόδραμα και άλλα. «Οι παιγνιώδεις και δημιουργικές δραστηριότητες 

αποσκοπούν στην κοινωνικοποίηση του ατόμου καθώς επίσης και στη συναισθηματική ανάπτυξη 

του μαθητή. Η επιλογή τους πρέπει να είναι συμβατή με τον τρόπο σκέψης, τις εμπειρίες των 

μαθητών αυτής της ηλικίας και να κινητοποιούν τη φαντασία τους και τα ενδιαφέροντά τους με 

ελεύθερες μορφές έκφρασης»  (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Στην παρούσα ενότητα θα 

εξετάσουμε βασικές έννοιες.   

1.3 Το παιχνίδι 

       Πρόκειται για μια ευρεία έννοια για την ακριβή σημασία της οποίας θεωρητικοί και ερευνητές 

δεν καταλήγουν σε μία κοινή εμηνεία. Σύμφωνα με την Κρυστάλλη « Η κλασσική ερμηνεία του 

παιχνιδιού, αυτή που ενέπνευσε όλους τους ερευνητές, μας δόθηκε από τον ιστορικό Johan Huizinga 
στο βιβλίο του Homo Ludens: Το παιχνίδι είναι μία εθελοντική ενέργεια ή δραστηριότητα, που 

εκτελείται εντός συγκεκριμένων χρονικών και χωροταξικών ορίων, ακολουθώντας έναν ελευθέρως 

προσυμφωνημένο αλλά εντελώς επιτακτικό κανόνα, και συνοδεύεται από  ένα αίσθημα έντασης και 

χαράς» (Krystalli, 2015).  
Σύμφωνα με τον Sebastien Detering το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από « συστήματα ρητών κανόνων 

που προωθούνται από έναν ανταγωνισμό ή αγώνα του οποίου οι πρωταγωνιστές επιδιώκουν τους 

δικούς τους στόχους και επιτυγχάνουν ξεκάθαρα αποτελέσματα» (Deterding et al, 2014). 
Οι φιλόσοφοι, έκπληκτοι από την αλληλεπίδραση του παιχνιδιού με τον πολιτσμό, δίνουν τους δικούς 

τους ορισμούς. Ο Caillois θεωρεί ότι το έργο «Homo Ludens» άνοιξε μια νέα προοπτική στη μελέτη 

των παιχνιδιών και γράφει ότι «σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστική τιμή του J.Huizinga που 

ανέλυσε αριστοτεχνικά πολλούς από τους κύριους χαρακτήρες του παιχνιδιού και που αποκάλυψε τη 

σπουδαιότητα του ρόλου του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του ίδιου του πολιτισμού  (Caillois, 1992) 

και προτείνει ο ίδιος το δικό του ορισμό μιλώντας για « δράση ελεύθερη, ξεχωριστή, αβέβαιη, μη 

παραγωγική, ρυθμιζόμενη και πλασματική»  (Caillois, 1992). Σε σύγκριση με τον ορισμό του 
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Huizinga, ο ορισμός του Caillois αφαιρεί το στοιχείο του μυστηρίου από το παιχνίδι και προσθέτει 

αυτό της τύχης.  
 

1.4 Τα βιντεοπαιχνίδια 

Σύμφωνα με την Perron και το γλωσσάριο των βιντεοπαιχνιδιών, η έννοια του βιντεοπαιχνιδιού 

αναφέρεται σε ένα « έργο διαδραστικό οπτικοακουστικό και παιγνιώδες του οποίου το περιεχόμενο 

προγραμματίζεται και μεταδίδεται σε ένα μέσο αποθήκευσης το οποίο επιτρέπει την εμφάνισή του 
σε μία οθόνη, όπου ο παίκτης ελέγχει τη δράση που λαμβάνει χώρα, με σκοπό την ψυχαγωγία ή τον 

ανταγωνισμό» (Perron, 2012). O Perriault γράφει ότι « Τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν σήμερα μια 

αξιοσημείωτη κοινωνική πραγματικότητα. Μέχρι σήμερα , οι ερευνητές και εκδότες αγνόησαν την 

ψυχολογική και κοινωνική σύσταση αυτού του φαινομένου, εκτιμώντας ότι πρόκειται για 

διασκεδάσεις μάταιες, ανάξιες ενδιαφέροντος»  (Perriault, 1994). Τον Ιανουάριο του 1994 το Journal 

of Αpplied Developmental Psychology αφιερώνει ένα ολόκληρο τεύχος στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

όπου εξετάζεται οι αλληλεπίδρασεις μεταξύ παικτών και παιγνιδιών καθώς και τα αποτελέσματά 

τους στον γνωστικό τομέα. Η συμβολή των ηλεκτρονικών παιγνιδιών στην κατάκτηση γνώσεων, η 

απόκτηση και η ενίσχυση δεξιοτήτων και οι πρακτικές κοινωνικοποίησης αποτελούν για πρώτη φορά 

αντικείμενο έρευνας.  

1.5 Τα σοβαρά παιγνίδια (serious games) 

Σύμφωνα με τη Sauvé, διευθύντρια του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης και Έρευνας για τη Δια 

Βίου Μάθηση, το σοβαρό παιχνίδι είναι «ένα βιντεοπαιγνίδι σε ένα ρεαλιστικό ή τεχνητό περιβάλλον 

το οποίο οι δημιουργοί συνδέουν με έναν εκπαιδευτικό στόχο» (Sauvé, 2008). O Alvarez μιλάει για 

μια «εφαρμογή πληροφορικής, σκοπός της οποίας είναι να συνδυάσει ταυτόχρονα σοβαρές πτυχές 

(serious) όπως η διδασκαλία, η μάθηση, η επικοινωνία, με παιχνιώδεις πτυχές όπως το βιντεοπαιγνίδι 

(game). Ο σκοπός μιας τέτοιας ένωσης είναι επομένως να απομακρυνθεί το παιγνίδι από την απλή 

διασκέδαση»  (Alvarez, 2007). 
Mε βάση τους διάφορους ορισμούς, μπορούμε να εντοπίσουμε τρία βασικά χαρακτηριστικά 

των σοβαρών παιχνιδιών: 
• Είναι εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών 
• Ο σκοπός είναι άλλος από την ψυχαγωγία 
• Στηρίζονται σε μία παιγνιώδη βάση 

Σε κάθε περίπτωση, όταν η κύρια λειτουργία των βιντεοπαιχνιδιών, δηλαδή η ψυχαγωγία, τίθεται 

στην υπηρεσία  ενός "σοβαρού σκοπού", τότε μιλάμε για σοβαρά παιχνίδια. Πρόκειται για παιγνίδια 

που είναι «σοβαρά» μόνο στη σκοπιμότητά τους, αφού «η έννοια της ευχαρίστησης παραμένει 

αδιαχώριστη από τη μορφή και διευκολύνει τη μάθηση και τη συμμετοχή"  (Drothier, 2006). Όπως 

διαπιστώνουμε, τα βιντεοπαιχνίδια στο εκπαιδευτικό πλαίσιο έχουν ανοίξει μια νέα πόρτα όπου, 

ανάλογα με τις επιλογές των μαθητών, προστίθενται ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο. 

Ωστόσο, το παιχνίδι είναι το μέσο και όχι ο σκοπός. «Έτσι, το σοβαρό παιχνίδι, θα αντιστοιχούσε σε 

ένα οξύμωρο, του οποίου η ιδέα είναι να χρησιμοποιήσει αυτό που δημιουργεί την ψυχαγωγία σε ένα 

πλαίσιο το οποίο εξ ορισμού αντιτίθεται σε αυτό» (Alvarez, 2007)  
 

1.6 Παιγνιδοποίηση 

Ο όρος παιγνιδοποίηση κυκλοφόρησε στα τέλη του 2000 μετά την παρέμβαση του καθηγητή 

Schell στο ετήσιο συνέδριο των σχεδιαστών βιντεοπαιχνιδιών «Design, Innovate, Communication, 
Entertainment» (DICE). Ο Schell μοιράστηκε το όνειρό του για ένα μέλλον όπου οι καθημερινές 

δραστηριότητες θα μπορούσαν να υπόκεινται σε ένα σύστημα πόντων και ανταμοιβών. Η 

παιγνιδοποίηση συνδέεται με όλους τους τομείς της ζωής που προσαρμόζουν τους μηχανισμούς 
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παιχνιδιών σε μη ψυχαγωγικούς τομείς. Ο Deterding υπογραμμίζει ωστόσο ότι «τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται στη παιγνιδοποίηση πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα 

παιχνίδια.» (Deterding et al, 2014). «Οι εκπαιδευόμενοι εξελίσσονται σε ένα διασκεδαστικό, 

ελκυστικό, αποτελεσματικό και ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στον καθηγητή 

FLE να επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους διατηρώντας ταυτόχρονα το κίνητρο των μαθητών του 

ζωντανό» (Krystalli, 2015). 
Η παιγνιδοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τρία κύρια μέρη σύμφωνα με τους  

(Hamari et al, 2014): 

• την εφαρμογή πολιτικής κινήτρων 
• ψυχολογικά αποτελέσματα, και  
•  την επιδίωξη των αποτελεσμάτων συμπεριφοράς 

2. Μέρος δεύτερο 

2.1. Πραγματοποίηση σχεδίου έρευνας 

Ο κύριος στόχος του ερευνητικού μας σχεδίου είναι η σχολαστική παρατήρηση και η 

αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των σοβαρών παιγνίων στο ελληνικό σχολείο. Πρόκειται για μία 

έρευνα που διήρκεσε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα που συμμετείχε. Το ερευνητικό μας έργο 

πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019. Συμμετείχαν έξι ομάδες της πρώτης τάξης του ελληνικού 

δημόσιου γυμνασίου. Σχεδιάσαμε δύο σοβαρά εκπαιδευτικά παιχνίδια βασισμένα στο εγχειρίδιο του 

δημόσιου σχολείου. Κατά την πρώτη συνάντηση, οι μαθητές πραγματοποίησαν επανάληψη. Στη 

δεύτερη συνάντηση στο εργαστήριο πληροφορικής, οι μαθητές σε ζευγάρια πραγματοποίησαν 

αυτοαξιολόγηση με το πρώτο παιχνίδι και απάντησαν στα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν. Κατά 

τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι μαθητές πραγματοποίησαν μόνοι αυτοαξιολόγηση με το 

δεύτερο παιχνίδι και μοιράστηκαν την εμπειρία τους κατά την επόμενη συνάντησή.  

2.2. Υλοποίηση παιγνιδιού 

         Από την εμπειρία μας στο σχολείο παρατηρούμε πως οι μαθητές προτιμούν παιχνίδια 

πολλαπλών επιλογών. Αυτό μας οδήγησε στο παιχνίδι "Θέλεις να γίνει εκατομμυριούχος;". Κάναμε 

έρευνα για να ελέγξουμε αν υπήρχε η δυνατότητα τροποποίησης κάποιου υπάρχοντος παιχνιδιού. Ο 

πηγαίος κώδικας ήταν διαθέσιμος σε διάφορα παιχνίδια εντούτοις, αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούν να 
τροποποιηθούν. Ζητήσαμε βοήθεια από τον καθηγητή του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννη Τζιτζίκα και του μεταπτυχιακού φοιτητή του Γεωργίου 

Καντηλιεράκη. Ο ανοιχτός κώδικας για το παιχνίδι βρέθηκε και το αρχείο ερωτήσεων μπόρεσε να 

τροποποιηθεί. Εκπαιδευτήκαμε και κατόπιν αρχίσαμε να γράφουμε τις ερωτήσεις. Μετά εξετάσαμε 

την καλή λειτουργία του παίζοντας σε διαφορετικούς υπολογιστές και με διαφορετικά προγράμματα 

περιήγησης.  

2.3. Τρόπος παρουσίασης των ερωτήσεων 

Οι ερωτήσεις αποθηκεύτηκαν σε ένα αρχείο κειμένου σε μορφή JSON (JavaScript Object 

Notation). Αυτή η μορφή χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε διάφορες εφαρμογές ανταλλαγής 

πληροφοριών. Ακολουθεί ένα παράδειγμα ερώτησης: 
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            "content": [ 
             "Elle est albanaise. Elle parle albanaise.", 
            "Elle est albanais. Elles parle albanais.", 
            "Elle est albanais. Elle parle l'albanais.", 
            "Elle est albanaise. Elle parle l'albanais." 
          ], 
          "question": "Elle vient d'Albanie." 
        }, 
        { 
          "correct": 3 

Εικόνα 8: Αρχείο κειμένου σε μορφή JSON 

 

Η ερώτηση καταγράφεται (μετά την ετικέτα "question"), οι πιθανές απαντήσεις (μετά την ετικέτα 

“content”) και η σωστή απάντηση (μετά την ετικέτα “correct”): 

   { 
  "games": [ 
    { 
      "questions": [ 
        { 
          "question": "Tu aimes le chocolat?", 
          "content": [ 
            "Oui, j'aimes le chocolat.", 
            "Oui, tu aimes le chocolat.", 
            "Oui, j'aime le chocolat.", 
            "Oui, j'aimer le chocolat." 
          ], 
          "correct": 2 
        }, 
 

Εικόνα 9: ερωτήσεις JSON 

Στο αρχείο μπορούμε να έχουμε όσες ερωτήσεις θέλουμε. Κατά την εκκίνηση, το πρόγραμμα 
διαβάζει το αρχείο questions.json και κατανοεί αυτόματα τον αριθμό των υπαρχόντων ενοτήτων. 
Στην πρώτη οθόνη εμφανίζεται ένα μενού που μας επιτρέπει να επιλέξουμε την ενότητα που θέλουμε 
να διαβαστεί. 

2.4. Διαδικασία σύνταξης ερωτήσεων 

Για τη διαδικασία σύνταξης των ερωτήσεων στο αρχείο questions.json, αρκεί ένας απλός 

επεξεργαστής κειμένου, όπως το WordPad, το NotePad ++. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της μορφής 

JSON, δηλαδή ότι δεν χρειαζόμαστε ειδικό πρόγραμμα ή ειδικές γνώσεις για να γράψουμε τα 

ερωτήματα του αρχείου. Όμως, επειδή το αρχείο έχει αγκύλες και άγκυστρα και πρέπει να τα 

χρησιμοποιούμε σωστά, διατίθονται και εξειδικευμένοι συντάκτες για τα αρχεία τύπου JSON όπως 

το https://jsoneditoronline.org/. Εάν αντιγράψουμε / επικολλήσουμε όσα γράψαμε στο αριστερό 

πλαίσιο, βλέπουμε στα δεξιά τη δομή του αρχείου και μπορούμε εύκολα να πλοηγηθούμε, να 

επεξεργαστούμε χωρίς να χρειάζεται να μας ανησυχούν οι αγκύλες και τα άγκυστρα. Όταν 

πραγματοποιούμε αλλαγές στο δεξιό πλαίσιο, η αριστερά ενημερώνεται αυτόματα. 
 

https://jsoneditoronline.org/
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Εικόνα 10: Εξειδικευμένοι συντάκτες για αρχεία JSON 

2.5. Διαδικασία εκτέλεσης του παιγνιδιού 

Η διαδικασία εκτέλεσης του προγράμματος είναι απλή και δεν απαιτεί τίποτα ξεχωριστό. 

Συγκεκριμένα, όλα τα αρχεία παιχνιδιών βρίσκονται σε ένα φάκελο. Ο χρήστης απλώς κάνει κλικ 

στο αρχείο index.html και έτσι ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web αρχίζει να τρέχει το πρόγραμμα. 

Επιπλέον μπορούμε να έχουμε το φάκελο του παιχνιδιού σε ένα USB και να το εκτελέσουμε από 

εκεί, ή να το αντιγράψουμε στον υπολογιστή της τάξης και να το εγκαταστήσει μόνιμα εκεί.  
 
Η πρώτη οθόνη του παιχνιδιού: 
 

 
Εικόνα 11: Η πρώτη οθόνη του εκπαιδευτικού μας παιγνιδιού 
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Αφού επιλέξουμε επίπεδο το παιγνίδι ξεκινά: 
 

    
Εικόνα 12: Οι ερωτήσεις  

   Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ακούγονται οι γνωστοί ήχοι από το αντίστοιχο τηλεοπτικό 

παιγνίδι.. Διατίθεται επίσης η επιλογή 50-50 που περιορίζει τις τέσσερις επιλογές σε δύο. Η 

τηλεφωνική βοήθεια μπορεί να παραχθεί επιλέγοντας έναν συμμαθητή για να βοηθήσει το άτομο που 

παίζει. Τέλος, η βοήθεια του κοινού μπορεί να πραγματοποιηθεί στην τάξη με τη μορφή γκάλοπ. 
 

                          
Εικόνα 13: Οι βοήθειες του παιγνιδιού  

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε για να φιλοξενήσει το ηλεκτρονικό μας 

παιγνίδι είναι https://tinyurl.com/yxdnnyxd  

2.6.  Εφαρμογή στην τάξη 

Αφού ήρθαμε σε επαφή με τις διευθύνσεις του 3ου και 13ου γυμνασίου Ηρακλείου για να 

συζητήσουμε την ιδέα της εφαρμογής του ερευνητικού μας σχεδίου, ζητήσαμε τη συνεργασία 

συναδέλφων. Οι υπεύθυνοι για τα εργαστήρια πληροφορικής φρόντισαν για τη διαθεσιμότητα των 

αιθουσών. 
Στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας κάναμε επανάληψη στο υλικό που είχαν ήδη διδάχθεί οι 

μαθητές και που εμπεριείχε το παιγνίδι με τη βοήθεια του http://ebooks.edu.gr και του 

http://photodentro.edu.gr/. Οι αίθουσες διδασκαλίας διέθεταν ένα φορητό υπολογιστή, προβολέα, 

ηχεία και διαδραστικό πίνακα.  

https://tinyurl.com/yxdnnyxd
http://ebooks.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/
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Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας, δουλέψαμε στις αίθουσες υπολογιστών όπου είχαμε 

ήδη εγκαταστήσει το αρχείο που περιείχε το παιχνίδι. Χωρίσαμε την τάξη σε δύο ομάδες, που έπαιξαν 

σε ζεύγη μπροστά από κάθε υπολογιστή. Στο τέλος του παιχνιδιού και σχολιάσαμε τα αδύναμα και 

δυνατά σημεία κάθε ζεύγους. Στη συνέχεια, προτείναμε στους μαθητές για το Σαββατοκύριακο την 

εφαρμογή για smartphones. Πολλοί μαθητές ήταν πρόθυμοι να δοκιμάσουν την εφαρμογή και κατά 

την τελευταία μας συνάντηση δήλωσαν πως τους εξέπληξε το γεγονός ότι ήθελαν να παίξουν και να 

ξαναπαίξουν ώστε να επιτύχουν το στόχο του παιγνιδιού.  
         

    
 

    
Εικόνα 14: Η εφαρμογή Quizzerzone για τα γαλλικά 
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3. Μέρος τρίτο 

3.1. Ο σκοπός της έρευνας και μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

Με γενικότερο  στόχο τη μελέτη και την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο δημόσιο 

σχολείο και ιδιαίτερα των σοβαρών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, πραγματοποιήσαμε το ερευνητικό 

μας έργο. Η έρευνά μας είχε επίσης και άλλους στόχους, οι οποίοι συνίστανται στην επαλήθευση του 

τρόπου με τον οποίο η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να κινητοποιήσει τους μαθητές και να διευκολύνει τη 

διαδικασία διδασκαλίας / εκμάθησης, καθιστώντας την πορεία πιο ευχάριστη και πιο διασκεδαστική. 

Επιπλέον, στοχεύουμε να ελέγξουμε εάν η χρήση των ΤΠΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην 

αυτοαξιολόγηση των μαθητών. 
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε τις κύριες μεθόδους συλλογής δεδομένων όπως το 

ερωτηματολόγιο, την προσωπική συνέντευξη με τους συναδέλφους, την ομαδική συνέντευξη με τους 

μαθητές, την παρατήρηση. 
Μοιράσαμε τα ερωτηματολόγια στους μαθητές στο τέλος του παιχνιδιού στην αίθουσα 

υπολογιστών. Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε τέσσερις διαφορετικούς θεματικούς άξονες σύμφωνα με 

τους στόχους μας: 

• Το προφίλ των μαθητών 
• Η χρήση του υπολογιστή για την επανάληψη 
• Το σοβαρό παιγνίδι 
• Μελλοντική χρήση των ΤΠΕ για την μάθηση εντός και εκτός τάξης 

3.2. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας 

3.2.1 Το προφίλ των μαθητών 

• Φύλο συμμετεχόντων: 

 

                                
 

Γράφημα 1  
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• Τμήματα και αριθμός μαθητών: 
  

                                          
 

• Σας αρέσουν τα γαλλικά; : 

                 
Γράφημα  2 

 

• Αγόρια-Κορίτσια και τα γαλλικά: 

        
Γράφημα  3 
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• Διαθέσιμος υπολογιστής στο σπίτι: 

           
Γράφημα  4 

 

• Γνώμη για τις Νέες Τεχνολογίες: 

 

                                   
Γράφημα  5 

 
 

• Εβδομαδιαία χρήση υπολογιστή: 

             
Γράφημα 6 
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• Λόγοι χρήσης υπολογιστή: 

           
 Γράφημα 7 

• Ώρες εβδομαδιαίως για ψηφιακά παιγνίδια: 

              
Γράφημα 8 

 

• Μάθημα πιο ευχάριστο με ΤΠΕ: 

              
Γράφημα 9 
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• Οι ΤΠΕ κάνουν το μάθημα των γαλλικών πιο ευχάριστο: 

               
Γράφημα 10 

 

• Χρήση των ΤΠΕ στα μαθήματα του σχολείου: 

            
     Γράφημα 11 

3.2.2 Η χρήση του υπολογιστή για την επανάληψη 

• Χρήση παιγνιδιών για επανάληψη στο παρελθόν: 

 

            
Γράφημα 12 
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• Σας άρεσε η επανάληψη με τη βοήθεια των ΤΠΕ: 

            
Γράφημα 13 

• Προτιμάτε την ομαδική επανάληψη με τη βοήθεια του προτζέκτορα;: 

            
Γράφημα 14 

3.2.3 Η χρήση του σοβαρού παιγνιδιού 

• Σας άρεσε το παιγνίδι «Θες να γίνεις εκατομυρριούχος;» 

 

             
                                                                                           Γράφημα 15 
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• Σας άρεσαν οι ήχοι και τα ποσά που κερδίζατε; 

 

            
Γράφημα 16 

 

• Σας άρεσε η προσπάθεια να φτάσετε ως το τέρμα; 

                                 

 
Γράφημα 17 

 

• Σας βοήθησε η συνεργασλια σε ζευγάρια; 

               
Γράφημα 18 
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• Κατανοήσατε καλύτερα την ύλη των διδακτικών ενοτήτων; 

          
Γράφημα 19 

 

• Κατανοήσατε τις δυσκολίες/αδυναμίες σας; 

          
Γράφημα 20 

• Χαρακτηρισμός του παιγνιδιού 

            
                                                                                              Γράφημα 21 
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• Καταλάβατε αμέσως πώς παίζεται; 

            
                                                                                              Γράφημα 22 

 

• Δυσκολία στη διεξαγωγή του παιγνιδιού 

            
Γράφημα 23 

 

• Έκανες χρήση των βοηθειών; 

            
 

Γράφημα 24 
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• Χρειάστηκες τη βοήθεια του καθηγητή; 

           
 

Γράφημα 25 

3.2.4 Μελλοντική χρήση των ΤΠΕ για τη μάθηση 

• Θα ήθελες τα τεστ να γίνονται με ηλεκτρονικά παιγνίδια; 

 

           
Γράφημα 26 

• Θα ήθελες να έχεις μια εφαρμογή για το μάθημα των γαλλικών; 

            
Γράφημα 27 
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• Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή; 

 

             
Γράφημα 28 

 

• Θα ήθελες κάθες μαθητής να έχει στο σχολίο ένα τάμπλετ με παιχγνίδια για όλα τα μαθήματα; 

             
Γράφημα 29 

 

• Θα ήθελες να φτιάξεις ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι για τα γαλλικά με τη βοήθεια της 

καθηγήτριας σου και να το δοκιμάσετε στην τάξη; 

               
Γράφημα 30 
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Εικόνα 15: Δείγμα ερωτηματολογίου  

3.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων της έρευνας 

Μέσα από το σοβαρό εκπαιδευτικό παιχνίδι που προτείναμε, προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε 

στις ικανότητες των μαθητών, όπως κοινωνικές δεξιότητες, ικανότητα συνεργασίας και λήψης 

κοινών αποφάσεων. . Σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, οι περισσότεροι μαθητές 

εξέφρασαν την ικανοποίησή από τη συνεργασία σε ζεύγη, την αλληλεπίδραση με την ομάδα. 
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Όσον αφορά τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, οι περισσότεροι μαθητές είναι εξοικειωμένοι, 

διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι και τον χρησιμοποιούν καθημερινά. Είναι ενδιαφέρον ότι θεωρούν 

ότι η χρήση της τεχνολογίας καθιστά το μάθημα πιο διασκεδαστικό και ευκολότερο και ότι προτιμούν 

τις επαναλήψειςμε διαδραστικά ηλεκτρονικά μέσα. 
Όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος της ξένης 

γλώσσας, η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι καθιστούν τη μάθηση πιο αποτελεσματική και 

διασκεδαστική. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, τα παιδιά γίνονται έτσι φορείς της μάθησης και 

πολύ πιο αυτόνομα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ακόμα και εκείνοι που δεν τους αρέσουν τα 

γαλλικά, έπαιξαν με ευχαρίστηση καθώς είχαν κίνητρα.  
Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με την επαφή των μαθητών με τα βιντεοπαιχνίδια, ένα 

μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι παίζουν στο σπίτι και αρκετοί απάντησαν ότι παίζουν αρκετές ώρες 

εβδομαδιαίως. Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό δήλωσε ότι χρησιμοποιούνται παιχνίδια στο σχολείο. Η 

ιδέα της ύπαρξης tablets στο σχολείο με σοβαρά παιχνίδια για όλα τα μαθήματα βρίσκει την 

πλειοψηφία των μαθητών πολύ θετική καθώς και την ιδέα της δημιουργίας ενός παιγνιδιού με τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού.  
Όσον αφορά το παιχνίδι, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τους άρεσε, το 

βρήκαν εύκολο στη χρήση και γρήγορα καταλάβαιναν τι έπρεπε να κάνουν. Βρήκαν επίσης την 

προσπάθεια να φτάσουν στο τέλος ς διασκέδαστική και τη διαθεσιμότητα βοηθειών χρήσιμη. Οι ήχοι 

και τα ποσά που κέρδισαν προσέλκυσαν το ενδιαφέρον τους και τους ενθάρρυναν. Η 

ανατροφοδότηση με ήχους αύξησε την αίσθηση αυτοπεποίθησης. Το παιχνίδι τους βοήθησε να 

κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο των ενοτήτων και τις δυσκολίες τους. Καθώς προχωρούσε 

το παιχνίδι, προσέξαμε ότι οι μαθητές πίστευαν ολοένα και περισσότερο στην ικανότητά τους να 

επιλύουν προβλήματα. Και ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά θέλουμε να προωθήσουμε στο σχολείο 

ώστε να επηρεάσει την πραγματική ζωή του μαθητή και του μελλοντικού ενεργού πολίτη. 

4. Συμπεράσματα 

Δεδομένου ότι οι ΤΠΕ είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της σύγχρονης 

κοινωνίας, η εκπαίδευση πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντα της καθημερινής τους ζωής. Σε 

έναν ψηφιακό κόσμο, η εκπαίδευση πρέπει να αναζητήσει πρακτικές ώστε να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον και την φιλομάθεια των νέων. Η αυτονομία των εκπαιδευομένων είναι μια από τις 

προτεραιότητες της εκπαίδευσης. 
Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί ενεργούς πολίτες και η ενεργητική συμπεριφορά είναι επίσης 

απαραίτητη στον τομέα της γνώσης ξένων γλωσσών. Μέσα από το ερευνητικό σχέδιο που 

παρουσιάστηκε ως μέρος της μεταπτυχιακής μας εργασίας, προσπαθήσαμε να εξετάσουμε αν σοβαρά 

εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να ενσωματωθούν στον δημόσιο τομέα της εκπαίδευσης. 

Εισάγοντας ένα σοβαρό εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τάξη, επιδιώξαμε να παρατηρήσουμε εάν οι 

τρέχουσες μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να εγκαταλείψουν τον αυστηρό τους  χαρακτήρα και να 

προχωρήσουν στην προώθηση της αυτοαξιολόγησης που θα συμβάλει στην αυτονομία των ατόμων. 
 
Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα μας 

επιβεβαίωσαν τις αρχικές μας υποθέσεις. Η αυτονόμηση και η κοινωνική αλληλεπίδραση, που πρέπει 

να αποτελούν προτεραιότητες του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος, φαίνεται να 

καλλιεργούνται χάρη στο προτεινόμενο σοβαρό παιχνίδι.  
 
Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι τα σοβαρά εκπαιδευτικά 

παιχνίδια μπορούν να βελτιώσουν τη διαδικασία μάθησης. Ωστόσο, η χρήση νέων τεχνολογιών στην 

τάξη συχνά παρεμποδίζεται από μεγάλα εμπόδια όπως η έλλειψη συσκευών, υλικού, λογισμικού, 

σύνδεσης στο Διαδίκτυο καθώς και η έλλειψη γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση 

αυτών των πόρων. Εν κατακλείδι, πρέπει να θυμόμαστε ότι το παιχνίδι δεν μπορεί σε καμία 
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περίπτωση να αντικαταστήσει τον δάσκαλο, παραμένει εργαλείο που προϋποθέτει δημιουργικότητα, 

φαντασία και ανοιχτό πνεύμα από την πλευρά του δασκάλου 
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ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΟΠΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ 
 

Κουμούτση Σοφία 
Μαθηματικός  ΠΕ03 

 
Σωτηριάδου Αναστασία 

Φιλόλογος ΠΕ02 
 

Περίληψη 

Το υπό διαπραγμάτευση θέμα της παρούσας εισήγησης αφορά την ανάδειξη της  συμβολής των 

Μαθηματικών και της Φυσικής στην αρχαία ξυλοναυπηγική, η οποία ως τέχνη γινόταν εμπειρικά, 

όπως και κάθε τέχνη, από τους καραβομαραγκούς. Το ερευνητικό ερώτημα της μελέτης λοιπόν, είναι: 

"Με αρχή τα Μαθηματικά και τη Φυσική, πόσο έχει επηρεάσει η Τέχνη της Σαμιακής Ναυπηγικής 

την επιστήμη, την παράδοση, την τέχνη, την οικονομία, την εξωστρέφεια και τις εμπορικές σχέσεις, 

τη γλώσσα και τη νομοθεσία." Η προσέγγιση του θέματος ακολουθεί τη μεθοδολογία της 

διεπιστημονικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και προωθεί την ανάδειξη δεξιοτήτων των  μαθητών. 

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία μας απαρτίζεται από τρεις φάσεις: 
1η φάση  Παρουσίαση από τους μαθητές της ομάδας μας στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας 

και Επιστήμης (στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος) της διαθεματικής εργασίας με τίτλο: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΞΥΛΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ: ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ 

ΠΛΟΙΟ ΣΑΜΑΙΝΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΜΟ ΣΤΑ ΑΒΔΗΡΑ»  
2η φάση  Δημιουργία κόμικ με θέμα: « Ένα φανταστικό ταξίδι από την αρχαία Σάμο στα 

Άβδηρα»,  με το πρόγραμμα Pixton. https://Pixton.com/ic:zivfaljy  https://Pixton.com/gr/:2hqf4uth 
3η φάση Συγγραφή σεναρίου και δημιουργία βιντεοσκοπημένης παράστασης με τίτλο «Ζούμε 

σε έναν κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται», στα πλαίσια της δράσης  «Μαθαίνοντας επιστήμες 

μέσα από το θέατρο»,  η οποία απέσπασε 3 πανελλήνια  βραβεία. 
Στη φάση αυτή επιτεύχθηκε το άνοιγμα του σημερινού σχολείου στην τοπική αλλά και 

ευρύτερη κοινωνία, όπως και η σύνδεση δύο ιστορικών λιμανιών ,του αρχαίου λιμανιού της Σάμου 

(πατρίδα του Πυθαγόρα) και του αρχαίου λιμανιού των Αβδήρων (πατρίδα του Δημόκριτου).  
Η εργασία υλοποιήθηκε με μαθητές της  Γ’ Γυμνασίου στα πλαίσια πολιτιστικού 

προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2018-19 στο 1o Γυμνάσιο Σάμου.   
 
Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά, συνθήκες πλεύσης, ξυλοναυπηγική, φανταστικό ταξίδι, 

συνέδριο, διαγωνισμός 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με στόχο την ανάδειξη της Σαμιακής Ναυπηγικής και τη 

συσχέτισή της με επιστήμες, όπως τα Μαθηματικά και τη Φυσική. Η ξυλοναυπηγική είναι μια τέχνη 

η οποία τείνει να εκλείψει και επομένως δεν είναι γνωστή σε παιδιά 14- 15 ετών,όπως οι μαθητές με 

τους οποίους υλοποιήσαμε το πρόγραμμα. Η συσχέτισή της ξυλοναυπηγικής τέχνης με γνωστικά 

αντικείμενα που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο έκανε την αναζήτηση πληροφοριών πιο 

ενδιαφέρουσα, αλλά και τα σχολικά μαθήματα απέκτησαν άλλο νόημα για τους μαθητές, οι οποίοι  

κατανόησαν πώς βρίσκουν εφαρμογή οι διάφορες θεωρίες που διδάσκονται. Η αρχική σκέψη της 

ομάδας μας για μια ερευνητική εργασία  εμπλουτίστηκε και με άλλες δράσεις, οι οποίες βοήθησαν 

τους μαθητές να αναπτύξουν δημιουργικές δεξιότητες και κριτική ικανότητα. 

https://pixton.com/ic:zivfaljy
https://pixton.com/gr/:2hqf4uth


Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

749 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της εργασίας 

Για τη διαθεματική εργασία με τίτλο: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ: ΕΝΑ 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑΜΑΙΝΑ, ΑΠΟ ΤΗ 

ΣΑΜΟ ΣΤΑ ΑΒΔΗΡΑ» ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της διεπιστημονικής βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. Επίσης οι μαθητές συγκέντρωσαν πληροφορίες μέσα από συνέντευξεις. Πιο 

συγκεκριμένα, μίλησαν με τον κ. Κώστα Δαμιανίδη, Δρ. της Ιστορίας της Ναυπηγικής -Αρχιτέκτονα, 

τον κ. Χρίστο Λάνδρο, Φιλόλογο - Πρώην Προϊστάμενο των ΓΑΚ - Αρχείων Ν. Σάμου  και την κ. 

