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Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου 

 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Α01. Αλληλεπιδράσεις κοινωνίας και εκπαίδευσης 

Α02. Σύγχρονες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

Α03. Ευρωπαϊκές πολιτικές και εκπαίδευση 

Α04. Ιδεολογική διάσταση της εκπαίδευσης 

Α05. Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη 

Α06. Εκπαίδευση και δημόσιες πολιτικές 

Α07. Εκπαίδευση και πολιτειότητα 

Α08. Κοινωνικό κράτος και ανισότητες 

Α09. Διαγενεακές ανισότητες και εκπαίδευση 

Α10. Μεταναστευτική-προσφυγική κρίση 

Α11. Υγειονομική κρίση, κοινωνία και εκπαίδευση 

Α12. Ανώτατη εκπαίδευση και society at large 

Α13. Πρόγραμμα PISA και νέες εκπαιδευτικές τάσεις 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Β1. Οικονομική και κοινωνική θεωρία 

Β2. Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

Β3. Εκπαίδευση, οικονομία και αγορά εργασίας 

Β4. Ψηφιακή οικονομία και εκπαίδευση 

Β5. Επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση 

Β6. Κατάρτιση, επιμόρφωση, διά βίου μάθηση 

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Γ01. Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία 

Γ02. Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά υλικά 

Γ03. Διδακτική μεθοδολογία 

Γ04. Διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας 

Γ05. Προγράμματα Erasmus+, Καινοτόμα προγράμματα 

Γ06. Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 

Γ07. Εκπαίδευση για την αειφορία 

Γ08. Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση 

Γ09. Επαγγελματικός προσανατολισμός 

Γ10. Εκπαιδευτικές έρευνες. 
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Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 
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Πανταζής Σπύρος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
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Aristarco Regalado Pinedo, Πρύτανης Πανεπιστημίου Guadalajara / CULagos 
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Braches- Chyrek Rita, Professor, Universität Bamberg  

Coelsch-Foisner Sabine, Professor of English Literature and Cultural Theory, University of 
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Green Andy, Professor, UCL Institute of Education 

Kempf Wilhelm, Professor, Universität Konstanz 

Küpper Beate, Professor, University of Applied Sciences Niederrhein, Mönchengladbach  

Liu Ye, King’s College London 

Moran-Ellis Jo, Professor, University of Sussex, UK 

Owens Gareth, Δρ Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ 

Sailer Maximilian, Professor, Universität Augsburg  

Schroeder Joachim, Professor, Universität Hamburg  

Seukwa Louis-Henri, Professor, HAW Hamburg  

Solvejg Jobst, Professor, Western Norway University of Applied Science  

Sünker Heinz, Professor, Universität Wuppertal 

Thiessen Barbara, HAW Landshut 

Zick Andreas, Professor, Universität Bielefeld 

Αγγελίδης Παναγιώτης, Κοσμήτορας, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ, ΕΔΙΠ, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης 

Αρβανίτης Χριστόφορος, Επίκουρος Καθηγητής, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης  
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Γρηγοράκης Ιωάννης, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Δεμίρογλου Παντελής, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου, Δ.Π.Ε Δράμας 

Δημάση Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Δουνδουλάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης  

Ελευθεράκης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Ζορμπάς Κωσνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης  

Ζώρας Οδυσσέας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Καλογιαννάκης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Καλοκύρη Βασιλεία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Καραβασίλης Ιωάννης, Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ 

Καραγιάννη Φλώρα, Δ/τρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 

Κατσαγκόλης Αθανάσιος, Δρ. Φυσικής Αγωγής, Διευθυντής Π/θμιας Εκπαίδευσης  
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Κατσαντώνη Σπυριδούλα, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Αν. Αττικής, Διδάσκουσα ΠΜΣ, Πανεπιστήμιο 

Θράκης  

Κολιός Γεώργιος, MD, PhD, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. 

Κορνηλάκη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
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Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια - Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, University of Cyprus  

Κουτσιλιέρης Μιχαήλ,  Ομ. Καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ι.Κ.Υ.  

Κυπριωτάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Πρόεδρος Εταιρίας Επιστημών Αγωγής Δράμας 

Λάβδας Α. Κώστας, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο  

Λιβεράκος Πάνος, Senior Expert at the UNDP, Regional Hub for Civil Service  

Μαντάς Παναγιώτης, Σύμβουλος Α΄, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Μανωλίτσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Ηρακλείου 

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

Μητροπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Μουζάκη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

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

Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Δ/νσης Π/Ε. Ηρακλείου 

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

Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Οικονομίδης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Παναγιωτοπούλου Αλεξάντρα, Επιστημονικά Υπεύθυνη εκπαίδευσης Κοινωνικού Πολύκεντρου, 

ΑΔΕΔΥ 

Πανούσης Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, πρ. Πρύτανης ΔΠΘ, πρ. Υπουργός  

Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης 

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

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

Παπαπέτρου Σάββας, Λέκτορας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

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

Ράπτης Νικόλαος, Προϊστάμενος Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, ΠΔΕ Νοτίου 

Αιγαίου 

Ρογδάκη Αγάθη, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

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

Σιφακάκης Πολυχρόνης, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σολωμού Α. Αιμίλιος, Ιστορικός, Διευθυντής Έδρας UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Κρήτης 

Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

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

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

Τζωρτζάκης Γιάννης, Συντονιστήε Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου 

Τριχοπούλου Αντωνία, Ακαδημαΐκός,  Ομ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ελλ. Ιδρύματος Υγείας  
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Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Φύκαρης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φωτόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας/Φλώρινα 

Χατζηδάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Μαράκη Ελένη 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ 
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Τζωρτζάκης Ιωάννης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αρβανίτης Χριστόφορος,  
Χανιωτάκης Ιωάννης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
Γεωργιακάκη Κυριακή,  
Καπετάνιου Ελένη,  

Λουλούδη Κλεάνθη  
Τσουβαλά Αλεξία 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 

Μαρινάκη Ζαφειρούλα,  
Μαρκάκη Ειρήνη 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 
Ψαλτάκη Ευγενία 

 

ΜΕΛΗ: 

Βαρσαμά Μαρία 

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή 

Διαλυνά Ευαγγελία 

Θεοφάνους Κωνσταντίνος 

Καφφετζάκη Καλλιόπη 

Κουβάτσου Εύα 

Κωνσταντάκης Νίκος 

Μαρκογιαννάκη Σοφία 

Μίλκα Μαρία 

Μπελαδάκη Δέσποινα 

Μπελαδάκη Νίκη 

Ντρουμπογιάννης Αντώνης 

Ντρουμπογιάννης Σταύρος 

Παπαζαχαριάκη Μαριλένα 

Παπαπέτρου Σάββας  

Παρίση Μαρία 

Πατεράκη Άννα 

Σηφακάκης Πολυχρόνης 

Στριλιγκά Μαλαματένια 

 Σφακάκη-Κυριακάκη Αθηνά 
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Γραμματεία του Συνεδρίου - Ομάδες Εργασίας 

 

Αναγνωστάκης Γεώργιος 

Βλαχάκη Αντωνία 

Γερακιανάκη Γαλάτεια 

Γιαλιτάκης Νίκος 

Δαγκωνάκη Χρύσα 

Διαμαντούλη Ευθαλία 

Δραϊνάκης Γιάννης 

Θεοφάνους Ειρήνη 

Καλυκάκη Έφη 

Καρακωνσταντάκης Γιώργος  

Καρκανάκη Μαρία 

Καρκανάκης Στυλιανός 

Καρπαθιωτάκη Δήμητρα 

Κοκκίνη Μαρία 

Κοκοβάκης Εμμανουήλ 

Κομποχόλη Άντυ 

Κοπιδάκη Αικατερίνη 

Κουγιουμτζής Ζαχαρίας 

Κτιστάκη Φεβρωνία 

Λίπα Βασιλική  

Μακρογιαννάκη Αθηνά 

Μακρογιαννάκη Μιχαέλα 

Μαράκη Αγγελική  

Μαρινάκη Μαρία 

Μπάρα Αθηνά 

Μπελαδάκη Μαρία 

Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ 

Παπαζαχαριάκη Ιωάννα 

Πατεράκη Ευαγγελία 

Περυσινάκη Εμμανουέλα  

Πλουμάκη Λιάνα 

Σιφάκης Νίκος 

Στιβακτάκη Καλλιόπη 

 Στριλιγκά Μαρία 

Τερζάκη Γιάννης 

Τζιαναμπέτη Αναστασία 

Τσικαλάκης Γιάννης 

Χαλκιαδάκη Αρετή 
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ΜΥΝΗΜΑΤΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
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Χαιρετισμός Οικουμενικού Πατριάρχου 

 
 

  



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

20 
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης 

Τον Μάρτιο του 2000 το Συμβούλιο της Λισαβόνας κατέληξε στο πολύ σημαντικό 
συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση συνιστά αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών και κοινωνικών 
πολιτικών, και έθεσε ως στρατηγικό στόχο να γίνει η Ευρώπη «η ανταγωνιστικότερη και 
δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Με αυτό το 
δεδομένο γίνεται αντιληπτό πως η διοργάνωση του 8 ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του 
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Κοινωνία, Εκπαίδευση και 
Πολιτική: Σχέσεις και ανασχέσεις», αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ύστερα από μια περίοδο δύο 

χρόνων, στη διάρκεια της οποίας η εκπαιδευτική διαδικασία συνολικά τέθηκε στη δοκιμασία  της 
πανδημίας, τα ζητήματα που θα αναπτυχθούν στις εργασίες του Συνεδρίου, αναμένεται να φωτίσουν 
περαιτέρω τις ανάγκες και τις προτεραιότητας για μια σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Ως Περιφέρεια Κρήτης συγχαίρουμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν και υποστήριξαν τη 

διοργάνωση, καλωσορίζοντας στην Κρήτη τους συνέδρους, με την ελπίδα ότι κατά την παραμονή 
τους στο νησί, θα χαρούν τις ομορφιές της Κρήτης, απολαμβάνοντας την Κρητική φιλοξενία. 