Έλσα Χίου, Δημοσιογράφο – Συγγραφέα, αποκομίζοντας πολλές και ενδιαφέρουσες γνώσεις σχετικά 

με το θέμα της εργασίας τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογίες και  

παρουσίασαν την εργασία τους με το πρόγραμμα Powerpoint. Η εργασία είναι η ακόλουθη: 
«Mαθηματικά και ξυλοναυπηγική: ένα ταξίδι στην ιστορία και στο χρόνο με το αρχαίο πλοίο 

Σάμαινα, από τη Σάμο στα Άβδηρα» 
(διαθεματική προσέγγιση-προφορική εργασία) 

Όνομα σχολείου: 1ο γυμνάσιο Σάμου mail@1gym-samou.sam.sch.gr 

 

Σχήμα 1 και 2: αριστερά αργυρό τετράδραχμο Ζάγκλης με παράσταση πλοίου. 494-498 π.Χ , Βερολίνο, Münzkabinett 
Staatliches Museum. Δεξιά αργυρό τετράδραχμο Ζάγκλης με παράσταση πλοίου. 490/89-482/2 π.Χ, Οξφόρδη, The Ashmolean 

Museum 

Λίγα λόγια για το θέμα της συγκεκριμένης μελέτης 
Το θέμα της συγκεκριμένης μελέτης αφορά την ανάδειξη της  συμβολής των Μαθηματικών και 

της Φυσικής στην αρχαία ξυλοναυπηγική , η οποία ως τέχνη γινόταν εμπειρικά, όπως και κάθε τέχνη, 

από τους καραβομαραγκούς. Στη συνέχεια όμως, αποδείχθηκε ότι ο σχεδιασμός  σκαφών και πλοίων,  

βασιζόταν στα μαθηματικά που περιλαμβάνουν αλγοριθμικές μεθόδους και τη γεωμετρία . Το 

ερευνητικό ερώτημα της μελέτης λοιπόν, είναι: "Με αρχή τα Μαθηματικά και τη Φυσική, πόσο έχει 

επηρεάσει η Τέχνη της Σαμιακής Ναυπηγικής την επιστήμη, την παράδοση, την τέχνη, την 

οικονομία, την εξωστρέφεια και τις εμπορικές σχέσεις, τη γλώσσα και τη νομοθεσία." Η προσέγγιση 

του θέματος ακολουθεί τη μεθοδολογία της διεπιστημονικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης . Η 

έρευνά  μας επιπλέον έχει σκοπό το άνοιγμα του  σημερινού σχολείου στην τοπική αλλά και ευρύτερη 

κοινωνία όπως και τη σύνδεση δύο ιστορικών λιμανιών ,του αρχαίου λιμανιού της Σάμου (πατρίδα 

του Πυθαγόρα) και του αρχαίου λιμανιού των Αβδήρων (πατρίδα του Δημόκριτου). Τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα της μελέτης εδράζονται στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου 

κοινού για τη ναυτική πολιτιστική κληρονομιά μας, αλλά και στη δημιουργία του μουσείου 

ναυπηγικών και ναυτικών τεχνών Αιγαίου του Δήμου Σάμου που πρόκειται να λειτουργήσει στο 

Ηραίον της Σάμου σύντομα. Εν κατακλείδι, η γνώση για την κατασκευή του αρχαίου πλοίου Σάμαινα 

δεν αποτελεί μόνο τρόπο ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων στη διαδικασία μελέτης,  αλλά και 

αναγκαιότητα για παρώθηση σε δράσεις απαραίτητες για τη διάδοση της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: μαθηματικά, μοντελισμός, συνθήκες πλεύσης, κλίμακα 

mailto:mail@1gym-samou.sam.sch.gr
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Σχήμα 3: μοντέλο αναπαράστασης της Σάμαινας κατασκευασμένο από τον Ηλ. Καρδίμη. Ξενοδοχείο Doryssa Bay 

 

« Σάμαινα», ίσως το μοναδικό πλοίο της αρχαιότητας με τοπικό προσδιορισμό  
Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη κατά το 704 π.Χ., οι Σάμιοι ανέθεσαν σε έναν Κορίνθιο ναυπηγό, 

τον Αμεινοκλή, την κατασκευή τεσσάρων πλοίων που προκάλεσαν εντύπωση. Επρόκειτο για 

πεντηκοντόρους, αλλά πιο μεγάλες και πιο γρήγορες. Ο ίδιος έδωσε τα σχέδια για την κατασκευή 

ενός άλλου πλοίου, της Σάμαινας, μιας «δίηρους  πεντηκοντόρουν» με αμβλεία πλώρη. Κατά τον 

Πλούταρχο, «η Σάμαινα ήταν υόπρωρος μεν το σίσωμα, κοιλοτέρα δε γαστροειδής , ώστε και 

ποντοπορείν και ταχυναυτείν».  
Οφείλουμε να αναφέρουμε εξαρχής ότι το πρωτογενές υλικό για τη μελέτη του σκάφους 

περιλαμβάνει: απεικονίσεις σε νομίσματα και σε αγγεία, αποσπάσματα κειμένων αρχαίων 

συγγραφέων και τρισδιάστατα μοντέλα. Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι η ιστορική εξέλιξη 

των τεχνικών ναυπήγησης  δεν υπήρξε γραμμική, πιθανώς ούτε και ενιαία σε ολόκληρο τον 

μεσογειακό χώρο. Ο τρόπος ναυπήγησης ενός σκαριού, παρότι θεωρείται ότι αποτελεί άμεση 

αντανάκλαση του επιπέδου της τεχνολογίας κάθε εποχής, διάκειται ταυτόχρονα και σε μία σειρά από 

συμβιβασμούς , όπως η επάρκεια και η προσβασιμότητα των πρώτων υλών, η ύπαρξη εργατικού 

δυναμικού και οι οικονομικοί πόροι. Κατά συνέπεια, η συναγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων, όταν 

τα τεκμηριωμένα παραδείγματα ναυαγίων είναι λίγα, παραμένει επισφαλής.   
Γνωρίζουμε λοιπόν πως η Σάμαινα ήταν κωπήλατο εμβολοφόρο πολεμικό πλοίο με ιδιάζουσα 

κατασκευή. Ήταν  ένας αρχαϊκός τύπος καραβιού (8ος και 7ος αιώνας π.Χ.) με μεγάλη διάρκεια  

παρουσίας στην ενεργό δράση, καθώς ως διήρης πεντηκόντορος άντεξε μέχρι τους ύστερους 

ρωμαϊκούς χρόνους («πλοίο του Αδριανού»). Ήταν μεγαλύτερη από τα πολεμικά πλοία της εποχής , 

το κατάστρωμα της ήταν από την πλώρη μέχρι την  πρύμνη, και προς το μέρος του εμβόλου είχε 

κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει με ρύγχος χοίρου. Η Σάμαινα αποτελεί παράδειγμα 

εφαρμογής πολλών και σημαντικών τεχνολογικών καινοτομιών. Όλες οι τεχνικές ναυπήγησης 

μελετήθηκαν μέσα από πέντε ναυάγια και μας δίνουν πληροφορίες για την κατασκευαστική 

αρτιότητα και γνώση των υλικών.  
 
Ναυπηγική τέχνη και παράδοση 
 
Οι ναυπηγοί γνώριζαν καλά τις ιδιότητες του ξύλου ακόμη και των διαφορετικών υβριδίων που 

χρησιμοποιούσαν. Χειρίζονταν με επιδεξιότητα τα υλικά σύνδεσης, είτε αυτά ήταν σχοινιά είτε ξύλα 

είτε μεταλλικοί σύνδεσμοι (καρφιά, μπουλόνια). Είχαν βαθιά γνώση των συνθηκών πλεύσης και 

αντιμετώπιζαν εύστοχα τις απαιτήσεις στεγάνωσης. Δοκίμαζαν τις αντοχές των υλικών και έκαναν 
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τις κατασκευές τους ικανές να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες δυναμικές καταπονήσεις. Είχαν επίσης 

ιδιαίτερες ικανότητες επεξεργασίας και εφαρμογής των ξύλινων συνδέσμων που απαιτούσαν  όχι 

μόνο ευστροφία, αλλά   και γνώσεις πρακτικών γεωμετρικών και μετρητικών εφαρμογών. Οι 

κατασκευές τους εντυπωσίασαν ακόμη και τους σύγχρονους ξυλουργούς και ξυλοναυπηγούς. 

Αναμφίβολα οι κατασκευές που μελετήθηκαν και αντιγράφηκαν αναδεικνύουν τη σημαντική τεχνική 

αρτιότητα της ναυπηγικής σε όλες τις ιστορικές περιόδους του αρχαίου ελληνικού κόσμου.  
«Κατά την αρχαϊκή περίοδο, εφαρµοζόταν ένα είδος «ραψίµατος». Οι συνδέσεις των σανιδιών 

του κελύφους γίνονταν αρχικά µε µεγάλες ξύλινες καβίλιες, ενώ κατόπιν ράβονταν µε ένα λινό 

κορδόνι. Αυτό περνούσε µέσα από τρύπες -σε σχήµα τετράεδρου- και έσφιγγε µε λεπτές  ξύλινες 

καβίλιες. Η κατασκευή των ραφτών πλοίων αποδίδεται κυρίως σε ελληνικά ναυπηγεία της αρχαϊκής 

περιόδου. Αντίθετα, οι κατασκευές µε τόρµους και εντορµίες εφαρµοζόταν σ’ όλη τη Μεσόγειο και 

καθ’ όλη σχεδόν την αρχαιότητα. Η τεχνική «πρώτα το κέλυφος κι ύστερα ο σκελετός» 

εγκαταλείφθηκε σταδιακά κατά το δεύτερο µισό της πρώτης χιλιετίας µ.Χ., και έδωσε τη θέση της 

στη νέα τεχνική, όπου πρώτα κατασκευαζόταν ένας ολοκληρωμένος και ισχυρός σκελετός, και 

ύστερα καρφωνόταν επάνω του ένα λεπτότερο και λείο πέτσωµα.» ( Δαμιανίδης , 1990) 
 
Η συμβολή των μαθηματικών και της φυσικής στην ξυλοναυπηγική 
  
 Πλεύση 
Μια ξύλινη βάρκα ή ένα πλοίο κατασκευασμένο από σίδερο επιπλέει στη θάλασσα, ενώ μια 

σιδερένια άγκυρα βυθίζεται. Ένας σιδερένιος κύβος βυθίζεται στο νερό, αλλά επιπλέει στον 

υδράργυρο . 
Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τα παραπάνω φαινόμενα; Πότε ένα σώμα βυθίζεται και πότε 

επιπλέει; 
Ας θεωρήσουμε ένα σώμα το οποίο είναι ολόκληρο βυθισμένο σ' ένα υγρό. Στο σώμα 

ασκούνται δύο δυνάμεις. Το βάρος του και η μέγιστη άνωση. Το βάρος τείνει να κινήσει το σώμα 

προς τον πυθμένα, ενώ η άνωση προς την επιφάνεια. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις: 

1. Το βάρος (w) του σώματος να είναι μεγαλύτερο από την άνωση (Α) .Τότε η φορά της 

συνισταμένης δύναμης είναι προς τον πυθμένα. Το σώμα βυθίζεται. Αυτό συμβαίνει, όταν η 

πυκνότητα του σώματος είναι μεγαλύτερη από την πυκνότητα του υγρού. 
2. Η άνωση (Α) είναι ακριβώς ίση με το βάρος του σώματος . Τότε το σώμα διατηρείται σε 

σταθερό βάθος, δηλαδή ούτε βυθίζεται, ούτε αναδύεται.  
3. Η μέγιστη άνωση (Α) είναι μεγαλύτερη από το βάρος (w) του σώματος . Τότε η φορά της 

συνισταμένης δύναμης είναι προς την επιφάνεια. Το σώμα κινείται προς την επιφάνεια και 

ένα μέρος του αναδύεται.  

Καθώς μειώνεται όγκος του σώματος που είναι βυθισμένο στο υγρό, η άνωση που δέχεται 

ελαττώνεται. Σε κάποια θέση του σώματος η άνωση (Α') εξισώνεται με το βάρος του σώματος. Τότε, 

το σώμα επιπλέει: 
 
Α'= W, Συνθήκη πλεύσης 
 
Για να προβλέψουμε αν ένα σώμα επιπλέει ή βυθίζεται σ' ένα υγρό, συγκρίνουμε: 

a) τη μέγιστη άνωση με το βάρος ή 
b) τις πυκνότητες του σώματος και του υγρού . 

Ένα σώμα επιπλέει όταν: 
ρσώματος < ρυγρού 
Σύμφωνα με τη συνθήκη πλεύσης, αν αυξηθεί το βάρος ενός σώματος που επιπλέει σε υγρό, 

θα πρέπει να αυξηθεί και η άνωση. Επομένως, το σώμα θα πρέπει να βυθιστεί περισσότερο στο υγρό.  
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Επίσης για τον αναλυτικό υπολογισμό των υδροστατικών και υδροδυναμικών 

χαρακτηριστικών ενός πλοίου, είναι απαραίτητη η σχεδίαση της γάστρας και ο υπολογισμός της 

κατανομής βάρους του πλοίου. (Αντωνίου Ν. κ.α., 2017). 
 
Υδροστατική Ανάλυση 
 
Ένα πλοίο είναι σχεδιασμένο προκειμένου να πλέει σε διάφορες καταστάσεις φόρτωσης. Η 

αλλαγή στην ποσότητα του φορτίου ή/και του έρματος έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στο βύθισμα 

του πλοίου και συνεπώς την αλλαγή συγκεκριμένων παραμέτρων και συντελεστών που επηρεάζουν 

την ευστάθεια και πλεύση του 
Καμπύλες ευστάθειας  
Ένα  πλοίο για να διατηρήσει τη θέση του κατά τη διάρκεια της πλεύσης, χρειάζεται να 

αναπτύσσεται μια ροπή επαναφοράς κάθε φορά που το πλοίο αποκτά εγκάρσια κλίση. Για τον 

υπολογισμό της ροπής επαναφοράς που θα επαναφέρει το πλοίο σε όρθια θέση είναι αναγκαίο να 

υπολογιστεί η εγκάρσια απόσταση του κέντρου βάρους του πλοίου και του κέντρου άνωσης 

συναρτήσει της γωνίας εγκάρσιας κλίσης του πλοίου.  
Εκτίμηση βάρους και έρματος  
Η θέση πλεύσης και η συμπεριφορά  ενός πλοίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το συνολικό 

βάρος του πλοίου και την  κατανομή αυτού. Καθώς δεν υπάρχουν λεπτομερείς περιγραφές για τον 
τρόπο κατασκευής του πλοίου, υιοθετήθηκε η παρακάτω διαδικασία για τον υπολογισμό του βάρους: 

Διαχωρισμός του συνολικού βάρους σε έξι κατηγορίες  

1. Υπολογισμός του βάρους και του κέντρου βάρους για κάθε κατηγορία  
2. Υπολογισμός του συνολικού βάρους του πλοίου ως άθροισμα των επιμέρους βαρών 
3.  
4. Το βάρος του πλοίου χωρίζεται στις εξής κατηγορίες : 
5.  
6. Γάστρα-ξύλινη κατασκευή  
7. Κωπηλάτες και εξοπλισμός αυτών ,συμπεριλαμβανόμενων των κουπιών   
8. Ιστίο και πανί  
9. Πρωραία υπερκατασκευή  
10. Πρωραίο μεταλλικό έμβολο 
11. Έρμα /φορτίο ( Τζαμτζής κ.ά., 2008 ) 

 
Υδροδυναμική ανάλυση  
Υπολογισμός ροπών αδράνειας 
Η ροπή και η ακτίνα αδράνειας ενός πλοίου έχουν σχέση με τον τρόπο κατανομής της μάζας 

του πλοίου γύρω από έναν άξονα περιστροφής. Η ροπή αδράνειας ενός πλοίου γύρω από έναν άξονα 

δείχνει την δυσκολία αλλαγής της ταχύτητας περιστροφής του πλοίου αυτού γύρω από τον άξονα. 
 Υπολογισμός αντίστασης σε ήρεμο νερό  
Ο υπολογισμός της αντίστασης ενός πλοίου σε ήρεμο νερό παρουσιάζει πληροφορίες που 

βοηθούν τον υπολογισμό της ταχύτητας υπηρεσίας και της μέγιστης ταχύτητας που επιτρέπει  να 

αναπτύξει το πλοίο. Όμως η γάστρα του αρχαίου πλοίου Σάμαινα έχει πολλές ιδιαιτερότητες,  που 

καθιστούν αρκετά δύσκολη τη χρήση συμβατικών μεθόδων για τον υπολογισμό της αντίστασης.  
Ελικτικές ικανότητες  
Ο όρος ελικτικές ικανότητες αναφέρεται στην ικανότητα του πλοίου να διατηρεί την πορεία 

του χωρίς την παρέμβαση του πηδαλιούχου, καθώς και να πραγματοποιεί ελιγμούς, κατόπιν εντολής 

του πηδαλιούχου, σε σύντομο χρονικό διάστημα. ( Τζαμτζής κ.ά., 2008 ) 
Επίδραση της σαμιακής ναυπηγικής στις εμπορικές σχέσεις, στη νομοθεσία και στη γλώσσα 
 Εμπορικές σχέσεις 
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Η σημαντική θέση του νησιού στο Αιγαίο, το σταυροδρόμι τριών Ηπείρων, της Ευρώπης ,της 

Ασίας και της Αφρικής, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξή του σε όλους τους 

τομείς και κυρίως της ναυτιλίας και της ναυπήγησης μεγάλων πλοίων, δίνοντας τη δυνατότητα σε 

τολμηρούς Σαμίους θαλασσοπόρους να ταξιδέψουν στα πέρατα του κόσμου και να διευρύνουν με 

αυτό τον τρόπο τους ορίζοντές τους. Ένας τέτοιος θαλασσοπόρος ήταν ο Κωλαίος, ο οποίος γύρω 

στο 630 π.Χ , παρασυρόμενος από αντίθετο άνεμο, ταξίδεψε πέρα από τις Ηράκλειες Στήλες, το 

σημερινό Γιβραλτάρ, και ίσως μέχρι την Νότια Αγγλία, επιστρέφοντας στη Σάμο με αμύθητα για την 

εποχή πλούτη. Η Σάμος συνδεόταν περισσότερο από κάθε άλλη Ιωνική πόλη με τις Κυκλάδες και 

την Ανατολή, καθώς από το 650 π.Χ και μετά τροφοδοτούσε την υπόλοιπη Ιωνία με σίδηρο και 

χαλκό, που μεταφέρονταν από την Κύπρο και από άλλα λιμάνια της Κιλικίας και της Συρίας, ενώ 

σταδιακά απέκτησε επαφές με τη Σπάρτη, την Κόρινθο, την Αθήνα και την Ερέτρια. Ήδη από τις 

αρχές του 7ου αι. π.Χ  , ίσως για να κερδίσει έδαφος απέναντι στις ανταγωνίστριες Μίλητο και 

Μυτιλήνη , έστειλε αποίκους στη Σαμοθράκη , ενώ στο β’ μισό του ίδιου αιώνα ιδρύθηκε η Μινώα 

στην Αμοργό, με αρχηγό τον ποιητή Σιμωνίδη. Λίγο μετά το 650 π. Χ φαίνεται ότι ιδρύθηκαν και οι 

αποικίες στη Νάγιδο και στην Κελένδερη , στα παράλια της Κιλικίας , που στήριζαν τις επαφές του 

νησιού με την Κύπρο , την Κιλικία και τη Συρία. Σάμιοι έμποροι εγκαταστάθηκαν στη Ναύκρατη, 

κοινή αποικία ελληνικών πόλεων στην Αίγυπτο , λαμβάνοντας μάλιστα το τιμητικό προνόμιο από 

τους Φαραώ να ιδρύσουν στην πόλη Ιερό αφιερωμένο στην Ήρα. Γύρω στο 600 π.Χ ιδρύθηκαν τρεις 

σαμιακές αποικίες στα Θρακικά παράλια της Προποντίδας, η Πέρινθος, η Βισάνθη και το Ηραίον 

Τείχος. Επαφές και εμπορικές σχέσεις μαρτυρούνται και με περιοχές όπως ο Καύκασος, το 

Λουριστάν, το Ιράν, η Μεσοποταμία, η Λιβύη και η Ισπανία. Επιπλέον, το 494 /493 π.Χ οι Ίωνες 

από τη Σάμο και τη Μίλητο εγκαταστάθηκαν στη Ζάγκλη της Σικελίας, παρακινούμενοι από τον 

Αναξίλα, κυβερνήτη στο γειτονικό Ρήγιον. Η παρουσία των Σαμίων στη Ζάγκλη επιβεβαιώνεται από 

μια σειρά σαμιακών νομισμάτων με τη λεοντοκεφαλή, το σύμβολο της μητρόπολης τους, στον 

εμπροσθότυπο και την πλώρη του πλοίου Σάμαινα, στον οπισθότυπο. Είναι λοιπόν αδιαμφισβήτητο 

ότι η Σάμος, ήδη από τις αρχές του 6ου αι. π.Χ είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα πλέγμα επαφών 

και εμπορικών ανταλλαγών με τα σημαντικότερα κέντρα του τότε γνωστού κόσμου, γεγονός που την 

καθιστούσε δύναμη ικανή να καθορίσει τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου. (Αμπάτη, Γιαννακόπουλος, 2008) 
Η ομάδα μας απόλαυσε ένα τέτοιο ταξίδι: ξεκινήσαμε από την αρχαία Σάμο και μετά από 

πολλές περιπλανήσεις καταλήξαμε στα Άβδηρα. Μάρτυρας αδιάψευστος αυτής της περιπέτειας η 

ιστορία που σας διηγούμαστε στον υπερ-σύνδεσμο https://Pixton.com/ic:zivfaljy  
https://Pixton.com/gr/:2hqf4uth  

Νομοθεσία  
Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και την απελευθέρωση της Σάμου από τους Τούρκους, το 

πολίτευμα της ήταν ηγεμονικό. Εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης που γνώρισε η υλοτομία και η 

ναυπηγική  εκείνα τα χρόνια εκδόθηκε πλήθος νόμων με σκοπό την προστασία των πευκοδασών και 

την απαγόρευση εξαγωγής ξυλείας.  
Μερικοί από τους νόμους που εξέδωσε η ηγεμονία της Σάμου αναφέρονται παρακάτω: 

• Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο που εξέδωσε η ηγεμονία ,κάθε δήμος (χωριό) όφειλε να φυτέψει 

δέντρα σε συγκεκριμένη έκταση γύρω από κάθε δήμο με σκοπό τη χρήση του για την κάλυψη 

των αναγκών του σε ξυλεία. 
• Το τέταρτο άρθρο απαγόρευε  την οποιαδήποτε εκκαθάριση της γης με σκοπό την 

καλλιέργειά της, χωρίς άδεια από τη δημοτική αρχή. 
• Σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο της ηγεμονίας, απαγορευόταν η διανομή οποιουδήποτε μέρους 

των δημοτικών δασών σε κατοίκους της περιοχής. 
• Ο σημαντικότερος νόμος που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια του ηγεμονικού πολιτεύματος της 

Σάμου είχε να κάνει με την απαγόρευση οποιασδήποτε εξαγωγής ξυλείας, διότι το ξύλο 

αποτελούσε το βασικό για την ναυπήγηση ξύλων. 

https://pixton.com/ic:zivfaljy
https://pixton.com/gr/:2hqf4uth
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• Σημαντικό θα ήταν να αναφέρουμε και την απαγόρευση της αποφλοίωσης της φλούδας 

(Πίτυκας) του πεύκου καθώς και τη ρητινοσυλλογή με σκοπό το εμπόριό του στο εσωτερικό 

και την παράνομη εξαγωγή του. 

Οι απαγορεύσεις της ηγεμονικής κυβέρνησης σχετικά με τον περιορισμό στην υλοτόμηση και 

την εξαγωγή ξυλείας προκάλεσαν και τις ανάλογες παρανομίες στο λαθρεμπόριο πευκοφλοιού, 

ξυλείας, κάρβουνων και ρητίνης.      
Γλώσσα 
Μέσω της τέχνης της ξυλοναυπηγικής δημιουργήθηκαν ιδιωματισμοί οι οποίοι υπάρχουν μέχρι 

και σήμερα σε κάποια χωριά, κυρίως της δυτικής και της κεντρικής Σάμου. Αυτοί σχετίζονται κυρίως 

με την υλοτομία καθώς και με την ναυπήγηση των πλοίων.  Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τους όρους: 
Γάστρα: το υποθαλάσσιο μέρος του σκάφους. Συνηθίζεται για όλο το σύνολο του σκαριού 

εκτός καταστρώματος και αρματωσιάς , Εντορμία :ειδικός τρόπος σύνδεσης δύο τεμαχίων ξύλου, 

κατά τον οποίο η κατάλληλα διαμορφωμένη άκρη του ενός σφηνώνεται μέσα σε επίσης κατάλληλα 

διαμορφωμένη κοιλότητα του άλλου, Καβίλια: κυλινδρικός μικρός πείρος που τοποθετείται σε 

αντίστοιχες τρύπες δύο διαφορετικών εξαρτημάτων για να τα συνδέσει, Τόρμος: ξύλινο ή μεταλλικό 

δόντι/μικρή προεξοχή , Πίτυκας ή Πίτκας: ο πευκοφλοιός  
Συμπεράσματα της παραπάνω μελέτης 
Από την παραπάνω έρευνα γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως η Τέχνη της Σαμιακής Ναυπηγικής 

με την πολύτιμη συμβολή των μαθηματικών και της φυσικής χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρουσες 

τεχνολογικές καινοτομίες. Ο ρόλος της σαμιακής ξυλοναυπηγικής τόσο στην οικονομία, στην 

παράδοση και τις εμπορικές σχέσεις του νησιού, όσο και στη γλώσσα και τη νομοθεσία υπήρξε 

καταλυτικός.   
Αξίζει,τέλος, να αναφερθεί πως πολύτιμες γνώσεις για την Τέχνη της Σαμιακής Ναυπηγικής 

παρέχει και το νέο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου του Δήμου Σάμου που 

πρόκειται να λειτουργήσει στο Ηραίον της Σάμου και έχει σχεδιαστεί για να προσεγγίσει το κοινό 

του με την προσφορά αναλογικά τόσο γνώσης και παιδείας όσο και ψυχαγωγίας. Το Μουσείο δίνει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των επισκεπτών του σε προγράμματα βιωματικής συμμετοχής 

και αναψυχής. Κυριότερες δραστηριότητες στην κατεύθυνση αυτή είναι οι αναβιώσεις τεχνών και 

δραστηριοτήτων που προέρχονται από τη ναυτική πολιτιστική κληρονομιά και στις οποίες 

προσκαλούνται να συμμετέχουν και οι επισκέπτες. Θα οργανώνονται επίσης  μαθήματα ναυπηγικών 

και ναυτικών τεχνών, ενώ θα διεξάγονται και εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους, αλλά και θα 

υπάρξουν συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα (σχολές ναυπηγών αρχιτεκτόνων ΕΜΠ κλπ.)  

και  τεχνολογικά ιδρύματα.   

 

Σχήμα 4: Βάση- εσχάρα πλοίου αφιερώματος στο Ηραίο της Σάμου. Διευρυμένες διαστάσεις(O. Höckmann[1995]) 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί πως οι μαθητές με τη βοήθεια του πρόγραμματος Pixton  
έγραψαν δυο φανταστικές ιστορίες σε μορφή κόμικ. Μελετώντας το αρχαίο πλοίο Σάμαινα και 

ακουλουθώντας τα βήματα της διερευνητικής μάθησης γράφτηκαν οι διαλόγοι των δυο ιστοριών με 

πρωταγωνιστές τον Δημόκριτο και τον Πυθαγόρα.. Τις δύο αυτές ιστορίες μπορείτε να τις διαβάσετε 

στους συνδέσμους https://Pixton.com/ic:zivfaljy  https://Pixton.com/gr/:2hqf4uth 
Με την παραπάνω διαθεματική εργασία και τη συγγραφή των κόμικς αλλά και την επιτυχημένη 

παρουσίαση στο 2ο Μαθητικό συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης (στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος),θα 

μπορούσε να ολοκληρωθεί το πολιτιστικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων.  Ωστόσο, τα 

παραπάνω στάθηκαν αφορμή για να συνεχίσουμε και να λάβουμε μέρος και σε άλλες δράσεις, οι 

οποίες βοήθησαν τους μαθητές να αναπτύξουν δημιουργικές δεξιότητες. Όλο αυτό το «πραγματικό» 

ταξίδι στην Αθήνα για τη συμμετοχή μας στο συνέδριο και το «φανταστικό» με το κόμικ, καθώς και 

οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκομίσαμε, πήραν σάρκα και οστά με τη συγγραφή ενός σεναρίου 

και τη βινεοσκόπηση μιας θεατρικής παράστασης με τίτλο «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλες οι 

πλευρές συνδέονται». Με την παράσταση αυτή συμμετείχαμε στο διαγωνισμό της δράσης : 

«Μαθαίνοντας επιστήμες μέσα από το θέατρο». Αυτή η φάση του προγράμματος ήταν εφαρμογή 

βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης. 
Η δράση «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science 

View σε συνεργασία κάθε χρονιά με διάφορους φορείς, όπως το Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ελληνογερμανική Αγωγή, το NOESIS – Κέντρο 

Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας κ.α  
Μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δραματοποιούν επιστημονικές 

έννοιες και γνώσεις που προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους. 
Βασικοί στόχοι είναι οι μαθητές να: 

• κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα 
• συμμετάσχουν ενεργά στη διαπραγμάτευση επιστημονικών εννοιών 
• αναπτύξουν δημιουργικές και κριτικές δεξιότητες 
• φέρουν το σχολείο πιο κοντά στην κοινωνία μέσω της προώθησης της δράσης 

2.2. Αποτελέσματα του προγράμματος 

Οι μαθητές : 

• Ανέπτυξαν ερευνητική διάθεση και κριτική σκέψη για την κατανόηση εννοιών που μέσα στη 

σχολική τάξη δεν έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν. 
• Έμαθαν αλλά και δίδαξαν στο κοινό μαθηματικές έννοιες αλλά και έννοιες από το χώρο της 

φυσικής. 
• Ενισχύθηκε το στοιχείο του «απροσδόκητου», στοιχείο που λείπει από την παραδοσιακή 

διδασκαλία. 
• Μελέτησαν την ιστορία των φυσικών επιστήμων 
• Ανέδειξαν καλλιτεχνικές δυνατότητες ( συγγραφή σεναρίου, κατασκευή σκηνικών, 

υποκριτικό ταλέντο ) 
• Ήρθαν σε επαφή με άτομα με γνώσεις ξυλοναυπηγικής και θεατρολογίας 
• Ανέπτυξαν το δείκτη συνεργασίας και ομαδικότητας 
• Με τη συμμετοχή τους στο συνέδριο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αξιόλογες 

εργασίες από όλη την Ελλάδα  και να πάρουν ιδέες. Επίσης γνώρισαν αξιόλογες 

προσωπικότητες. 

Η παράσταση με τίτλο «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται» πήρε τα εξής 

βραβεία : 
 

https://pixton.com/ic:zivfaljy
https://pixton.com/gr/:2hqf4uth
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• Καλύτερα σκηνικά και κοστούμια 
• Καλύτερη χορογραφία 
• Βραβείο διάδοσης και προώθησης 

3. Συμπεράσματα 

Το παραπάνω  πολύπλευρο και πολυεπίπεδο πολιτιστικό πρόγραμμα σχολικών 

δραστηριότητων έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική 

σκέψη και δηµιουργικές δεξιότητες. Η κάθεμια από τις τρεις φάσεις του προγράμματος πρόσφερε 

στους συμμετέχοντες διαφορετικές γνώσεις και εμπειρίες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, 

οι μαθητές μέσω της βιωματικής μάθησης απέκτησαν κίνητρο για να διευρύνουν τους γνωστικούς 

τους ορίζοντες με ευχάριστο τρόπο, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, απέκτησαν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις 

τους και τόνωσαν την αυτοπεποίθησή τους. Τέλος, σημαντικό είναι το γεγονός πως έμαθαν να 

συνεργάζονται και ένιωσαν το αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα.  

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 
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Περάκη Μακρή Μαρία (Μάνια)   
Εκπαιδευτικός ΠΕ 60 M.Ed.,, Ειδική Παιδαγωγός, Κοινωνική Λειτουργός,  Ερευνήτρια 

Προϊσταμένη 3ου Νηπιαγωγείου Βουτών 
 

Περίληψη  

Στα πλαίσια προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων  ,έχοντας χρονικούς περιορισμούς 

και  αντίξοες συνθήκες , καταφέραμε  να δημιουργήσουμε την πρώτη  κινηματογραφική μαθητική 

ταινία μικρού μήκους, στο 3ο Νηπιαγωγείο Βουτών, (ολοήμερο τμήμα),  με  τίτλο « 

Φελίτσια  ,ένα  δρακάκι κάπως  διαφορετικό …» . Μια ιστορία για τη ξενοφοβία , την 

διαφορετικότητα και τον σχολικό εκφοβισμό. Η ταινία   πήρε τρία Βραβεία - Διακρίσεις  το σχολικό 

έτος 208-19  σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς. Η ταινία  αποτελεί καινοτόμος  σχολική δράση . Μπορεί 

να   χρησιμοποιηθεί ως μέσο διάχυσης  των τεχνών στα σχολεία και να χρησιμοποιηθεί ως 

εκπαιδευτικό υλικό  για προβολή και αξιοποίηση  ,σε θέματα πρόληψης ανισοτήτων , ξενοφοβίας 

,σχολικού εκφοβισμού ,σε  σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μπορεί να προβληθεί  ως 
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εκπαιδευτικό και ερευνητικό  υλικό σε φοιτήτριες-τες  Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής  κα  

Προσχολικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων . 
 
Λέξεις κλειδιά: μαθητική ταινία ,διαφορετικότητα, σχολικός εκφοβισμός, ταινία μικρού 

μήκους , τέχνες  . 

1. Εισαγωγή 

Η τεχνολογική ανάπτυξη στους τομείς της πληροφορικής και τα επιτεύγματα αυτής έχουν 

εισβάλει  σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής και φυσικά και στον τομέα της εκπαίδευσης . 
Τα σημερινά παιδιά έρχονται σε επαφή με πολλά και διαφορετικά οπτικοακουστικά μέσα  ( 

όπως τάμπλετ , κινητά, τηλεόραση, Η/Υ κινηματογράφος, κ.λ.π.) ,από πολύ νωρίς στην ζωή τους , 

τα οποία  χρησιμοποιούνται όχι μόνο ως μέσα ψυχαγωγίας αλλά και ως μέσα μάθησης , εκπαίδευσης 

και διδασκαλίας .Ένα οπτικοακουστικό μέσο  το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και να αξιοποιηθεί 

στην εκπαίδευση είναι οι ταινίες μικρού μήκους και  η παραγωγή  μαθητικών ταινιών . 

2.Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1.Ο ρόλος της τέχνης  στο σχολείο 

Η διδασκαλία μέσω της τέχνης είναι μια  σχετικά  πρόσφατη  ,για τα ελληνικά  δεδομένα, 

μέθοδος διδασκαλίας που συνδέεται με τις δυνατότητες της εποπτικής και βιωματικής  διδασκαλίας 

και της αντίληψης της πραγματικότητας  μέσω των αισθήσεων, των συναισθημάτων και των 

βιωμάτων .Με την εισαγωγή των μαθητών στον εντυπωσιακό  κόσμο της τέχνης η μάθηση αποκτά 

νέες διαστάσεις και προεκτάσεις. 
Στην ελληνική εκπαιδευτική  πραγματικότητα οι τέχνες αρχίζουν να αξιοποιούνται στον χώρο 

της εκπαίδευσης μετά το τέλος της  διδακτορίας  όπου κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά 

,στην  εκπαιδευτική νομοθεσία  :η δημιουργική απασχόληση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η 

εκπαιδευτική τηλεόραση  και η  περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες  η επαφή και η ενασχόληση με τις τέχνες βοηθά στην ανάπτυξη 

τεσσάρων γνωστικών λειτουργιών. Αυτές είναι η γνωστική ευελιξία, η ενοποίηση της γνώσης, η 

φαντασιακή σκέψη και η αντίληψη της αισθητικής αξίας της τέχνης (Efland, 2002). 
Ο  κόσμος της τέχνης περιλαμβάνει πολλά είδη προς αξιοποίηση, όπως εικαστική τέχνη, 

κινηματογράφος, θέατρο, μουσική, λογοτεχνία, προσφέροντας παράλληλα πλούσια ερεθίσματα, και 

συμβάλλοντας στην καλλιέργεια των αισθήσεων (ακοή, όραση, αφή, κίνηση, συναίσθημα) καθώς  

και  της συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής . 
Oι  Falk & Dierking (2000), υποστηρίζουν ότι οι τέχνες απευθύνονται στους μαθητές 

συνδέοντας τρία περιβάλλοντα, το προσωπικό (εμπειρίες, γνώσεις), το κοινωνικό (σχέση με άλλους) 

και το φυσικό περιβάλλον (περίγυρος, περιβάλλον στο οποίο ζει (στις  Κακούρου- Χρόνη, 2006 ). 
Ο εκπαιδευτικός ο οποίος χρησιμοποιεί ως μέσα διδασκαλίας τις τέχνες , εξασφαλίζει την 

αύξηση των κινήτρων των μαθητών ως προς τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την ανάπτυξη 

θετικών στάσεων τόσο  απέναντι στις διάφορες μορφές τέχνης όσο και απέναντι σε σημαντικά  

κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν την εποχή μας.  
Η κάθε μορφή  τέχνης όπως π.χ. ο κινηματογράφος ή το θέατρο , μπορεί να οδηγήσει τους 

μαθητές σε έναν διάλογο- επικοινωνία  με τον εαυτό τους αλλά  και με τους άλλους και  τους βοηθά 

να κατανοήσουν τις  πανανθρώπινες  αξίες της ζωής και τον ρόλο τους σε αυτή  (Κακούρου – Χρόνη. 

Γ, 2006 ).  

2.2.Προγράμματα  σχετικά με την τέχνη και τον κινηματογράφο στην εκπαίδευση 

Μόλις πριν λίγα χρόνια το Υπουργείο Παιδείας  έθεσε ως στόχο την επαφή των μαθητών με 

τις τέχνες παράλληλα με την  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό , ενώ έχουν ήδη 
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υλοποιηθεί προσπάθειες εφαρμογής των τεχνών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  αλλά και στην εκπαίδευση ενηλίκων (Κόκκος, 2011, σ.11). 
Ένα σημαντικό πρόγραμμα που αφορά επιμόρφωση ενηλίκων στη χρήση της τέχνης στην 

εκπαίδευση, είναι το e-learning Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». 
Ένα άλλο  πρόγραμμα που  εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην τέχνη του κινηματογράφου 

είναι το δια-δραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Πρώτη Ώρα: Σινεμά» . Το πρόγραμμα 

υλοποιείται από το 2006 από την Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών στα σχολεία και απευθύνεται 

σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.  
Από τον Φεβρουάριο του 2015 το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας σε  

συνεργασία  με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση,  παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό  σε μια  

διαδραστική μορφή σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής αλλά και άλλων περιοχών 

της Ελλάδας. Στόχος του προγράμματος ήταν  η εξοικείωση των μαθητών και των καθηγητών με την 

τέχνη του κινηματογράφου.  
Τον Οκτώβριο του 2015 το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία με την 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, 

συνδιοργάνωσαν συνέδριο με θέμα: «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» στη στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Στο συνέδριο 

παρουσιάστηκαν σύγχρονες παιδαγωγικές προτάσεις και καλές πρακτικές που αφορούν τη σχέση 

τέχνης και σχολείου(Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://www.iep.edu.gr). 

2.3. Μαθητικοί Διαγωνισμοί   

Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνιση τους  στην Ελλάδα οι Μαθητικοί ή Νεανικοί  

Διαγωνισμοί Ταινιών Μικρού Μήκους. Σκοπός αυτών των  διαγωνισμών είναι να δοθεί στους 

μαθητές η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν δημιουργοί, να εξοικειωθούν με τη 

«γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης και να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής 

αγωγής. Ακόμη να αποκτήσουν  κριτική σκέψη , να γίνουν  μελετητές και ερευνητές του κοινωνικού  

περιβάλλοντός τους και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη εξασφάλισης ίσων ευκαιριών 

και όρων αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους ανθρώπους  ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους . 
Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι ο Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού 

ΜήκουςCinema… διάβασες;; ,ο οποίος συνδιοργανώνεται τα τελευταία δέκα χρόνια από  τη  

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, 

τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 

και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, την ΕΡΤ ΑΕ 

(Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση), το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και 

Επικοινωνίας) και την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο 

–Σπίτι της Κύπρου . 
        Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων (όλων των 

τάξεων, δημόσιων και ιδιωτικών ), Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της 

Ομογένειας. Υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας 

και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, με τη στήριξη 

του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι 

και Δρω».  
Άλλος ένας σημαντικός διαγωνισμός είναι αυτός του Μαθητικού Διαγωνισμού «Camera 

Zizanio»   που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής 

Οπτικοακουστικής Δημιουργίας  στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ,στον Πύργο Ηλείας. 

http://www.iep.edu.gr/
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2.4.Ταινίες μικρού μήκους  

2.4.1.Ορισμός  

Ταινία μικρού μήκους ορίζεται μια ταινία με διάρκεια μικρότερη των 30 λεπτών ( Καλαμπάκας 

, Κυριακουλάκος, 2015, σελ. 20). 
Η ταινία μικρού μήκους διαθέτει μια γλωσσική  συμπύκνωση  στη «γραφή»  της  και συχνά 

ασκεί ιδιαίτερη γοητεία στους θεατές .Δεν είναι  απλά μια μικρογραφία των ταινιών μεγάλου μήκους 

,χρησιμοποιεί και   τα ίδια εκφραστικά εργαλεία  έχοντας συγκριτικά χαμηλό κόστος παραγωγής και 

αρκετά ευέλικτο τρόπο δημιουργίας. 

2.4.2.Εκπαιδευτική- μαθητική ταινία  μικρού μήκους 

Η ταινία μικρού μήκους, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο και εργαλείο εκπαίδευσης . 
Η ταινία μικρού μήκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία  πολλών και διαφορετικών 

γνωστικών αντικειμένων . 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε προαιρετικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που 

υλοποιούνται  στα σχολεία ,Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,’όπως προγράμματα 

αγωγής υγείας , περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  και πολιτιστικά προγράμματα. 
Η ταινία μικρού μήκους βασίζεται στις αρχές  της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της 

μαθητοκεντρικής και βιωματικής μάθησης (Πούλιος,2019). 

3. Στοιχεία εφαρμογής του προγράμματος 

3.1. Η ταινία μας  

Στα πλαίσια προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων  στο 3ο Νηπιαγωγείο Βουτών  

Ηρακλείου Κρήτης ,καταφέραμε έχοντας χρονικούς περιορισμούς και  αντίξοες συνθήκες να 

δημιουργήσουμε την πρώτη  κινηματογραφική μαθητική ταινία μικρού μήκους στο 3ο Νηπιαγωγείο 

Βουτών  με  τίτλο « Φελίτσια  ,ένα  δρακάκι κάπως  διαφορετικό …»  μια ιστορία  για την 

διαφορετικότητα , τον σχολικό εκφοβισμό και την ξενοφοβία. Στην ταινία συμμετείχαν ενεργά, σε 

όλα τα στάδια προετοιμασίας της και πήραν μέρος νήπια και προνήπια του ολοήμερου ,κυρίως, 

τμήματος του Νηπιαγωγείου με υπεύθυνες Νηπιαγωγούς την Μ. Περάκη Μακρή και την Κ. 

Νιργιανάκη  Διεύθυνση ταινίας  /URL: https://www.youtube.com/watch?v=pYVuWS-2KPI 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε από  την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2018-19 και η ταινία 

ολοκληρώθηκε  τον Φεβρουάριο του 2019. Το πρόγραμμα  όμως συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της 

χρονιάς με την εκπαιδευτική αξιοποίηση της ταινίας, την παρουσίαση της ταινίας σε γονείς και 

φίλους  ,την εκδήλωση της απονομής των βραβείων στην Αθήνα ,τον Μάιο του 2019  και την τελική 

εκδήλωση  παρουσία των νηπίων των γονέων και κηδεμόνων, συγγενών και φίλων του Νηπιαγωγείου 

με την τελική βράβευση όλων των νηπίων και των συντελεστών της ταινίας . 

3.2. Σκοποί -Στόχοι 

• Ενημέρωση ευαισθητοποίηση, ενσυναίσθηση των παιδιών του Νηπιαγωγείου μας σχετικά με 

το θέμα της σχολικής βίας , εκφοβισμού  και της ξενοφοβίας . 
• Βελτίωση των σχέσεων , κατανόηση της αναγκαιότητας  σεβασμού   της διαφορετικότητας. 
• Πρόληψη του φαινομένου  Σχολικού Εκφοβισμού. 
• Να αναγνωρίζουν τα νήπια , να εκφράζουν με κατάλληλο τρόπο και να αποδέχονται τα 

συναισθήματα τους. 
• Να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων (ενσυναίσθηση). 
• Να μάθουν να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού στόχου. 
• Να σέβονται τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα των άλλων. 
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• Ενημέρωση για το φαινόμενο  του εκφοβισμού  και των παραμέτρων του. 

3.3.Επιδιώξεις  

 Μέσω της τέχνης και της δημιουργίας ταινίας επιδιώξαμε: 

• -Την ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών- νηπίων μας   . 
• -Την ενίσχυση της φαντασίας και της πρωτοβουλίας για καλλιτεχνική έκφραση και την 

ενίσχυση της πηγαίας δημιουργικότητας με αισθητικό αποτέλεσμα και διδακτικό 

περιεχόμενο. 
• -Την ομαδική εργασία των μαθητών -νηπίων προκειμένου να καλλιεργηθεί  το συνεργατικό 

και  πνεύμα . 
• -Την επίτευξη οπτικοακουστικής  δημιουργίας  η οποία είναι σύνθεση διαφορετικών ρόλων   

και αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. 
• -Την εξοικείωση με τη γλώσσα της κινηματογραφικής αφήγησης και  την   διασκευή 

σεναρίου. 
• -Την καλλιέργεια της  διαθεματικότητας μέσα από την υλοποίηση μαθητικού ψηφιακού 

έργου. 
• -Την ευαισθητοποίηση των νηπίων στα θέματα της ξενοφοβίας,  ρατσισμού, 

διαφορετικότητας και σχολικού εκφοβισμού. 

3. 4. Στόχοι του Ευρωπαϊκού Σχολείου και της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 

21ο αιώνα( J. Delors ) 

Α. Ανάπτυξη της ανθρωπότητας  με ειρήνη, ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη. 
β. Μαθαίνει τους μαθητές να συμβιώνουν με τους άλλους σε μια πολυπολιτισμική  κοινωνία . 
γ. Μαθαίνει τους μαθητές-τριες πώς να πράττουν και πώς να αντιμετωπίζουν ποικίλες  

απρόβλεπτες καταστάσεις.  
δ .Μαθαίνει τους μαθητές - και τους θεατές της ταινίας -, πώς να γνωρίσουν τον εαυτό τους και 

να διακρίνουν με σαφήνεια τα στοιχεία, που τους ξεχωρίζουν ως ανθρώπους (κρίση, λογική, νους, 

ενσυναίσθηση ). 
Τους παραπάνω στόχους του σύγχρονου Ευρωπαϊκού σχολείου  θέλαμε να επιτύχουμε με την 

δημιουργία της ταινίας μας. 

4.Μεθοδολογία  

 4.1  Προετοιμασία : Βήματα παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών μικρού μήκους  

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία αυτά είναι μερικά από τα βασικά κοινά «βήματα» για την 

παραγωγή  εκπαιδευτικών – μαθητικών ταινιών μικρού μήκους.: 

• -Ορισμός Θεμάτων ταινίας . 
• -Χωρισμός ομάδων και ανάθεση αρμοδιοτήτων 
• -Συγγραφή ή διασκευή κειμένου 
• -Χρονοδιάγραμμα ταινίας 
• -Εμβάθυνση στην κινηματογραφική γλώσσα 
• -Δημιουργία καρτελών γυρίσματος- οπτικοί χάρτες των σκηνών της ταινίας. 
• -Γυρίσματα ,λήψεις σκηνών. 
• -Μοντάζ . 

-Εφέ, τίτλοι ,μουσική επένδυση .Ολοκλήρωση ταινίας ( Σπύρου,  & Σοφός2017). 
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4.2. Προσέγγιση 

Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος  αγωγής  υγείας  και κατά την διάρκεια της 

προετοιμασίας και των γυρισμάτων της ταινίας  χρησιμοποιήσαμε τις παρακάτω μεθόδους- 
προσεγγίσεις για να έχουμε τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα.: 

 Α. Βιωματική μάθηση . Β. Παιδοκεντρική μάθηση .  Γ. Διαθεματική μάθηση . Δ. Συνεργατική  

ομαδική  εργασία .Ε. Παιχνίδια ρόλων ,δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι . 

4.3.Διδακτικό  Υλικό – Εποπτικά μέσα 

Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος  αγωγής  υγείας  και κατά την διάρκεια της 

προετοιμασίας και των γυρισμάτων της ταινίας    έγινε χρήση  των παρακάτω διδακτικών υλικών και 

εποπτικών μέσων διδασκαλίας : 
Αφήγηση και  δραματοποίηση ιστοριών, ανάγνωση Παραμυθιών, παίξιμο   κουκλοθέατρου, 

ζωγραφική- ιχνογράφηση ιστοριών και σκηνών ή ηρώων της ιστορίας, χρήση οπτικοακουστικών 

μέσων, ομαδικά παιχνίδια,  διαδραστικά  παιχνίδια ,παρακολούθηση βίντεο  και  ταινιών  από  ΥΤ, 

Θεατρικό παιχνίδι . 
 Επίσης έγινε ενημέρωση και δόθηκαν  πληροφορίες για τη σχολική βία και τρόπους 

αντιμετώπισης , μέσω εικόνων , φωτογραφιών  κ.λ.π.  και πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση,  

επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων με τα νήπια στην ολομέλεια της τάξης . 

4.4.Παρουσίαση Δραστηριοτήτων και Στάδια  Δημιουργίας  της  ταινίας  

Κατά την διάρκεια του προγράμματος αγωγής υγείας  και μετά την ευαισθητοποίηση των 

νηπίων για τα θέματα που θα μας  «απασχολούσαν» στην ταινία ( διαφορετικότητα, σχολικός 

εκφοβισμός, ξενοφοβία)  ακολουθήσαμε συγκεκριμένα βήματα  από την αρχή έως το τέλος του 

προγράμματος με στόχο την δημιουργία της ταινίας : «Φελίτσια  ένα δρακάκι κάπως διαφορετικό….» 
Α)Καθορισμός ημέρας  Σινεμά . Κανόνες παρακολούθησης ταινιών. Εξοικείωση στις ταινίες 

μικρού μήκους και παρακολούθηση άλλων βραβευμένων μαθητικών ταινιών.  
 Β)Αφήγηση  Ιστορίας  στα νήπια  . Αυθόρμητη  δραματοποίηση  ιστορίας . Ιχνογράφηση της 

ιστορίας.  Απόφαση για δημιουργία ταινίας και διασκευή σεναρίου  . 
Γ)Ενημέρωση γονέων και γραπτή συγκατάθεση τους για συμμετοχή των νηπίων στην ταινία 

και για δημόσια προβολή της στο ΥΤ.. 
 Δ) Κατασκευή – εύρεση κουστουμιών, κατασκευή αφίσας ..Ενημέρωση για ειδικά εφέ 

.Βάψιμο πράσινου& μπλε τοίχου με συμμετοχή των γονέων των νηπίων. 
Ε)Κατανόηση της ιστορίας και των μηνυμάτων της.  Παιχνίδια ρόλων , θεατρικό παιχνίδι . 

Διανομή – επιλογή ρόλων .Πρόβες  σκηνών με καθοδήγηση από την Νηπιαγωγό υπεύθυνη. 

Κινηματογραφικές λήψεις – «γυρίσματα» σε  συνεργασία με γονείς εθελοντές .  
Στ)Εύρεση κατάλληλης μουσικής-εύρεση εικόνων εφέ. Γραφή κινηματογραφικού βιβλίου, 

περίληψη ταινίας από τις εκπαιδευτικούς .  
 Ζ)Γράψαμε το ποίημα  σύνθημα της τάξης και της ταινίας  : «Μίλα τώρα , μη φοβάσαι».  

Ηχογράφηση του ποιήματος  με τις φωνές των νηπίων του νηπιαγωγείου μας. Το  ποίημα  το στείλαμε 

στην οργάνωση   «Το Χαμόγελου του  παιδιού»   στα πλαίσια της         δράσης με τίτλο «Μίλα τώρα» 

στην οποία πήρε μέρος το Νηπιαγωγείο μας: https://www.youtube.com/watch?v=G-wa3ZDEo-
A&feature=youtu.be 

  Η) Μοντάζ ταινίας , εισαγωγή αφήγησης , μουσικής και εξειδικευμένου μοντάζ. Ανέβασμα    

ταινίας στο ΥΤ και στο κανάλι μας. 
Θ)Ενημέρωση των γονέων για το πρόγραμμα αγωγής υγείας και τους στόχους τους  και για τα 

φαινόμενα  του σχολικού εκφοβισμού ,της διαφορετικότητας και της ξενοφοβίας .Παρακολούθηση 

των γονέων και των νηπίων  της ταινίας και βράβευσης των νηπίων σε εκδήλωση που οργάνωσε το 

Νηπιαγωγείο , απονομή βραβείων από το Υπουργείο Παιδείας και άλλων διακρίσεων. 
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5.Αξιολόγηση 

5.1. Μαθητικοί Διαγωνισμοί  - Βραβεία   

Η ταινία μας πήρε μέρος σε τρεις  (3) μαθητικούς διαγωνισμούς το 2018-19 και σε ένα   

ευρωπαϊκό και ένα πανελλήνιο διαγωνισμό το 2019-20 . Η ταινία  «Φελίτσια  ένα δρακάκι κάπως 

διαφορετικό …»  απέσπασε τέσσερα (4) Βραβεία - Διακρίσεις σε Διεθνείς και Πανελλήνιους 

Μαθητικούς Διαγωνισμούς :  
Α)Το 3ο ΒΡΑΒΕΊΟ ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΑΣ στον 9ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό  Ταινιών 

Μικρού Μήκους « Cinema …διάβασες ;» που μας απένειμε σε ειδική εκδήλωση  στην Αθήνα στις     

10/5/19 ο τότε Υπουργός Παιδείας κοςΓιαβρόγλου  

https://www.facebook.com/fyrgadis.michalis/videos/1021. 
Β) Διάκριση από το Bravo Schools 2019,τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό για τους 17 

Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης  ως «η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στο στόχο 

10 –κατά των ανισοτήτων -,στην κατηγορία : μαθητικές δημιουργίες» για την ταινία που 

δημιουργήσαμε.  
Γ)  Βραβείο  από “ Tο Χαμόγελο του Παιδιού”  στο διαγωνισμό  3rd You smile Awards για 

“την πολύτιμη προσφορά ,του Νηπιαγωγείου και των δημιουργών – πρωταγωνιστών νηπίων,  στην 

Κοινωνία” . 
 Δ)Τον Ιούνιο του 2020 πήρε το 4ο Βραβείο της.  Διακρίθηκε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό  

Education Leaders Awards 2020, παίρνοντας, το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Εκπαίδευση : 

«Καινοτομία στη Διδασκαλία» για τη δημιουργία της  μαθητικής ταινίας « Φελίτσια  ένα δρακάκι 

κάπως διαφορετικό….». 
 Τον Δεκέμβριο του 2019  συμμετείχαμε με την ταινία «Φελίτσια  ένα δρακάκι κάπως 

διαφορετικό …», στην 19η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας στον 

μαθητικό    διαγωνισμό 19η «Camera Zizanio» , στο Φεστιβάλ Ολυμπίας ,στον Πύργο Ηλείας. 

5.2. Επίτευξη στόχων 

Οι  εκπαιδευτικές- μαθητικές    ταινίες γενικά αλλά και η δίκη μας ταινία  «Φελίτσια ένα 

δρακάκι κάπως διαφορετικό…» ειδικότερα  επιτυγχάνουν  τους παρακάτω στόχους του Ελληνικού 

αλλά και του Ευρωπαϊκού Σχολείου :  
1.Γνωστικοί στόχοι  : 
  Κριτική ικανότητα  των νηπίων ( καλό / κακό ,  δίκαιο /άδικο) 
  Δημιουργική Ικανότητα των νηπίων ( μέσα από την συνδημιουργία μιας κινηματογραφικής 

ιστορίας – ταινίας.) 
 Μεταγνωστικούς  στόχους .  
 2. Κοινωνικοί Στόχοι  
  Α. Ανάπτυξη συναισθηματικών Δεξιοτήτων                            
 Κατανόηση του εαυτού  μας.                                                               
 Ενδυνάμωση του εαυτού μας  ( μίλα , μη φοβάσαι ) 
Ανάπτυξη αυτενέργειας    
 Β. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων .                                    
Ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας των νηπίων. 
Κατανόηση των άλλων , ενσυναίσθησης. 
Κατανόηση της ομάδας των συνομηλίκων. 
Ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης ηθικών προβλημάτων . 
Ανάπτυξη ικανότητας αντίστασης σε συμπεριφορές που προσβάλουν και παραβιάζουν την   

προσωπικότητα του άλλου. 
Ανάπτυξη κοινωνικών στάσεων και πανανθρώπινων αξιών ζωής. 
 γ. Εμβάθυνση  σε αξίες όπως:  
Αλληλεγγύη-αλληλοϋποστήριξη 

https://www.facebook.com/fyrgadis.michalis/videos/1021
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-Σεβασμό- αποδοχή του άλλου 
-Σεβασμό στην διαφορετικότητα , 
- Ανάπτυξη δεσμών φιλίας ,αγάπης 
-Αποδοχή της διαπολιτισμικότητας  ( Ελευθεράκης,2018) . 
                                

5.3.Εκπαιδευτική αξιοποίηση των μαθητικών  ταινιών μικρού μήκους 

Η  εκπαιδευτική ταινία μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά από τους εκπαιδευτικούς ,όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης, μέσω της προβολής της ταινίας μέσα στην τάξη (ή σε άλλο χώρο ).  
Η εκπαιδευτική αξιοποίηση της ταινίας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους  με την χρήση 

ποικίλων τεχνικών.  
Μπορεί να υπάρξει τεκμηριωμένη διδακτική επεξεργασία της ταινίας ,ανάλυση και ερμηνεία 

των κεντρικών θεμάτων και ηρώων της ταινίας  καθώς και ενεργοποίηση των μαθητών στην 

κατανόηση , ενημέρωση και ευαισθητοποίηση , σε καίρια κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την 

σύγχρονη κοινωνική ζωή και τις παραμέτρους της. 
Επίσης υπάρχουν πολλές τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός στην 

εκπαιδευτική διαδικασία   κατά την διάρκεια  προβολή  της ταινίας : 
α) Να υπάρξει διακοπή της ταινίας  μετά την παρουσίαση του κεντρικού θέματος ( π.χ. 

σχολικός εκφοβισμός) και να ακολουθήσει συζήτηση, και καθορισμός των σημαντικών παραμέτρων 
της ταινίας . 

β) Να ακολουθήσει συζήτηση και να γίνουν ατομικά ή ομαδικά προτάσεις για πιθανά σενάρια 

συνέχειας και τέλους της ταινίας. Στη συνέχεια να παρακολουθήσουν την υπόλοιπη ταινία ως το 

τέλος της και να γίνει σύγκριση και συζήτηση  του τέλους της ταινίας  σε σχέση με τις δικές τους 

ιδέες και προτάσεις τέλους του  σεναρίου. 
Γ) Να γίνει αξιολόγηση  της ταινίας  τόσο από τα παιδιά  και τους εκπαιδευτικούς που την 

δημιούργησαν όσο και από τους μαθητές – θεατές που παρακολούθησαν την ταινία. Να 

αξιολογήσουν κατά πόσο τα μηνύματα  πέρασαν στους θεατές και κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι 

της συγκεκριμένης ταινίας.  
Δ) Να γίνει χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, να γίνει καταγραφή  των απόψεων των σκέψεων 

,των ιδεών και των «ευρημάτων» τους και να συζητηθούν όλα τα παραπάνω στην ολομέλεια της 

τάξης . 
Ε) Να παίξουν παιχνίδια ρόλων , να κάνουν αντιστροφή ρόλων, να δραματοποιήσουν σκηνές 

της ταινίας με τον δικό τους τρόπο και να αλλάξουν το τέλος της ταινίας , «παίζοντας» το με 

διαφορετικούς τρόπους. 
Στ) Να ζωγραφίσουν ατομικά ή ομαδικά και να κάνουν κολάζ, με σκηνές και ήρωες από την 

ταινία.. 
Ζ) Να γράψουν ατομικά ή ομαδικά ένα κείμενο ή δοκίμιο (για μεγαλύτερα παιδιά ) ή να 

γράψουν αξιολόγηση ή κριτική της ταινίας και να την δημοσιεύσουν σε μαθητικό περιοδικό ή 

εφημερίδα. 
Η) Να δημιουργήσουν μια άλλη πρωτότυπη «παραγωγή»- δημιουργία , π.χ. animation,   ποίημα 

,διαφήμιση ή  ραδιοφωνικό μήνυμα,  επιστολή , τραγούδι ,αφίσα ή ντοκιμαντέρ  ( Σοφός ,2014) και 

να την δημοσιοποιήσουν τόσο στους δημιουργούς της ταινίας όσο και σε μαθητές σε άλλα  π.χ. όμορα 

,σχολεία ή να την κάνουν προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Θ)Τέλος μπορεί να γίνει «αναστοχασμός»  σχετικά με την διδακτική ποιότητα της ταινίας , τα 

μαθησιακά και ευρύτερα αποτελέσματά της , τις δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης των 

συμμετεχόντων  μαθητών και την ευαισθητοποίηση τους στα θέματα που επεξεργαζόταν η 

συγκεκριμένη ταινία. 
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6. Συμπεράσματα 

6.1.Οι  τέχνες στην εκπαίδευση  

H εισαγωγή των  τεχνών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στοχεύει στην ανάδειξη των 

κύριων καλλιτεχνικών, κιναισθητικών, κοινωνικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών των 

μαθητών και στην ενθάρρυνση της πηγαίας έκφρασης, έτσι ώστε οι μαθητές  να οδηγούνται 

εμπειρικά και βιωματικά  στην ανακάλυψη της γνώσης, στην αφύπνιση  κριτικής σκέψης  και στην 

διαμόρφωση μελλοντικών   ενεργών πολιτών  
Σύμφωνα με τις Μπούνια & Νικονάνου (2008)  η τέχνη έχει τη δύναμη να προσφέρει γνώσεις 

αρκεί ο εκπαιδευτικός να θέτει τις σωστές ερωτήσεις και να γνωρίζει τις κατάλληλες  μεθόδους και 

τεχνικές  που θα χρησιμοποιήσει ώστε να οδηγήσει τους μαθητές στον αναστοχασμό και στην εύρεση 

των  κατάλληλων απαντήσεων. 
  Η χρήση των τεχνών  αποτελεί  σπουδαία μέθοδος διδασκαλίας που  μπορεί να βελτιώσει και 

να αναβαθμίσει το έργο των  εκπαιδευτικών. Συμβάλλει εξαιρετικά στην εκπαιδευτική διεργασία ενώ 

η διαδικασία προς την απόκτηση γνώσης απαιτεί συμμετοχή όλων των αισθήσεων , εξασφαλίζοντας 

έτσι την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος και την άμεση εμπλοκή  των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία . 
Για την αποτελεσματικότερη χρήση των τεχνών στην εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί  χρειάζονται 

συνεχή επιμόρφωση και καθοδήγηση σχετικά με το  πως οι διαφορετικές μορφές  τέχνης μπορεί  να 

χρησιμοποιηθούν  στην διδασκαλία . Επίσης απαραίτητη είναι η  εξειδικευμένη επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά με  τους διαφορετικούς και ποικίλους  τρόπους και  μεθόδους   τους οποίους  

μπορούν να  αξιοποιήσουν ,στην  καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική. 

6.2.Η μαθητική ταινία στην εκπαίδευση και η αξιοποίηση της 

Η δημιουργία μαθητικής ταινίας αποτελεί ένα μοναδικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές   όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και   αποτελεί καινοτόμος  

σχολική δράση και διδακτική προσέγγιση  για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν . Μπορεί να   

χρησιμοποιηθεί ως μέσο διάχυσης  των τεχνών στα σχολεία και ως εκπαιδευτικό υλικό  για προβολή 

και αξιοποίηση της σε θέματα πρόληψης ανισοτήτων , ξενοφοβίας ,σχολικού εκφοβισμού καθώς και 

άλλων κοινωνικών θεμάτων  ,σε  σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και  της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . 
Η δημιουργία μαθητικής ταινίας απαιτεί χρόνο, μεράκι, μεγάλη προετοιμασία ενώ κάνει χρήση 

πολλών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων ( γλώσσας, μουσικής εικαστική έκφραση, θεατρικό 

παιχνίδι, κ.α.). Οι εκπαιδευτικοί  και οι μαθητές -δημιουργοί καθίστανται « τεχνολογικά 

εγγράμματοι» με τη χρήση και κυρίως με τη δημιουργία μιας  ταινίας μικρού μήκους.( Σπύρου & 

Σοφός. 2017) 
Η δημιουργία μαθητικής ταινίας  βασίζεται στις αρχές της ομαδο-συνεργατικής διδασκαλίας 

και της μαθητοκεντρικής – βιωματικής μάθησης. Ενισχύει και προωθεί με τον καλύτερο τρόπο  

προγράμματα αγωγής υγείας , πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής 

που υλοποιούνται στα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης . 
 Η μαθητική – εκπαιδευτική ταινία έχει πολλαπλά οφέλη για  τους μαθητές όλων των βαθμίδων 

και μπορεί να αξιοποιηθεί διαχρονικά από όλους ( εκπαιδευτικούς ,γονείς, θεατές) .Ταυτόχρονα  

μπορεί  να αξιοποιηθεί στη σύγχρονη και ασύγχρονη  εκπαίδευση (αντίστροφη τάξη ) έτσι ώστε να 

μεταδώσει  άμεσα το κεντρικό μήνυμά της, με ελκυστικό και «ψυχαγωγικό» τρόπο ,αποτελώντας ένα  

αποτελεσματικό και «ισχυρό όπλο» στα χέρια των εκπαιδευτικών ( Σπύρου & Σοφός, 2017). 
Ενθαρρύνει την αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία.. Ενισχύει την καλή 

συνεργασία ,την υποστήριξή και την εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικών –μαθητών και μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων. Ενισχύει την εθελοντική δράση των γονέων και των Συλλόγων γονέων 

και κηδεμόνων με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς  
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Η εκπαιδευτική – μαθητική ταινία μικρού μήκους αποτελεί ένα ισχυρό διδακτικό μέσο και 

εκπαιδευτικό υλικό  το οποίο μπορεί να διδάξει , να ενημερώσει , να ευαισθητοποιήσει αλλά και να 

ψυχαγωγήσει  τόσο τους συμμετέχοντες μαθητές  όσο και τους θεατές –μαθητές. Παράλληλα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από γονείς , εκπαιδευτικούς ως εργαλείο – έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση και 

ευαισθητοποίηση στα θέματα σχολικού εκφοβισμού, ξενοφοβίας και άλλων σύγχρονων κοινωνικών 

ζητημάτων που απασχολούν την πλειοψηφία της νεολαίας στις μέρες μας  . 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, σε 

φοιτητές /τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής και Δημοτικής  Εκπαίδευσης,  ως καινοτόμος 

διδακτική εφαρμογή και καλή διδακτική προσέγγιση σε  κοινωνικά θέματα π.χ.  ανισοτήτων, θέματα 

ρατσισμού κ.α. 
Τέλος μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας τόσο σε παιδιά -μαθητές όσο και σε 

εκπαιδευτικούς ή φοιτητές μελλοντικούς  εκπαιδευτικούς με στόχο να δούμε το αντίκτυπο και την 

αποτελεσματικότητα που έχει η μαθητική ταινία στην μαθησιακή διαδικασία και στην διαμόρφωση 

υγιών κοινωνικών προτύπων και αρχών για τους μελλοντικούς πολίτες  και σημερινούς  μαθητές 

όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.  
Συμπερασματικά η αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση,   κυρίως μέσω του θεάτρου, του 

κινηματογράφου και των εκπαιδευτικών – μαθητικών ταινιών, αποτελούν σημαντικές βιωματικές 

μέθοδοι διδασκαλίας που βελτιώνουν και να αναβαθμίζουν το έργο των  εκπαιδευτικών όλων των 

βαθμίδων και συμβάλλουν ενεργά στην αφομοίωση αρχών, ιδεών, κοινωνικών αντιλήψεων και 

προτύπων στάσεων και  συμπεριφοράς. Παράλληλα η αξιοποίηση των τεχνών γενικότερα   

συμβάλλει  εξαιρετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία  ,εξασφαλίζοντας το  ενδιαφέρον, την 

προσήλωση  και την ενεργή και   άμεση εμπλοκή των μαθητών, στην εκπαίδευση, αγωγή, 

κοινωνικοποίηση τους και στην διαμόρφωση  συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών του 

μέλλοντος . 

7.Επίλογος  

 Η απήχηση που είχε η ταινία στο ευρύ κοινό , στους γονείς και φίλους του Νηπιαγωγείου  και 

τα γεμάτα συγκίνηση και αγάπη σχόλια των ίδιων των νηπίων ,των γονέων τους αλλά και όλων όσων 

είδαν την ταινία , μας δίνει θάρρος και αποφασιστικότητα  να συνεχίσουμε . 
. Αυτή τη σχολική  χρονιά 2019-20, δημιουργήσαμε τη δεύτερη μαθητική ταινία στο 

Νηπιαγωγείο μας, με τίτλο «Μια αγάπη τόσο ταιριαστή»,  με θέμα την αποδοχή  της 

διαφορετικότητας και τον σεβασμό στις ιδιαιτερότητες  όλων μας.  Η ταινία αυτή πήρε το 2ο Βραβείο 

Μυθοπλασίας στο 10ο  Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό  Ταινιών Μικρού Μήκους « Cinema 

…διάβασες ;» 
Διεύθυνση ταινίας URL: https://www.youtube.com/watch?v=dS_oBKKhFZM&t==356s 
 Τα νήπια μας είναι ενθουσιασμένα και για άλλη μια φορά μας εκπλήσσουν ευχάριστα, με την 

όρεξη, το κέφι, την αγάπη τους γι αυτό που κάνουμε όλοι μαζί, αλλά και με την στάση τους και την 

συμπεριφορά τους απέναντι στα μηνύματα που δίνει η συγκεκριμένη ιστορία. 
 