 
Σταύρος Αρναουτάκης  

 
Περιφερειάρχης Κρήτης  
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Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του 

Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε στο 8ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με θέμα  

 

«Κοινωνία, Εκπαίδευση και Πολιτική: Σχέσεις και ανασχέσεις»,  

 

που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 8 έως και 10 Ιουλίου 2022, στο Πολιτιστικό και 
Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης.  

Βγαίνοντας από μια μακρά περίοδο εφαρμογής πρωτόγνωρων για την κοινωνία μας περιοριστικών 
μέτρων, που όμως είχαν σκοπό την προστασία της υγείας μας, χαιρόμαστε ιδιαίτερα αυτή τη φορά 

που θα συναντηθούμε στα πλαίσια αυτής της πολύ σημαντικής επιστημονικής διοργάνωσης, δια 
ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως, μιας και η προστασία της υγείας πολλών από εμάς επιβάλει ακόμα 
και σήμερα αυτή την υβριδική μορφή για πολλά συνέδρια που οργανώνονται φέτος σ’ όλο τον κόσμο. 

Έχοντας ως κοινωνία πολλά τραύματα και, δυστυχώς, πολλές απώλειες εξαιτίας της υγειονομικής 
κρίσης, που σε ένα βαθμό παραμένει απειλητική, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε πως 

βιώνουμε μια απέραντη κοινωνική κρίση, η οποία επηρέασε αρνητικά πολλές χώρες του κόσμου και 
εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι αναμφισβήτητο πια, όπως και στο προηγούμενο συνέδριό μας 
αναδείχτηκε, ότι στη διάρκεια αυτής της κρίσης έχει αλλάξει ριζικά η ζωή πολλών ανθρώπων, ενώ 
έχουν  επηρεαστεί οι θεμελιώδεις αρχές και η λειτουργία της Δημοκρατίας, έχουν παραβιαστεί 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και έχουν ενταθεί τα φαινόμενα, βίας, ξενοφοβίας  και ρατσισμού.  

Βασικός μας σκοπός, όπως σε κάθε συνέδριο που διοργανώσαμε ως τώρα, είναι να θέσουμε σε 
συζήτηση τα πολυεπίπεδα και πολυδιάστατα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας και να 
στρέψουμε το μεγεθυντικό μας φακό, μακροσκοπικά και μικροσκοπικά, στα προβλήματα που μας 
ταλανίζουν. Το φετινό μας Συνέδριο εστιάζει στην πολυδιάστατη και δυναμική σχέση κοινωνίας, 

εκπαίδευσης και πολιτικής και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της πανδημίας στην 
κοινωνία και την εκπαίδευση διερευνούμε τις αποκρίσεις και περιγράφουμε τις προκλήσεις σε 
επίπεδο δημόσιας πολιτικής. Θέλουμε να ανακινήσουμε, μεταξύ άλλων, επίκαιρα και κρίσιμα 
θέματα, σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αντλώντας γνώσεις και εμπειρίες από το χώρο της 

επιστημονικής έρευνας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών οι συμμετέχοντες στο 8ο 
Συνέδριό μας θα επιχειρήσουν να κάνουν τις προτάσεις τους με αναφορά στα πεδία της εκπαίδευσης, 
της οικονομίας και του πολιτισμού. 

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας μέσα από τη μελέτη των περιλήψεων που 
περιλαμβάνονται σ’ αυτόν τον τόμο δίνουμε τη δυνατότητα σε αξιόλογους ομιλητές από τη χώρα μας 

και το εξωτερικό, τους οποίους έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, να αναπτύξουν τις ιδέες και τις 
προτάσεις τους μέσα από ποικίλου ενδιαφέροντος και προβληματισμού προσεγγίσεις. Με τον 
δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις, τις παρουσιάσεις, τα 
συμπόσια, τα εργαστήρια, τις αναρτημένες ανακοινώσεις και τις ανοιχτές συζητήσεις, θα φωτιστούν 

με επιχειρήματα, με λόγο και αντίλογο, πολλές πτυχές των κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών.  
Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις των συνέδρων σε θέματα που έχουν 
να κάνουν με την δια βίου μάθηση, με την απασχόληση και την ανάπτυξη, με τις ιδεολογικές 
διαστάσεις και τις αλληλεπιδράσεις κοινωνίας και εκπαίδευσης, με τις καινοτόμες δράσεις και τις 

νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην παραγωγή, με την υγειονομική κρίση, με τη 
μεταναστευτική-προσφυγική κρίση, με τις κοινωνικές ανισότητες και την κοινωνική δικαιοσύνη, με 
την ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση, με τις παιδαγωγικές επιστήμες, τη διδακτική και τα 
προγράμματα σπουδών. 
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Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 8ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών και ευελπιστούμε σε μια γόνιμη επιστημονική συζήτηση. Αξιοποιώντας την 
εμπειρία από τη διοργάνωση των προηγούμενων εφτά πολύ επιτυχημένων Συνεδρίων μας, θα 
προσπαθήσουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα διαμορφώσουμε ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής 

συζήτησης.  

Περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και φιλόξενη πόλη 
του Ηρακλείου. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοήθησαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
την επιτυχία αυτού του Συνεδρίου και συνεχίζουν να εργάζονται για την υλοποίησή του.  

Εκ μέρους της  Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής       Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής  
 

Ελένη Π. Μαράκη                                                         Σπύρος Χ. Πανταζής 

 

 Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαιδευτικής και                                        Ομότιμος Καθηγητής  
 Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ηρακλείου                                    Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
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ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ. ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΩΣΜΩΣΗ 

 
Καραγιάννη Φλώρα,  

Δρ Βυζαντινολόγος,  

Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων  
 
Είναι γνωστό ότι το έτος 622 σηματοδοτεί τομή για την παγκόσμια ιστορία καθώς ο προφήτης 

Μωάμεθ, φεύγοντας εξόριστος από την Μέκκα μετοικεί στη Μεδίνα και αρχίζει τότε ο «ιερός 

πόλεμος» μεταξύ των χριστιανών Βυζαντινών και των μουσουλμάνων Αράβων, ενώ ξεκινά το νέο 
σύστημα χρονολόγησης για τους μουσουλμάνους, γνωστό ως Εγίρα. Ακολουθεί  μια περίοδος με 
πολλά μέρη της βυζαντινής αυτοκρατορίας να περνούν οριστικά στη δικαιοδοσία των Αράβων π.χ. 
Συροπαλαιστίνη (638), Αίγυπτος (641), όλη η βόρεια Αφρική κ.ά. Και ενώ σε επίπεδο εξωτερικής 

πολιτικής το διάστημα 7ος-10ος αι. υπήρξε εξαιρετικά οδυνηρό και γεμάτο πολέμους, επιθέσεις και 
μάχες, η ίδια η Κωνσταντινούπολη γίνεται πηγή έμπνευσης και θαυμασμού για τους Άραβες και η 
ακτινοβολία της αποτυπώνεται σχεδόν σε όλα τα είδη της τέχνης και του πολιτισμού τους. Η 
συνύπαρξή τους με τους βυζαντινούς κατοίκους των περιοχών που κατακτούσαν, οι εμπορικές 

ανταλλαγές, η ανταλλαγή δώρων, έφερε τους Άραβες σε επαφή με τον βυζαντινό πολιτισμό, τις 
παραδόσεις, τη γλώσσα, τις αρχές και τις τάσεις της αρχιτεκτονικής και τέχνης.  

Το χαλιφάτο της Δαμασκού βασίστηκε στον μηχανισμό της διοίκησης που υπήρχε στο 
Βυζάντιο, ενώ τα μνημεία του Βυζαντίου αποτέλεσαν πρότυπο και πηγή έμπνευσης για το πρώιμο 

Ισλάμ. Βυζαντινοί ψηφοθέτες διακοσμούν τα πρώτα ιερά τεμένη, τα οποία μιμούνται 
αρχιτεκτονικούς τύπους που δημιουργήθηκαν στο Βυζάντιο, όπως το οκτάγωνο, ιδιαίτερα αγαπητό 
στη ναοδομία των πρώτων χριστιανικών αιώνων στους Αγίους Τόπους.  

Στις αρχές του 9ου αιώνα, ο χαλίφης Al Mamoun (813-833) ιδρύει στη Βαγδάτη τον Οίκο της 

Σοφίας, όπου εργάστηκαν σπουδαίοι Άραβες και Πέρσες λόγιοι. Το προσωπικό ενδιαφέρον του 
Mamun για τις κλασικές σπουδές τον οδήγησε να προσκαλέσει να διδάξουν στη Βαγδάτη διάσημοι 
Βυζαντινοί λόγιοι, όπως ο Λέοντας Μαθηματικός και φιλόσοφος, μετέπειτα αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την περίοδο πολλά κείμενα της αρχαίας Ελληνικής και βυζαντινής 

γραμματείας μεταφράστηκαν στα αραβικά στους τομείς της φιλοσοφίας (Αριστοτέλης) , ιατρικής, 
βοτανολογίας (Διοσκουρίδης), μαθηματικών.  