 Γιατί , για ακόμα μια φορά : όλοι μαζί μπορούμε ! 
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Νοσηλεύτρια - Παιδαγωγός 

 
Τζίρου Ηλιάννα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η χρήση της νέας μεθοδολογίας STEAM στο 

επίπεδο της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Με τη μεθοδολογία STEAM η προσέγγιση του γνωστικού 

αντικειμένου γίνεται με τη χρήση των εξής πυλώνων: Φυσικές Επιστήμες (S), Τεχνολογία (T), 
Επιστήμες των Μηχανικών (Ε), Τέχνες (Α) και τα Μαθηματικά (Μ). 

 Σκοπός της έρευνας ήταν να υπογραμμιστεί η θετική επίδραση της μεθοδολογίας στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και η διεύρυνση της εφαρμογής στην προσχολική 

εκπαίδευση. Για αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα όπου υιοθετήθηκε η προσέγγιση 

STEAM. Στη συνέχεια αποτιμήθηκε για την αποτελεσματικότητά του ενώ διερευνήθηκαν οι 

αντιλήψεις των νηπιαγωγών μέσα από σχετικό ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των δεδομένων 

σημείωσε τη θετική στάση των εκπαιδευτικών ενώ ο απολογισμός του προγράμματος υπήρξε εξίσου 

ικανοποιητικός. Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν μια ακόμη αναγνώριση των θετικών 

αποτελεσμάτων της προσέγγισης STEAM για εκπαιδευτικούς και μαθητές και τονίζουν την ανάγκη 

οργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων. 
 
Λέξεις κλειδιά: STEAM, Προσχολική Εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Σε ένα συνεχώς αυξανόμενο τεχνολογικό κόσμο αναδύεται η αναγκαιότητα για την εκπαίδευση 

σε θέματα STEAM. Ο προσανατολισμός γίνεται πιο επιτακτικός από την αναγκαιότητα εξασφάλισης 

ανθρώπινου δυναμικού στο άμεσο μέλλον για  εξειδίκευση σε αυτές. Ακόμη, η προώθηση της 

καινοτομίας είναι απαραίτητη για την παραγωγή σύγχρονων τεχνολογικών εννοιών, οι οποίες 

αποτελούν τη βάση για ενδεχόμενη ευημερία αλλά και αειφορία (Sochackaetal., 2016). Η εκπαίδευση 

με βάση τη STEΑM προσέγγιση στοχεύει στην προετοιμασία των παιδιών για την επίλυση 

παγκόσμιων ζητημάτων μέσω της διερεύνησης, της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, της 

συνεργασίας, της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας (Quigley & Herro, 2016). 
Έρευνες (Bagiatti & Evangelou, 2015; Kermani & Aldemir, 2015; Lyons & Tredwell, 2015; Moomav 
& Davis, 2010) που ασχολήθηκαν με παιδιά προσχολικής ηλικίας που μετείχαν σε δράσεις STEM/ 
STEAM κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ηλικία των παιδιών δεν είναι περιοριστικός παράγοντας 

και αντίθετα τα ωφελεί στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων, όπως και στα 

μεγαλύτερα παιδιά. 
Πρόδρομος της STEAM μεθοδολογίας υπήρξε η STEM. Ένας ορισμός της είναι ο παρακάτω: 

«STEM είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου οι μαθητές εξερευνούν,  ανακαλύπτουν, οικοδομούν 

τη γνώση με τη χρήση πραγματικών προβλημάτων και καταστάσεων οι οποίες σχετίζονται με τα 

βιώματά τους»  (PCAST, President's Council of Advisors on Science and Technology 2010). Η 

προσέγγιση STEAM περιλαμβάνει τις φυσικές  επιστήμες, την  τεχνολογία, τις επιστήμες των 

μηχανικών, τις τέχνες  και τα μαθηματικά. Σχεδιάστηκε για να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν 

η καινοτομία, η κριτική σκέψη, η χρήση μηχανικών ή τεχνολογιών στην επιστημονική βάση των 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

768 

παιδιών. Τα προγράμματα STEAM προσθέτουν την τέχνη στο πρόγραμμα σπουδών STEM 

αξιοποιώντας τις αρχές σχεδιασμού και ενθαρρύνοντας τις δημιουργικές λύσεις. Εστιάζουν στην 

επίλυση αυθεντικών προβληματικών καταστάσεων μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση μέσα από 

έννοιες, μεθοδολογίες, εργαλεία διαφόρων επιστημονικών τομέων (κατασκευή, δημιουργία κώδικα, 

συνεργασία). Διδάσκουν την καινοτομία και επιτρέπουν στους μαθητές να εξερευνήσουν καλύτερα 

και σε βάθος όλα τα μαθήματα, εξασκώντας τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω αυτών. Οι 

βασικές έννοιες στις οποίες στηρίζεται η προσέγγιση συνοψίζονται στα εξής σημεία: υποστηρίζει τις 

αρχές της κοινωνικοεποικοδομιστικής μάθησης, ενισχύει την αυτονομία στη μαθησιακή διαδικασία, 

αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία. 
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα και την δυνατότητα 

υλοποίησης και εφαρμογής προγραμμάτων σχεδιασμένων με τη μεθοδολογία STEAM σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Επίσης, να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής 

εκπαίδευσης σχετικά με τη μεθοδολογία STEAM (αρνητική, θετική, ουδέτερη στάση), τη γνώση της 

μεθοδολογίας (πόσο ποσοστό των εκπαιδευτικών γνωρίζει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία) και την 

ύπαρξη σχετικής επιμόρφωσης τους (τι ποσοστό έχει επιμορφωθεί και πόσοι από τους 

επιμορφωθέντες εφαρμόζουν τη μεθοδολογία). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Μια έρευνα για να είναι αποτελεσματική οφείλει να είναι έγκυρη. Για να εξασφαλιστεί η 

εγκυρότητα  πρέπει στην αρχή να σχεδιαστεί ένα χρονοδιάγραμμα, να επιλεγεί η κατάλληλη 

μεθοδολογία για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και να επιλεγούν τα κατάλληλα 
ερευνητικά εργαλεία (Coehn, Manion & Morrison, 2000). Για τη συλλογή και ανάλυση των 

στοιχείων χρησιμοποιήσαμε τόσο την ποσοτική μέθοδο όσο και την ποιοτική. Στο πλαίσιο της 

ποσοτικής έρευνας, η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης μέσω online πλατφόρμας. Στο 

πλαίσιο της ποιοτικής μεθόδου, σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αποτιμήθηκε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα STEAM με θεματική τον καιρό και τα καιρικά φαινόμενα σε νηπιαγωγείο. Η αποτίμηση 

έλαβε υπόψη τις δεξιότητες που καλλιέργησαν τα παιδιά, την άποψη των παιδιών για την προσέγγιση 

και των γονέων, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και καταγραφές που έγιναν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος.   
 
Ποσοτική έρευνα 
Στην ποσοτική έρευνα επιλέχθηκε η τεχνική/ μέθοδος του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που 

κοινοποιήθηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης. Τα 

ερωτήματα που τέθηκαν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας  υπόψιν 

τους ερευνητικούς στόχους και τα ερωτήματα προς διερεύνηση. Σε πρώτο πιλοτικό στάδιο δόθηκαν 

τα ερωτηματολόγια ώστε να εξεταστεί η καταλληλότητα και σαφήνεια των ερωτήσεων για την 

συγκέντρωση των δεδομένων και των απαιτούμενων απαντήσεων για την κάλυψη των ερευνητικών 
στόχων. Συνολικά η φόρμα απαντήθηκε από  120 συμμετέχοντες σε διάρκεια ενός μήνα κατά τον 

Φεβρουάριο 2019, πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχουσες είναι 74 νηπιαγωγοί και 46 παιδαγωγοί 

προσχολικής εκπαίδευσης. 
 
Ποιοτική έρευνα 
Αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και αποτίμηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

στηριγμένο στις αρχές της προσέγγισης STEAM με θέμα τον καιρό και τα καιρικά φαινόμενα. Το 

αρχικό πλάνο δραστηριοτήτων έγινε από τις ερευνήτριες και εμπλουτίστηκε ή τροποποιήθηκε με 

βάση τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες της ομάδας. Στο κομμάτι της αποτίμησης ερευνήθηκε η 

χρήση συγκεκριμένης μεθοδολογίας από μέρους των παιδιών (πχ. παρατήρηση, εξήγηση, ερμηνεία, 
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πρόβλεψη, μέτρηση κ.ά.), ο εμπλουτισμός και η χρήση επιστημονικών όρων, η κατανόηση 

επιστημονικών εννοιών. Υπήρξε διάλογος με τα παιδιά στο τέλος του προγράμματος επισημαίνοντας 

τις αγαπημένες δράσεις και τομείς. Παράλληλα δόθηκε στους γονείς ένα μικρό βιβλίο με ενδεικτικές 

δραστηριότητες και τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα απλό ερωτηματολόγιο για τη γνώση της 

STEAM, τη γνώμη τους για αυτήν και που παρατήρησαν ότι εστιάζεται το ενδιαφέρον των παιδιών 

τους. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών και οι 

δράσεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ωραρίου του ολοήμερου με τη συμμετοχή 11 μαθητών. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας μετά την επεξεργασία των απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου συνοψίζονται στα εξής. Το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν 

γυναίκες, που ηλικιακά κυμαίνονταν ανάμεσα στα 25-34 έτη, με χρόνο υπηρεσίας από 0-20 έτη. Οι 

περισσότερες ήταν Νηπιαγωγοί και μέλη της παιδαγωγικής ομάδας.  
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την προσέγγιση είναι θετικές (64,2%) και θεωρούν ότι 

αποτελεί μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση διαθεματικού τύπου (53,3%). Ωστόσο η 

πλειονότητα δεν γνωρίζει τη μέθοδο STEAM (64,2%). Αυτές που τη γνωρίζουν είτε επιμορφώθηκαν 

είτε ενημερώθηκαν από Σχολικούς Συμβούλους, τη Διεύθυνση είτε προσωπικά αναζήτησαν 

πληροφορίες. Όσον αφορά την εφαρμογή της STEAM οι περισσότερες δήλωσαν ότι σπάνια την 

υλοποιούν (73,3%) ενώ ανέφεραν ότι αρκετά συχνά (57,5%) εφαρμόζουν δραστηριότητες που έχουν 

σχέση με κάποιο ή κάποιους από τους άξονες STEAM. Στην ανοιχτού τύπου ερώτηση για το πώς 

προσεγγίζουν τη διδασκαλία του καιρού και των καιρικών φαινομένων, οι απαντήσεις που δόθηκαν 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αν και δεν το γνωρίζουν ακολουθούν αρχές της προσέγγισης STEAM.  
Σχεδόν όλες (95%) επιθυμούν να επιμορφωθούν στον τομέα και προτείνουν για την 

επιμόρφωση να υλοποιείται μέσα στο χώρο εργασίας ή κοντά στο τόπο διαμονής τους. Να είναι 

συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής με ενεργό συμμετοχή, τύπου εργαστηρίων, που θα 

παρουσιάζεται από κατάλληλα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Στην ερώτηση για την 

υποχρεωτικότητα της προσέγγισης στην προσχολική εκπαίδευση, οι περισσότερες συναδέλφισσες 

(60,8%) επέλεξαν  τον προαιρετικό χαρακτήρα της προσέγγισης και αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί 

λόγω του μεγάλου ποσοστού που δεν γνωρίζει την προσέγγιση και θεωρούν ότι δεν θα μπορούν να 

την εφαρμόσουν. Έρευνες άλλωστε έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση 

όταν πρόκειται να ασχοληθούν με θέματα στα οποία θεωρούν τον εαυτό τους ανεπαρκή. Τέλος, 
πιστεύουν ότι η συγγραφή σχετικού σχολικού εγχειριδίου θα αποτελέσει επιπλέον βοηθητικό 

εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στην γνωριμία και εφαρμογή της προσέγγισης (89,2%). 
Συνοψίζοντας, κατανοούμε ότι η προσέγγιση STEAM δεν είναι τόσο γνωστή στους 

εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης, όμως επιθυμούν να επιμορφωθούν σε αυτήν. Ο τρόπος 

προσέγγισης των θεμάτων στο νηπιαγωγείο είναι κοντά στην προσέγγιση STEAM και αυτό 

σημειώνεται και στις αρχές του αναλυτικού προγράμματος για το νηπιαγωγείο όπου τονίζεται ο 

διαθεματικός χαρακτήρας της γνώσης. 
Όσον αφορά την ποιοτική έρευνα, ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε σε πρώτο βαθμό από 

τις ερευνήτριες με διερεύνηση του θέματος σε σχετικά βιβλία με πειράματα φυσικής, με δράσεις 

μαθηματικών προβλημάτων, σε ιστοσελίδες με αντίστοιχο υλικό και προτεινόμενες ιδέες. Η έρευνα 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αρκετές από τις δράσεις που αναφέρονται ήδη πραγματοποιούνται στο 

νηπιαγωγείο για την κατανόηση των καιρικών φαινομένων αλλά επιβεβαιώθηκε και από σχετική 

ερώτηση του ερωτηματολογίου. Η διαπίστωση έρχεται να καταδείξει τις δυνατότητες και  την 

ευελιξία της προσχολικής εκπαίδευσης στην παρεχόμενη εκπαίδευση αλλά και την μαθητοκεντρική 

προσέγγιση που εφαρμόζουν οι νηπιαγωγοί που προσεγγίζουν την STEAM χωρίς να το γνωρίζουν.  
Σε δεύτερο βαθμό επιθυμούσαμε να αναλάβουν δράση τα ίδια τα παιδιά και να μας 

παρασύρουν σε αυτή τη μαθησιακή διαδρομή όσο διαρκούσε το ενδιαφέρον τους και η περιέργειά 

τους, γεγονός που οδήγησε σε υλοποίηση δράσεων που προέκυψαν μέσα από τα παιδιά και 

εγκατάλειψη ιδεών που δεν ήταν ελκυστικές.  Να υπενθυμίσουμε ότι το θεωρητικό υπόβαθρο της 
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προσέγγισης είναι ο κοινωνικός εποικοδομισμός, που δίνει έμφαση στην αυτενέργεια των μαθητών 

και στην επίδραση του περιβάλλοντος (συνομήλικοι, ενήλικοι). Τα παιδιά άλλωστε αρκετό καιρό 

πριν διδαχθούν τα φυσικά φαινόμενα στο σχολείο, έχουν διαμορφώσει  ιδέες και απόψεις για τις 

έννοιες π.χ. για τον κύκλο του νερού, για το φως, για την κίνηση τη γης κ.λπ. (Κόκοτας, 2004). 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι αρχικές ιδέες των παιδιών, γνωστή και ως  επιστήμη των 

μαθητών, είναι νοητικές κατασκευές τις οποίες χρησιμοποιούν  για να ερμηνεύουν τα φυσικά 

φαινόμενα. Ωστόσο οι  παιδικές ιδέες διαφέρουν από τις επιστημονικές ερμηνείες των φαινομένων 

αλλά παραμένουν χρήσιμες και λογικές καθώς αποτελούν το σκελετό της ερμηνείας των παιδιών που 

στη συνέχεια επηρεάζεται από την οργανωμένη διδασκαλία (Κόκοτας, 2004). Η ανάπτυξη ενός 

αρχικού επιπέδου δεξιοτήτων επιστημονικής μεθοδολογίας είναι ο στόχος των δράσεων φυσικών 

επιστημών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι δεξιότητες, δέκα τέσσερεις στο σύνολο, είναι οι εξής 

παρακάτω: Παρατήρηση, Ταξινόμηση, Μέτρηση, Επικοινωνία, Υποβολή ερωτημάτων, Διατύπωση 

λειτουργικού ορισμού, Ερμηνεία παρατήρησης, Πρόβλεψη, Διατύπωση υπόθεσης, Πειραματισμός, 

Ερμηνεία δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων, Αναγνώριση παραγόντων και έλεγχος 

μεταβλητών, Μοντελοποίηση, Διερεύνηση (Νικολάου & Κυριακίδου, 2002).  Λαμβάνοντας υπόψιν 

τις παραπάνω δεξιότητες αλλά και επιμέρους στόχους του ερευνητικού σχεδιασμού έγινε η 

αποτίμηση του προγράμματος.  
Οι θεματικές που επιλέγονται για το σχεδιασμό ενός προγράμματος, προέρχονται από 

πραγματικές καταστάσεις στις οποίες συνδυάζονται οι διαφορετικές επιστήμες, τα Μαθηματικά, η 

Μηχανική, η Φυσική Επιστήμη, η Τεχνολογία και η Τέχνη είτε όλες μαζί είτε ξεχωριστά. Οι μαθητές 

ξεκινούν από κάτι οικείο το οποίο στη συνέχεια (ανά)δημιουργούν και μεταμορφώνουν δίνοντας τις 

δικές τους λύσεις σε όποιες δυσκολίες προκύπτουν. Οι δραστηριότητες είναι είτε ομαδικές, με τη 

κατασκευή μοντέλων σε μεγάλη κλίμακα, είτε ατομικές ώστε να μπορούν να τις πάρουν μαζί τους 

ως επιβράβευση των προσπαθειών τους. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι απλά καθημερινά 

αντικείμενα που διευκολύνουν τους μαθητές στη χρήση τους. Ανακαλύπτουν τη χαρά της 

δημιουργίας από επιστημονικά καθοδηγούμενες διερευνητικές δραστηριότητες με χρήση των 

Μαθηματικών, των Αρχών της Τεχνολογίας και της Μηχανικής και το κλειδί είναι η ενεργός 

συμμετοχή του μαθητή (Σερέπα, 2016). Παρακάτω αναπτύσσουμε μία δραστηριότητα προκειμένου 

να κατανοηθεί καλύτερα η προσέγγιση.  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7: Σταγόνες 
Προκειμένου να ασχοληθούμε και με τα μαθηματικά ζητήσαμε από τα παιδιά να βάλουν τον 

κατάλληλο αριθμό σταγόνων σύμφωνα με την κάρτα του αριθμού που τους δείχνουμε. Εκτός από 

την αναγνώριση των αριθμών και την απαρίθμηση, προχωρήσαμε και στην μέτρηση με μη συμβατό 

μέτρο. Πάλι με τις σταγόνες που προηγουμένως είχαμε δώσει παρακινήσαμε τα παιδιά να 

μετρήσουμε διάφορες επιφάνειες στην τάξη ή αντικείμενα αφού πρώτα έχουν κάνει πρόβλεψη. Η 

δραστηριότητα τα ενθουσίασε καθώς προσπαθούσαν να είναι κοντά στην πραγματική μέτρηση. Στο 

τέλος πρόβλεψαν τον αριθμό των σταγόνων που μετράει το ύψος τους και συμπλήρωσαν αντίστοιχο 

φύλλο εργασίας. 
 
Έννοιες:     Πρόβλεψη, Μέτρηση 
Δεξιότητες:  -Παρατήρηση 

-  Μέτρηση 
-  Πρόβλεψη 
-  Επικοινωνία 
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Απόσπασμα διαλόγου ερευνήτριας – παιδιών: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συζήτηση: Στην αρχή ήταν κάτι που δυσκόλεψε τα παιδιά. Συμμετέχοντας όμως πρακτικά στη 

διαδικασία της μέτρησης το προσέγγισαν καλύτερα. Στο κομμάτι της πρόβλεψης αρχικά δεν 

μπορούσαν να υπολογίσουν σωστά τον αριθμό γιατί δεν είχαν αντιληφθεί το μέγεθος της μονάδας. 

Προς το τέλος της μέτρησης όλοι ήταν πιο κοντά στις πραγματικές μετρήσεις ενώ στη μέτρηση του 

ύψους οι προβλέψεις τους ήταν πιο επιτυχείς, οπότε είμαστε ικανοποιημένες από την προσπάθεια 

τους ως πρώτη επαφή με αυτήν την έννοια.  

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι στο ερωτηματολόγιο, οι μισοί σχεδόν 

εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης δεν γνωρίζουν την προσέγγιση STEAM. Όσοι την 

γνωρίζουν την εφαρμόζουν σε μικρό ποσοστό και όχι σε όλους τους τομείς. Η ενημέρωση για τη 

STEAM έγινε είτε μέσα από ενημέρωση της τέως Σχολικής Συμβούλου είτε μέσω κάποιου 

σεμιναρίου ενώ αρκετά μεγάλο ποσοστό αναφέρθηκε και στην προσωπική έρευνα και επιμόρφωση 

μέσα από το διαδίκτυο. Θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει υποχρεωτική η υλοποίηση τέτοιων 

προγραμμάτων, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την απάντηση των γονέων που θεωρούν ότι πρέπει 

να εφαρμοστεί η προσέγγιση, αλλά θα επιθυμούσαν την επιμόρφωση σε αυτόν τον τομέα με 

επιμορφωτικά προγράμματα κατάλληλα οργανωμένα τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε 

πρακτικό μέρος με εργαστήρια και την χορήγηση υποστηρικτικού υλικού. Τα σεμινάρια προτείνουν 

Ερευνήτρια: Αν θέλω να μετρήσω κάτι ή ο μπαμπάς στο σπίτι τι κάνει; 
Παιδί: Θα πάρουμε το χάρακα.  
Ερευνήτρια: Γιατί το χάρακα; 
Παιδί: Έχει πάνω αριθμούς. 
Ερευνήτρια: Εκτός από το χάρακα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο; Υπάρχει 

κάποιο άλλο εργαλείο; 
Παιδί: Στο ΙΚΕΑ που είχαμε πάει με τους γονείς μου είχα πάρει μία κορδέλα με αριθ-
μούς για να μετράω.   
Ερευνήτρια: Μέτρο δηλαδή. 
Παιδί: Ναι. 
Ερευνήτρια: Όταν λοιπόν θέλουμε να μετρήσουμε παίρνουμε το χάρακα ή το μέτρο. Αν 

όμως δεν έχουμε τι να κάνουμε;  
Παιδί: Η κυρία Μαρία μια φορά μετρούσε με τα χέρια της. 
Ερευνήτρια: Με τις παλάμες; 
Παιδί: Όχι είχε τα χέρια της ανοιχτά και μέτραγε.  
Ερευνήτρια: Μάλιστα. Μπορούμε να μετρήσουμε και με τα πόδια μας; 
Παιδί: Μπορούμε.  
Ερευνήτρια: Αν μετρήσουμε με τα πόδια ενός παιδιού και ενός μεγάλου θα μας δώσει 

τον ίδιο αριθμό; 
Παιδί: Ναι. 
Παιδί: Όχι. 
Ερευνήτρια: Ναι ή όχι;  
Παιδί: Μα αλλιώς είναι τα πόδια του παιδιού και αλλιώς του μεγάλου. 
Ερευνήτρια: Πώς αλλιώς; 
Παιδί: Είναι μεγαλύτερα. 
Ερευνήτρια: Αυτό που θα διαλέξω να πάρω για να μετρήσω ονομάζεται μονάδα 

μέτρησης. 
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να υλοποιούνται στο χώρο εργασίας ή κοντά στην κατοικία τους αλλά επίσης προτάσσουν και την 

εναλλακτική των online σεμιναρίων. Οι δράσεις, που εφαρμόζουν σε μεγάλο ποσοστό  για το θέμα 

των καιρικών φαινομένων, προσεγγίζουν τη λογική της STEAM χωρίς να το γνωρίζουν. Τέλος, σε 

ερώτηση για την ύπαρξη σχετικού εγχειριδίου θεωρούν ότι θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία ενός 

τέτοιου εκπαιδευτικού υλικού.  
Όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος η όλη προσέγγιση προκάλεσε 

ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των παιδιών που επέλεγαν την ενασχόληση με κάποιες δράσεις ακόμη και 

στο ελεύθερο παιχνίδι ή και στο σπίτι τους με τη βοήθεια των γονέων. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν 

ενίσχυσαν τα παιδιά στην καλλιέργεια διαφόρων δεξιοτήτων, όπως παρατηρητικότητα, συνεργασία, 

αντίληψη, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα. Παρατηρήθηκε εμπλουτισμός 

του λεξιλογίου τους με επιστημονική ορολογία που χρησιμοποιούσαν και μετά το πέρας του 

προγράμματος. Ο απολογισμός από τα παιδιά έδειξε ότι είχαν όλα θετική άποψη για το πρόγραμμα 

και χάρηκαν που συμμετείχαν σε αυτό. Διασκέδασαν αρκετά και έμαθαν παράλληλα πολλά 

πράγματα ενώ θα επιθυμούσαν και στο μέλλον να γίνονται στην τάξη τους αντίστοιχες δράσεις. Από 

τη μεριά των γονέων τα σχόλια υπήρξαν εξίσου θετικά. Αν και οι περισσότεροι γονείς δεν γνώριζαν 

την προσέγγιση και ήταν επιφυλακτικοί αρχικά σε σχέση με το πρόγραμμα, όταν ολοκληρώθηκε και 

έλαβαν το βιβλίο με ενδεικτικά φύλλα εργασίας παραδέχτηκαν ότι τα παιδιά ήταν χαρούμενα κι 

ενθουσιασμένα με αυτό που γινόταν στο νηπιαγωγείο ενώ ορισμένοι ζητούσαν πληροφορίες για 

εξωσχολικές δράσεις καθώς έβλεπαν τα παιδιά να δείχνουν ενδιαφέρον σε κάποιον από τους πέντε 

τομείς της STEAM (περισσότερο στα πειράματα και στην ρομποτική). 
Τα βιώματα των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους είναι πολύ σημαντικά για τον 

εγκέφαλο και την ανάπτυξή τους (Kermani & Aldemir, 2015). Η ενασχόληση των παιδιών με τις 

φυσικές επιστήμες σε μικρή ηλικία, σε συνδυασμό με άλλους τομείς, τα  βοηθά να 

ευαισθητοποιηθούν και να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους προς την επιστήμη (Mantzicopoulos et al., 

2009) αλλά επηρεάζουν και την απόδοση στο σχολείο και την εκπαίδευσή τους. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι η στάση και η μάθηση απέναντι στις επιστήμες διαμορφώνεται στα πρώτα χρόνια της 

εκπαίδευσης και στη συνέχεια είναι δύσκολο να αλλάξει (Archer et al., 2010). Η προσέγγιση STEAM 
περιλαμβάνει τον τρόπο κατανόησης, τις δεξιότητες και ικανότητες για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων σε ατομικό, ομαδικό, κοινωνικό και ευρύτερα παγκόσμιο επίπεδο (Bybee, 2010). 
 Οι εκπαιδευτικοί στην προσχολική εκπαίδευση ή στην πρώιμη εκπαίδευση πιθανόν ήδη να 

εφαρμόζουν μέρη της προσέγγισης STEΑM, χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Στο εξωτερικό έχουν 
δημιουργηθεί Αναλυτικά Προγράμματα όπως στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στη Ν. Ζηλανδία. Από 

το 2000 και πιο ενεργά από το 2007 κι έπειτα υπάρχουν πολλές μελέτες ερευνητών τόσο για την 

προσέγγιση STEM όσο και για την προσέγγιση STEAM. Η πλειοψηφία των ερευνών αφορά άρθρα 

και δράσεις που διοργανώθηκαν στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα σχετικά άρθρα κι έρευνες είναι 

περιορισμένες, αποτελούν συνήθως  μέρος πτυχιακής εργασίας, ενώ συστηματική έρευνα στον τομέα 

των Επιστημών των Μηχανικών και στην εφαρμογή τους στο νηπιαγωγείο έχει υλοποιηθεί από τις 

Μπαγιάτη και Ευαγγέλου (2015).  
Η STEAM είναι ένας τομέας στον οποίο αρκετές χώρες του εξωτερικού έχουν επενδύσει, 

παρέχοντας επιχορήγηση και κονδύλια, σχεδιάζοντας αναλυτικά προγράμματα και επιμορφώνοντας 

κατάλληλα το εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι προτάσεις μας είναι καταρχήν να δώσει η Πολιτεία την 

κατάλληλη μέριμνα για την εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση και σχεδιάζοντας ένα 

πλαίσιο για την ένταξή της σε προαιρετικό ή υποχρεωτικό επίπεδο, επιμορφώνοντας τους 

εκπαιδευτικούς, παρέχοντας το κατάλληλο υλικό STEAM για τις δράσεις ή για εργαστήρια ή 

δίνοντας κίνητρα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τα διαθέτουν.  
Στο κομμάτι της έρευνας θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες  στον τομέα, 

ειδικά στην προσχολική αγωγή αλλά και σε μικρότερες ηλικίες, σε παιδιά στον παιδικό σταθμό. 

Επίσης, να μελετηθεί πιο εντατικά η επίδραση του Α, της Τέχνης, στην ανάπτυξη και καλλιέργεια 

της δημιουργικότητας των παιδιών.   
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ΣΤ). ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ :         ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ         
                         ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ         
                 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΤΕΕ/ΙΕΚ    
                 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ    
                 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ       
                 ΑΛΛΟ      
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Γνωρίζετε τι είναι η προσέγγιση STEAM; 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ        ΚΑΛΑ     ΛΙΓΟ           ΚΑΘΟΛΟΥ   
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Τι γνώμη έχετε για την προσέγγιση STEAM; 
Θετική            Αρνητική         Ουδέτερη         Άλλο    
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Θεωρείται ότι η προσέγγιση  STEAM είναι : 
Κάτι καινούριο και καινοτόμο.   
Μια διαφορετική προσέγγιση διδασκαλίας ολιστικού τύπου.   
Άλλο :______________________________________________  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Πώς γνωρίσατε την προσέγγιση  STEAM; 
Μέσω επιμόρφωσης (σεμινάρια, ημερίδες)   
Μέσω ενημέρωσης (συνάδελφος, σχολικός σύμβουλος)   
Δεν τη γνωρίζω καθόλου  
Μέσω internet   
Άλλο:_______________________________________ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
Εφαρμόζετε την προσέγγιση  STEAM στη διδασκαλία σας; 
Πολύ συχνά      Αρκετά Συχνά      Πολύ σπάνια     Σπάνια   
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
Πόσο συχνά υλοποιείτε στις πρακτικές σας δραστηριότητες που έχουν σχέση με 

τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τα Μαθηματικά ή τη Μηχανική;  
Πολύ Συχνά     Αρκετά Συχνά     Πολύ σπάνια      Σπάνια   
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7 
Συνήθως πώς διδάσκετε τον καιρό και τα καιρικά φαινόμενα; Αναφέρετε 

παραδείγματα. 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 
Θα επιθυμούσατε να επιμορφωθείτε στην προσέγγιση  STEAM; 
ΝΑΙ              ΟΧΙ   
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9  
Αναφέρετε τρόπους επιμόρφωσης. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

Θεωρείτε ότι η εισαγωγή της προσέγγισης  STEAM στην προσχολική αγωγή πρέπει να 

είναι 
Υποχρεωτική                        Προαιρετική   
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

Κρίνετε απαραίτητη τη συγγραφή σχολικού εγχειριδίου με  δραστηριότητες STEAM στην 

προσχολική αγωγή;  
ΝΑΙ          ΟΧΙ    
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Περίληψη  

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανίχνευση και καταγραφή των γνώσεων και των απόψεων 

των εργαζομένων σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τις επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας 

στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η έρευνα ήταν επιτόπια και ως μελέτη περίπτωσης 

επιλέχτηκε το νησί της Ρόδου. Πραγματοποιήθηκε το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαΐου 2019 με 

ερωτηματολόγιο σε 100 άτομα, τα οποία εργάζονταν σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας  στο νησί της 

Ρόδου. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν, γίνεται αντιληπτό ότι οι εργαζόμενοι σε εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας φαίνεται να μη γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιβλαβείς για την υγεία τους 

επιπτώσεις από την έκθεσή τους στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και να αγνοούν τις επιπτώσεις 

που έχει η εγκατάσταση και η συντήρηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο περιβάλλον. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι εξυπηρέτησαν 

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

την αναγκαιότητά της. 
 
Λέξεις κλειδιά: κινητή τηλεφωνία, ανθρώπινη υγεία, περιβάλλον 

1. Εισαγωγή 

Η  αλματώδης αύξηση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων επέφερε ταυτόχρονα ανάπτυξη και 

της εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Τα τελευταία χρόνια οι συνέπειες της εκπομπής της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις κεραίες προκαλεί ανησυχία στους πολίτες και στις 

κυβερνήσεις και οδήγησε στη διεξαγωγή πολλών ερευνών από τους αρμόδιους επιστήμονες.     
Προκειμένου ο άνθρωπος να προφυλαχθεί από τις αρνητικές συνέπειες στον περιβάλλοντα 

χώρο και κατά συνέπεια και στην υγεία του, θα πρέπει να θέσει ως στόχο την πρόληψη και προστασία 

της φύσης επιτυγχάνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την αειφορία ώστε να κατορθώσει να παραδώσει στις 

μελλοντικές γενεές ένα υγιεινό περιβάλλον που θα διατηρηθεί για πάντα.  
Η αειφορία είναι ένα από τα σύγχρονα ζητήματα που προσπαθεί να γεφυρώσει την κοινωνική 

επιστήμη με την πολιτική και την περιβαλλοντική επιστήμη με την τεχνολογία του μέλλοντος. Όταν 

ακούμε τη λέξη "αειφορία" αναφερόμαστε στις ανανεώσιμες πηγές καυσίμων, στη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προστατεύοντας παράλληλα τα περιβάλλοντα και διατηρώντας 

τα ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη μας σε ισορροπία. Η αειφόρος ανάπτυξη δεν περιορίζεται 
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σε περιβαλλοντικά θέματα.  Αφορά την ενσωμάτωση του συνόλου των στρατηγικών για ανάπτυξη 

με ενδιαφέρον για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς, στην ανθρώπινη 

ευημερία.  Εξετάζει τις επιδράσεις των σύγχρονων τάσεων στην παραγωγή, κατανάλωση και 

συμπεριφορά. Έτσι περιλαμβάνει και εξετάζει τις συνθήκες διαβίωσης σε σχέση με την ισότητα, την 

υγεία και την κοινωνική ευημερία. Εν ολίγοις, η αειφορία φροντίζει να προστατεύσει το φυσικό μας 

περιβάλλον, την ανθρώπινη και οικολογική υγεία, οδηγώντας την καινοτομία χωρίς να θέτει σε 

κίνδυνο τον τρόπο ζωής μας (Wilmoth, 2015).  
Ένας σημαντικός αριθμός επιστημονικών δεδομένων συγκλίνει ότι οι κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν επιβλαβή αποτελέσματα στην υγεία.  
Κατά τον Δρ. Hyland, βιοφυσικό, του Πανεπιστημίου Warwick, 2 φορές υποψήφιου για 

βραβείο Νόμπελ Ιατρικής, στην ερώτηση αν υπάρχει αποδεδειγμένα πιθανός κίνδυνος για την 

ανθρώπινη υγεία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η απάντηση είναι αδιαμφισβήτητα ναι 

(Hyland, 1999). 
Από τον Μάιο του 2011, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει εντάξει τις ασύρματες 

ακτινοβολίες στα «πιθανά καρκινογόνα» (Yakymenko & Sidorik, 2010). 
Αλλά και η επιστημονική ομάδα BioInitiative Working Group που έλαβε υπόψη πάνω από 

2000 έρευνες στο θέμα των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία παλμικής διαμόρφωσης μπορεί να έχουν επιπτώσεις υγείας, με 

μακροχρόνια έκθεση σε πολύ χαμηλά επίπεδα (Bioinitiative Working Group, 2012). 
Επιπλέον, τουλάχιστον 5 επιδημιολογικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ, στη 

Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ολλανδία και στη Βραζιλία έχουν συνδέσει την παρουσία κεραιών 

κινητής τηλεφωνίας με την σημαντική επιδείνωση της υγείας του γειτονικού πληθυσμού (Matthes, 
2003). 