Ιδιαίτερο ρόλο στην επαφή των Αράβων με την Κωνσταντινούπολη έπαιξε και η ανταλλαγή 
πολύτιμων αυτοκρατορικών δώρων, κοσμηματοθηκών ή πολυτελών κουτιών ή υφασμάτων μεταξύ 

των βυζαντινών αυτοκρατόρων και των Αράβων χαλιφών, μέσω των οποίων μεταφερόταν η 
αισθητική και τα διακοσμητικά θέματα των Βυζαντινών στους Άραβες.  

Η επιρροή του Βυζαντίου υπήρξε τεράστια, ιδίως στο πρώιμο Ισλάμ, αγγίζοντας ακόμη και τη 
νομισματοκοπία των Αράβων, η οποία περιέλαβε οικονομικές δομές αλλά και νομισματικούς τύπους 

από το Βυζάντιο, προφανώς «απο-χριστιανισμένους» προκειμένου να προσαρμοστούν στην πολιτική 
ιδεολογία και τις αντιλήψεις των Αράβων.  

Από την άλλη, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι επιδράσεις υπήρξαν και από την 
πλευρά του αραβικού κόσμου προς το Βυζάντιο. Αισθητικά πρότυπα και αρχιτεκτονικά σχέδια 

μεταφέρθηκαν από τον ισλαμικό στον βυζαντινό κόσμο, στο Βυζάντιο, όπως μαρτυρείται ιδίως στη 
βασιλεία του Θεοφίλου (829-842). Πολλά βυζαντινά έργα τέχνης φέρουν μοτίβα και κυρίως 
καλλιγραφικά γράμματα του αραβικού αλφαβήτου, τα οποία απαντούν τόσο στον κεραμοπλαστικό 
διάκοσμο στα εκκλησιαστικά μνημεία της μέσης βυζαντινής περιόδου (11ος-12ος αι.), όσο και σε 

γλυπτά, ακόμη και σε ζωγραφικά έργα, ως επίδραση της  ισλαμικής τέχνης.  
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ΦΑΡΜΑΚΟ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Κολιός Γεώργιος,  

MD PhD, Γαστρεντερολόγος – Κλινικός Φαρμακολόγος,  
Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. 

 
Η εμφάνιση και χρήση του φαρμάκου χάνεται στα βάθη της Ιστορίας. Η ανάγκη του ανθρώπου 

να απαλύνει τον πόνο και τα τραύματά του, τον οδήγησαν από πολύ νωρίς στην χρήση διαφόρων 
ουσιών, βάζοντας έτσι την έννοια του φαρμάκου στην ζωή του. Πρώιμες παρατηρήσεις, αλλά και 

θρησκευτικές δοξασίες και δεισιδαιμονίες αργότερα, είχαν σαν αποτέλεσμα για αιώνες το φάρμακο, 
με την έννοια του ιάματος, να ακροβατεί ανάμεσα στην παρατήρηση, την θρησκεία και την μαγεία. 
Παράλληλα, η παρατήρηση ότι κάποιες ουσίες θα μπορούσαν να βλάψουν ζώντες οργανισμούς  
γέννησε την χρήση ουσιών, δηλητηρίων, στην εξόντωση θηραμάτων ή εχθρών. Την λεπτή αυτή 

ισορροπία ανάμεσα στο ωφέλιμο ίαμα και το βλαπτικό δηλητήριο, η ελληνική γλώσσα την απέδωσε 
παίζοντας με ένα τόνο. Φάρμακο και Φαρμάκι. Παρά τις σημαντικές παρατηρήσεις πάνω στην χρήση 
των φαρμάκων κατά την ελληνική αρχαιότητα, το φάρμακο πέρασε τον μεσαίωνά του και η έννοια 
του φαρμάκου με την επιστημονική της διάσταση, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, άρχισε κάπου στις 

πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Η επιστημονική προσέγγιση γέννησε την σύγχρονη Φαρμακολογία, 
που γνώρισε τεράστια ανάπτυξη προσφέροντας θεραπευτικές δυνατότητες, που άλλαξαν την σκέψη 
και την άσκηση της Ιατρικής. Παράλληλα, με μια οριζόντια διεισδυτικότητα στις άλλες κλασσικές 
επιστήμες, γέννησε νέους κλάδους στον επιστημονικό χώρο, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της 

ιατροβιολογίας, αλλά και των οικονομικών και πολιτικών επιστημών. Όμως, παρά την τεράστια 
πρόοδο, έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας δοξασίες και παραδόσεις, που αιώνες κάλυπταν το 
φάρμακο, βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα και τις παραδόσεις των λαών. Πολιτιστική κληρονομιά, 
που επηρεάζει την πορεία του φαρμάκου στην καθημερινότητα σε όλα τα επίπεδα. Από τον χώρο της 

επιστήμης και της πολιτικής της υγείας μέχρι τον απλό πολίτη και χρήστη των ευεργετικών  
δυνατοτήτων της Φαρμακολογίας. Δοξασίες και μύθοι, που ασκούν σημαντική επιρροή, συχνά 
αρνητική, στην ορθή αντιμετώπιση και χρήση των επιτευγμάτων της επιστήμης, φαινόμενα που και 
πρόσφατα ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε.  

 
 
 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ – ΜΙΝΩΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ 
 

Owens Gareth,  

Δρ Γλωσσολογίας Ε.Κ.Π.Α. 
 

The Phaistos Disk, c.1700 B.C., has 61 words on both sides of the Disk, Sides A and B, in 18 
verses of rhyme. Six words talk about the Light, while six more words refer to the Setting of the Light. 
Three words on Side A talk about the Pregnant Goddess and ten more describe the Goddess with 
different epithets. One sentence on Side B talks about Aphaia (Diktynna) the Goddess of Childbirth. 

Side A of the Phaistos Disk refers to the Pregnant Goddess who Shines, and Side B of the Phaistos 
Disk includes a sentence with verse, rhyming couplets and sonnets with poetic alliteration, which talk 
about the Goddess who Sets, maybe the Setting of Astarte, Aphrodite, Aphaia and Diktynna , at Paphos 
on Kypros, at Phaistos (PA-I-TO) on Kriti, and at Phalasarna on the way to Aphrodite’s other sacred 

island, Kythera, between Minoan Crete and Mycenaean Greece. Thus Aphrodite, the Day-Star, is the 
Morning and Evening Star. The Phaistos Disk is a Minoan Lyric Hymn to the Goddess of Love with 
a significant message from 37 centuries ago, perhaps to the Solar Goddess Leto, Pregnant Goddess 
of Bronze Age Delos/Keros, Mother of Phoebus Apollo and Artemis, Aphaia + Diktynna = Aphrodite?, 

Britomartis  
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Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 
 

Κοτρόγιαννος Δημήτρης 

Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας,  

Διευθυντής Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  
 
Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η πανδημία της COVID-19 επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στην 

εκπαίδευση, καθώς έθεσε σε αμφισβήτηση την παραδοσιακή δομή, οργάνωση και λειτουργία των 

εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλες τις βαθμίδες. Το βασικό ζητούμενο για την επόμενη ημέρα μετά 
την πανδημία είναι η εφαρμογή πολιτικών που θα μειώσουν τις προπανδημικές υπαρκτές ανισότητες, 
οι οποίες φαίνεται ότι διογκώθηκαν κατά τη διάρκεια την νέας κατάστασης της τηλεκπαίδευσης που 
έθεσαν τα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή διασποράς της COVID-19. Η εκπαίδευση στη νέα 

ψηφιακή μεταπανδημική εποχή θα πρέπει λοιπόν να επαναπροσδιοριστεί ώστε να καταστεί 
περισσότερο συμπεριληπτική και η υγειονομική κρίση να ληφθεί ως ευκαιρία για την αντιμετώπιση 
παλαιών και νέων προβλημάτων και φυσικά για τη μείωση των ανισοτήτων. Στη διεθνή βιβλιογρ αφία 
υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία εξέλαβαν 

τους περιορισμούς της πανδημίας ως ευκαιρία για να διαμορφώσουν τάσεις προς την επέκταση της 
συμπερίληψης. Εντούτοις, η επίτευξη αυτού του στόχου δεν μπορεί να μη  συνεπάγεται την 
ταυτόχρονη εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικο -οικονομικών 
ανισοτήτων από κοινού με την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την εξοικείωση με τις νέες 

τεχνολογίες και την ενίσχυση, εν συνόλω, της δημόσιας εκπαίδευσης τόσο με υλικούς όσο και με 
ανθρώπινους πόρους. 
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

IDEOLOGICAL DIMENSIONS OF ARCHAEOLOGY IN EDUCATION AND 
HISTORICAL MEMORY 

 
Kouvatsou Paraskevi  

Associate Professor, University of Guadalajara/ CULagos 

 

Abstract 

From centuries ago, it has been realized the potential of the past to influence and transform the 
present, so the anthropological and historical disciplines were nuanced to the ideological interests of 
power. In many parts of the world, education supported the political trends of each moment in terms 
of construction of historical memory, while the results of the archaeological investigations were used, 

and sometimes manipulated, to suit their specific goals. This paper will present a case study from 
Mexico, where nineteenth century archaeology and education fed the historical narratives, first in an 
isolated way and secondly through shared efforts, that contributed in the construction of the 
contemporary Mexican imaginary, based on the pre-Hispanic origins of a national collective culture. 

 
Key words: Historical Memory, Social Imaginary, History of the Patria, Education, 

Archaeology, Mexico 

1. Introduction 

The history of education, but also of archaeology, shows that they have had a strong ideological 
charge, being tools for the consolidation of political hierarchies. In a Foucauldian sense, which deals 

with the relationship between knowledge and truth with power (see Foucault, 2000), both are 
associated and must be studied as part of the formation of Nation-States, the construction of historical 
memory and identity changes over time. Although the bibliography that reflects their relationship 
with the political project of the independent Mexican State and the metamorphosis that this entailed 

throughout the nineteenth century is abundant, in reality, there are few works that deal with their 
contributions from a dialectical perspective. The following sections review how the historical 
education of Mexico throughout the nineteenth century reflected the gradual integration of the pre-
Hispanic in the formation of a national culture, while examining the political decisions of the State in 

relation to the management of the archaeological heritage and their role in the construction of the 
Mexican imaginary, inquiring about their possible encounters and divergences.  

2. Theoretical approaches to the term of historical memory 

Human beings by nature have a vital need to know their origins in order to understand their 
reality. The past acquires a complex social dynamic in the heart of certain historical groups, based on 
elements that enable a sense of belonging through the commemoration of remembrances and the 

exchange of experiences. They are oriented towards questions of  continuity, allowing the 
collectivities to situate and develop themselves in the course of time and construct the imaginary 
reality in which they wish to evolve. 

Halbwachs (2004) was the first to emphasize the substantial links established between the 

communal phenomena of reminiscence, linked to other elements of the collectivity. From 
Halbwachsian thought onwards, memory was increasingly conceptualized as being linked to tradition 
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and belonging to social groups, as a constitutive social faculty of personal identity, which allows the 
individual to acquire awareness of his history and of himself. 

In contemporary thought, collective memory needs to be analyzed based on all those social acts 
of transference that make it possible to remember in common; it can be defined as “what remains of 

the past in the context of the experience of groups” or “what groups create with the material of their 
past” (Nora, 1998:20-21). This complex temporal dialectic is in continuous relationship with the 
cultural context and experience, so that current memories are not simple collections of meanings over 
time but are constructed from the present and are immersed in a constant interpretive process 

(Connerton, 2006; Todorov, 2000). 
The theorization of the permanent construction of collective memory, as well as its uses in the 

present, has led to a series of classifications that are also due to the interdisciplinarity involved in its 
study. As part of them, historical memory is characterized by an inverse process as described above; 

in other words, by memories provided in the present, through historical records which are projected 
into an imaginary and reinvented past. 

According to Halbwachs (2004), historical memory is academic information, learned and 
assimilated individually, thus cannot create strong collective bonds in the course of time. It is the 

result of the teaching of official history and the generator of an identity formed at a national level, 
whose traces are superficial. He regards it as an absurd expression, composed of mutually exclusive 
words; in fact, he used the concept to reinforce his academic position that purely personal memories 
do not exist (Halbwachs 2004). Hence, historical memory has been a controversial term, a driving 

force of diverse disputes, besides, different authors use it according to their own approach, both as 
part of personal memories as well as shared reminiscences (Fernandez, 1998).  

On some occasions, the concept is used as a synonym for oral history. From this perspective, 
historical memory is constructed from the collection of testimonies and social experiences through 

scientific methodology, which serve as complementary sources of history (see Ibarra, 2007). 
Cognitive scientists consider that it belongs to the semantic memory of each human being; it is not 
related to shared social remembrances, nor is it linked to personal experiences. It only involves the 
storage and evocation of information about abstract concepts that, being a result of learning, operate 

independently (Russell, 2006). 
Thompson (1981) solved the conceptual inconvenience through an additional classification of 

the notion of experience: in addition to lived experience, he also analyzed perceived experience, 
which, although resulting from directly experienced events, can be significant as part of the imaginary 

constructions of cultural groups. In this way, historical memory is not necessarily identified with 
learned memories of an already dead experience, but is situated in the context of an imaginary lived 
history (Olick, Robbins, 1998). The following is a study of the construction of the Mexican collective 
imaginary through historical education and its gradual incorporation into the collective memory 

during the nineteenth century. 

3. The role of education and the history of the patria in the construction of the national 

Politics and education are considered as two sides of the same coin, since the educational system 
arises to meet the needs of preparing individuals to be members of the new societies under 
construction. Therefore, throughout the nineteenth century, the school responded to these 
organizational demands around the world, in accordance with the new dynamics required by the 

growing industrialization, urbanization and modernization of countries. 
At the beginning of this century, Mexico was politically unstable due to the different 

philosophical tendencies of power. However, they considered education as a necessary means to 
legitimize themselves in this vast territory (Estrada, Mariscal, 2010). That is why, from the very 

outset, its aims were both social and ideological, videlicet, the objective was to teach children to not 
only behave and serve society, but also to obey and love the patria (Arredondo, 2007).  
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The Independence of Mexico, carried out in the second decade of th is century, was far from 
being based on uniform dynamics throughout the Mexican territory, so its social meanings were also 
heterogeneous. The result was the emergence of a new polarized society, between liberals and 
conservatives; both had a special enthusiasm for educational projects and believed in its 

transformative power that would modernize the country (Tanck, 1998). The alternation of power in 
this era is described by the back-and-forth movements, where educational policies were constantly 
changing along with the ruling groups (Estrada, Mariscal, 2010). At this time, education consisted of 
three different stages of citizens' learning; history was not included as part of this important content 

(Arredondo, 2007). 
The first steps in teaching history took place shortly after; in them we can recognize the 

evolution of certain nationalist objectives of the new State; however, they should not be perceived as 
they are currently understood, in the sense of their interwoven collective identity charge, but rather  

this ideology implied Christian morality and civic formation. Its implicit objective was to justify the 
power of the elites and the development of Mexican institutions over time, while education was 
understood as a process suitable for a minority that was to head the Government (Roldán, 1996). 

In 1843, Mexico's Educational Reform established the principles of obligatory, gratuitous and 

free education for all. This juncture was the first time in the history of Mexican legislation, where 
basic national principles were defined, which governed all educational environments, regardless of 
their particular characteristics (Arredondo, 2007). It was from this decade onwards that the education 
of the Indians began to be treated as a national issue. Efforts revolved a round incorporating these 

people into the Western civilization, so as “not to spend another 300 years with the same 
backwardness” (Staples, 2011:350, 355). 

As of 1850, the teaching of history was intensified and became increasingly associated with the 
contents of the history of the patria (Roldán, 1996). However, as mentioned above, these advances 

had their drawbacks, due to the changes in power which led to adaptations in educational content. 
Likewise, the Government's attempts had a primitive character because, in spite of their ideological 
and political approach, they lacked material and organizational support to carry out the reforms in a 
country characterized by very diverse realities (Arredondo, 2007). 

Subsequently, education also acquired a laic aspect, reflecting greater State intervention in 
terms of the general history of Mexico. Secularization was gradual; in 1861, the subject of catechism 
was no longer taught, while, a decade later, religious instruction and practices of any kind were 
prohibited (Staples, 2005:124). From a positivist perspective, the nation also began to consolidate 

itself on an identity project that cemented its foundations in a common past, which required a new 
revision of the curricula. History was soon considered a compulsory subject, something that had not 
been the case in previous decades (Roldán, 1996). 

The four subsequent decades are known as the Porfiriato (1876-1911), a period in which 

education went from memorization to understanding, where the senses and experience were valued 
as essential for meaningful learning. At this stage, special importance was given to the books of 
history of the patria in elementary education; the narrative of events acquired a clear nationalist 
perspective, where heroes were part of a broad panorama, which was composed of events' highlights, 

battles and biographies of important characters. Most of these books began with the discovery of 
America or focused on the century after the Independence; archaeological content was less common 
(Martínez, 2002). 

Most historians who studied the pre-Conquest period had a centralist perspective, focused on 

topics about the politics of the Aztec, Toltec and Chichimec groups; they showed little interest in 
their culture, economy, society or customs, and even less in the issues of additional ethnic groups. 
From that time onwards, pre-Hispanic Mexico was disseminated as the high autochthonous 
civilization, prior to the arrival of the Europeans, which had to be an additional source of national 

pride for its inhabitants. However, the contemporary indigenous people were not considered as part 
of the same cultural wealth; on the contrary, historians recognized the contribution of the Spanish 
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civilization, because they enriched the country with a more advanced religion and cultural customs 
(Roldán, 1996). 