Επιπρόσθετα, οι  Levit και Lai (2010) σημειώνουν ότι τα άγρια είδη εγκαταλείπουν τις περιοχές 

όπου τοποθετούνται κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ότι η ασύρματη ακτινοβολία είναι, μεταξύ των 

άλλων, δεδομένα κατασταλτικό του ανοσοποιητικού συστήματος. Αποτελεί μια μορφή ενεργειακής 

μόλυνσης του αέρα και ότι οι άνθρωποι δεν είναι το μόνο είδος που επηρεάζεται (Levitt & Lai, 2010).   
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) - World Health Organization (WHO) σε κείμενό 

του με τίτλο «Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και Δημόσια Υγεία», τον Μάρτιο του 2000  αναφέρει ότι, οι 

πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από ηλεκτρομαγνητικά πεδία, χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό 

αβεβαιότητας και χρήζουν περαιτέρω έρευνας ώστε να εκτιμηθούν καλύτερα οι κίνδυνοι για τη 

δημόσια υγεία (Yakymenko & Sidorik, 2010).   
Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Κινητά Τηλέφωνα και την Υγεία στη Μ. 

Βρετανία με την έκθεσή της τον Μάιο του 2000, αναφέρει ότι, προς το παρόν, δεν είναι δυνατόν να 

υποστηριχθεί η άποψη ότι η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ακόμη και σε επίπεδα 

κατώτερα από τις εθνικές οδηγίες, στερείται καθ’ ολοκληρίαν αρνητικών επιδράσεων στην υγεία 
(Συνήγορος του Πολίτη, 2003). 

Ο Καθηγητής κ. Κουτσούρης (1996), σημειώνει ότι μέχρι εξαγωγής των τελικών 

συμπερασμάτων σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες της ακτινοβολίας των κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας, θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε 

πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές ή σε περιοχές με δέκτες κατοίκους που ανήκουν σε ευαίσθητες 

ομάδες πληθυσμού, όπως παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι κ.λπ. (Συνήγορος του Πολίτη, 2003), 

ενώ ο Καθηγητής κ. Τσουκαλάς (1994), αναφέρει ότι θεωρείται επικίνδυνο να υπάρχουν κεραίες 

κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από κατοικημένες περιοχές, δοθέντος 

του ότι η αθροιστική επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από διάφορες πηγές και για 

όρια όπως αυτά περιγράφονται από τους κανονισμούς ANSI είναι βλαπτικές για τον άνθρωπο και 

φυσικά για τους νέους οργανισμούς (Κουτσούρης, 2013). 
Την ίδια άποψη διατυπώνει και ο Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας και Ραδιοβιολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών  κ. Μαργαρίτης (2009), σημειώνοντας ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

είναι αναμφίβολα επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανισμό και ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας θα 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

780 

πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο μακριά από μόνιμες κατοικίες, ώστε να αποφεύγεται η 

συνεχής έκθεση στην Η/Μ ακτινοβολία ευπαθών ομάδων ατόμων όπως γυναίκες σε κατάσταση 

εγκυμοσύνης, μικρά παιδιά, άτομα που υποβάλλονται σε φαρμακευτική αγωγή κ.λπ. (Μαργαρίτης, 

2009), ενώ ο Δρ. Κεφαλάς (2003), αναφέρει ότι πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι η ακτινοβολία τους 

έχει βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία (Χριστοδουλής, 2016). 
Οι εργαζόμενοι των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα οι συντηρητές των κεραιών 

που εργάζονται στους σταθμούς βάσης, εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που είναι μη 

ιοντίζουσα κατά τη διάρκεια της συντήρησης των κεραιών, όταν αυτές δεν είναι απενεργοποιημένες 

ή όταν εργάζονται σε πάρκα κεραιών. Όσο μακροχρόνια και υψηλότερη είναι η έκθεση στην 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τόσο αυξάνονται τα επίπεδα επικινδυνότητας. Σύμφωνα με την 

Κουκουλάκη (2007), στις επιδράσεις στην υγεία συμπεριλαμβάνονται εγκαύματα ή άλλες χρόνιες 

αλλοιώσεις στο δέρμα, πονοκέφαλοι, διαταραχές του εγκεφαλονωτιαίου φραγμού δυναμικού κ.λπ. 

Διάφορες επιδημιολογικές μελέτες διενεργούνται σε όλο τον κόσμο για τη διερεύνηση άλλων 

μακροχρόνιων βλαβών στην υγεία των εργαζομένων από την έκθεση σε υψηλά επίπεδα μη 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας  (Κουκουλάκη, 2007). 
Ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο αφορά 

στις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων από την έκθεσή τους στην 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και 

από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Το πρόβλημα αυτό πήρε μεγάλες διαστάσεις, όπως ήταν 

φυσικό και στην τοπική κοινωνία, όπου γονείς κινητοποιήθηκαν και προχώρησαν σε δυναμικές 

ενέργειες προκειμένου να αποτρέψουν τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονταν 

κοντά σε σχολικά κτήρια. (Τσατταλιός κ.ά.,  2015:487). 
Οι Τσιτομενέα, Θεοδοσίου και Παπαξοΐνη, (1998)  αναφέρουν ότι οι λειτουργικές επιπτώσεις 

των σταθμών βάσης της κυψελωτής τηλεφωνίας προέρχονται κυρίως από τις τυχόν αισθητικές ή / 

και ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις του σταθμού στο περιβάλλον που ίσως προκαλέσουν υποβιβασμό 

της αισθητικής του τοπίου, πρόκληση παρασίτων σε άλλες ηλεκτρονικές διατάξεις ή επιτόπια αλλαγή 

των ατμοσφαιρικών, ηλεκτρικών παραμέτρων (Τσιτομενέας κ.ά., 1998). 
 Κάποια, επιστημονικά συμπεράσματα σχετικά με τα πεδία ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπουν 

οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας συγκλίνουν στο ότι η έκθεση σε χαμηλού επιπέδου πεδία 

ραδιοσυχνοτήτων (όπως εκείνα που εκπέμπονται από τα κινητά τηλέφωνα και από τους σταθμούς 
βάσης) δεν προκαλούν επιβλαβή αποτελέσματα στην υγεία. Ορισμένοι επιστήμονες αναφέρουν 

δευτερεύοντα αποτελέσματα από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, τα οποία συμπεριλαμβάνουν 

μεταβολές στην εγκεφαλική δραστηριότητα, το χρόνο αντίδρασης και τα πρότυπα του ύπνου. Από 

τη μέχρι σήμερα επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσμάτων, φαίνεται ότι εντάσσονται εντός των 

φυσιολογικών ορίων της ανθρώπινης συμπεριφορά (Blettner, 2009).  
Η επικινδυνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία των ανθρώπων, έχει 

αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών τα τελευταία χρόνια, χωρίς, όμως, οι επιστήμονες να έχουν 

καταλήξει σε απολύτως συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών ερευνών 

πιθανολογείται η πρόκληση σοβαρών και σε κάποιες περιπτώσεις μη αναστρέψιμων  βλαβών στην 

ανθρώπινη υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις επιστημονικές απόψεις, έχουν καθιερωθεί προληπτικές 

κανονιστικές ρυθμίσεις, τουλάχιστον μέχρι να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί περί του αντιθέτου 

(Μακρόπουλος & Χαλκιώτης, 2002). 
Ο Ν.1650/1986 (άρθρο 2, παράγραφος 2) ορίζει ως ρύπανση την «…παρουσία στο περιβάλλον 

ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα, 

συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους 

ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το 

περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του» (Συνήγορος του Πολίτη, 2003).   
Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, συνδέεται η προσβολή του περιβάλλοντος που προκαλείται από 

τη ρύπανση, στην προκειμένη περίπτωση της ακτινοβολίας, με την προσβολή στην ανθρώπινη υγεία. 
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Οι επιπτώσεις που επιφέρει η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον και στην υγεία 

του γενικού πληθυσμού έχει απασχολήσει και απασχολεί όλο και περισσότερους επιστήμονες και 

οργανισμούς ανά τον κόσμο.  
Σχετικά με τους παράγοντες εκείνους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τον άνθρωπο προς 

την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και 

την προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της υγείας 

του γενικού πληθυσμού, οι περισσότεροι μελετητές συγκλίνουν στο ότι η εκπαίδευση και η γνώση 

της τοπικής κοινωνίας μπορούν να επιφέρουν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα (Παρασκευόπουλος, 

2009:35). 
Η Δημητρίου (2009) αναφέρει πως για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

σημαντική είναι η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση των πολιτών με διαστάσεις τη γνώση, την 

αντίληψη και την συμπεριφορά (στάσεις και αξίες) απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα και 

την πραγματική συμπεριφορά τους προς αυτά (Δημητρίου, 2009). 
Προκειμένου να επιτύχουμε στην εφαρμογή της  αειφόρου ανάπτυξης, χρειαζόμαστε τον 

ενεργό πολίτη και τους τοπικούς φορείς σε μια συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση (Ματζάνος, κ.α. 

2017:618). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που πάντοτε υπάρχει 

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

αναφύονται. 
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι διερεύνηση των γνώσεων και απόψεων των 

υπαλλήλων κινητής τηλεφωνίας σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, την ασφαλή χρήση 

των κινητών τηλεφώνων και για τις επιπτώσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην υγεία και το 

περιβάλλον.   
Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός δεν έχει πραγματοποιηθεί, απ’ όσο γνωρίζουμε 

κάποια σχετική έρευνα με το θέμα αυτό στη Ρόδο. Για τον λόγο αυτό, απώτερος στόχος της 

συγκεκριμένης έρευνας είναι να συμπληρώσει και να προσθέσει νέα στοιχεία και συμπεράσματα 

προγενέστερων ερευνών, οι οποίες σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών 

τηλεφώνων και την ανθρώπινη υγεία.  
Σύμφωνα με άλλες έρευνες τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό, που σχετίζονται 

με τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, θεωρείται σημαντική η ενημέρωση των 

υπαλλήλων κινητής τηλεφωνίας καθώς και της τοπικής κοινωνίας. 
Ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο (Cohen et 

all., 2008), το οποίο ήταν ανώνυμο και χορηγήθηκε σε όλους τους εργαζόμενους  κινητής τηλεφωνίας 

στο νησί της Ρόδου. Στην έρευνα συμμετείχαν και απάντησαν εκατό (100) από τους 104 υπαλλήλους 

κινητής τηλεφωνίας, που αποτελεί το ερευνητικό δείγμα των υπαλλήλων στο νησί της Ρόδου. 
Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο έως και το Μάιο του 2019. 

Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων διενεργήθηκε με το στατιστικό 

πακέτο SPSS 20.0. Η έρευνα περιλαμβάνει συνολικά τριάντα (30) ερωτήματα. Στο άρθρο αυτό, θα 

παρουσιαστούν ενδεικτικά 9 (εννιά) ερωτήματα μόνο με τις απόλυτες και σχετικές  συχνότητες των 

απαντήσεων.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζονται ενδεικτικά 9 (εννιά) ερωτήματα, τα οποία αναφέρονται 

αποκλειστικά σε γνώσεις και απόψεις των υπαλλήλων κινητής τηλεφωνίας σχετικά με την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, την ασφαλή χρήση των κινητών τηλεφώνων και για τις επιπτώσεις 

των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.   
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Αρχικά, οι εργαζόμενοι κινητής τηλεφωνίας ρωτήθηκαν σχετικά με το ποιο πρόβλημα στην 

υγεία του ανθρώπου θεωρούν ότι προκαλεί η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Από τα δεδομένα 

προκύπτει ότι από τους 100 ερωτηθέντες οι 29 (ή ποσοστό 29%) θεωρούν ότι η χρήση κινητών 

τηλεφώνων προκαλεί μόνιμη βλάβη στον εγκέφαλο, οι 29 (ή ποσοστό 29%) θεωρούν ότι προκαλεί 

καρκίνο στο κεφάλι, οι 9 (ή ποσοστό 9%), ότι προκαλεί καρκίνο σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του 

σώματος, οι 4 (ή ποσοστό 4%) ότι προκαλεί μείωση της ακοής, οι 22 (ή ποσοστό 22%) ότι η χρήση 

κινητών τηλεφώνων δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα στην υγεία του ανθρώπου. Υπήρχε και ένα 

ποσοστό ατόμων που απάντησε από κάτι άλλο χωρίς να διευκρινίζει τι, 7 (ή ποσοστό 7%). Η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων απαντά αθροιστικά (71%) ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων προκαλεί 

κάποιο πρόβλημα στην υγεία των ανθρώπων. 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με το τι αισθάνονται μετά τη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου. Δίνονται περισσότερες από μία απαντήσεις από το ερευνητικό δείγμα.  Από τα δεδομένα 

προκύπτει ότι από τους 100 ερωτηθέντες οι 20 (ή ποσοστό 20%) απάντησαν ότι νιώθουν έλλειψη 

αυτοσυγκέντρωσης, οι 22 (ή ποσοστό 22%) απάντησαν ότι νιώθουν κούραση, οι 44 (ή ποσοστό 

44%), έχουν πονοκέφαλο, και  οι 9 (ή ποσοστό 9%) έχουν άγχος. Οι 31 (ή ποσοστό 31%) απαντούν 

ότι δεν νιώθουν τίποτα μετά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου.  Τέλος 3 (ή ποσοστό 3%) δεν ξέρουν 

ή δεν απαντούν στο ερώτημά μας αυτό.  
Ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με το αν πιστεύουν ότι τα κινητά εκπέμπουν ακτινοβολία όταν 

δεν τα χρησιμοποιούμε. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 100 ερωτηθέντες οι 83 (ή ποσοστό 

83%) απαντούν θετικά ότι δηλαδή τα κινητά εκπέμπουν ακτινοβολία όταν δεν τα χρησιμοποιούμε, 

ενώ οι 14 (ή ποσοστό 14%) δηλώνουν ότι τα κινητά δεν εκπέμπουν ακτινοβολία όταν τα 

χρησιμοποιούμε. Τέλος οι 3 (ή ποσοστό 3%) δεν απάντησαν ή δεν ήξεραν.  
Στην παρακάτω ερώτηση ζητείται από το ερευνητικό δείγμα να απαντήσουν  σχετικά με το αν 

οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλούν ρύπανση ή όχι. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 

100 ερωτηθέντες οι 26 (ή ποσοστό 26%) απαντούν θετικά ότι δηλαδή οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας 

προκαλούν ρύπανση, ενώ οι 27 (ή ποσοστό 27%) δηλώνουν ότι δεν προκαλούν ρύπανση. Τέλος οι 

47 (ή ποσοστό 47%) δεν απάντησαν ή δεν ήξεραν. 
Ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με το αν θεωρούν ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλούν 

υποβιβασμό της αισθητικής του τοπίου. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 100 ερωτηθέντες 

οι 68 (ή ποσοστό 68%) θεωρούν ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλούν υποβιβασμό της 

αισθητικής του τοπίου, ενώ οι 24 (ή ποσοστό 24%) θεωρούν ότι δεν προκαλούν υποβιβασμό της 

αισθητικής του τοπίου. Τέλος οι 8 (ή ποσοστό 8%) δεν απάντησαν ή δεν ήξεραν.  
Στη συνέχεια ακολουθεί η ερώτηση: «Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ζήτησε από την Άννα 

να νοικιάσει ένα χωράφι προκειμένου να εγκαταστήσει την κεραία. Η ιδιοκτήτρια άρχισε να το 

σκέφτεται. α) Θα έχω ένα έξτρα εισόδημα, β) Δεν θα μπορώ να φυτέψω τίποτε, γ) Θα μου αλλοιώσει 

την παραγωγή, δ) Θα βοηθήσω τον τόπο μου στην επικοινωνία του με τα τηλέφωνα. Εσείς με ποια 

γνώμη συμφωνείτε;». Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 100 ερωτηθέντες οι 43                                                                                                                                                 
(ή ποσοστό 43%) απάντησαν ότι συμφωνούν με την άποψη ότι αν νοικιάσει το χωράφι της η Άννα 

για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, θα αποκτήσει έξτρα χρήματα, οι 17 (ή ποσοστό 

17%) απάντησαν ότι δεν θα μπορεί να φυτέψει τίποτε, οι 11 (ή ποσοστό 11 %), ότι θα της αλλοιώσει 

την παραγωγή, οι 13 (ή ποσοστό 13 %) ότι με την ενοικίαση του χωραφιού της θα βοηθήσει τον τόπο 

της στην επικοινωνία του με τα τηλέφωνα και  τέλος οι 16 (ή ποσοστό 16 %) δεν ξέρουν ή δεν 

απαντούν.  
Στην ερώτηση σχετικά με το αν γνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης/ 

τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας από τους υπαλλήλους δημιουργείται πρόβλημα στην υγεία 

τους, από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 100 ερωτηθέντες οι 25 (ή ποσοστό 25%) απαντούν 

θετικά ότι δηλαδή γνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης/ τοποθέτησης κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας από τους υπαλλήλους δημιουργείται πρόβλημα στην υγεία τους, ενώ οι 23 (ή ποσοστό 

23%) δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν. Τέλος οι 52 (ή ποσοστό 52%) δεν απάντησαν ή δεν ήξεραν.  
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Ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με το αν γνωρίζουν ότι η συντήρηση κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας από τους υπαλλήλους δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία τους. Από τα δεδομένα 

προκύπτει ότι από τους 100 ερωτηθέντες οι 32 (ή ποσοστό 32%) απαντούν θετικά ότι δηλαδή 

γνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια συντήρησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από τους υπαλλήλους 

δημιουργείται πρόβλημα στην υγεία τους, ενώ οι 20 (ή ποσοστό 20%) δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν. 

Τέλος οι 48 (ή ποσοστό 48%) δεν απάντησαν ή δεν ήξεραν. 
Τέλος, ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με το αν είναι αναγκαία η επιμόρφωση-εκπαίδευση των 

υπαλλήλων κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τις επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας στην ανθρώπινη 

υγεία ή όχι. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 100 ερωτηθέντες οι 37 (ή ποσοστό 37%) 

απαντούν θετικά ότι δηλαδή είναι αναγκαία η επιμόρφωση-εκπαίδευση ώστε να αποφευχθούν 

προβλήματα στην υγεία, ενώ οι 22 (ή ποσοστό 22%) δηλώνουν ότι δεν είναι και οι 41 (ή ποσοστό 

41%) δεν απάντησαν ή δεν ήξεραν.  

3. Συμπεράσματα  

Αναφορικά με τις γνώσεις των εργαζομένων στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, διαφαίνεται 

ότι η πλειονότητα δεν γνωρίζει τις επιβλαβείς για την υγεία τους επιπτώσεις από την έκθεσή τους 

στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Θεωρούν ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων προκαλεί κάποιο 

είδος καρκίνου (στον εγκέφαλο, στο κεφάλι, σε άλλο μέρος του σώματος) στην υγεία των ανθρώπων 

και ένα ποσοστό εργαζομένων 44%  δηλώνει πως νιώθει πονοκέφαλο μετά τη χρήση κινητής 

τηλεφωνίας. 
Ακόμη, διαφαίνεται οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ότι λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, η 

εκπομπή ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχει μειωθεί κάτι το οποίο συνάδει με τη 

βιβλιογραφία στην οποία αναφέρεται ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να μην υπάρχουν 

βλαβερές επιπτώσεις από τις κεραίες με την αυστηρή τήρηση των ορίων επικινδυνότητας της 

ακτινοβολίας. 
Σχετικά με το εάν τα κινητά εκπέμπουν ακτινοβολία όταν είναι απενεργοποιημένα, η 

πλειονότητα των εργαζομένων πιστεύει ότι τα κινητά εκπέμπουν ακτινοβολία όταν δεν τα 

χρησιμοποιούμε, κάτι το οποίο δεν συνάδει με τη σχετική βιβλιογραφία στην οποία αναφέρεται ότι 

εκτός από σήματα που εκπέμπονται περιοδικά για τη διατήρηση της σύνδεσης με τους γειτονικούς 

σταθμούς βάσης, τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. 
Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θεωρούν ότι οι κεραίες 

κινητής τηλεφωνίας έχουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία από την έκθεση σε υψηλά επίπεδα 

ακτινοβολίας, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις. 
Αναφορικά με τις επιπτώσεις της τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο περιβάλλον 

και εάν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλούν ρύπανση ή όχι, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

απαντάει λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά οφέλη από την τοποθέτηση, παραβλέποντας ότι η 

τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αποτελεί μία μορφή 

ενεργειακής μόλυνσης του αέρα και ότι οδηγεί τα άγρια ζώα σε απομάκρυνση των ενδιαιτημάτων 

τους. Ενώ στην ερώτηση για υποβιβασμό της αισθητικής του τοπίου, η πλειονότητα των 

εργαζομένων θεωρεί ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλεί υποβιβασμό της αισθητικής του 

τοπίου, το οποίο συνάδει με τη σχετική βιβλιογραφία 
Εντύπωση προκαλεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν απαντούν ή δε 

γνωρίζουν εάν κατά τη  διάρκεια  της εγκατάστασης – τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

από τους εργαζόμενους δημιουργείται πρόβλημα στην υγεία τους. 
Σε συνέχεια των προηγούμενων, επιβεβαιώνεται η άγνοια που υπάρχει σχετικά με τα επίπεδα 

επικινδυνότητας στην υγεία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια συντήρησης των κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας. 
Τέλος, οι εργαζόμενοι (ποσοστό 37%) θεωρούν ότι είναι αναγκαία η εκπαίδευση και η 

επιμόρφωση για την αειφόρο ανάπτυξη και για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, 

ενώ το 41% των εργαζομένων δεν απαντούν καθόλου. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση, θεωρείται ότι 
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θα συμβάλλει στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων και παρεμβάεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας από την κινητή τηλεφωνία στην υγεία των ανθρώπων και ειδικά στην κατηγορία των 

εργαζομένων σ’ αυτήν. 
Συμπερασματικά, από την έρευνα μας έγινε κατανοητό ότι οι ερωτηθέντες εργαζόμενοι στις 

εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιβλαβείς για την υγεία τους 

επιπτώσεις από την έκθεσή τους στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ούτε έχουν την αίσθηση 

κινδύνου τόσο για την υγεία τους όσο και για το περιβάλλον που έπρεπε να έχουν όταν συντηρούν ή 

τοποθετούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ίσως αυτό οφείλεται στην ανεπαρκή επιμόρφωσή τους 
πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τη δουλειά τους.  

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, ότι παρά την πληθώρα των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί 

τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε απολύτως συγκεκριμένα συμπεράσματα 

αναφορικά με την επικινδυνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
Στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, προτείνουμε την επαρκή και συνεχή επιμόρφωση των 

εργαζομένων σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ώστε σεβόμενοι το περιβάλλον και προστατεύοντας 

τον εαυτό τους να μην εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία να παρέχουν τις καλύτερες και 

ασφαλέστερες υπηρεσίας στους πολίτες. Η ενημέρωση, η παιδεία, η λογική χρήση του κινητού 

τηλεφώνου, είναι σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να προβληματίσουν όλο τον κόσμο και κυρίως 

τους υπεύθυνους των εταιρειών οι οποίοι χρειάζεται να αναλάβουν δράση για τη σωστή 

πληροφόρηση των πολιτών.  
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο έχει στόχο να παρουσιάσει ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για το 2ο  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ε.Κ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης. Η 

μεθοδολογία του άρθρου στηρίζεται στη μελέτη περίπτωση του συγκεκριμένου σχολείου. Το άρθρο 

περιγράφει τον ρόλο του Διευθυντή, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των ομάδων έκτακτης 

ανάγκης, τον ρόλο της ομάδας σύνταξης του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, αλλά και την 

εμπλοκή των μαθητών. Η συμβολή του άρθρου έγκειται στην συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση 

των καθηγητών και μαθητών για την βελτίωση της ετοιμότητας και της άμεσης απόκρισης σε ένα  

σεισμικό γεγονός.  
 
Λέξεις κλειδιά: Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, σεισμικό γεγονός, ετοιμότητα, ενημέρωση 

1. Εισαγωγή 

Το παρόν άρθρο αφορά στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου 2ου  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το οποίο στεγάζεται στο επί της οδού Φιλικής Εταιρίας & 

Δαφέρμου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι   κτίριο τεσσάρων  ορόφων από τους οποίους το 2ο Ε.Κ. 

Ηρακλείου καταλαμβάνει τους δύο (ισόγειο και 1ο όροφο). Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 

συντάχθηκε με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 

Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Σχέδιο περιγράφει τις 

ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά από σεισμό).  

2. Κυρίως Μέρος 

2.1 Ενέργειες Πριν από τον Σεισμό 

Την ευθύνη εκπόνησης του Σχολικού Αντισεισμικού Σχεδιασμού έχει ο Διευθυντής του 

Σχολείου, ο οποίος μετά την έγκριση του Σχεδιασμού από το σύλλογο διδασκόντων  ενημέρωσε  για 

την εκπόνησή του την  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Ο Σύλλογος των 

Εκπαιδευτικών ενέκρινε  μετά από πρόταση του Διευθυντή τη σύνθεση των ομάδων εργασίας, οι 

οποίες θα μεριμνήσουν για τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στο Σχολείο. Ο 

Σύλλογος των Εκπαιδευτικών είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και 

κυρίως για το μέρος των ενεργειών που του αναλογεί, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε 

σεισμικό συμβάν ή άσκηση ετοιμότητας για περίπτωση σεισμού. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών 

συμμετέχει στις δοκιμαστικές εφαρμογές του Σχεδίου και κάνει σχετικές προτάσεις για την 

επικαιροποίηση και τη βελτίωσή του. Ο Διευθυντής θα ενημερώσει την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ασκήσεων ετοιμότητας στο τέλος του σχολικού 

έτους.  
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2.2 Καθορισμός Ρόλων και Αρμοδιοτήτων 

Ο ορισμός αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό γίνεται ανάλογα με τη 

βαθμίδα εκπαίδευσης του σχολείου και τις ανάγκες του, τον αριθμό των μαθητών, του εκπαιδευτικού 

και διοικητικού προσωπικού κ.λπ., και βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 
Οι ρόλοι και αρμοδιότητες του προσωπικού πρέπει να προσδιορίζονται τόσο για την 

προσεισμική, όσο και για την άμεση μετασεισμική περίοδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

καθορίζονται ανάλογα με το χώρο που βρίσκεται ο κάθε εκπαιδευτικός  την ώρα του συμβάντος και 

δεν συσχετίζονται απαραίτητα με συγκεκριμένο πρόσωπο.  
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδακτικά καθήκοντα την ώρα της έκτακτης ανάγκης έχουν ως 

προτεραιότητα την προστασία τη δική τους και των μαθητών τους την ώρα του σεισμικού συμβάντος 

και στη συνέχεια την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου μετά το τέλος του σεισμού και τη συγκέντρωση 

των μαθητών στο χώρο καταφυγής με τη διαδικασία που ορίζεται στο Σχολικό Σχέδιο. 
Οι ενέργειες μετά από έναν σεισμό ουσιαστικά αποτελούν προσεισμικές ενέργειες μιας νέας 

δόνησης.  
Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών σε κάθε σχολική μονάδα 

προβλέπονται διάφορες ομάδες έκτακτης ανάγκης, ανάλογα με το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό 

και τις ανάγκες της (Κούρου, 2015). 

2.2.1 Ο Ρόλος του Διευθυντή  

Ο διευθυντής, προσεισμικά έχει την ευθύνη υλοποίησης του Αντισεισμικού Σχεδιασμού. 

Μεριμνά για την εκπόνηση του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης στην αρχή κάθε σχολικού 

έτους και συντονίζει όλες τις σχετικές ενέργειες. Παράλληλα μεριμνά για την  ευαισθητοποίηση, 

εκπαίδευση και προετοιμασία του προσωπικού και των μαθητών.  Έχει την ευθύνη πραγματοποίησης 

των Ασκήσεων Ετοιμότητας, καταγραφής τους στο Ημερολόγιο του Σχολείου και αποτίμησής τους. 

Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν. Γνωστοποιεί στους γονείς και 

κηδεμόνες τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση σεισμού. Τους ενημερώνει για τον χώρο 

καταφυγής, και την παραλαβή  των παιδιών τους, εάν αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων. Ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου, 

μετά από συζήτηση και έγκρισή του από τον Σύλλογο Διδασκόντων με την έναρξη του σχολικού 

έτους. Ενημερώνει επίσης την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την υλοποίηση ασκήσεων 

ετοιμότητας στο τέλος κάθε σχολικού έτους (Κούρου 2019). 
Μετασεισμικά ο διευθυντής συντονίζει όλες τις σχετικές ενέργειες για τη μετασεισμική  εφαρμογή 

του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Επικοινωνεί με την Προϊσταμένη Αρχή ή άλλους 

εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς για αλληλοενημέρωση. Ενημερώνει το προσωπικό για τις 

ενέργειες διαχείρισης που θα ακολουθηθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Προϊσταμένης Αρχής. 

Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή, Δήμος, 

Περιφέρεια κ.ά.). Συντονίζει τη μετακίνηση των μαθητών σε άλλο προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής, 

εάν και εφόσον το προαύλιο του σχολείου δεν είναι κατάλληλο. Εφαρμόζει άλλες λύσεις 

επικοινωνίας που έχουν προεπιλεγεί (π.χ. αγγελιοφόρος) σε περίπτωση που οι γραμμές τηλεφωνίας 

τεθούν εκτός λειτουργίας μετά από έναν ισχυρό σεισμό. Μεριμνά για την αποτίμηση της Διαχείρισης 

του συμβάντος και την επικαιροποίηση του Σχεδιασμού (Κούρου 2019). 

2.2.2 Αρμοδιότητες Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης 

Η Ομάδα Σύνταξης Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, προσεισμικά συντάσσει ή 

επικαιροποιεί το Σχέδιο του σχολείου. Διενεργεί τακτικό έλεγχο  των χώρων και καταγράφει τις 

ελλείψεις σχετικά με την τήρηση βασικών προϋποθέσεων όπως: α) επισήμανση των οδεύσεων 

διαφυγής  και των εξόδων του κτιρίου, β) εξασφάλιση της πρόσβασης στις οδούς διαφυγής και τις 

εξόδους, γ) προμήθεια απαραίτητων εφοδίων όπως: βασικά είδη παροχής πρώτων βοηθειών, 

τηλεβόας κ.λπ., δ) επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου, ε) 
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ανάρτηση του Σχεδίου στις αίθουσες, στους διαδρόμους κ.λπ. Επίσης επιλέγει τον κύριο και τον 

δευτερεύοντα χώρο καταφυγής. Μεριμνά  σε ότι αφορά στην ενημέρωση για τον Αντισεισμικό 

Σχεδιασμό των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, σε συνεργασία με το Διευθυντή. Διοργανώνει 

Ασκήσεις ετοιμότητας για τον σεισμό, αποτιμά τις ασκήσεις ετοιμότητας, υποβάλλει προτάσεις για 

επικαιροποίηση του Σχεδιασμού στον Διευθυντή του Σχολείου. Τέλος μεριμνά συνεχώς για την 

επικαιροποίηση των γνώσεων των μελών της Ομάδας. 
Μετασεισμικά αποτιμά τη διαχείριση  του συμβάντος και υποβάλλει προτάσεις  για την 

επικαιροποίηση του Σχεδιασμού. 
Η Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών (εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί σε θέματα 

παροχής Πρώτων Βοηθειών) προσεισμικά, ενημερώνει τα μέλη της Ομάδας, κατά προτεραιότητα, 
για θέματα παροχής πρώτων βοηθειών. Μεριμνά για την ενημέρωση του εκπαιδευτικού και 

διοικητικού προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών (σε συνεννόηση με τον Διευθυντή). Μεριμνά 

για  την   πληρότητα  του φαρμακευτικού υλικού και   ενημερώνει τον Διευθυντή για την ανάγκη 

προμήθειας απαραίτητων υλικών. Προμηθεύεται τα είδη Πρώτων Βοηθειών. Ενημερώνει σχετικά με 

το χώρο αποθήκευσης του φαρμακευτικού υλικού της σχολικής μονάδας. 
Μετασεισμικά, παρέχει πρώτες βοήθειες σε όσους  έχουν υποστεί μικροτραυματισμούς. 

Ενημερώνει τον Διευθυντή για τους τυχόν τραυματισμούς ώστε να επικοινωνήσει με  το Ε.Κ.Α.Β., 

εάν και εφόσον απαιτηθεί. 
Η Ομάδα Πυρασφάλειας, προσεισμικά ενημερώνει σχετικά με τα μέσα πυροπροστασίας  και 

τη χρήση τους. Προμηθεύεται τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας  και μεριμνά για την τοποθέτησή 

τους στο σχολικό κτίριο. Συντηρεί τα συστήματα πυροπροστασίας (π.χ. αναγόμωση των 

πυροσβεστήρων κ.λπ.). Μεριμνά για την ενημέρωση των συναδέλφων τους σε θέματα 

πυροπροστασίας και τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή. 
Μετασεισμικά προβαίνει στην κατάσβεση μικροεστιών πυρκαγιάς και ενημερώνει τον  

Διευθυντή για να καλέσει την Πυροσβεστική, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι προέχει η ατομική 

ασφάλεια. 
Η Ομάδα Ελέγχου Δικτύων προσεισμικά λαμβάνει γνώση της θέσης των κεντρικών διακοπτών 

ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, καθώς και της διαδικασίας διακοπής της ηλεκτροδότησης και της 

υδροδότησης. Συντάσσει προτάσεις προς το Διευθυντή ώστε να γίνει προμήθεια  κατάλληλου 

εξοπλισμού μόνωσης, όπως μονωτικά γάντια κ.ά. 
Μετασεισμικά: μεριμνά για τη  διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης και ενημερώνει τον 

Διευθυντή. 
Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων προσεισμικά δημιουργούν καταλόγους με τα στοιχεία επικοινωνίας 

των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του τμήματός τους (επίθετο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας 

κ.ά.), τα εφεδρικά πρόσωπα επικοινωνίας κ.λπ. 
Τέλος η Ομάδα Υποστήριξης  ΑμεΑ προσεισμικά ενημερώνει όλο το προσωπικό για το 

ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα και τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία. Συζητά  με το Άτομο για 

τις ενέργειες προστασίας που πρέπει να κάνει σε περίπτωση καταστροφικού σεισμικού γεγονότος. 

Σχεδιάζει τη  διαδικασία υποστήριξής του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και ενημερώνει τον 

Διευθυντή για τυχόν ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου.  
Ενημερώνει το προσωπικό για τις ενέργειες που προβλέπονται στο Σχολικό Σχέδιο Έκτακτης 

Ανάγκης και αφορούν στο ΑμεΑ.  Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει: α) σε ποια 

αίθουσα βρίσκεται το Άτομο με Αναπηρία, β) τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία και γ) τη 

διαδικασία εκκένωσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Μετά τον σεισμό υποστηρίζει το άτομο με 

Αναπηρία κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο 

καταφυγής (Κούρου, 2019). 

2.2.3 Ο ρόλος των μαθητών  

Στο πλαίσιο του Σχολικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών η εμπλοκή των μαθητών είναι 

καθοριστικής σημασίας (Κούρου, 2015) 
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Οι μαθητές:  
Ενημερώθηκαν  για το φαινόμενο του σεισμού και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό, όπως προβλέπονται από τον ΟΑΣΠ. 
Ενημερώθηκαν  για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου. 
Συμμετείχαν  με σοβαρότητα στις ασκήσεις ετοιμότητας και εκπαιδεύτηκαν  στην εφαρμογή 

του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για περίπτωση σεισμού.  
Πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα τον σεισμικό κίνδυνο. 

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης, όπου το σχολείο συμμετείχε  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προστατεύομαι από τον 

σεισμικό κίνδυνο» βιώνοντας τους σεισμούς  στον Προσομοιωτή Σεισμών (Σεισμική τράπεζα). 

Πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών, όπου το 

σχολείο συμμετείχε σε πρόγραμμα σχετικά με τους σεισμούς, με τίτλο «Το χάσμα π' άνοιξ' ο σεισμός 

ευθύς εγιόμισ' άνθη» και πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ρήγμα του Γιούχτα. 
Οι μαθητές συμμετείχαν στην επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων του σχολείου. 
Οι μαθητές συζήτησαν  με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους για τις ενέργειες 

πρόληψης που έμαθαν στο σχολείο και μετέδωσαν τις γνώσεις τους στους άλλους.  

2.3 Μέριμνα για το κτήριο 

Η Ομάδα Σύνταξης του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης είναι υπεύθυνη για την 

επισήμανση των τυχόν επικινδυνοτήτων που υπάρχουν στους χώρους του κτιρίου και του προαυλίου 

του σχολείου και τη σύνταξη προτάσεων για άρση τους.  
Ο όρος επισήμανση και άρση επικινδυνοτήτων αναφέρεται στις απαραίτητες προσεισμικές 

παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, με στόχο την αποφυγή του τραυματισμού των μαθητών και του 

προσωπικού του σχολείου, που μπορεί να προκληθεί από βλάβες σε μη δομικά στοιχεία του κτιρίου 

και στον εξοπλισμό του. Η τοποθέτηση των επίπλων σε κατάλληλες θέσεις ώστε να μην 

προκαλούνται επιπλέον προβλήματα κατά την εκκένωση,  η στήριξη των επίπλων και του 

εξοπλισμού με κατάλληλο τρόπο στον τοίχο, στο δάπεδο ή πάνω σε έπιπλα κ.α., η συντήρηση των 

φωτιστικών, η στερέωση κάδρων, πινάκων ή ραφιών, η χωροθέτηση των θρανίων κ.λπ. είναι 

απαραίτητες ενέργειες για να προστατευτεί η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού (Κούρου, 

2017). 
Η Ομάδα Σύνταξης του  Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου, επεσήμανε τους κινδύνους 

και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και προτάσεις προς τον Διευθυντή του σχολείου, για την άρση 

των επικινδυνοτήτων όπου χρειάζεται. 

2.4 Ενημέρωση Εκπαιδευτικής Κοινότητας 

Στην αρχή  του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκε παιδαγωγική συνεδρίαση, ώστε να 

ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, από τον Διευθυντή, για το σχέδιο μνημονίου 

ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στη σχολική μονάδα. Δημιουργήθηκαν οι 

ομάδες έκτακτης ανάγκης. Στο τέλος της ενημέρωσης οι εκπαιδευτικοί υπέγραψαν ότι έλαβαν  

γνώση. 
Για την ενημέρωση των μαθητών και των καθηγητών του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν 

εκδηλώσεις- παρουσιάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΠ.  
Πραγματοποιήθηκε σε κάθε αίθουσα- εργαστήριο η παρουσίαση του ΟΑΣΠ για τα μέτρα 

προστασίας από το σεισμό. Ποιες ενέργειες γίνονται  πριν από το σεισμό, κατά τη διάρκεια του 

σεισμού, και μετά το τέλος του σεισμού. Μετά το τέλος της κάθε παρουσίασης, ενημερώθηκαν οι 

μαθητές και οι καθηγητές για το σχέδιο εκκένωσης του σχολείου, τις εξόδους διαφυγής, και τους 

χώρους καταφυγής.  
Οι μαθητές μετέφεραν τις γνώσεις τους στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον και 

ενημέρωσαν τους γονείς και κηδεμόνες τους, για  την παραλαβή τους, σε περίπτωση που ανακοινωθεί 

από τις Αρχές διακοπή της λειτουργίας του σχολείου, μετά από ένα σεισμό.  



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

790 

Επειδή στο 2ο Ε.Κ. εκπαιδεύονται μαθητές από τέσσερα  ΕΠΑΛ, και η σύνθεση του   μαθητικού 

δυναμικού, κάθε μέρα είναι διαφορετική, πραγματοποιήθηκαν πολλές φορές ασκήσεις ετοιμότητας 

(τουλάχιστον 7 φορές), ώστε όλοι οι μαθητές να είναι ενημερωμένοι, στην περίπτωση εκδήλωσης 

σεισμού, να αποφευχθεί τυχόν πανικός και τραυματισμοί. 
Στους διαδρόμους του σχολείου έχουν τοποθετηθεί εικόνες με  βέλη που οδηγούν προς τις 

εξόδους. 
Για να επιτευχθεί ευαισθητοποίηση και αφύπνιση των μαθητών σε θέματα πρόληψης και 

διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων σε θέμα 

σχετικό με τον σεισμικό κίνδυνο.  
Οι μαθητές συμμετείχαν στην επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων του σχολείου. 

Εκπόνησαν εργασίες κατά ομάδες  με θέμα μεγάλοι σεισμοί στην Ελλάδα και στον κόσμο. Οι 

μαθητές συμμετείχαν με την απαραίτητη σοβαρότητα στις ασκήσεις ετοιμότητας που 

πραγματοποιήσαμε.  

2.5 Διοργάνωση ασκήσεων Ετοιμότητας 

Οι ασκήσεις ετοιμότητας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτηθεί η ενδεδειγμένη αντισεισμική 

στάση και συμπεριφορά των μαθητών, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού και να 

βελτιωθούν οι δεξιότητές τους. Η πρώτη άσκηση ετοιμότητας του σχολείου πρέπει να 

πραγματοποιηθεί με την έναρξη κάθε σχολικού έτους και θα πρέπει να ακολουθήσουν τουλάχιστον 

δύο ακόμα, μία ανά τρίμηνο, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα έγγραφα.  
Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων μπορούν να προβλέπονται διάφορα πιθανά  σενάρια (σεισμός 

σε ώρα μαθήματος, σεισμός σε ώρα διαλείμματος, σεισμός όταν  βρίσκονται όλοι οι μαθητές στην 

αίθουσα εκδηλώσεων, αδυναμία επικοινωνίας με την Προϊσταμένη Αρχή λόγω βλαβών στο δίκτυο 

τηλεφωνίας κ.λπ.) (Κούρου, 2017). 
Η έναρξη της άσκησης / της προσομοίωσης της δόνησης καθώς και το τέλος της προσομοίωσης 

της δόνησης γίνεται με τον ακόλουθο προαποφασισμένο, συνθηματικό ήχο: τρεις φορές χτύπημα του 

κουδουνιού  η έναρξη της δόνησης  και παρατεταμένο κτύπημα του κουδουνιού το τέλος της 

προσομοίωσης της δόνησης. 
Σε περίπτωση πραγματικού σεισμού η ίδια η δόνηση αποτελεί το έναυσμα εκκίνησης σχετικών 

ενεργειών, οπότε δεν θα ηχήσει κανένας συνθηματικός ήχος.  

2.5.1 Άσκηση κατά τη διάρκεια διδασκαλίας  

Εφαρμόζεται ο αντισεισμικός σχεδιασμός του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα: 
Ο εκπαιδευτικός διατηρεί την ψυχραιμία του και ζητά να καλυφθούν οι μαθητές κάτω από τα 

θρανία κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του επίπλου και να μείνουν σε αυτή τη θέση μέχρι να 

τελειώσει ο σεισμός. Ο ίδιος καλύπτεται κάτω από την έδρα με αντίστοιχο τρόπο. 
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας και δεν υπάρχει 

τραπέζι, γραφείο ή θρανίο στο χώρο που βρίσκονται, πρέπει να σκύψουν και να γονατίσουν στο 

κέντρο του χώρου, όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες, προστατεύοντας το κεφάλι και τον 

αυχένα με τα χέρια τους.  
Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης του σεισμού, ο εκπαιδευτικός 

ζητά από τους μαθητές να σηκωθούν και ο ίδιος κατευθύνεται προς την πόρτα εισόδου-εξόδου της 

αίθουσας για να ελέγξει το διάδρομο. Καθησυχάζει και ενθαρρύνει τους μαθητές που έχουν έντονες 

συναισθηματικές αντιδράσεις. 
Όταν έρθει η σειρά του συγκεκριμένου Τμήματος να εκκενώσει το κτίριο (σύμφωνα με το 

Σχολικό Σχέδιο), ζητά από τους μαθητές να είναι ήρεμοι και προσεκτικοί, και τους παροτρύνει να 

ακολουθήσουν την προσχεδιασμένη πορεία με τάξη και ψυχραιμία, προκειμένου να βγουν στο 

προαύλιο, μένοντας ο ίδιος πίσω απ’ αυτούς. Πρώτα εκκενώνουν οι μαθητές την αίθουσα έχοντας τα 

χέρια κάτω, και παίρνοντας μαζί τους μόνο το κατάλληλο ένδυμα ανάλογα με την εποχή και 

τελευταίος αποχωρεί ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός εκκενώνει την αίθουσα αφού πρώτα πάρει 
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μαζί του το απουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των 

μαθητών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαδικασία εκκένωσης του Τμήματος που θα 

εκκενώσει πρώτο κάθε όροφο, ώστε τα παιδιά να κινηθούν με τάξη. 
Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του σχολικού κτιρίου εκδηλωθεί κάποιος νέος σεισμός 

σταματά άμεσα η εκκένωση του κτιρίου και θα πρέπει να ακολουθηθεί από όλους εκ νέου η βασική 

οδηγία αυτοπροστασίας: "Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι και παραμένω στη 

θέση μου μέχρι να τελειώσει ο σεισμός". Μετά το πέρας του σεισμού θα συνεχιστεί η διαδικασία 

εκκένωσης (Κούρου, 2019). 
Όταν οι μαθητές συγκεντρωθούν στο προαύλιο, ο εκπαιδευτικός τους καταμετρά.  
Εάν το προαύλιο δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο καταφυγής θα πρέπει να μετακινηθούν οι 

μαθητές στον δεύτερο προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής,  ανά ομάδες των 30 - 40 ατόμων περίπου, με 

τη συνοδεία εκπαιδευτικών. Προσοχή πρέπει να δοθεί σε επικινδυνότητες που τυχόν υπάρχουν κατά 

τη διαδρομή προς το δεύτερο χώρο καταφυγής. 
Οι Ομάδες ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο, 

λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν διδασκαλία την ώρα του σεισμού, έχουν 

ως προτεραιότητα την καθοδήγηση και την προστασία των μαθητών κατά τη διάρκεια του σεισμού, 

κατά την εκκένωση του κτιρίου και την παραμονή τους στο προαύλιο, και όχι τυχόν άλλα καθήκοντα 

σε Ομάδες. (Κούρου, 2019). 
Οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο έως ότου υπάρξει σχετική ενημέρωση από την 

Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες.  Αν ανακοινωθεί διακοπή της λειτουργίας του 

σχολείου, οι μαθητές που μένουν σε χωριά θα μετακινηθούν με το μισθωμένο  υπεραστικό λεωφορείο 

προς αυτά. Οι μαθητές που μένουν στην πόλη και   μετακινούνται με τους γονείς τους, ή μόνοι τους 

με τα πόδια, θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί τους για την παραλαβή των παιδιών τους.  Σε κάθε 

περίπτωση που αφορά τους ανήλικους μαθητές, θα υπάρξει επικοινωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες 

τους για την παραλαβή ή την έγκριση μετακίνησης τους από το σχολείο, αν η παραλαβή από τους 

γονείς είναι αδύνατη (Κούρου, 2019). 

2.5.2 Άσκηση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος  

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον αύλειο χώρο παραμένουν εκεί και 

απομακρύνονται  από τις προσόψεις του κτιρίου και άλλες επικινδυνότητες. 
Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί στους ορόφους, και οι τυχόν υπάρχοντες μαθητές εφαρμόζουν 

τις σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας ανάλογα με τον χώρο που βρίσκονται. 
Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης της άσκησης, οι εφημερεύοντες 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές  εκκενώνουν το κτίριο σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου. Οι 

υπεύθυνοι εργαστηρίων  παίρνουν μαζί τους το απουσιολόγιο.  
Προσεισμικά οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων  θα πρέπει να 

μεριμνούν καθημερινά για την υποχρεωτική εκκένωση των αιθουσών, κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος, ώστε να μην υπάρχουν μαθητές στις αίθουσες. 
Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί κάθε ορόφου θα πρέπει μετά τη λήξη του σεισμού και πριν 

εκκενώσουν το κτίριο να ελέγξουν τις αίθουσες και τους άλλους χώρους του ορόφου για να 

επιβεβαιώσουν ότι έχουν εκκενωθεί (Κούρου, 2019). 

2.6 Διαδικασία Εκκένωσης του κτιρίου  

Σε ότι αφορά στη διαδικασία εκκένωσης όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την 

εκκένωση της αίθουσας – εργαστηρίου  στην οποία διδάσκουν την ώρα του σεισμού σύμφωνα με τις 

οδηγίες που υπάρχουν στο  Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου.  
Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης εφαρμόζεται η διαδικασία εκκένωσης των αιθουσών 

ανά όροφο όπως υπάρχει στο σχέδιο εκκένωσης του σχολείου και είναι αναρτημένο σε κάθε αίθουσα. 
Ο πρώτος χώρος καταφυγής των μαθητών μετά τον σεισμό είναι το προαύλιο, όπου θα γίνει και 

καταμέτρησή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προαύλιο δεν είναι ασφαλές, οι μαθητές 
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μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν στο δεύτερο χώρο καταφυγής που είναι το ακάλυπτο οικόπεδο, 

απέναντι από την κεντρική είσοδο του σχολείου. 
Οι μαθητές που κατά την εκδήλωση του σεισμού βρίσκονται μόνοι τους σε διαδρόμους, ή στις 

τουαλέτες θα πρέπει να προστατευτούν την ώρα της δόνησης στο χώρο που βρίσκονται και μετά το 

πέρας του σεισμού θα πρέπει να κατευθυνθούν προς το προαύλιο με μεγάλη προσοχή, αποφεύγοντας 

να προσεγγίσουν τις προσόψεις του κτιρίου. 
Αμέσως μετά την έξοδο των μαθητών από το κτίριο και τη συγκέντρωσή τους στο 

προκαθορισμένο χώρο του προαυλίου, ο εκπαιδευτικός κάθε τμήματος θα καταμετρήσει τους 

μαθητές, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλοι οι παρόντες στην αίθουσα μαθητές βρίσκονται στο 

προαύλιο. Σε περίπτωση σεισμού κατά την ώρα του διαλείμματος ο καθηγητής που θα κάνει την 

καταμέτρηση των μαθητών θα είναι ο διδάσκων της επόμενης ώρας. 
Στη συνέχεια ο κάθε εκπαιδευτικός θα αναφέρει στον Διευθυντή και στην Ομάδα Αναζήτησης 

Ατόμων την τυχόν απουσία μαθητών από τον χώρο καταφυγής, ώστε να ελεγχθούν εάν είναι δυνατόν 

οι διάδρομοι, οι αίθουσες και οι τουαλέτες για την ανεύρεση των απόντων μαθητών ή/και να γίνει 

επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Οι Ομάδες ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο.  
Εάν διαπιστωθεί ότι το προαύλιο δεν είναι ασφαλές, οι μαθητές μπορεί να χρειαστεί να 

μετακινηθούν στο δεύτερο χώρο καταφυγής ανά ομάδες των 30 – 40 ατόμων περίπου με τη συνοδεία 

εκπαιδευτικών (Κούρου, 2019). 
Οι μαθητές παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου υπάρξει σχετική ενημέρωση από την 

Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Σε περίπτωση που θα ανακοινωθεί η διακοπή της 

λειτουργίας του σχολείου, οι μαθητές που μένουν σε χωριά θα μετακινηθούν με το μισθωμένο  

υπεραστικό λεωφορείο προς αυτά. Για τους μαθητές που μένουν στην πόλη και   μετακινούνται με 

τους γονείς τους, ή μόνοι τους με τα πόδια, το σχολείο θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί τους για 

την παραλαβή των παιδιών τους.  Σε κάθε περίπτωση που αφορά τους ανήλικους μαθητές, θα υπάρξει 

επικοινωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες τους για την παραλαβή ή την έγκριση μετακίνησης τους από 

το σχολείο, αν η παραλαβή από τους γονείς είναι αδύνατη. 
Οι μαθητές δεν θα πάρουν μαζί τους τις τσάντες τους κατά την εκκένωση του κτιρίου, παρά 

μόνο τα κατάλληλα για την εποχή ρούχα κ.λπ. 

2.7 Αποτίμηση Άσκησης Ετοιμότητας 

Μετά από κάθε άσκηση ακολουθεί αποτίμησή της από τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να 

επισημανθούν τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο επί χάρτου Σχολικό Σχέδιο και να προταθούν 

βελτιώσεις (Κούρου, 2019). 
 Για την καλύτερη αξιολόγηση της άσκησης έχουν οριστεί 2 εκπαιδευτικοί και 2 μαθητές ως 

«Αξιολογητές», οι οποίοι κατά τη διάρκεια της άσκησης καταγράφουν τις στάσεις και συμπεριφορές 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών, τις συγκρίνουν με τις τυποποιημένες διαδικασίες, ώστε να 

επισημανθούν τυχόν  αδυναμίες και να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις. 
Για την αποτίμηση της άσκησης ετοιμότητας για σεισμό, διανέμεται ερωτηματολόγιο στους 

εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στους  «Αξιολογητές» που συμμετείχαν στην άσκηση. Επίσης 

γίνονται επισημάνσεις στις στάσεις και συμπεριφορές των συμμετεχόντων στην άσκηση ετοιμότητας  

και προτάσεις βελτίωσης  αυτών. 

3. Συμπεράσματα 

Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των καθηγητών και μαθητών είναι πρωταρχικής 

σημασίας για την βελτίωση της ετοιμότητας και της άμεσης απόκρισης σε ένα  σεισμικό γεγονός. Η 

συχνή πραγματοποίηση των ασκήσεων ετοιμότητας είναι επίσης μεγάλης σημασίας, ώστε η 

μαθητική κοινότητα να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε ένα πραγματικό σεισμικό 

γεγονός. 
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Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών/τριών 

γυμνασίων της Ρόδου σε ζητήματα υδάτινων πόρων. Για την υλοποίηση της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η εμπειρική ποσοτική μέθοδος, με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, το 

οποίο διανεμήθηκε τον Μάρτιο του 2019. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι 

περισσότεροι μαθητές/τριες δεν έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

έχουν κάποια γενική άποψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων και ελάχιστα γνωρίζουν για τα 

ζητήματα των υδάτων. Η γενική εικόνα, από την αποχή και τις λανθασμένες απαντήσεις, παρουσιάζει 

τους συμμετέχοντες να έχουν ελλιπή γνώση για τα θέματα ρύπανσης, λειψυδρίας και διαχείρισης του 

νερού. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης 

κατάλληλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων για τα θέματα αυτά, με την αξιοποίηση και των νέων 

μορφών επικοινωνίας στην εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές/τριες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και 

να είναι σε θέση ως ενημερωμένοι πολίτες να συμβάλλουν υπεύθυνα στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, ενημέρωση, ρύπανση, διαχείριση υδάτινων πόρων, αειφόρος 

ανάπτυξη. 

1. Εισαγωγή 

Σε μια εποχή που οι καταναλωτικές συνήθειες παρουσιάζουν έξαρση, η προσήλωση στην 

απόκτηση υλικών αγαθών και η ψευδαίσθηση της άνεσης δεν επιτρέπουν να γίνει αντιληπτό το 

μέγεθος των προβλημάτων επάρκειας νερού που ήδη αντιμετωπίζουν πολλές κοινωνίες ανά τον 

κόσμο (Awange & Kyalo Kiema, 2019). Παράλληλα, δεν διαφαίνεται να υπάρχει επαρκές 

ενδιαφέρον για τις απώλειες εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών από ασθένειες, οι οποίες συνδέονται 

άρρηκτα με την παροχή ανεπαρκούς ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής καθώς και με την ξηρασία 

που μαστίζει πολλές υπό ανάπτυξη χώρες, επιδεινώνοντας τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, όπως η 

φτώχεια, ο υποσιτισμός κ.ά. (Γεωργόπουλος κ.ά., 2014).  
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυξάνεται συνεχώς η παγκόσμια ζήτηση εξαιτίας του 

συνδυασμού της αύξησης του πληθυσμού, της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και της αλλαγής 
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στις συνήθειες κατανάλωσης (UNESCO, 2019), γίνεται φανερό ότι επιδεινώνεται η κρίση του νερού, 

η οποία ενδεχομένως να μπορεί να συγκριθεί με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, που 

απασχολεί τόσο έντονα την ανθρωπότητα (Cianfrani et al., 2018· WHO, 2019). Σε αυτήν την πορεία, 

σχεδόν όλοι οι τομείς παραγωγής διεκδικούν ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες από το ίδιο 

πεπερασμένο διαθέσιμο απόθεμα νερού για χρήση στη γεωργία, τη βιομηχανία, τις πόλεις, τον 

τουρισμό (Awange & Kyalo Kiema, 2019), ενώ παράλληλα, με τις δραστηριότητές τους συμβάλλουν 

στην υποβάθμιση των υδάτων (Garcia-Caparros et al., 2017) με λιπάσματα και φυτοφάρμακα 

(Cramer et al., 2018), αστικά λύματα, νιτρικά άλατα, βιομηχανικά απόβλητα (Josep & Mencio, 2019) 
κ.ά. 

Δεδομένου ότι η αειφόρος διαχείριση των οικοσυστημάτων γλυκών ή αλμυρών υδάτων και του 

νερού που προορίζεται για πόση και χρήση αποτελεί κορυφαίο στόχο της προστασίας του 

περιβάλλοντος (EU, 2019), κρίνεται ως  επιτακτική η ανάγκη να υποστηριχτούν συνολικά οι στόχοι 

της Ατζέντας 2030 (Vanham et al., 2018), και ειδικότερα ο 6ος στόχος, για καθαρό και προσβάσιμο 

νερό για όλους (SDSN & IEEP, 2019). Για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος η προσοχή πρέπει 

να επικεντρωθεί σε εφικτές εφαρμογές, που να μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην εξοικονόμηση 

όσο και στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων (Strokal et al., 2019). 
 Στην κατεύθυνση επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη παρουσιάζεται ως η καταλληλότερη (Τζαμπερής κ.ά., 2016), για να καλλιεργήσει 

στα άτομα τα απαραίτητα εφόδια, όπως ευαισθητοποίηση, γνώσεις, αξίες, στάσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση ως ενεργοί  πολίτες να προασπιστούν το δικαίωμα συμμετοχής 

τους σε ένα καλύτερο περιβάλλον, που θα είναι απαλλαγμένο από ρύπους και δεν θα ελλοχεύει 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και επιπτώσεις για την άγρια φύση και τα οικοσυστήματα 

(Henderson et al., 2018). Τα δεδομένα αυτά, ενδεχομένως, μπορούν να συμβάλουν στην επανεξέταση 

των κυρίαρχων προτύπων κατανάλωσης για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος και στη 

σταδιακή μετάβαση από τον καταναλωτισμό στην αειφορία, καθώς  το σύγχρονο μοντέλο διαβίωσης 

και η απαξίωση των αρχών της αειφορίας, οδηγούν  στη διαιώνιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων (Steg & de Groot, 2019).  
Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της εργασίας, η οποία αποτελει μέρος ευρύτερης έρευνας, είναι η 

διερεύνηση των γνώσεων και η καταγραφή των απόψεων των μαθητών/τριών της Β΄ γυμνασίου της 

Ρόδου, σε θέματα που αφορούν στη ρύπανση των υδάτων, τη λειψυδρία και την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των υδάτων στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Μέθοδος της έρευνας 

Το  δείγμα της έρευνας αποτελείται από 126 μαθητές/τριες γυμνασίων του βορείου τριγώνου 

της Ρόδου. Η επιλογή αυτή υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο 

πληθυσμό και κατ’ επέκταση την πιο μεγάλη κατανάλωση νερού, τις περισσότερες γεωτρήσεις, 

αντίστοιχη παραγωγή λυμάτων και μονάδες επεξεργασίας τους. 
Για τις ανάγκες της έρευνας η εμπειρική ποσοτική επιλέχθηκε ως βασική μέθοδος και το 

ερωτηματολόγιο, ως το καταλληλότερο μέσο για την συλλογή των δεδομένων. Το ερευνητικό 
εργαλείο συμπεριλαμβάνει 18 κύριες ερωτήσεις και 71 υποερωτήσεις, ανοιχτές και κλειστές. Για τις 

14 από τις κλειστές ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα μέτρησης Likert, η οποία 

συμβάλλει στη διατύπωση του βαθμού συμφωνίας με μια σειρά από θετικές και αρνητικές προτάσεις 

και δηλώσεις (Bryman & Bell, 2015). Το εργαλείο συντάχθηκε βάσει συγκεκριμένων οδηγιών, όπως 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία, ώστε να καλύπτει τα ερευνητικά ερωτήματα (Ανδρεαδάκης & 

Βάμβουκας, 2011). Οι θεματικοί άξονες στους οποίους κινείται η έρευνα περιλαμβάνουν τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα, τη ρύπανση του νερού, τη λειψυδρία, τα συστήματα ανάκτησης νερού και 

την ολοκληρωμένη διαχείρισή του. 
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Οι ερευνητικές μεταβλητές ανάλογα με την κλίμακα μέτρησής τους ταξινομήθηκαν στις 

βασικές κατηγορίες των ποιοτικών μεταβλητών σε διαβαθμιστική κλίμακα. Σε επίπεδο επαγωγικής 

στατιστικής και για τον έλεγχο της συνάφειας μεταξύ δύο κατηγορικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο χ2 και για μία κατηγορική με δύο επίπεδα και σε μία 

μεταβλητή σε πενταβάθμια κλίμακα ο t-έλεγχος για ανεξάρτητα δείγματα. Για τη συσχέτιση δύο 

μεταβλητών σε πενταβάθμια κλίμακα υπολογίστηκε ο δείκτης συσχέτισης ρ του Spearman. Για όλες 

τις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου υιοθετήθηκε ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

το p=0,05. Το τελικό ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε προς συμπλήρωση τον Οκτώβριο του 2019.  

2.2 Αποτελέσματα 

Από το σύνολο των 126 συμμετεχόντων στην έρευνα μαθητών/τριών, τα αγόρια είναι 68 

(54,0%) και τα κορίτσια 58 (46,0%). Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα, παρατηρείται 

ότι στο σύνολο του δείγματος το 4,0% έχει τελειώσει το δημοτικό, το 25,4% το γυμνάσιο, το 38,9% 

το λύκειο, το 26,2% το πανεπιστήμιο και το 5,6% παρουσιάζεται με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 

δίπλωμα. Αντίστοιχα της μητέρας, το 4,8% έχει τελειώσει το δημοτικό, το 19,0% το γυμνάσιο, το 

40,5% το λύκειο, το 27,0% το πανεπιστήμιο και το 9,7% παρουσιάζεται με μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό δίπλωμα. Αναφορικά με τη συμμετοχή του δείγματος σε προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, παρατηρείται ότι η πλειονότητα των μαθητών σε ποσοστό 59,5% δηλώνει ότι έχει 

εμπλακεί σε περιβαλλοντικά προγράμματα έναντι του 40,5% που παρουσιάζεται να μην έχει 

συμμετάσχει. 
Τα δεδομένα από την αξιολόγηση των γνώσεων του δείγματος σχετικά με ορισμένες βασικές 

πηγές ρύπανσης των υδάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Από την ανάγνωση του πίνακα 

διαπιστώνεται ότι το δείγμα θεωρεί ότι η βιομηχανία και τα αστικά λύματα με αντίστοιχους μέσους 

όρους 3,95 και 3,56 συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη ρύπανση του νερού. Αξιοσημείωτη είναι η 

λανθασμένη επιλογή της υπεράντλησης των υδάτων που καταγράφεται με μ.ο. 3,38, καθώς και της 
κτηνοτροφίας και των γεωργικών καλλιεργειών με αντίστοιχους μέσους όρους 2,56 και 2,41. 

 

Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών του ερευνητικού δείγματος σε ό,τι αφορά παράγοντες ρύπανσης των 
υδάτων 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Καθόλου  Λίγο Μέτρια Αρκετά 

Πάρα 

πολύ 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

ν % ν % ν % ν % ν % μ.ο. τ.α. 
Η  βιομηχανία 2 1,6 6 4,8 32 25,4 42 33,3 44 34,9 3,95 0,970 
Τα αστικά λύματα 5 4,0 18 14,3 32 25,4 44 34,9 27 21,4 3,56 1,099 
Η  υπεράντληση νερού 10 7,9 26 20,6 26 20,6 34 27,0 30 23,8 3,38 1,270 
Η κτηνοτροφία 23 18,3 44 34,9 36 28,6 12 9,5 11 8,7 2,56 1,156 
Οι γεωργικές καλλιέργειες 26 20,6 48 38,1 34 27,0 10 7,9 8 6,3 2,41 1,097 

 
Η ερώτηση «στην περίπτωση που τα αστικά λύματα διοχετεύονται χωρίς επεξεργασία από τον 

βιολογικό καθαρισμό στη θάλασσα τι ακριβώς πιστεύεις ότι θα συμβεί;» στοχεύει στη διερεύνηση 

των γνώσεων των μαθητών του δείγματος σχετικά με τον ρόλο του βιολογικού καθαρισμού και τις 

επιπτώσεις της ρίψης μη επεξεργασμένων λυμάτων στους φυσικούς αποδέκτες. Οι ερωτηθέντες 

καλούνται να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους σε κάποιες συνέπειες, όπως η ρύπανση του 

υδροφόρου ορίζοντα, οι διάφορες επιδημίες, η διατάραξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, οι 

επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από μολυσματικές ασθένειες και οι επιπτώσεις στην 

οικονομική δραστηριότητα των ψαράδων. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, προκύπτει 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/τριών (88,9%) δήλωσε τις επιπτώσεις στην υγεία του 

ανθρώπου από μολυσματικές ασθένειες.  Παρόλο που η  διατάραξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
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(72,0%) και οι επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα των ψαράδων με ποσοστό 73,0% 

υποστηρίζονται σωστά, παρατηρείται ότι λανθασμένα επιλέγονται από τους μαθητές/τριες η ρύπανση 

του υδροφόρου ορίζοντα (78,6%) και οι διάφορες επιδημίες (77,8%), με πιθανή αιτιολογία ότι οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες να μην επικεντρώθηκαν στην ερώτηση ότι η ρύπανση αφορούσε τη 

θάλασσα και όχι το έδαφος ή τον αέρα.  
Διερευνώντας τις γνώσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, σε ό,τι αφορά τους υπευθύνους 

για τη ρύπανση των υδάτων, από τα δεδομένα του Πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των 

μαθητών με μ.ο. 4,29 αποδίδουν την κύρια ευθύνη για τη ρύπανση από αρκετά έως πάρα πολύ στα 

εργοστάσια. Σε μικρότερο βαθμό από μέτρια έως αρκετά κατατάσσουν τους πολίτες (3,67) και τα 

ξενοδοχεία (3,36). Αυτοί που νομοθετούν και οι τοπικές Αρχές υποστηρίζονται από λίγο έως μέτρια 

με αντίστοιχους μέσους όρους 2,97 και 2,88. 

Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών του ερευνητικού δείγματος σε ό,τι αφορά τους υπευθύνους για τη ρύπανση 
των υδάτων 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  
Καθόλου  Λίγο Μέτρια Αρκετά 

Πάρα 

πολύ 

Δεν 

απάντησα

ν 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % μ.ο. τ.α. 
Τα εργοστάσια 2 1,6 4 3,2 16 12,7 38 30,2 66 52,4 0 0,0 4,29 0,920 
Οι πολίτες 11 8,7 10 7,9 31 24,6 32 25,4 42 33,3 0 0,0 3,67 1,259 
Τα ξενοδοχεία 9 7,1 21 16,7 37 39,4 34 27,0 25 19,8 0 0,0 3,36 1,183 
Αυτοί που 
νομοθετούν 11 8,7 35 27,8 40 31,7 23 18,3 15 11,9 2 1,6 2,97 1,147 

Οι τοπικές Αρχές  11 8,7 38 30,2 42 33,3 25 19,8 10 7,9 0 0,0 2,88 1,078 
 
Αναφορικά με τις γνώσεις του ερευνητικού δείγματος για πιθανές ενέργειες που μπορούν να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων, από τα στοιχεία του Πίνακα 3 

παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών/τριών συμφωνεί στην επιβολή 

αυστηρότερων νόμων και ποινών με ποσοστό  89,7%. Η περιορισμένη χρήση των απορρυπαντικών 

παρατηρείται με σχεδόν ισόποση διανομή των απαντήσεων του δείγματος (~50%). Η περιορισμένη 

χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων υποστηρίζεται ορθά με ποσοστό συμφωνίας 83,3%, 

έναντι του 16,7% διαφωνίας. Παρόλο που η εξοικονόμηση του νερού και η επισκευή των διαρροών 

δεν συσχετίζονται με τη ρύπανση των υδάτων, υποστηρίζονται από ένα μεγάλο ποσοστό των 

συμμετεχόντων με αντίστοιχα ποσοστά 77,8% και 77,0%. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μικρό 

ποσοστό των μαθητών (14,3%) φαίνεται να πιστεύει ότι καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση 

δεν μπορεί να επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. 