At the end of the century, the criteria of official history were unified in order to consolidate it 
as an instrument of ideological control. The Mexican past began to be recognized as an amalgam of 

diverse former indigenous cultures, while it sought to mask and “de-indigenize” those that were still 
alive; the use of native languages was limited and a number of strategies were employed for this 
purpose, such as the implementation of reading and writing programs or the establishment of local 
libraries, among others. In the years following the Mexican Revolution, this ambitious project was 

continued; in 1921, the Secretariat of Public Education was created as the institution in charge of 
shaping the national identity. An indigenist program was commenced that proposed to rescue the 
identity of native people as a constitutive element of the Nation, emphasizing the pre-Hispanic past 
studied by archaeology and illustrating it through pictorial art. It can be said that the so -called 

Mexicanity was a politically established, ideologically promoted and artistically visualized code, 
where citizens began to learn it through education for the first time (Montemayor, 2021). In the 
following section, the role of archaeology is studied in terms of the formation of the nationa l soul in 
order to prove that its contribution to this aspect and its political use took place much earlier than its 

incorporation into official education. 

The incorporation of pre-Hispanic elements in the Mexican imaginary 

At the end of the eighteenth century, significant changes were observed in the study of the 
culture of ancient civilizations. Although similar antecedents existed throughout the colonial era, the 
scientific transcendence of the Enlightenment promoted international trips to archaeological remains; 
these itineraries were known as the Grand Tour. Meanwhile, the Bourbon Reforms clearly established 

the importance of antiquities in order to learn about the past of the people (Muñoz, 2021a). 
At this time, the encounter with this origin that had been denied by the colony intensified, 

feeding the ideas of independence. In various cabinets in Mexico City, the first collections of cultural 
and natural artifacts were gathered, while intellectuals such as Carlos de Sigüenza y Góngora or 

Francisco Xavier Clavijero promoted research in ancient history; all this responded to a need to prove 
that the country had nothing to envy from other great ancient civilizations, such as Greece, Rome or 
Egypt (Muñoz, 2021b; Sellen, 2015). The excavations in Palenque, the descriptions of Tajin and 
Xochicalco, the discovery of Coatlicue and the Aztec Sun Stone gradually fostered a Creole 

patriotism and a gradual need to know the pre-Hispanic past and to rescue what was their own in 
contrast to the Spanish-foreign (Matos, 2017). 

In the first half of the nineteenth century, English, North Americans and French realized cultural 
and educational itineraries through the territory; they collected materials and achieved a wide 

diffusion abroad. They painted the image of an exotic country, but at the same time wild and 
disorderly, which needed outside intervention in order to manage its wealth (Ruiz, 2010). From a 
Crypto-colonial perspective (see Herzfeld, 2011), Mexico took advantage of this reality to attract 
foreign attention and build its image through the exoticism of the spaces; this is a remarkable reality 

that lasted throughout the entire nineteenth century. The archaeological zones were significant for the 
creation of otherness; meaning that, the country considered these assets as its own because of the need 
to make itself known as such. After the Independence, a gradual archaeologization of the Mexican 
past took place, where the pre-Hispanic acquired a greater meaning. One need only think of the 

adoption of the name Mexico itself, which comes from the Nahuatl, or the incorporation of the eagle 
perched on a prickly pear cactus into the Mexican flag, which is an Aztec symbol, whereas political 
decisions demonstrated the tendency to make these origins visible in common spaces, as was the case 
of Coatlicue (Matos, 2017:280). 

The pre-Hispanic was used as a means, both inside and outside the country, to consolidate its 
own identity and attract international attention (Ruiz, 2010). Although the domestic consumption of 
this heritage was promoted to justify power, the emphasis was put on foreign relations. Mexico used 
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its antiquities politically by opening to foreign visitors that were contrary to Spain, as was the case of 
England, and by holding international exhibitions. In 1824, different Mexican antiquities and copies 
of the most famous monoliths, among them the Aztec Sun Stone, were exhibited at the Egyptian Hall 
in London's Piccadilly. This exhibition included the reconstruction of a traditional hut, along with an 

indigenous person who was transferred from Mexico with the aim of illustrating what daily life was 
like (Matos, 2017). In 1825, the National Museum was created to store antique objects, while in 1827, 
the Customs Law came into effect, prohibiting the free export of Mexican monuments and antiquities. 

In the second half of the nineteenth century, archaeology experienced great advances. The 

Government of the Dictator Maximilian had a special interest in these topics, financing vast 
archaeological explorations and excavations and promoting the conservation of pre-Hispanic assets 
(Sellen, 2015). It provided its own headquarters to the National Museum, the Casa de la Moneda in 
the historic center of Mexico City, and founded additional museums in other parts of the territory 

(Matos, 2017). 
From the Porfiriato onwards, a modernizing period began. Mexican nationalism kept claiming 

foreign attention through the promotion of exotic stereotypes that, in large part, continued to be 
satisfied by the archaeological heritage (Muñoz, 2021a). Crypto-colonialist attitudes can still be 

observed, as there was still no clear need to protect material remains through strict surveillance. 
European and North American travelers thought that Mexican antiquities were universal goods, 
whose export from the country was valid in order to study them in their premises, while the Mexican 
Government often granted them the corresponding permits to carry out such acts (Ruiz, 2010).  

It was not until 1887, when the Archaeological Monuments Law was created, in which th ey 
were considered property of the Nation and testimony of the civilization and history of the ancient 
inhabitants of Mexico. Their exploration, registration, conservation and restoration were established 
as exclusive actions of the State, while their destruction and deterioration were considered crimes. In 

these decades, another series of international exhibitions were held and supervised by the National 
Museum, such as those in the cities of Madrid, Paris and Chicago (Muñoz, 2021a). In the XI Congress 
of Americanists organized by Mexico, in 1895, by order of the President Porfirio Días, excavations 
were carried out in Teotihuacan to recover additional antiquities and open new rooms in the National 

Museum. This material was used to illustrate the glorious origin of the Mexicans to the diplomats and 
politicians in attendance; likewise, guided tours to various archaeological sites were also organized 
(Muñoz, 2021a). 

It was at the beginning of the twentieth century when this archaeological trajectory began to be 

linked to education, first, in terms of the professionalization of the discipline itself and, secondly, 
with respect to the teaching of these subjects at a school level. In the year 1906, the National Museum 
offered archaeology courses, in which outstanding Mexican archaeologists were trained, while, in 
1910, the International School of American Archaeology and Ethnology was created; in the 

celebration of the centennial of Independence in this year, the important role of archaeology in terms 
of the construction of the so-called national soul was from then onwards evident (Matos, 2017). By 
the second decade of the twentieth century, it is possible to recognize a conjunctural project of 
construction of historical memory in Mexico, where archaeological knowledge was incorporated into 

the national educational program (Montemayor, 2021). 

Συμπεράσματα 5. Conclusions 

This work demonstrated how for most of the nineteenth century, education and archaeology 
responded to the ideological requirements of the different socio-political stages, consolidating the so-
called Mexicanity in an independent manner. On the one hand, the teaching of history initially 
corresponded to the moral and civic values of the newly formed nation, which consisted mostly of an 

isolated, rural population. Later, it also played a more active role in the formation of groups destined 
to head the country's Government, while only at the end of the century did it reflect narratives of a 
history of the patria, which integrated a common pre-Hispanic past. 
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On the other hand, the archaeological practices, even though they were taking place 
systematically and uninterrupted, were late to reinforce a political identity project for internal 
consumption; the study of archaeological remains throughout the century was an activity carried out 
mainly by foreign intellectuals, whereas the Mexican Government benefited from this interest to 

strengthen its international relations and project an identity from an external perspective. The first 
conjuncture of these fields was from the 1870s, while the real integration of common efforts, in terms 
of social cohesion and development, can only be detected from the twentieth century, with the identity 
project of post-revolutionary Mexico. 
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Abstract 

There has been much debate in recent decades about how social policies can address growing 
inequality. The dominant response since the 1990s to ensure a fair system of equal opportunities for 

all has been linked to a partial reality and cannot treat the inequalities of condition. In this context, 
the role of adult education in promoting the equality of condition has not been sufficiently studied. 
This paper aims to critically analyse how and to what extent adult education can foster a culture of 
learning, solidarity and cohesion in local societies. Two case-studies will be deployed in the 

Municipalities of Heraklion and Spata-Artemis, and their findings on the role of adult education in 
promoting equality and social cohesion will be compared. It seems that adult education can enhance 
critical awareness of reality, solidarity and social action for common good, but additional holistic 
measures are needed to ensure the equality of condition.     