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών του ερευνητικού δείγματος σε ό,τι αφορά ενέργειες για την αντιμετώπιση 
της ρύπανσης των υδάτων 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Συμφωνώ Διαφωνώ 

Δεν 

απάντησε 
ν % ν % ν % 

Αυστηρότεροι νόμοι - ποινές 113 89,7 13 10,3 0 0,0 
Λιγότερη χρήση απορρυπαντικών 64 50,8 62 49,2 0 0,0 
Περιορισμένη χρήση χημικών λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων  105 83,3 21 16,7 0 0,0 

Εξοικονόμηση νερού  98 77,8 28 22,2 0 0,0 
Επισκευή των διαρροών  97 77,0 29 23,0 0 0,0 
Καμία ενέργεια δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα  18 14,3 88 69,8 20 15,9 
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Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των γνώσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα για 

συγκεκριμένα θέματα σχετικά με το νερό, από τα δεδομένα του Πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι για τις 

ενέργειες που αφορούν στην εξοικονόμηση, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος δηλώνει ότι αυτή 

η ενέργεια είναι σημαντική με μ.ο. 3,15. Σχετικά με την ποιότητα του νερού της περιοχής όπου 

διαμένουν, υποστηρίζεται ότι δεν είναι ικανοποιητική με μ.ο. 3,01. Δηλώνουν ότι οι γνώσεις τους για 

τις πηγές ρύπανσης των υδάτων και την επάρκεια νερού στο νησί είναι από λίγες έως μέτριες με 

αντίστοιχους μέσους όρους 2,81 και 2,66. Τα δεδομένα για τη χρήση του ανακτημένου νερού από 

τον βιολογικό καθαρισμό για χώρους πρασίνου και πυρόσβεση, κατατάσσουν τις γνώσεις των 

μαθητών του δείγματος στην κατώτερη κατηγορία, από καθόλου έως λίγες με μ.ο. 1,89. 

Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών του ερευνητικού δείγματος σε ό,τι αφορά τις γνώσεεις τους για 
συγκεκριμένα θέματα σχετικά με το νερό 

ΘΕΜΑΤΑ 
Καθόλου  Λίγο Μέτρια Αρκετά 

Πάρα 

πολύ 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

ν % ν % ν % ν % ν % μ.ο. τ.α. 
Εξοικονόμηση 

νερού. 
20 15,9 21 16,7 35 27,8 20 15,9 30 23,8 3,15 1,380 

Ποιότητα του νερού 

της περιοχής μας. 
18 14,3 31 24,6 29 23,0 28 22,2 20 15,9 3,01 1,299 

Πηγές ρύπανσης των 

υδάτων. 
20 15,9 35 27,8 34 27,0 23 18,3 14 11,1 2,81 1,231 

Επάρκεια νερού στο 

νησί μας. 
30 23,8 26 20,6 40 31,7 17 13,5 13 10,3 2,66 1,266 

Χρήση του 

ανακτημένου νερού 

για χώρους πρασίνου 
και πυρόσβεση. 

49 38,9 31 24,6 18 14,3 16 12,7 12 9,5 1,89 1,351 

 
Μέσω της ερώτησης «δήλωσε τον βαθμό συμφωνίας σου για αυτό που λένε ότι στο μέλλον θα 

γίνονται πολλές συγκρούσεις κυρίως για τα παρακάτω» επιχειρείται να διερευνηθούν οι γνώσεις του 

δείγματος σχετικά με τη λειψυδρία μέσω του πολύτιμου αγαθού για τη ζωή και την επιβίωση, του 

νερού. Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους 

για τα πιθανά αίτια συγκρούσεων, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 5. Από τα στατιστικά στοιχεία 

του πίνακα παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/τριών, παρόλο που ως πρώτη 

επιλογή δηλώνει το νερό με μ.ο. 3,98, δεν παρουσιάζεται να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση και 

τη σημασία των υδατικών πόρων, από το γεγονός ότι το σύνολο των επιλογών τους κατατάσσεται 

περίπου στην ίδιο επίπεδο σημαντικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά σειρά υποστηρίζεται το 

πετρέλαιο (3,84), η ενέργεια (3,72), ο πλούτος (3,68) και η τροφή με μ.ο. 3,57.   

 Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών του ερευνητικού δείγματος σε ό,τι αφορά τον βαθμό συμφωνίας σχετικά με 
την αιτία μελλοντικών συγκρούσεων 

ΑΙΤΙΑ  
Διαφωνώ 

απόλυτα  
Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

ν % ν % ν % ν % ν % μ.ο. τ.α. 
Νερό 5 4,0 14 11,1 17 13,5 33 26,2 57 45,2 3,98 1,183 
Πετρέλαιο 9 7,1 16 12,7 18 14,3 26 20,6 57 45,2 3,84 1,317 
Ενέργεια 5 4,0 17 13,5 27 21,4 36 28,6 41 32,5 3,72 1,171 
Πλούτος 5 4,0 18 14,3 27 21,4 38 30,2 38 30,2 3,68 1,164 
Τροφή 6 4,8 20 15,9 32 25,4 32 25,4 36 28,6 3,57 1,196 
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Στην προσπάθεια διερεύνησης των γνώσεων του ερευνητικού δείγματος σε ό,τι αφορά τον 

βαθμό συμφωνίας σχετικά με ενέργειες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της 

λειψυδρίας, ζητείται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας τους σε μία σειρά από πρακτικές βελτίωσης της κατάστασης. Από τα στατιστικά 

δεδομένα, παρατηρείται ότι η πλειονότητα των μαθητών/τριών συμφωνεί ότι είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση να επισκευάζονται άμεσα οι διαρροές από το καζανάκι και τις βρύσες με μ.ο. 4,19. Το 

πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών σε λεκάνη αντί με τρεχούμενο νερό παρουσιάζει τους 

συμμετέχοντες μάλλον να συμφωνούν με μ.ο. 3,33. Οι ενέργειες που αφορούν το πλύσιμο των 

εξωτερικών χώρων του σπιτιού να γίνονται με λάστιχο, κατά το σαπούνισμα των μαλλιών να μένει 

ανοιχτή η βρύση για να διατηρηθεί σταθερή η θερμοκρασία του νερού και τα πλυντήρια ρούχων και 

πιάτων να μπαίνουν σε λειτουργία ακόμη και όταν δεν είναι γεμάτα, παρουσιάζει τους μαθητές/τριες 

μεταξύ του «μάλλον διαφωνώ» και του «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» με μέσους όρους μεταξύ 

2,98 και 2,25. 
Από την επαγωγική στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι τα κορίτσια έναντι των 

συμμετεχόντων αγοριών με αντίστοιχους μέσους όρους 3,47 και 3,01, υποστηρίζουν περισσότερο 

ότι το σχολείο συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην απόκτηση των περιβαλλοντικών γνώσεών τους. Η 

διαφοροποίηση αυτή είναι στατιστικά σημαντική, με p=0,041. Το προβάδισμα των κοριτσιών 

καταγράφεται με στατιστική σημαντικότητα έναντι των αγοριών και για τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης (2,95 και 2,55, p = 0,037), τα σχολικά βιβλία (2,72 και 2,25, p = 0,019) και τα 

εξωσχολικά βιβλία με αντίστοιχους μέσους όρους 2,48 και 2,01 και  p = 0,039. 
Η συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας με τις γνώσεις και τις απόψεις του 

ερευνητικού δείγματος παρουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις ενδιαφέρον στις κοινωνικές έρευνες. 

Στην παρούσα εργασία προέκυψαν ορισμένες διαφοροποιήσεις  σε αυτή τη συσχέτιση. Σε αυτό το 

πλαίσιο, αναφορικά με το εάν κάποια ζητήματα επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, οι μαθητές/τριες 

με μητέρες ανωτάτων σπουδών υποστηρίζουν τον παράγοντα ρύπανση σε μεγαλύτερο βαθμό με 

μέσους όρους 4,41 και  3,70, έναντι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2,83, 3,87, 

4,39) και με στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση, p = 0,016. Στο ίδιο επίπεδο εντάσσουν και την 

έλλειψη νερού με διαφοροποίηση στατιστικής σημαντικότητας p = 0,037. 
Αναφορικά με τις απόψεις των μαθητών/τριών του δείγματος για τους παράγοντες που 

άπτονται γενικότερα της ρύπανσης των υδάτων και της συμμετοχής σε προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, παρατηρήθηκαν σε ορισμένες δηλώσεις στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Τα δεδομένα παρουσιάζουν τους συμμετέχοντες στην έρευνα που έχουν παρακολουθήσει 

σχετικά προγράμματα να συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό ότι οι γεωργικές καλλιέργειες συμβάλλουν 

στην ρύπανση του νερού με μ.ο. 2,25, έναντι του 2,65 όσων δεν έχουν παρακολουθήσει, με 
σημαντική στατιστική διαφορά p = 0,030. 

Σχετικά με τη γνώση του δείγματος για τα θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της 

ρύπανσης των υδάτων μέσω των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να προστατευτεί το 

περιβάλλον, ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να δηλώσουν τον βαθμό σημαντικότητας σε ζητήματα 

που σχετίζονται με τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ανακύκλωση συσκευασιών, τις καταναλωτικές 

συνήθειες, τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και ανάκτησης νερού και τη βελτίωση της 

αισθητικής της πόλης. Στα ζητήματα αυτά δεν παρουσιάστηκε στατιστική σημαντικότητα με 

εξαίρεση την τελευταία. Τα παιδιά που έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης με μ.ο. 3,76 έναντι του 3,22 των όσων δεν έχουν παρακολουθήσει, υποστηρίζουν ως 

προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα τη βελτίωση της αισθητικής της πόλης. Στη συγκεκριμένη 

δήλωση παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά (p = 0,008).  

3. Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, αναφορικά με το επίπεδο γνώσεων του δείγματος, 

γενικά παρατηρείται ότι η πλειονότητα των μαθητών/τριών παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στις 

γνώσεις και κάποιες παρανοήσεις για ζητήματα που αφορούν τους υδάτινους πόρους και τη 
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λειψυδρία. Ελάχιστοι/ες γνωρίζουν για τον ρόλο των εγκαταστάσεων αστικών λυμάτων, τη συμβολή 

τους στην αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων, όπως και για τη χρήση του ανακτημένου νερού 

στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων. 
Σε ό,τι αφορά ορισμένα περιβαλλοντικά ζητήματα, των οποίων η δημιουργία και η διαιώνιση 

οφείλονται στις ενέργειες των ατόμων, διαπιστώνεται ότι, παρόλο που το δείγμα πιστεύει πρώτιστα 

ότι οι ενέργειες των ανθρώπων συμβάλλουν στην επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

ωστόσο θεωρεί ως μικρότερης σημασίας πρόβλημα την εξάντληση των φυσικών πόρων, ενώ 

σημαντικότερα την αδιαφορία για τα κοινωνικά θέματα και τη διεύρυνση των κοινωνικών 

ανισοτήτων. 
Αναφορικά με τους παράγοντες που προκαλούν τη ρύπανση των υδάτων, προκύπτει ότι οι 

συμμετέχοντες παρουσιάζονται να μην έχουν επαρκείς γνώσεις επί  του θέματος,  καθώς με μικρές 

διαφορές υποστηρίζουν τη βιομηχανία, τα αστικά λύματα και την υπεράντληση των υδάτων. Η 

δεύτερη επιλογή των μαθητών/τριών, για τα αστικά λύματα, θεωρείται ως η αναμενόμενη απάντηση, 

επειδή τα υγρά απόβλητα, λόγω της αστικοποίησης, διοχετεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

σε μεγάλες ποσότητες στους υδάτινους αποδέκτες (Ντεμιάν & Dachev, 2010). Η τακτική αυτή 

προκαλεί έμμεση ρύπανση, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή και συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη εξαιτίας 

της μη ορατότητας και ανιχνευσιμότητάς της (Τζαμπερής κ.ά., 2016). Παράλληλα, θεωρούν, κυρίως  

τα εργοστάσια, και κατόπιν, με μικρές αποκλίσεις, τους πολίτες και τους ξενοδοχεία ως κύριους 

υπαίτιους για τη ρύπανση των υδάτων. Από τα ευρήματα αυτά προκύπτει ότι οι μαθητές/τριες ίσως 

δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς τις ευθύνες των πολιτών, καθώς πίσω από τη ρύπανση που 

προκαλείται από εργαστάσια και ξενοδοχεία υποκρύπτονται άνθρωποι, και παράλληλα, ενώ 

συμβαίνουν όλα αυτά, οι πολίτες μένουν αδρανείς και απαθείς, δεν αντιδρούν. Οι επιπτώσεις 

κάποιων επιλογών μας έχουν επιφέρει διαφοροποίηση στην κατανομή της βλάστησης, της 

ατμοσφαιρικής, της εδαφικής και της ωκεάνιας θερμοκρασίας και έχουν επηρεάσει τα συστήματα 

κυκλοφορίας των αέριων μαζών και το σύνολο των φυσικών και βιολογικών συστημάτων (IPCC, 

2007). Σε παγκόσμια κλίμακα βιώνεται η αύξηση της συχνότητας των θερμών ημερών, του 

ημερήσιου θερμοκρασιακού εύρους και της συχνότητας των έντονων κατακρημνισμάτων (IPCC, 

2014). Μειώνεται η χιονόπτωση και μετακινείται το μέγιστο της εαρινής απορροής νωρίτερα 

(Mukundan et al., 2013). Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνουν την επιβολή 

αυστηρότερων νόμων-ποινών και την περιορισμένη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 

Με μικρή απόκλιση υποστηρίζουν την εξοικονόμηση νερού και την επισκευή των διαρροών, δύο 

ενέργειες που δεν συσχετίζονται με την ρύπανση των υδάτων. 
Τα ευρήματα της εκπαιδευτικής έρευνας καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη μεθοδικού 

σχεδιασμού και υλοποίησης κατάλληλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων για τα θέματα υδάτινων 

πόρων, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, με την αξιοποίηση και των νέων 

μορφών επικοινωνίας στην παιδαγωγική διαδικασία, ώστε οι μαθητές/τριες να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους και να είναι σε θέση ως ενημερωμένοι πολίτες να συμβάλλουν υπεύθυνα στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων για ένα αειφόρο μέλλον. 
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Περίληψη 

Η διδασκαλία της ενέργειας κατέχει σημαντική θέση στα Αναλυτικά Προγράμματα της 

εκπαίδευσης. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα σύγχρονα κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα 

αποτελώντας τη βάση για τη διαμόρφωση ευρύτερου ενεργειακού γραμματισμού. Σκοπός της 

παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση των γνώσεων και των απόψεων των μαθητών/τριών σε θέματα 

ενεργειακού γραμματισμού. Υλοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων της Φυσικής για 

την «ενέργεια», σε 33 μαθητές/τριες Ε’ τάξης με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Από τα 

ερευνητικά αποτελέσματα προκύπτει η έλλειψη γνώσεων ως προς τις ανανεώσιμες και τις 

συμβατικές πηγές ενέργειας, στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων διασκέδασης και επικοινωνίας και 

στον έλεγχο της ενεργειακής σήμανσης συσκευών. Ωστόσο, παρατηρήθηκε αυξημένη 

ευαισθητοποίηση σε ζητήματα εξοικονόμησης, ορθολογικής χρήσης, θέρμανσης και ψύξης χώρων 

και στο σβήσιμο των φώτων. Ως εκ τούτου, συνιστάται επανορθωτική / ανατροφοδοτική διδασκαλία 

με στόχο την  πληροφόρηση, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των καθημερινών τους πρακτικών 

για την εξοικονόμηση ενέργειας, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση υπεύθυνης ενεργειακής 

συμπεριφοράς. 

Λέξεις κλειδιά: Ενεργειακός γραμματισμός, εκπαίδευση, ενημέρωση, πληροφόρηση 

1. Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή η ενέργεια επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του σύγχρονου 

ανθρώπου, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων όσο και  

των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον. Η μεγάλη σύνδεση με τις πηγές ενέργειας, ειδικότερα με 

τις συμβατικές, δημιούργησε τις βάσεις της σύγχρονης βιομηχανικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

(DeWaters & Powers, 2008, 2012. EEA, 2016). Ταυτόχρονα, η ενέργεια αναμφίβολα  συνιστά αγαθό 

και υπηρεσία τεράστιας σημασίας για την οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική εξέλιξη του 

ανθρώπου (Κασσίνης, 2010. EEA, 2016). Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του 21ου 
αιώνα (De Waters & Powers, 2012), ενώ οι αποφάσεις επιλογής των μορφών και της χρήσης της 

αφορούν, εκτός από τους επαγγελματίες και τους πολιτικούς, τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι (Lay et al., 2012). 
Η παραγωγή και η χρήση της ενέργειας επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο, στο 

περιβάλλον, αλλά και σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας (Chen et al., 2013. EEA, 2016. ΙΕΑ, 

2017). Το ζήτημα, επίσης, της ενεργειακής επάρκειας είναι πιο φλέγον από ποτέ. Το μέλλον 

διαγράφεται με περιορισμένους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους, μεγάλη επιβάρυνση του φυσικού 

περιβάλλοντος κι έναν σύγχρονο άνθρωπο σε σταυροδρόμι επιλογής ενεργειακού μοντέλου. Από την 

κατεύθυνση που θα ακολουθήσει, θα κριθούν τα μελλοντικά θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα των 

τωρινών ενεργειακών του αποφάσεων (DeWaters & Powers, 2008. Vojtovic et al., 2017).  
Το υπάρχον μοντέλο διαβίωσης δείχνει πως αγγίζει τα όρια των υπαρκτών συστημάτων 

παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκπομπές τεράστιων ποσοτήτων CO2 και 
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άλλων αερίων στην ατμόσφαιρα, επιδρούν σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (EEA, 2016. 

Κωνσταντινίδη & Λιαράκου, 2019. Sarkodie & Strezov, 2019). Η πιθανή δημιουργία νέων μονάδων 

παραγωγής αναστρέφει τις φυσικές προϋποθέσεις υγιούς διαβίωσης, καθώς απαιτούνται χώροι για 

τις εγκαταστάσεις, ενισχύονται οι επιπτώσεις κατά της βιοποικιλότητας, εκλύονται περισσότερα 

καυσαέρια, αποσταθεροποιούνται φυσικές διεργασίες του φυσικού μας οικοσυστήματος, ενώ 

κατασπαταλώνται οι φυσικοί μας πόροι (Kaldellis et al., 2013). Προτείνεται, λοιπόν, η 

ελαχιστοποίηση χρήσης των ορυκτών καυσίμων λόγω των επιπτώσεών τους στη φύση (CO2), αλλά 

και της ανεπάρκειας ή πιθανής εξάντλησής τους (Aleklett, 2007). Η εξοικονόμηση, η ορθολογική 

χρήση, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η ευρεία χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ) μπορούν να περιορίσουν το περιβαλλοντικό κόστος (Devine-Wright, 2011). 

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Ο ρόλος της εκπαίδευσης 

Η αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών αποτελεί σοβαρό ζήτημα σχεδιασμού ενεργειακής 

εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία πρέπει να στραφεί στην ευαισθητοποίηση του σύγχρονου 

καταναλωτή και στην υιοθέτηση συνετής και υπεύθυνης ενεργειακής συμπεριφοράς. Ο ενεργειακός 

γραμματισμός αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τον σύγχρονο πολίτη ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει 

έξυπνες και προσανατολισμένες στο μέλλον λύσεις (Yeh et al., 2017). Τα ζητήματα της 

εξοικονόμησης, της ορθολογικής χρήσης και της ενεργειακής αναβάθμισης των συστημάτων 

αποτελούν κρίσιμα θέματα ευρείας υιοθέτησης και εφαρμογής. Ακόμη, η εκτεταμένη χρήση ΑΠΕ 

δύναται να ισοσταθμίσει την επιβάρυνση που υφίσταται σήμερα η οικόσφαιρα (Agaton & Karl, 

2018). 
Οι μαθητές/τριες ήδη διαβιούν σε έναν περιβάλλον, όπου οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι 

εμφανείς (Davis, 1998) και έχουν ελάχιστη επαφή με τη φύση λόγω της ραγδαίας αστικοποίησης, 

της μείωσης των φυσικών χώρων και της έντονης ανοικοδόμησης (Turgut & Yılmaz, 2010). Οι 

αντιλήψεις, οι στάσεις  και η συμπεριφορά τους σε ζητήματα ενέργειας αποτελούν αντικείμενο των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) στη σχολική εκπαίδευση και είναι αναγκαίο οι 

μαθητές/τριες να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες, οι οποίες είναι  προσανατολισμένες στην 

εξοικονόμηση, την ορθολογική χρήση ή την ελαχιστοποίηση χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας 

(NAAEE, 2010). Η εκπαίδευση αποτελεί την αιχμή του δόρατος προς την ενίσχυση όλων των 

ποιοτικών και γνωστικών στοιχείων (Καντζάρα, 2011), που θα καταστήσουν τα παιδιά 

πληροφορημένα, ενεργειακά εγγράμματα και ικανά να διαμορφώσουν απόψεις, αξίες  και στάσεις,  

σύμφωνα με τις οποίες θα λαμβάνουν αποφάσεις κατά την παιδική ηλικία και αργότερα ως ενήλικοι 

πολίτες (Swati, 2010). 
Η στοχευμένη εκπαίδευση σε ενεργειακά ζητήματα επιφέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, 

όταν περιλαμβάνει συγκεκριμένο πλαίσιο διδασκαλίας, ορθά οργανωμένο, με στόχο τον 

εμπλουτισμό των γνώσεων, την οικοδόμηση απόψεων και τη διαμόρφωση στάσεων των 

μαθητών/τριών, για την εξοικονόμηση, την ορθολογική χρήση, την ενεργειακή αποδοτικότητα των 

ΑΠΕ και την αειφορική χρήση της ενέργειας (Tortop, 2013), για ένα ελπιδοφόρο ενεργειακά μέλλον 

(DOE, 2014). 
Οι άνθρωποι, αρκετές φορές, παρερμηνεύουν ζητήματα που αφορούν στην ενέργεια, ωστόσο 

στα παιδιά οι παρερμηνείες μεταφέρονται και στην ενήλικη ζωή τους (Yeh et al., 2017). Η σωστή 

ενεργειακή συμπεριφορά εξαρτάται και από το βάθος που οι μαθητές/τριες έχουν κατανοήσει την 

έννοια της ενέργειας, καθώς αυτή γίνεται αντιληπτή με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Βέβαια, 

θα πρέπει να προσμετρηθούν τα εξωδιδακτικά μηνύματα που προσλαμβάνει ο/η μαθητής/τρια από 

διάφορους φορείς (οικογένεια, κοινωνικό περιβάλλον μαθητή κ.ά.), καθώς  η αρνητική επιρροή 

κάποιων κοινωνικών και πολιτικών φορέων μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά. Παράλληλα, εάν 

η διδασκαλία με στόχο τον ενεργειακό γραμματισμό είναι  αποσπασματική και ασυνεχής, τότε και 

το διδακτικό εγχείρημα στερείται αποτελεσματικότητας (Djordjevic & Cotton, 2011. Winter & 
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Cotton, 2012). Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτικός, φορέας αντιλήψεων, στάσεων και αξιών, όταν καλείται 

να υποστηρίξει στόχους, οι οποίοι δεν τον/την εκφράζουν προσωπικά, ωστόσο υπηρετούν το σχολείο 

και το ΑΠΣ, ενδεχομένως να επιδείξει αδιαφορία ή να προσεγγίσει τα θέματα αυτά επιφανειακά και 

χωρίς την ανάλογη υπευθυνότητα, οπότε η διδακτική του προσέγγιση να μην επιφέρει τα 

αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα (Skaalvik & Skaalvik, 2009).  
Ως εκ τούτου, ιδιαίτερα σημαντικά, θεωρούνται η αρτιότητα του ΑΠΣ, τα μέσα διδασκαλίας, 

οι στάσεις και η κατάρτιση του/της εκπαιδευτικού ο/η οποίος/α υλοποιεί τη διδακτική προσέγγιση, 

αλλά και το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του/της μαθητή/τριας, τα οποία θα πρέπει να 

λειτουργούν εποικοδομητικά προς την κοινή κατεύθυνση για την επιτυχία των στόχων του 

ενεργειακού γραμματισμού των μαθητών/τριών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο 

ανάπτυξη. Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς, αν και αρκετές έρευνες δείχνουν, γενικά, στάσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον (Grace & Sharp, 2000), αυτές δε συνεπάγονται αυτόματα 

αποτελεσματική διδασκαλία, με συνέπεια την ανακολουθία στάσεων και συμπεριφοράς των 

εκπαιδευτικών (Sadik & Sadik, 2014). Συνεπώς, η εκπαίδευση για την αειφορία, υπό την έννοια της 

ολιστικής προσέγγισης και της σύνδεσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία και με τα τοπικά 

ζητήματα, συνιστά σημαντική εκπαιδευτική αναγκαιότητα (Παπαβασιλείου, 2015). 

2.2. Μέθοδος της έρευνας 

Στην παρούσα μελέτη ερευνώνται οι αντιλήψεις μαθητών/τριών Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου 

αστικής περιοχής της Ρόδου, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τα οποία αφορούν στην 

«ενέργεια» και στο «ενεργειακό ζήτημα» και συμπεριλαμβάνονται στην ύλη διδασκαλίας της 

Φυσικής της Ε΄ τάξης. Δείγμα της αποτέλεσαν 33 μαθητές/τριες, 19 αγόρια και 14 κορίτσια. Η μελέτη 

υλοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των διδακτικών προσεγγίσεων του ΑΠΣ. Επικεντρώνεται σε 

ζητήματα γνώσεων, απόψεων και απλών βασικών ενεργειακών πρακτικών από τους μαθητές/τριες 

και καταδεικνύει τον βαθμό επίτευξης των στόχων της διδακτικής προσέγγισης. Είναι ποσοτική με 

ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, τα οποία αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics 
23. 

Ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχτηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο, καθώς κρίνεται ως το 

καταλληλότερο μεθοδολογικό εργαλείο για να διερευνήσει τα εξεταζόμενα ζητήματα (Cohen et al., 
2011). Οι ερωτήσεις-περιοχές διερεύνησης είναι 21, κυρίως κλειστού τύπου και εμπεριέχουν 

επιμέρους υπο-ερωτήματα. Το ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε στο γλωσσικό επίπεδο των 

μαθητών/τριών με βάση την ύλη διδασκαλίας του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Τηρούνται 

ζητήματα δεοντολογίας και ανωνυμίας. Συνιστά μελέτη περίπτωσης γι’ αυτό και τα πορίσματά της 

δεν μπορούν να γενικευτούν, ωστόσο είναι δυνατόν να αποτελέσουν αφετηρία για προβληματισμό 

και ευρύτερη έρευνα. 

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα προσεγγίζεται περιγραφικά και ερμηνευτικά με ποσοστιαίες αναφορές. Σύμφωνα με 

τα δεδομένα των αποτελεσμάτων το δείγμα της μελέτης απαρτίζεται από αγόρια σε ποσοστό 57,6% 

και κορίτσια 42,4%. Αναφορικά με την ποιότητα, την πιθανή επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την 

ισορροπία της φύσης, τα περισσότερα παιδιά συμφωνούν ότι εύκολα μπορούν να αλλάξουν (72,7%), 

ενώ λίγα παιδιά είτε διαφωνούν (12,1%) είτε απαντούν ότι δεν γνωρίζουν (15,2%). Ανάμεσα στα 

αγόρια και στα κορίτσια, παρατηρούνται παραπλήσια ποσοστά με 73,7% και 71,4%, αντίστοιχα. Η 

παραγωγή και η χρήση ενέργειας προκαλούν προβλήματα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον για τα 

περισσότερα παιδιά (78,8%). Οι απαντήσεις των αγοριών (78,9%) και των κοριτσιών (78,6%) δεν 

διαφοροποιούνται. Ορισμένα παιδιά είτε διαφωνούν (12,1%) είτε απαντούν ότι δεν γνωρίζουν 

(9,1%).  
Πολλά παιδιά (60,6%) απαντούν ορθά, πως το πετρέλαιο δεν ανήκει στις ΑΠΕ, όμως το 33,3% 

το θεωρεί λανθασμένα ως ΑΠΕ, ενώ το 6,1% δηλώνει άγνοια. Τα αγόρια φαίνεται να είναι πιο 

ενημερωμένα για το ζήτημα (73,7%) από τα κορίτσια (42,9%). Σχετικά με τον λιγνίτη, το 60,6% τον 
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κατατάσσει στην ορθή κατηγορία, το 27,3% σε λανθασμένη, ενώ το 12,1% απαντά ότι δεν γνωρίζει. 

Αναφορικά με την πυρηνική ενέργεια, το 48,5% των παιδιών δηλώνει ότι τα πυρηνικά υλικά δεν 

ανήκουν στις ΑΠΕ. Σημαντικό ποσοστό (42,4%) δηλώνει άγνοια, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά (9,1%) 

απαντούν λανθασμένα. Το ποσοστό των αγοριών που απαντούν σωστά (63,2%) είναι υπερδιπλάσιο 

του ποσοστού των κοριτσιών (28,6%). 
Αναφορικά με την αιολική ενέργεια, λιγότερα από τα μισά παιδιά (42,4%) την κατατάσσουν 

στις ΑΠΕ. Το 27,3% δεν τη θεωρεί ως ΑΠΕ, ενώ το 30,3% απαντά ότι δεν γνωρίζει. Στην περίπτωση 

αυτή τα κορίτσια απαντούν ορθότερα (50%) σε σύγκριση με τα αγόρια (36,8%). Η ηλιακή ενέργεια 

αναφέρεται ως ΑΠΕ από τα 2/3 των παιδιών (66,7%), ενώ το 30,3% την αναφέρει ως μη ΑΠΕ. Τα 

κορίτσια σε σημαντικό βαθμό την αναφέρουν ορθά ως ΑΠΕ (78,6%), ενώ τα αγόρια λιγότερο 

(58,9%). Η ενέργεια του νερού θεωρείται ΑΠΕ από τα 2/3 των παιδιών (63,6%), ως μη ΑΠΕ από το 

27,3%, ενώ το 9,1% απαντά ότι δεν γνωρίζει. Το 68,4% των αγοριών και το 57,1% των κοριτσιών 

απαντούν ορθά, ενώ αντίστοιχα το 26,3% και το 28,6% απαντούν πως δεν είναι ΑΠΕ. Λιγότερα από 

τα μισά παιδιά (42,4%) θεωρούν τη γεωθερμία ως ΑΠΕ, με το 21,2% να διαφωνεί, ενώ 36,4% να 

δηλώνει άγνοια. Σχεδόν τα μισά αγόρια απαντούν ορθά (47,4%), ενώ από τα κορίτσια μόλις το 1/3 

(35,7%). Τα υπόλοιπα παιδιά είτε απαντούν αρνητικά (αγόρια 26,3% και κορίτσια 14,3%) είτε 

απαντούν ότι δεν γνωρίζουν (26,3% και 50% αντίστοιχα). Σημαντικό είναι να επισημάνουμε ότι τα 

μισά ακριβώς κορίτσια δηλώνουν άγνοια. Η βιομάζα αναφέρεται ως ΑΠΕ από το 48,3%, ενώ το 

27,3% διαφωνεί και το 24,2% δηλώνει άγνοια.Τα κορίτσια απαντούν σε υψηλό βαθμό, πως η βιομάζα 

ανήκει στις ΑΠΕ (78,6%) ενώ τα αγόρια συγκριτικά είναι ελάχιστα (28,6%). Το φυσικό αέριο 

κατατάσσεται στις ΑΠΕ από το 57,6% των παιδιών, το 15,2% διαφωνεί, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά 

απαντούν ότι δεν γνωρίζουν (27,3%). Ο αριθμός των θετικών απαντήσεων είναι παραπλήσιος σε 

αγόρια (57,8%) και κορίτσια (57,1%). 
Για την έκλυση καυσαερίων, εξαιτίας του πετρελαίου, ορθά απαντά το 54,5%, ενώ στην 

περίπτωση του λιγνίτη το 15,2%. Λανθασμένα, αναφέρονται ότι εκπέμπουν καυσαέρια τα πυρηνικά 

υλικά (57,6%), η γεωθερμία (12,1%), η ηλιακή ενέργεια (6,1%) και η αιολική ενέργεια (6,1%). Το 

12,1% αναφέρει ως ρυπογόνο το φυσικό αέριο ενώ το 9,1% αναφέρει και τη βιομάζα. Μόλις το 1/3 

των παιδιών (36,4%) θεωρεί, πως οι ΑΠΕ μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές μας ανάγκες. Από 

τα υπόλοιπα παιδιά, (27,3%) είτε θεωρούν ότι οι ΑΠΕ δεν μπορούν να καλύψουν από μόνες τους τις 

ανάγκες για ηλεκτρισμό είτε απαντούν ότι δεν γνωρίζουν (36,4%). 
Την ανάγκη ορθής ενεργειακής συμπεριφοράς για τη συνετή διαχείριση της ενέργειας 

επισημαίνει το 69,7% των παιδιών, ενώ δεν παίρνει θέση το 15,15%. Αρνητικά απαντά το 15,15% 

των παιδιών. Με την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειακά φιλικών συσκευών συμφωνεί το 72,7% των 

παιδιών, διαφωνεί το 3%, ενώ δεν δεν παίρνει θέση το 24,2%. Τον συνδυασμό σωστής ενεργειακής 

συμπεριφοράς με ταυτόχρονη χρήση ενεργειακά φιλικών συσκευών, αναφέρουν ορθά αρκετά παιδιά 

(63,6%), ενώ διαφωνεί το 6,1% και δεν παίρνει θέση το 27,3%. Οι προαναφερόμενες πρακτικές 

περιορισμού στη  χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το 73% των 

απαντήσεων των παιδιών. Ειδικότερα, ο συνδυασμός σωστής ενεργειακής συμπεριφοράς με 

ταυτόχρονη χρήση ενεργειακά φιλικών συσκευών, δεν υπερβαίνει το 63,6%. Φαίνεται, πως το 1/3 

των παιδιών δεν έχει κατανοήσει τη σημαντική δυναμική αυτού του συνδυασμού.  
Τα παιδιά θεωρούν αναγκαία τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και κατά συνέπεια την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη χρήση τους (75,8%). Λίγα παιδιά αποσυνδέουν αυτούς 
τους παράγοντες (12,1%), ενώ τα υπόλοιπα (12,1%) δεν απαντούν. Αρκετά παιδιά (30,3%) 

δηλώνουν, πως οι ηλεκτρικές συσκευές καταναλώνουν ρεύμα κατά τη λειτουργία τους, όταν τις 

χρειαζόμαστε να λειτουργούν. Αρκετά παιδιά δεν συσχετίζουν την κατανάλωση ηλεκτρισμού με την 

περιττή χρήση των συσκευών (45,5%), άλλα παιδιά δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση (18,2%), ενώ 

κάποια δηλώνουν άγνοια (6,1%). 
Μόλις το 30,3% των παιδιών φαίνεται να γνωρίζει για την κατανάλωση ενέργειας των 

συσκευών σε κατάσταση αναμονής, το 24,2% απαντά ότι δεν καταναλώνεται ενέργεια, το 30,3% των 

παιδιών δηλώνει άγνοια, ενώ κάποια παιδιά δεν είναι σίγουρα (15,2%). Οι πρακτικές περιορισμού 
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της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι άκρως σημαντικές. Οι περισσότεροι μαθητές/τριες 

(84,8%) απενεργοποιούν τον υπολογιστή μετά τη χρήση, κάποιοι/ες τον αφήνουν σε κατάσταση 

αναμονής (9,1%) ή σε κανονική λειτουργία  (6,1%). 
Κατά τον αερισμό των σπιτιών με άνοιγμα παραθύρων, τα παιδιά αναφέρουν ότι ο θερμοστάτης 

της θέρμανσης είναι κλειστός (90,9%). Λίγα παιδιά (9,1%) αναφέρουν, πως συνεχίζει να λειτουργεί. 

Ανάλογη είναι η πρακτική απενεργοποίησης και στα κλιματιστικά. Το 78,8% των παιδιών αναφέρει, 

ότι απενεργοποιούνται, το 12,1% ότι συνεχίζουν να λειτουργούν, ενώ δεν απάντά το 9,1% των 

παιδιών. Όταν η θέρμανση δεν είναι επαρκής, το 87,9% των παιδιών δηλώνει ότι φορά επιπλέον 

ρούχα, ενώ το 12,1% δηλώνει, πως αυξάνει τη θέρμανση.  
Πολλά παιδιά (66,7%) σβήνουν το φως του χώρου, όταν εξέρχονται από αυτόν, το 24,2% 

περιστασιακά, ενώ κάποια παιδιά (9,1%) αδιαφορούν. Πολλοί μαθητές/τριες (75,8%) αναφέρουν, ότι 

φωτίζονται μόνο οι χώροι που χρησιμοποιούνται, το 18,2% αναφέρει αποσπασματικά την υλοποίηση 

της πρακτικής, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές/τριες αναφέρουν φωτισμό όλων των χώρων του σπιτιού 

τους (6,1%). 
Πολλά παιδιά (69,7%) φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν για τη χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης 

ενέργειας στο σχολείο. Λίγα παιδιά (24,2%) την αναφέρουν ορθά, ενώ τα υπόλοιπα αναφέρουν τους 

λαμπτήρες πυράκτωσης ή δεν απαντούν. Αρκετοί μαθητές/τριες (54,5%) έχουν άγνοια για το είδος 
των λαμπτήρων στις οικίες τους, το 27,3% αναφέρει χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και 

το 18,2% χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης.  
Αρκετά παιδιά (42,4%) αναφέρουν ότι οι γονείς τους ελέγχουν την ενεργειακή σήμανση 

ηλεκτρικών συσκευών κατά την αγορά τους, ενώ το 48.5% δηλώνει άγνοια ως προς το ζήτημα αυτό.  
Οι γνώσεις για το τοπικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής είναι ιδιαίτερα λίγες. Το 54,5% των 

παιδιών απάντησε ότι γνωρίζει την τοπική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 45,5% 

δήλωσε άγνοια. Καμία όμως αναφορά δεν γίνεται για το πετρέλαιο ως βασική πηγή παραγωγής 

τοπικά, ενώ, ακόμη, αναφέρεται λανθασμένα ως πηγή ενέργειας η εταιρεία παραγωγής (Δ.Ε.Η.) 

(45,5%) ή και ο λιγνίτης (3%). 
Πολλά παιδιά (60,6%) δηλώνουν άγνοια για την ύπαρξη προβλημάτων από τον τοπικό σταθμό 

παραγωγής, αρκετά παιδιά συμφωνούν ότι προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον (36,4%) και λίγα 

διαφωνούν (3%). Μεταξύ των προβλημάτων, αναφέρονται τα καυσαέρια (27,3%), η 

υπερκατανάλωση και οι διακοπές ηλεκτρισμού (3%), ενώ τα περισσότερα παιδιά δεν απαντούν 

(69,7%). 
Στις συσκευές, οι οποίες αφορούν στη διασκέδαση των μαθητών/τριών και των γονέων τους, η 

πρακτική απενεργοποίησης μετά τη χρήση συμβαίνει ελάχιστα (21,2%), ωστόσο πολλά παιδιά δεν 

απαντούν (69,7%), ενώ και τα υπόλοιπα (9,1%) απαντούν αρνητικά. Η πλειονότητα των παιδιών 

(69,6%) απαντά ότι δεν γνωρίζει για την αποσύνδεση των συσκευών στο σχολείο, ωστόσο κάποια 

παιδιά απαντούν θετικά (15,2%), ενώ κάποια άλλα απαντούν αρνητικά (15,2%). Για την ίδια 

πρακτική στο σπίτι τους, το 33,3% των παιδιών απαντά ότι δεν γνωρίζει, το 30,3% απαντά αρνητικά 

και το 36,4% δηλώνει θετική στάση.  

3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν χαμηλό επίπεδο γνώσεων με βάση τη 

διδακτέα ύλη του ΑΠΣ. Ωστόσο, κατέδειξαν σημαντική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μείωση των 

επιπτώσεων λόγω παραγωγής και χρήσης της ενέργειας, σε ζητήματα θέρμανσης, ψύξης και 

φωτισμού των χώρων διαβίωσής τους, όχι όμως και ως προς τη χρήση των συσκευών που σχετίζονται 

με τη διασκέδαση. Η ευαισθητοποίηση των παιδιών έγκειται στη διαμόρφωση των απόψεων κατά τη 

διδασκαλία, η οποία συνδέει τα περιβαλλοντικά ζητήματα με την αλόγιστη ανθρώπινη συμπεριφορά, 

τη χρήση ενέργειας και μέσων και τα οφέλη που απορρέουν από τη ενεργειακά συνετή συμπεριφορά 

των παιδιών και των οικείων τους. Ωστόσο, χρειάζεται, ακόμη, μεγαλύτερη ενίσχυση του γνωστικού 

τομέα που αφορά στις ΑΠΕ, στις δυνατότητές τους και στην ικανότητα συμβολής τους στο 

ενεργειακό ισοζύγιο (Bodzin et al., 2013). 
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Από την πλειονότητα των μαθητών/τριών αναγνωρίζεται σημαντικά η μεταβλητότητα, η 

ευαισθησία των φυσικών ισορροπιών και η πρόκληση προβλημάτων στο οικοσύστημα από την 

παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα αγόρια φαίνεται να γνωρίζουν καλύτερα το πετρέλαιο 

και το λιγνίτη ως συμβατικές μορφές ενέργειας, αναφέρουν ως κύρια πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

το πετρέλαιο, ενώ υστερούν σε γνώσεις αναφορικά με τα πυρηνικά υλικά. Τα κορίτσια σε σημαντικό 

βαθμό αναφέρουν ως ΑΠΕ την ηλιακή ενέργεια και τη βιομάζα, Ωστόσο, συνολικά στις απαντήσεις 

στις οποίες παρατηρείται διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, τα αγόρια εμφανίζουν 

περισσότερες ορθές απαντήσεις.  
Οι γνώσεις για τις ΑΠΕ είναι σε χαμηλό επίπεδο. Ως ΑΠΕ αναγνωρίζονται περισσότερο η 

ηλιακή και η υδάτινη ενέργεια και αρκετά λιγότερο η γεωθερμία, η βιομάζα και το φυσικό αέριο. 

Επίσης, οι γνώσεις είναι συγκεχυμένες για το αν το πετρέλαιο και τα πυρηνικά υλικά είναι συμβατικά 

καύσιμα ή ΑΠΕ. Ακόμη, από τα περισσότερα παιδιά, οι ΑΠΕ δεν θεωρούνται από μόνες τους ικανές 

να καλύψουν τις ανάγκες για ενέργεια. 
Οι μαθητές/τριες θεωρούν απαραίτητη τη σωστή ενεργειακή συμπεριφορά και τη χρήση 

ενεργειακά φιλικών συσκευών, αν και έχουν ανεπαρκείς γνώσεις για την κατανάλωση ηλεκτρισμού 

από την άσκοπη χρήση συσκευών και την κατάσταση αναμονής τους. Όμως, υιοθετούν την 

απενεργοποήση του υπολογιστή, τη μη χρήση κεντρικής θέρμανσης ή του κλιματιστικού όταν 

αερίζεται το σπίτι, την ένδυση με περισσότερα ρούχα αντί αύξησης της θέρμανσης αλλά και το 

σβήσιμο των λαμπτήρων σε χώρους όπου δεν παρευρίσκεται κανείς. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν 

σημαντικές πρακτικές, οι οποίες, όπως δηλώνεται, εφαρμόζονται από αρκετά παιδιά. Οι ατομικές 

αυτές πρακτικές εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας αποτελούν βασική 

συνιστώσα του ενεργειακού γραμματισμού (Castleberry et al., 2016. Lefkeli et al., 2018). 
Ωστόσο, τα παιδιά δεν γνωρίζουν το είδος των λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται στο 

περιβάλλον διαβίωσής τους, ούτε αποσυνδέουν τις ηλεκτρονικές συσκευές διασκέδασής τους (λ.χ. 

τηλεόραση/παιχνιδομηχανές), ενώ η πρακτική ελέγχου ενεργειακής σήμανσης συσκευών κατά την 

αγορά τους χρειάζεται ενδυνάμωση. 
Επιπλέον, η μελέτη δείχνει ότι χρειάζεται επιπρόσθετη και στοχευμένη ενημέρωση, 

πληροφόρηση και ενδυνάμωση των απόψεων και των συμπεριφορών των παιδιών με προσεγγίσεις 

υπέρ της φιλικής ενεργειακής συμπεριφοράς, καθώς μερικοί τομείς παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο 

γνώσεων. Επομένως, ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων αποτελούν βασικά 

σημεία της εκπαίδευσης υπέρ του ενεργειακού γραμματισμού (U.S. Department of Energy, 2014) και 

της επανεξέτασης των κυρίαρχων προτύπων κατανάλωσης για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου 

μέλλοντος (Gülay, 2011). 
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Περίληψη  

Σε λιγότερο από τέσσερις δεκαετίες η εκπαίδευση για την αειφορία αναδείχθηκε σε έναν πολύ 

σημαντικό τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει δυνητικά στη δόμηση των 

προϋποθέσεων για βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των παρόντων όσο και των μελλοντικών 

γενεών. Εντούτοις, παρότι η εκπαίδευση για την αειφορία επεκτείνεται, οι περιβαλλοντικές 

προκλήσεις αυξάνονται και η σημασία της αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο, ενώ οι μέχρι τώρα 

προσπάθειες για υιοθέτησή της μάλλον δεν επαρκούν. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι 

αρχικά η εστίαση στην ανάπτυξη της προσέγγισης της εκπαίδευσης για την αειφορία και του 

γενικότερου θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου που τη συνοδεύει. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί, 

ότι η εκπαίδευση για την αειφορία περιλαμβάνει ένα συνεκτικό εκπαιδευτικό πρότυπο που 

καταπιάνεται με ζητήματα των σχέσεων και της κουλτούρας, το οποίο σχετίζεται με το αναδυόμενο 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

809 

πλαίσιο μιας μεταμοντέρνας οικολογικής κοσμοαντίληψης, που αναδεικνύει τα όρια της 

νεωτερικότητας και τα ενδεδειγμένα βήματα προς τη διασφάλιση ενός αειφόρου μέλλοντος. 
 
Λέξεις κλειδιά: αειφορία, εκπαίδευση, βιωσιμότητα, κοινωνικό κεφάλαιο 
 

1. Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από πολυποίκιλες προκλήσεις που θέτουν συχνά σε 
αμφισβήτηση τόσο τις υφιστάμενες παραδοσιακές αντιλήψεις όσο και τις επικρατούσες μεθόδους, 

διαδικασίες και συστήματα εκπαίδευσης. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της αναπροσαρμογής που 

λαμβάνει ολοένα πιο ταχείς και εξελικτικούς ρυθμούς με την πάροδο του χρόνου, η αειφορία έρχεται 

στο προσκήνιο ως μια έννοια που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων και αντιπροσωπεύει τη 

μετάβαση σε μια διαφορετική κοσμοαντίληψη που αναπροσαρμόζει δεσπόζουσες κοινωνικές και 

οικονομικές κατασκευές ή διαδικασίες. Συνεπώς, η αειφορία είναι μια έννοια που περιλαμβάνει 

πολλές και διαφορετικές διεργασίες ενώ αρκετές φορές εμπλουτίζεται και αναπροσαρμόζεται 

σύμφωνα με τις εκάστοτε εξελίξεις. Για παράδειγμα, η προστασία του περιβάλλοντος, ως στενό 

ζήτημα αειφορίας και συνακόλουθα εκπαίδευσης για την αειφορία, αναπροσαρμόστηκε και 

εμπλουτίστηκε με τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής, καθώς η τελευταία αποτέλεσε μια εξέλιξη 

που έθεσε νέες αναγκαιότητες, προκλήσεις και προβλήματα. Ως εκ τούτου, σκόπιμο είναι να 

διασαφηνιστεί ότι η έννοια της εκπαίδευσης για την αειφορία, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα 

μελέτη, περιλαμβάνει τις διαστάσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την 

εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις διαστάσεις της βιωσιμότητας, ως μια προσπάθεια 

ολιστικής αποτύπωσης του περιεχομένου που η εκπαίδευση για την αειφορία πρέπει να λαμβάνει 

ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις.  
Συγκεκριμένα, η προσέγγιση που θα αναπτυχθεί εστιάζει στην αναγκαιότητα δόμησης μιας 

κουλτούρας αειφορίας μέσω της εκπαίδευσης, η οποία θα υπερβαίνει την παραδοσιακή 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και θα εστιάζει σε βαθύτερα ζητήματα αειφορίας, ως τρόπου ζωής που 

περιλαμβάνει όλους τους σχετιζόμενους τομείς, ήτοι το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την 

οικονομία, την κοινωνική βιωσιμότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και όλες τις έννοιες και τους 

παράγοντες που αναπόδραστα σχετίζονται με έμμεσο ή άμεσο τρόπο. 
 
2. Εξέλιξη, προσεγγίσεις και εφαρμογές της εκπαίδευσης για την αειφορία 
 
2.1. Η εξέλιξη της εκπαίδευσης για την αειφορία 

Η εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί μια κατεύθυνση που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 

1990, όμως τα θεμέλιά της εντοπίζονται πολλά χρόνια πίσω, καθώς αποτελεί μετεξέλιξη της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ένα πιο ολιστικό πρότυπο. Πλέον, η έννοια της αειφορίας συνδυάζει 

το περιβάλλον με την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα, θέτοντας στο προσκήνιο τις 

αναπόδραστες διαδράσεις και επιδράσεις που καθένας πυλώνας προκαλεί. Τις πρώτες μεταπολεμικές 

δεκαετίες η έμφαση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη δινόταν στη μελέτη των 

επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο, περιλαμβάνοντας τη μελέτη της τοπικής ιστορίας και της γεωγραφίας 

(Strerling, 2004). Εντούτοις, μετά τη δεκαετία του 1970 η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα ξεκινήσει 

να λαμβάνει έναν πιο διεπιστημονικό και διευρυμένο χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το 1970 στο 

συνέδριο της UNESCO η έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εμπλουτίσθηκε με την προσθήκη 

της πολιτικής και κοινωνικής εκπαίδευσης, ως αναπόσπαστες διαστάσεις που επικαθορίζουν τις 

στάσεις και τις πρακτικές απέναντι στο περιβάλλον. Η διεθνής προβολή της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης με αυτόν τον διευρυμένο χαρακτήρα ήταν καθοριστική στη μετέπειτα ανάπτυξη του 

ολιστικού περιεχομένου της αειφορίας. 
Ένας άλλος βασικός τομέας εκπαίδευσης που συνεισέφερε στη διάνθιση της μάθησης ήταν η 

προώθηση της αναπτυξιακής εκπαίδευσης η οποία περιλάμβανε έννοιες όπως η ατομική 
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ενεργοποίηση, η δημοκρατική συμμετοχή και η κοινωνική δράση. Όλες αυτές οι έννοιες εντάχθηκαν 

στην επονομαζόμενη κριτική παιδαγωγική, η οποία ενισχύθηκε από το έργο του Freire (1972) για 

την εκπαίδευση ενηλίκων στη Βραζιλία, καθώς και άλλων μελετητών όπως ο Giroux (1992). Η 

ανάπτυξη όλων αυτών των διαστάσεων στην εκπαίδευση κατά τη δεκαετία του 1980 οδήγησε την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση στη διεύρυνση του περιεχομένου της με την συμπερίληψη ζητημάτων 

όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διασφάλιση της ειρήνης, η αντιρατσιστική εκπαίδευση και η 

αναπτυξιακή εκπαίδευση. Όλες αυτές οι πτυχές-αντικείμενα της εκπαίδευσης συνεισέφεραν στην 

επέκταση της έννοιας του συλλογικού/όλου στο οποίο εντάσσεται κάθε επιμέρους. Έτσι, παρότι οι 

αναπτυξιακές σπουδές και η περιβαλλοντική εκπαίδευση φαίνονταν εξαρχής διαφορετικά 

αντικείμενα, εν συνεχεία, συνέκλιναν όλο και περισσότερο.  
Συνακόλουθα, κατά τη δεκαετία του 1990 η περιβαλλοντική εκπαίδευση μετατράπηκε σε 

εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη ενώ η αναπτυξιακή εκπαίδευση μετατράπηκε σε εκπαίδευση 

για την παγκόσμια πολιτειότητα. Αυτοί οι δύο τομείς στην ουσία συνδέθηκαν στενά. Σε αυτή την 

κατεύθυνση συνέβαλε το Brundtland Report της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη (WCED, 1987), το οποίο έθεσε μετ’ επιτάσεως τα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης στη 

διεθνή ατζέντα. Ως εκ τούτου, οι όροι εκπαίδευση για την αειφορία και εκπαίδευση για την αειφόρο 

ανάπτυξη υιοθετήθηκαν από τη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στο Ρίο το 1992 και έτσι απέκτησαν διεθνή 
αναγνώριση και διάδοση.  

Παρότι η εκπαίδευση για το περιβάλλον και μετέπειτα για την αειφόρο ανάπτυξη, υιοθετήθηκε 

και προωθήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες από αρκετούς διεθνείς οργανισμούς, κάποιοι μελετητές 

αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα αυτών των ενεργειών, καθότι η προσαρμογή των κοινωνιών 

και των πολιτικών συστημάτων απέναντι στα ζητήματα αειφορίας φαίνεται να μην έχει αποδώσει τα 

αναμενόμενα, κυρίως γιατί στηρίχθηκαν μονοδιάστατα στην απόκτηση γνώσης και όχι τόσο στην 

καλλιέργεια ηθικών και κριτικά διακείμενων δεξιοτήτων. Τα προβλήματα συμπερίληψης της 

αειφορίας στην εκπαιδευτική πολιτική όμως αποτελούν θεμελιώδες επιστημολογικό ζήτημα, καθώς 

είναι αναγκαίο η εκπαίδευση για την αειφορία να αποκτήσει ξεκάθαρη κατεύθυνση αναφορικά με τις 

φιλοσοφικές και πραγματολογικές προκλήσεις με τις οποίες συνδέεται.  
Η μετάβαση από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφορία 

αντιπροσωπεύει τη μετάβαση από την μονομερή μελέτη των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε μια πιο 

ολιστική προσέγγιση που αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των 

περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και των οικονομικών ζητημάτων.  

2.2. Διαφορετικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης για την αειφορία 

Ο τομέας της εκπαίδευσης για την αειφορία αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών, καθώς 

διαφορετικές προσεγγίσεις εστιάζουν σε διαφορετικές μεθόδους στην προσπάθεια βελτίωσης των 

αποτελεσμάτων. Η γνώση των διαφορετικών προσεγγίσεων είναι πολύτιμη καθότι η μονοδιάστατη 

υιοθέτηση κάποιας από τις διαθέσιμες αντιλήψεις και μεθόδους δεν οδηγεί απαραίτητα σε βέλτιστα 

αποτελέσματα. Συνεπώς, μια δυνητική σύνθεση των διακριτών τρόπων επιτέλεσης της εκπαίδευσης 

για την αειφορία φαντάζει ως η προσφορότερη λύση που μπορεί να παράξει αποτελέσματα σε 

επίπεδο βιωσιμότητας τόσο στον περιβαλλοντικό όσο και στον κοινωνικό και οικονομικό πυλώνα.  
Εν προκειμένω και ως μια προσπάθεια σταχυολόγησης των βασικών προσεγγίσεων, η πρώτη 

προσέγγιση που αξίζει να αναλυθεί θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «εργαλειακή». Αυτό 

συμβαίνει καθότι η εκπαίδευση καθίσταται αντιληπτή με εργαλειακούς όρους, ως ένα μέσο για να 

επιτευθχούν κάποια αποτελέσματα. Είναι ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη αντίληψη εφορμείται από 

μια ρεαλιστική και υλιστική αντίληψη, η οποία απολήγει σε μια αυστηρή και κατευθυνόμενη 

μεθοδολογία (Sterling, 2004, 2010). Συνεπώς, στηρίζεται σε υποθέσεις εργασίας διαμορφούμενες 

από συμπεριφοριστικά ερωτήματα για το πώς η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή του 

τρόπου συμπεριφοράς των ανθρώπων απέναντι στο περιβάλλον, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην 

πληροφόρηση, στην επικοινωνία και στην ατομική περιβαλλοντική ευθύνη. Στο πλαίσιο λοιπόν της 

συζήτησης για την αειφόρο ανάπτυξη, η συγκεκριμένη προσέγγιση αντικατοπτρίζει την ορθολογική 
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και συμπεριφοριστική οπτική της εκπαίδευσης, η οποία διανθίζεται από τον οικολογικό 

εκμοντερνισμό.  
Από την άλλη πλευρά, μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία στέκεται κριτικά απέναντι στην 

εργαλειακή αντίληψη της εκπαίδευσης για την αειφορία, θεωρεί ότι η εκπαίδευση προκαθορισμένων 

αποτελεσμάτων πρέπει να αντικατασταθεί από την μάθηση μέσω της εμπειρίας (Jickling, Spork, 
1998). Αυτή η μορφή εκπαίδευσης περιλαμβάνει μη τυπικές μεθόδους και δίνει περισσότερο έμφαση 

στην ανάπτυξη των κριτικών, συστηματικών και των ανακλαστικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου 

μέσω της ανάδειξης των εμπειριών και της μοναδικότητας της κάθε περίπτωσης. Έτσι, όλη η 

εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει αναπτυξιακό χαρακτήρα καλλιεργώντας τις δεξιότητες της 

αειφορίας εμπειρικά και αυτόνομα, με τους εκπαιδευόμενους να γίνονται φορείς της αλλαγής προς 

ένα αειφόρο μέλλον (Gramatakos, Lavau, 2019). Συνεπώς, η εκπαίδευση για το περιβάλλον 

μετατρέπεται σε εκπαίδευση για την ύπαρξη και ως εκ τούτου, θέτει επί τάπητος όλες τις διαστάσεις 

της αειφορίας, καθώς επίσης και τις διαδράσεις που εκείνη λαμβάνει σε συνάρτηση με το περιβάλλον, 

την κοινωνία και την οικονομία, ήτοι τους τρείς βασικούς πυλώνες της αειφορίας (Baker et al, 2005; 

Castro, 2004). 
Από όλα τα προαναφερθέντα συνεπάγεται η γενικότερη διάσταση ως προς την εκπαίδευση για 

την αειφορία μεταξύ της συμπεριφοριστικής και της κονστρουκτιβιστικής τάσης, ήτοι μεταξύ μιας 

top-down μεθόδου εκπαίδευσης βασιζόμενης στον εργαλειακό ορθολογισμό και μιας bottom-up 
μεθόδου που εστιάζει στη συμμετοχή του υποκειμένου μέσω της χρήσης εναλλακτικών και 

ενεργοποιητικών εκπαιδευτικών μεθόδων.  
Η κριτική ανασκόπηση που αφορά τις διαθέσιμες μεθόδους αλλά και τους στόχους που πρέπει 

να έχει η εκπαίδευση για την αειφορία ελλείπει συχνά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ειδικά 

σε περιπτώσεις που παραδοσιακά εντοπίζεται μια δυσκολία προσαρμογής στις εξελισσόμενες 

συνθήκες και στις συνακόλουθες απαιτήσεις που δημιουργούν. Είναι γεγονός όμως ότι απαιτείται 

μια βαθύτερη κριτική ικανότητα και αντίληψη τόσο για το ποιες είναι οι πηγές των προβλημάτων 

αειφορίας όσο και για το ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι και βεβαίως ποιοι οι τρόποι για την επίτευξή 

τους μέσω της εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να δημιουργεί μια «παιδεία αειφορίας» στους πολίτες. 

Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί αναφέρονται στην αναγκαιότητα αναθεώρησης του όρου «κοινωνία της 

γνώσης» προς μια έννοια που δομεί την κοινωνία στην κατανόηση του εαυτού της, γεγονός που θα 

οδηγήσει στην ανακατεύθυνσή της (Brown, 2001; Gardner, 2001). Αυτή η ανακατεύθυνση 

περιλαμβάνει την υιοθέτηση ενός «οικολογικά θεμελιωμένου εκπαιδευτικού παραδείγματος» 

(Sterling, 2004: 55) που θα περιορίσει τις μεθοδολογικές διαφοροποιήσεις και θα υιοθετήσει ένα 

συνδυασμό μάθησης, ικανό να διαμορφώσει μια κουλτούρα αειφορίας ξεκάθαρα περιεκτική, καθώς 

θα περιλαμβάνει τις εγγενείς διαστάσεις και διαδράσεις της τόσο με το περιβάλλον όσο και με την 

οικονομία και την κοινωνία. Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο έννοιες όπως η περιβαλλοντική αειφορία-
βιωσιμότητα έχουν πλέον εμπλουτιστεί με την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα 

(Κοτρόγιαννος, 2017), καθώς θεωρούνται αλληλένδετες και ισχυρά επηρεαζόμενες. Συνεπώς, η 

εκπαίδευση για την αειφορία δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει αυτές τις διαστάσεις και ως εκ τούτου, 

οφείλει να αποτελέσει το βήμα για την ανάπτυξη του πεδίου αυτού. Έτσι, η εκπαίδευση για την 

αειφορία, μέσω των μαθησιακών εμπειρικών μεθόδων, πρέπει να καλλιεργεί την κουλτούρα της 

αειφορίας στους εκπαιδευόμενους συνδυάζοντας τυπικές και μη τυπικές μεθόδους. Η εκπαίδευση 

λοιπόν κατ’ αυτόν τον τρόπο μετασχηματίζεται (Barrett et al., 2017; Burns, 2015, 2018; Sterling, 
2010) και από μονοδιάστατη (είτε top-down είτε bottom-up) απολήγει σε διπλή και 

ανατροφοδοτούμενη διαδικασία.  

2.3. Προς την υιοθέτηση ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού παραδείγματος για την εμπέδωση όλων 

των διαστάσεων της αειφορίας 

Είναι γεγονός ότι η έννοια της αειφορίας περιλαμβάνει διάφορες διαστάσεις όπως την στενά 

επιστημονική, την κριτική, την συστημική, την ολιστική και την συμμετοχική (Bell, Morse, 1999). 
Εντούτοις, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια η εστίαση απομακρύνεται από το καθαρά 
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συστημικό επίπεδο στο επίπεδο των σχέσεων, με συνέπεια την αναγκαιότητα μιας ολιστικής 

αντιμετώπισης που θα εκτείνεται από τον τομέα της οικολογίας στον συστημικό τομέα (Dobson, 
1990; Flood, 1999) και από τον καθαρά περιβαλλοντικό στον ευρύτερα κοινωνικό (κοινωνική 

βιωσιμότητα) ή κοινωνιακό (societal). Αυτή η αντίληψη έχει τις ρίζες της στην μετάβαση από την 

μεταμοντέρνα οικολογική θεώρηση στην συμμετοχική θεώρηση (Norgaard, 1994; Reason, Bradbury, 
2001).  

Στο παραπάνω πλαίσιο, η εκπαίδευση για την αειφορία λαμβάνει έναν πιο ολιστικό χαρακτήρα 

περιλαμβάνοντας επίσης όλες τις πτυχές της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης από 

κοινού με τα ζητήματα του περιβάλλοντος, με τα οποία προφανώς και υφίσταται αλληλεξάρτηση. Ως 

εκ τούτου, περιλαμβάνει ζητήματα βιωσιμότητας των κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων, 

κοινωνικής δικαιοσύνης και ένταξης, αρμονικής συμβίωσης και διάρκειας, μέσω της 

επιστημολογικής διάστασης της συμμετοχικότητας (Sterling, 2004, 2010), όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η εκπαίδευση για την αειφορία δεν μπορεί παρά να προσθέτει 

επιπλέον παραμέτρους στην εκπαιδευτική διαδικασία που σχετίζονται με την αειφορία, περιλαμβάνει 

μια διαδραστική και συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία για την μάθηση μέσω της εμπειρίας των 

ευρύτερων ζητημάτων που σχετίζονται με την αειφορία και μέσω της ανάπτυξης της κριτικής 

ικανότητας, περιλαμβάνει την ανάπτυξη φιλελεύθερων ανθρωπιστικών και κοινωνικών ιδεών μέσω 

της εκπαίδευσης και διαμορφώνει μια κουλτούρα αειφορίας που αναπροσαρμόζεται στις 

εξελισσόμενες συνθήκες και αναγκαιότητες. Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι η ανάπτυξη μιας 

εκπαιδευτικής κουλτούρας προς αυτή την κατεύθυνση συνεπάγεται την εμπέδωση δράσεων προς την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από κοινού με την εκπαίδευση των διαμορφωτών πολιτικής, η οποία 

θα καταστήσει το όλο εγχείρημα εφικτό.  
Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη άποψη μπορεί να φαντάζει ως ιδεαλιστική. Εντούτοις, η 

ανάπτυξη μιας κουλτούρας αειφορίας της κοινωνίας αλλά και των διαμορφωτών πολιτικής δεν 

μπορεί παρά να εκκινεί από το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων και των κατηγοριών. Είναι 

αδύνατο από τη μια μέρα στην άλλη να μεταβληθεί η κουλτούρα των πολιτών απέναντι σε δράσεις 

που προάγουν την αειφορία, όπως η ανακύκλωση, όμως η συμμετοχική και διαδραστική προώθησή 

της μέσω της εκπαίδευσης δύναται σταδιακά να μεταβάλλει πραγματικά τη συμπεριφορά και να 

διαμορφώσει διαφορετικές συνθήκες που θα προάγουν ένα αναβαθμισμένο επίπεδο διαβίωσης. Η 

διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου που αφενός 

θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εμπέδωση 

μιας κουλτούρας αειφορίας και αφετέρου θα λειτουργεί σαν ένα πλαίσιο ανάπτυξης κοινωνικών 

σχέσεων, δράσεων και συμμετοχής των πολιτών προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Από μόνη της 

μια top-down εκπαιδευτική ή πολιτική διαδικασία δεν μπορεί να επιτύχει την ανάπτυξη αυτής της 

μορφής του κοινωνικού κεφαλαίου, καθώς η συμμετοχή και η κριτική ικανότητα που απαιτείται 

αναπτύσσεται εμβριθέστερα με τον συνδυασμό και bottom-up διαδράσεων, όπως αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Συνεπώς, μια τέτοια διαδραστική απεικόνιση της κοινωνιακής δομικής λειτουργίας 

πρέπει να συνεπάγεται την αντίστοιχη εκπαιδευτική προσαρμογή για την εμπέδωση μιας κουλτούρας 

αειφορίας. 
Σε αυτή την κατεύθυνση ένα εκπαιδευτικό σύστημα και κάθε επιμέρους ίδρυμα, είναι αναγκαίο 

να περιλαμβάνει περιβαλλοντικά και ηθικά κριτήρια, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της 

συμμετοχικής εκπαίδευσης, την προώθηση της διεπιστημονικότητας, την διαμόρφωση συνθηκών 

ενσωμάτωσης, την προώθηση και επέκταση της έρευνας, την εμπέδωση των κριτηρίων της αειφορίας 

και συνακόλουθα την ανάπτυξη μιας κουλτούρας αειφορίας που θα περιλαμβάνει τόσο 

περιβαλλοντικούς όσο και κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Η έμφαση στην αειφορία 

μπορεί επιτυγχάνεται και να εμβαθύνεται επίσης μέσω της προώθησης της καινοτομίας σε όλους 

τους τομείς της οικονομίας, η οποία δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην εκπαίδευση και στην έρευνα. 

Αυτή είναι και η βασική διέξοδος για τη διαμόρφωση συνθηκών υπέρβασης όχι μόνο των 

περιβαλλοντικών προκλήσεων αλλά και των κοινωνικών και εργασιακών, που εμφανίζονται πιο 

έντονα στην περίπτωση της απουσίας της καινοτομίας.  
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Συνάγεται από όλα τα παραπάνω ότι η εκπαίδευση για την αειφορία καθίσταται απαραίτητη 

για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού κεφαλαίου που θα εμπεδώσει και θα προωθήσει την αειφορία σε 

όλες τις διαστάσεις της. Η αυξανόμενη τάση της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης τα τελευταία 

χρόνια θέτει την εκπαίδευση για την αειφορία στο προσκύνιο ως την βασική εναλλακτική της 

εκπαιδευτικής πολιτικής ως κοινωνική πολιτική με την ευρύτερη σημασία του όρου, προωθώντας 

μια ολιστική κατανόηση των πολυδιάστατων οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών 

προκλήσεων, κατάλληλη στη σύγχρονη ραγδαίως εξελισσόμενη μεταμοντέρνα εποχή.    

3. Συμπεράσματα 

Παρά το γεγονός ότι η έννοια της εκπαίδευσης για την αειφορία είναι σχετικά νεοσύστατη και 

χαρακτηρίζεται από αρκετά υψηλά επίπεδα κατακερματισμού και διαφωνιών, έχει καταστεί διεθνώς 

αποδεκτή ως κύρια συνιστώσα της εκπαίδευσης από φορείς όπως ο ΟΗΕ. Ως εκ τούτου, στους 

στόχους του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη ως το 2030 περιλαμβάνονται βασικές παράμετροι 

(Στόχος 4, Υποστόχος 4.7) της εκπαίδευσης για την αειφορία (UN, 2015). Εντούτοις, παράγοντες 

που διαρρηγνύουν την αειφορία σε όλα τα επίπεδα (περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό) είναι 

ιδιαιτέρως ενεργοί και δεν έχουν ανασχεθεί. Η κλιματική αλλαγή αλλά και η υγειονομική κρίση του 

νέου κορωνοϊού αποτελούν παραδείγματα που εντείνουν την αναγκαιότητα της προώθησης της 

εκπαίδευσης για την αειφορία ως κύρια εναλλακτική για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε 

παγκόσμιο επίπεδο, γιατί πλέον η αλληλεξάρτηση μεταξύ των τμημάτων του «παγκόσμιου χωριού» 

γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και συνεπώς, τα φαινόμενα αστάθειας δυνητικά μπορούν να καταστούν 

εκθετικά και μπορούν να ανασχεθούν μόνο με την οικοδόμηση ενός κοινωνικού κεφαλαίου με 

κουλτούρα αειφορίας.  
Στο παραπάνω πλαίσιο, η εκπαίδευση για την αειφορία πρέπει να αποτελέσει τον βασικό 

πυλώνα κριτικής στη μονοδιάστατη εργαλειακή αντίληψη της εκπαίδευσης και να την μεταβάλλει 

εμπλουτίζοντάς την με τις γνώσεις και τις συμμετοχικά αναπτυσσόμενες δεξιότητες που σχετίζονται 

με τις σύγχρονες προκλήσεις, εμπεδώνοντας έτσι πιο δυναμικά την κουλτούρα αειφορίας στο 

ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Αυτές μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω της ευρύτερης 

υιοθέτησης και του εμπλουτισμού μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης, όπως βιωματικές 

δραστηριότητες, υιοθέτηση ομαδοσυνεργατικής μεθόδου σε δράσεις για την αειφορία, εθελοντικές 

δραστηριότητες και ευρύτερα δράσεις συμμετοχής στην κοινωνία των πολιτών.  
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