 
Key words: equality of condition, adult education, local society, social action, social policy  

1. Introduction 

The current debate is about increasing inequality and injustice and makes us wonder if there are 
really equal opportunities to compete for the desired social positions and lifestyles (Sandel, 2020). At 
the heart of this debate are occupation and working conditions, which shape people’s lifestyles, access 

to services and well-being, attitudes and expectations (Bihr, Pfefferkorn, 2008). However, the new 
economic order is changing the meaning and conditions of work and social recognition, resulting in 
workers' dissatisfaction with the loss of job dignity and social status (Sandel, 2020). The response to 
growing inequality has sought to ensure greater equality of opportunity, which is a partial idea as it 

does not address real inequalities of condition. It is the distinction between distributive justice for 
fairer access to the goods of economic progress and contributive justice for social recognition 
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resulting from the division of labour (Bihr, Pfefferkorn, 2008; Sayer, 2011; Sandel, 2020; Morrison, 
2021). For Sandel (2020), both contributive and distributive justice are needed, while a broad equality 
of condition can enable people to live a dignified life by developing their skills at work, and to gain 
social esteem by sharing a general learning culture, and seeking with their fellow citizens a common 

good.  
In addition to reforms to the economic sphere and socio-cultural recognition, sociological 

research examines whether efforts to reduce inequality should promote large-scale change or feasible 
changes through social policy and the empowerment of local actors to produce useful strategies 

(Morrison, 2021; DiPrete, Fox-Williams, 2021). It is argued that feasible changes can have a 
significant contribution to reducing inequality through educational policy, if greater attention is paid 
to the social context that shapes the pattern of inequality, the educational process as well as the family 
and the community (DiPrete, Fox-Williams, 2021). In this vein, international organisations emphasise 

the importance of refocusing on people and well-being and urgently call for policies to manage 
current societal transformations and build an inclusive world of work by strengthening adult learning 
and social protection (OECD, 2019; ILO, 2019). Along with the specific policy measures to ensure 
training and retraining opportunities to all workers and especially the most vulnerable, particular 

emphasis is placed on cultivating a mentality and culture for learning (OECD, 2019). Adult education 
seems to be the right answer to these concerns thanks to its emancipatory and inclusive role. Its 
organisation is, according to Hake, Laot (2009), a matter of creating social, mutual and collective 
learning related to broader issues of social participation and solidarity, and seeks to enable adults to 

understand and act upon the complex social reality. 
This paper aims to critically analyse how and to what extent adult education can foster a culture 

of learning, contribution, solidarity and cohesion in local societies. Following the theoretical 
discussion on the relevance and impact of social policy measures to tackle growing inequality and 

the role of adult learning strategies in promoting social well-being, two case-studies will be deployed 
in two different local communities, the Municipalities of Heraklion and Spata-Artemis. The empirical 
findings on the role of adult education will then be compared, highlighting its strengths and 
weaknesses in promoting the equality of condition. It seems that adult education can enhance critical 

awareness of reality, solidarity and social action for common good, but without underestimating the 
importance of the social context and special circumstances that require more feasible and holistic 
strategies to reduce inequalities.     

2. Equality of condition and adult education 

In recent decades, inequalities have not only intensified but persisted over whole careers, lives 
and organisational histories. As Tilly (1999) suggests, we need to analyse the structural origins of 

durable inequalities, namely, shifts from well-paid to low-paid employment in services, deteriorating 
working conditions for poorer people in part-time jobs, rising incomes for the rich, and unequal 
compensation in large firms. These structural disparities in work experiences and opportunities lead 
to individual differences and, conversely, individual differences in human capital, which includes 

education and knowledge acquired on the job, predict unequal income (Tilly, 1999). 
The systemic approach of inequalities between socio-occupational categories is relevant, as it 

explains their interdependence, accumulation and reproduction created by the division of labour and 
social classes (Bihr, Pfefferkorn, 2008). The widening of work inequalities due to the financial crisis 

of 2008 and the Covid-19 pandemic has brought to the fore the unequal division of labour. This 
dimension is fundamental to a better understanding of the unequal distribution of life opportunities, 
as changes in all forms of identity at work affect the substance of our societies (Bihr, Pfefferkorn, 
2008; Maurin, 2002). Dominant policies that address inequalities focus on establishing formal 

equality, without considering the interactions between various aspects of reality. Thus, 
redistributional reforms for equality resulted from economic advance may be for some, while 
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contributive justice concerns divisions of labour between jobs of different qualities that provide 
unequal possibilities of self-development (Bihr, Pfefferkorn, 2008; Sayer, 2011). 

Differences between distributive and contributive justice can be easily identified by examining 
the different consequences for each intervention as presented by Tilly (1999): while changes in 

attitudes have weak effects on inequality, education may facilitate the way but without treating the 
causes of discrimination; changing differences in human capital through education and on -the-job 
training will affect inequality through its effects on the organisation of opportunities rather than on 
the development of individual capacities; significant reductions in inequality may be achieved 

through the reorganisation of workplaces and rewards and the facilitation of mobility across 
boundaries. According to Sandel (2020: 224-225), another alternative to the equality of opportunity 
and results is the equality of condition, as defined in the book Equality 1931 by R.H. Tawney, who 
refers to a social well-being that depends upon cohesion and solidarity, high level of general culture 

and strong sense of common interests, as well as ability for a dignified life. 
    In this context, social justice cannot simply be about equal opportunities and must be 

complemented by effective policies to promote adult lifelong learning, skills for advancement in  the 
workplace and support for all adults to take advantage of their full potential. As Pearce and Paxton 

(2005) point out, investing in skills and lifelong learning, especially for those at the bottom of the 
labour market, can help reduce income inequalities. This requires particular attention to peoples’ work 
lives to understand why people in unskilled jobs are less likely than other groups to engage in adult 
education (Kondrup, 2015). The need for workforce literacy and emancipation is also confirmed by 

an empirical research, which shows that everyday injustice causes people to withdraw from mutual 
relations and solidarity and that the gap between low- and high literate adults in terms of political 
efficacy, social trust, and volunteering is widening and endangering social cohesion (Grotlüschen, 
2017). Here, adult education has been shown to help improve disposition to voluntary and community 

activity as well as improved civic attitudes (European Commission, 2015).  
Social capital is therefore vital for the development of local communities. This means that the 

issues related to the development of the educational dimension of a local community, the recognition 
of local experience and the encouragement of civic participation should be taken seriously (Bilon, 

Kurantowicz, 2016). The social capital increases opportunities for social action and learning. As 
Nizińska (2016) points out, cultural and educational practices can contribute to the reproduction of 
social inequalities and, therefore, a critical approach to adult learning is required so that adults can 
challenge and change the status quo and entrenched beliefs and assumptions. From the point of view 

of adults in Europe, adult education has a strong positive image and is considered important for work 
and life. According to Cedefop (2021), many people expect that adult education will become more 
important in the future, as it helps them to find a job and perform in it, to manage labour market 
transitions, and to gain benefits, such as personal development and integration.  

Lifelong learning ranging from early childhood and basic education to adult education is also 
promoted by the International Labour Organisation as a key of its human-centered agenda for the 
future of work (ILO, 2019). Moreover, integrated adult learning strategies, especially for low-skilled 
adults, should be put in place to prevent skills devaluation and facilitate the transition between jobs, 

and adequate retraining opportunities should be provided to all employees throughout their careers. 
OECD (2019) presents concrete actions that need to be taken in order to better equipped adult learning 
systems, remove barriers to training and ensure access to vulnerable groups and non -standard 
workers. In Greece, the value of adult education and its benefits for personal growth and career 

development became widely accepted only recently in 2020. Research (Kokkos et al., 2021) shows 
that the challenges of the 2008 financial crisis and the Covid-19 pandemic led to the reorganization 
of adult education to tackle social exclusion through a combination of economic, social and 
anthropocentric goals. A special role is reserved for municipalities in the effective implementation of 

adult education standards.     
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3. Case-studies and methodology 

This paper aims to critically analyse the role of adult education in promoting equality of 

condtition in two different local societies.The importance of the research problem and its social 
context directs the choice of the method (Flyvbjerg, 2006). Two case-studies are applied in the 
Municipalities of Heraklion and Spata-Artemis to examine and compare adult education strategies 
and their impact on equality and social cohesion in the local context. Simons (2009) claims that case-

study research is looking at how ideas and methods are applied in a specific context or place and in a 
particular unique process. It can be understood as the detailed and comprehensive analysis of a 
complex social phenomenon concerning a single community or social group (Bryman, 2016). 

In each case-study, there will be a thorough analysis of the social context with particular 

emphasis on the social characteristics of the local population. In addition, there will be a complete 
recording and comparison of the adult education programs implemented in each of the two 
Municipalities. Both case-studies will use several sub-methods and evidence, such as statistical data, 
document and record analysis, articles, and surveys to identify the impact of adult education programs 

on equality of condition in local societies. Despite the difficulties of generalisation, the in-depth 
analysis of the contemporary research problem within a real-life context can lead, according to 
Flyvbjerg (2006), to a sense of generalized importance. 

4. Research findings 

4.1. Case-study A: The Municipality of Heraklion 

The Municipality of Heraklion based on Heraklion, the capital of Crete, provides a wide range 

of services, such as housing, cleansing, planning and social services (Municipality of Heraklion, 
2022).   

 

 
 

Picture 1: The Municipality of Heraklion 

 

The inhabitants of the Municipality of Heraklion in the 2011 census were 173,993, most of 
them were born in it (106,943) or in the region of Crete (24,481). In relation to the educational level 

of the population, as shown in Table 1, it is found that the majority are primary, secondary and high 
school graduates, in contrast to graduates of post-secondary education. Women have higher 
participation rates at all levels of education (ELSTAT, 2011). 
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Table 1: Educational level of the population in the Municipality of Heraklion 

 
Educational level Men Women 

Holders of a doctoral or postgraduate degree, University graduates 15,514 17,354 

Graduates of post-secondary education 3,515 4,903 
Highschool graduates 20,009 21,126 

Graduates of secondary or vocational education 12,771 10,111 

Graduates of primary education 17,984 18,665 

Left primary school, but can read and write /  
Completed pre-school education, cannot read and write 

8,536 10,258 

Not classified (born after 1.1.2005) 6,804 6,443 

Total 85,133 88,860 
 

In the Municipality of Heraklion live about 1,500 Roma, among whom 227 students joined 
schools of a specific educational program for Roma in 2013-14 (Region of Crete, 2016). There are 
also several structures, acting on the initiative of associations, NGOs or individuals to support all 

vulnerable groups in the population. 
The Municipality of Heraklion is the main commercial and business centre of the island. 

Together with industry and manufacture, tourism, agriculture and trade are the basis of its economy. 
Regarding the employment of the inhabitants, according to the 2011 census, it appears that out of the 

173,993 inhabitants of the Municipality of Heraklion, 79,369 are economically active and are 
classified in sectors as shown in Table 2. 

  
Table 2: Employment by sector in the Municipality of Heraklion 

 

Sectors of economic activity Population 

Trade - vehicle and engine repairs 12,122 

Catering services - accommodation activities 7,584 

Education  6,532 

Health and Welfare  5,264 

Public administration, defence and security 4,825 

Constructions 4,760 

Transport - storage 3,314 

Agriculture, forestry and fisheries 2,706 

Other sectors  14,801 

 

According to ELSTAT (2011), there is a significant difference in employment by gender, as 
there are 22,332 economically inactive women out of the 88.860 employed compared to 8,458 
inactive out of the 85,133 men. In Heraklion, 11,650 foreigners live and work, namely 3,356 from  
EU countries and 8,394 from other or unspecified countries of origin. 

4.2. Case-study B: The Municipality of Spata-Artemis 

The Municipality of Spata-Artemis is situated 20 kilometers east of Athens in the middle of the 

Mesogeia plain, and west of the Aegean Sea. 
It is a rural area that reflects elements of change, as it has been steadily pressed since the 1970s 

by urbanization and extra-rural activities related to the airport in Athens, hotel services, seaside 
recreational activities, and a population of natives and economic migrants that has been significantly 

increased.  
The population in the municipality of Spata-Artemis has reached 33,821 inhabitants in 2011 

and increased by 34.5% since 2001.  
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Picture 2: The Municipality of Spata-Artemis 

 
Most residents of the municipality have Greek citizenship (88.59%) and the rest have foreign 

citizenship (11.41%), of which a small percentage are from European Union countries (1.42%) and a 

larger percentage (9.99%) from other countries, such as Albania, India, Pakistan (Municipality Spata-
Artemis, 2015; ELSTAT, 2011). 

 

Table 3: Social Characteristics of the Population in the Municipality of Spata -Artemis 

 

MUNICIPALITY SPATA-ARTEMIS Number Percentage (%) 

POPULATION  33.821 100 

Community of Artemis 21.488 63.5 

Community of Spata 12.333 36.5 

GENDER   

Men 16.730 49,47 

Women 17.091 50.53 

NATIONALITY    

Greek 29.961 88.59 

EU Countries 481 1.42 

Other Countries 3.379 9.99 

EMPLOYMENT STATUS    

Employed  11.763 34.8 

In search of work  2.679 7.9 

Students  5.856 17.31 

Retired  6.579 19.45 

Housework  4.100 12.12 

Other 2.844 8.41 

EMPLOYMENT BY SECTOR   

Primary 299 2 

Secondary 2.429 21 

Tertiary 9.035 77 

EDUCATION LEVEL OF EMPLOYED   

Primary education   7.048 10.07 
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Secondary-postsecondary education  15.641 47.21 

Higher education  4.787 26.97 

 
The vast majority of employed are in the tertiary sector (77%) and to a lesser extent in the 

secondary (21%) and primary sector of activity (2%).  

Most of residents with foreign citizenship in employment are classified as unskilled workers, 
manual workers and small professionals. A quarter of them are employed in the provision of services, 
i.e. construction, catering and summer seasonal activity. In smaller percentages are those who are 
employed as skilled craftsmen, clerks, industrial plant operators and managers.  

The majority of foreigners employed in the municipality are graduates of high school and post-
secondary education (Municipality Spata-Artemis, 2015). 

4.3. Comparison of adult education programs 

Municipalities in Greece have been called upon to implement adult education programs that 
concern not only economic growth and employment, but also society, democracy and citizens who 
should be active and well informed with critical thinking and a creative attitude.  

During the programming period 2014-2020 still in progress, adult education programs aim at 
the creation of positive attitude towards learning, enhancement of adaptation skills, improvement of 
access opportunities to the labour market and career progress, improvement of learning and working 
conditions, development of active citizenship, creative use of leisure time, promotion of gender 

equality and ensuring public and social control (Ministry of Education, 2016).   
 

Table 4: Adult education programs implemented in the Municipalities of Heraklion (HE) and Spata-Artemis (SA) 2014-2022 

 

Titles of programs Years of implementation of programs 

2014 2015 2019 2020 2021 2022 

SA HE SA HE SA HE SA HE SA HE SA HE 

1. CULTURE AND ART             

History of Art ■ ●        ● ■  

Art Workshop  ●      ●     

Photo  ●           

Cinema ■ ●         ■  

Theatrical Workshop (I am uploading my own 
performance) 

 ●           

Music workshop  ●           

Valorisation of Cultural Heritage ■ ● ■          

Local History ■ ●        ● ■ ● 

2. SOCIAL SKILLS AND ACTIONS             

Managing work-related stress / Reconciling work 
and personal life 

■ ● ■       ●   

Effective cooperation in the workplace ■ ●           
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Effective leadership at work ■ ●           

Time management  ●           

Management of interpersonal relationships  ●           

Voluntary actions in the local community ■ ●         ■  

Effective communication with institutions and 
services 

■ ●           

Addressing the social crisis in everyday life ■ ●         ■  

Professional activation of unemployed women ■  ■        ■  

3. NEW TECHNOLOGIES             

Word Processing – Internet (I)  ●      ●     

Electronic social media (social media)  ●      ●     

Spreadsheets - Presentations (II)        ●     

Online tools and services in everyday life      ●  ●     

4. QUALITY OF LIFE – ENVIRONMENT             

Ecological solutions for the home  ●      ●   ■ ● 

Health Education – First Aid  ●           

Interior design and decoration        ●   ■  

Organic Products: Production, Certification, 

Disposal 

          ■  

Practical advice on (healthy) eating           ■ ● 

Recycling and composting           ■  

5. LANGUAGE AND COMMUNICATION             

Improve my spelling        ●     

Greek Alphabetical system        ● ■ ● ■ ● 

Spanish in tourism    ●    ● ■ ● ■ ● 

Turkish in tourism    ●    ● ■  ■  

Russian in tourism    ●    ● ■ ● ■ ● 

French in tourism        ● ■ ● ■ ● 

Italian in the tourism        ● ■  ■  

German in the tourism         ■ ● ■ ● 

English for the workplace         ■ ● ■ ● 

6. EDUCATION OF IMMIGRANTS             
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Immigrant Education Level A1 – A2   ■   ●  ●     

7. PROGRAMS FOR VULNERABLE SOCIAL 
GROUPS 

            

Gypsies - Language skills I        ●   ■  

Gypsies - Language skills II        ●   ■  

Counselling to vulnerable groups           ■  

Prisoners-Communication in everyday life (A1)          ●   

8. ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP             

e-Entrepreneurship - e-business        ●   ■  

Modern Banking Transactions        ●   ■  

I create my own business            ● 

Internet promotion and management of tourism 
services companies 

          ■  

Rules of financial management of agricultural 

business activity 

          ■  

Agricultural entrepreunership and marketing of 

agricultural products 

■  ■        ■  

9. PARENT COUNSELING           ■  

Parent counselling and modern family           ■  

Sports and nutrition          ● ■  

10. LOCAL PROGRAMS             

New technologies in the Third Age      ●  ●     

Jewelry creation workshop        ●     

Basic Turkish A1      ●  ●     

Basic English A1 – A2    ●    ●  ●  ● 

Basic French A1– A2    ●    ●  ●  ● 

Basic German A1– A2    ●    ●  ●  ● 

Basic Italian A1– A2    ●    ●  ●  ● 

Alternative forms of tourism: ecological, 
oenological, gastronomic tourism. 

         ● ■  

Local government and citizen: Obligations and 

rights of local community residents. 

         ●   

I understand the tax system and make my tax 

return. 

         ● ■  
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As shown in Table 4, the adult education programs implemented by the Municipalities of 
Heraklion and Spata-Artemis concern both economy, new technologies, and entrepreneurship, as well 
as social skills, culture, quality of life, communication, family, education of immigrants, and 
programs for vulnerable groups. Εach municipality is responsible for the promotion of its local 

programs, ie for tourism, agriculture, e-business, depending on its economic and social structure. 
 Special place is given to programs related to culture and local history, social skills at work, 

communication with services, interpersonal relationships, social crisis, and immigrant integration. 
Despite the institutional discontinuities, the range of adult education programs demonstrates the 

commitment of municipalities to respond properly to local needs and to ensure equality and social 
cohesion in their areas.  

5. Conclusion 

Adult education can have an important and inclusive role in reducing inequalities in local 
societies. Theoretical findings showed that the equality of opportunities can only partially address 
real inequalities of condition. It seems, however, that changes in the nature of work and current social 

transformations affecting the social status of people require broader interventions not only in 
economic terms but also in values. It is about the equality of condition that can enable people to 
develop their skills at work, share a general learning culture, have a strong sense of common interests 
and live a dignified life. It is social well-being that must be ensured and achieved through social 

cohesion and solidarity.  
Although not a panacea for social inequalities, adult education can make a significant 

contribution to reducing them by promoting social, mutual and collective learning and enhancing 
critical awareness of reality, solidarity and social action for the common good . As case-studies 

revealed, municipalities are already implementing adult education programs aimed at developing 
social capital and opportunities for social action and learning. Therefore, they can help people 
critically evaluate their values for work, learning and contribution, but more holistic measures are 
needed locally to achieve a significant reduction in inequalities. To provide  a meaningful approach 

to real-life problems, future research should examine the attitudes and perceptions of adult learners 
and how they were shaped during their participation in adult education programs held over the past 3 
years in the two municipalities under review. 
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Summary 

The activity of this project was developed at a multidisciplinary level between the institutions of the 
University of Guadalajara, Mexico and the University of San Buenaventura in Medellín, Colombia. 

This project has strengthened the management and linkage of collaborative work under a model of 
flexible and transversal educational innovation, integrating undergraduate and postgraduate courses, 
as well as the research areas of both Universities. Real problems from the identified municipalities of 
each participating country were addressed.  

There were significant results obtained for the localities covered in the problems presented. There 
was a contribution to strengthening the training of students in the professional area of design hence 
developing soft skills and their social, economic and political complexity; as well as the ability to 
interact in multicultural environments, with values other than their own, appreciating the cultural 

diversity of people and the context in which they develop. 
 
Key words: mirror project, design, collaborative learning, action research 

1. Introduction 

The development of academic activities in higher education, as well as that in different 
educational levels, has required carrying out substantial adjustments aimed at improving the teaching-

learning processes as well as at strengthening the skills that students acquire throughout their 
academic career. In these terms, as authors of this work, we have undertaken the task of updating 
ourselves in theoretical references that can allow us to identify different approaches, perspectives, as 
well as collegiate activities among the different professors who teach learning units in the industrial 

design degree with the objective of linking the analysis of theoretical, experimental and techno logical 
innovation research that will guide us to develop our teaching practice under pedagogical and didactic 
approaches according to the characteristics, needs and profiles of the student population in higher 
education, especially taking into account the disciplinary area of industrial design. To do this, we 

started from the premises of the collaborative learning theory, as well as the participatory action 
research approach, used in this mirror project as part of a pedagogical internationalization strategy. 
The foregoing has been consistent with our institutional policies that make room for carrying out 
actions at the curricular level in terms of internationalization and thereby enrich the teaching-learning 

processes and strengthen investigative competencies as well as those that derive from the latter in 
terms of the students manage to develop satisfactorily both in their own academic trajectory as well 
as in the achievement of their graduation profile. 

The objectives of this work are the following: 

General Objective: 
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Implement an academic model of itinerant conceptual workshop that strengthens research skills 
and deepens academic bonding by addressing common and global problems, incorporating new 
technologies in its process that also strengthens internationalization and academic mobility. 

Particular objectives: 

Strengthen the disciplinary training and investigative skills of the designer from a global 
perspective. 

Apply new technologies as a means of support for real-time access to sensitive information and 
its use for the construction of new and optimized learning dynamics. 

Promote the international experience of students, teachers and researchers for their heritage and 
professional and academic growth. 

The structure of the work is integrated in the first place by the theoretical background of the 
mirror project proposal, which support the qualitative research approach from the collaborative 

learning theory as well as the participatory action research approach. The following section refers to 
the importance that this proposal represents in terms of academic training in Higher Education and, 
above all, the relevance of implementation at the level of internationalization policies. The 
methodology under which the mirror project was approached in the two international geographic 

contexts (in Mexico the municipality of Cocula, Jalisco and in Colombia the community of Támesis) 
is described below. Subsequently, the results obtained from the research are addressed and finally the 
conclusions and proposals for the future in terms of the teaching of design and internationalization in 
Higher Education. 

2. “Mirror” project model  

2.1 Theoretical background  

The approach called “mirror” project is based on the Collaborative Learning Theory (CLT) and 
its didactic technique that promotes student-centered learning proposed by Lev Vigotsky (Yangali 
V., Varón T., & Calla K. 2021). Among the advantages of this theory, it is seen that it encourages 
students to regulate their learning, to achieve tolerance by developing their different skills to improve 

their understanding of some areas of knowledge as well as to solve problems in the different contexts 
in which they operate. On the other hand, Pérez et al. (2010), cited in Yangali V., Varón T., & Calla 
K. (2021), reports that collaborative learning techniques manage to improve among students their 
communication strategies, their levels of self -control, self-esteem, as well as various ways to cope 

with stress. It is important to emphasize that among other advantages of this didactic approach there 
are the strengthening of young people personality development, promoting their active participation 
and motivation in their learning, integration, self-confidence, self-management, critical thinking and 
responsibility. In this same sense, emphasis is placed on the importance of students' previous 

knowledge, which allows them to give meaning or not to the acquisition of new knowledge.  
In addition to the above, the Participatory Action Research (PAR) approach is integrated, which 

also provides the theoretical bases for the development of projects such as this work. It is a 
methodology that combines dialectical and systemic approaches, favoring the use of qualitative 

methods over quantitative ones (Ander-Egg, E. 2003). 
It offers students the opportunity to put into practice the knowledge acquired from the discipline 

that characterizes them, in this case being the discipline of design. In this way, their intervention in a 
community together with the active participation of the population that integrates it, will require them 

to face their own investigative competences and, above all, the possibility of responding to the 
demands and needs that the population presents from their professional area. 

Within the main characteristics that set the standard for the Mirror Project as well as its 
theoretical approaches are represented in the following Fig. 1: 
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Figure 1. Characteristics of the mirror project model and its theoretical approaches 

 
The criteria that characterize them can be identified in each of the theoretical approaches and, 

above all, the different levels of application both in educational settings and in terms of research. 

2.2 Importance of its application in Higher Education. 

The impact and importance that the application of mirror projects based on collaborative 
learning as well as participatory action research represents in educational contexts of higher education 

is highly significant in different terms. One of the main characteristics of mirror projects is 
represented by their character of internationalization, which represents the opportunity to replicate 
the proposal of a research project in two different geographical contexts with similarities in some of 
their characteristics. Such is the case study of this project that we carry out in the Municipality of 

Cocula, Jalisco in Mexico and on the other hand in the town of Támesis in Medellín Colombia. At 
the curricular level, this project has strengthened the undergraduate and postgraduate programs 
corresponding to the University of Guadalajara in Mexico with the participation of students and 
professors of the degree in industrial design as well as the postgraduate  degree in design and industrial 

innovation that are taught at the University Center of Art, Architecture and Design. As for the 
University of San Buenaventura, both students and professors from the industrial design program and 
the creativity postgraduate program have participated. 

The opportunity to develop these projects from the connection strengthens academic aspects in 

Higher Education in curricular terms; especially from identifying the scope and areas of opportunity 
between the student community and teachers. In each one of them you can see reflected the impact 
and academic, professional and personal experience that working collaboratively from participatory 
action research can mean and especially when dealing with the cultural contrasts that are identified. 

On the other hand, internationalization also seeks to generate a broader analysis criterion, extending 
the frontiers of design and promoting the debate between paradigms and visions in innovation and 
design (Roselli, N. D. 2011). 

In this educational framework, an International Workshop was applied in this context as an 

academic training model of which the main and integrating axis was the project workshop that 
addresses global but common problems in the field of design. This workshop allowed teachers, 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

52 

researchers and students to work from an inter, multi and transdisciplinary environment for the 
generation and application of new knowledge. 

It is important for consolidated researchers and those in training what this approach represents 
to understand more closely the problems studied. For the students, it means strengthening their 

professional career in terms of their training as researchers at an early stage, and efforts are oriented 
to respond coherently and according to the demands of their immediate social context and at a global 
level. 

Therefore, this project, in addition to contributing to the internationalization objectives of our 

university, allows the implementation of new learning technologies and the strengthening of 
international linkage networks. Likewise, the importance of maintaining and strengthening 
international policy standards at the governmental and institutional levels that promote the 
implementation of academic strategies and meet the needs of social contexts, as in this case, they  

were the development and strengthening of tourism, improvements in social development and the  

quality of life as well as the strengthening of the local economy of the municipalities of each country 
where it was intervened (Fig. 2). 

 

 
 

Figure 2: Application of the “mirror” project model from Higher Education in Mexico and Colombia  

 

3. Methodology 

 
The intervention of the social contexts where this research project was developed were: 

Municipality of Cocula, Jalisco, Mexico (Fig. 3) as well as the town of Támesis located in Antoquia, 

Colombia (Fig. 4). 
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Figure 3: Location of the Municipality of Cocula, Jalisco (Mexico)  

 

 
Figure 4: Location of the municipality of Támesis (Antioquia, Colombia)  

 

One of the most significant aspects of the development of this project was the active 
participation of the community itself in the different stages that ranged from the identification of 
problems, areas of opportunity, as well as the design proposals presented by the different work cells 
made up of combined way with students of the different undergraduate and postgraduate levels by 

each of the participating educational institutions. 
 
The composition of the participants in this project is shown below: 
 

Table 1: Participants in the mirror project 

 

Country Community Institutions Educational 
Programs 

Students Professors Community  
representati

ves 

México Municipality of 
Cocula, Jalisco 

University 
of 

Guadalajara 

Master in 
Design and 
Industrial 

Innovation 

7 3 

Cocula 
 

8 
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   Bachelor of 
Industrial 

Design 

7 3  

Colombia Municipality of 
Támesis, 

Antioquia 

University 
de San 

Buenaventu
ra 

Industrial 
Design 

Program 
10 6 

Támesis 
 

7 

   Master of 
Creativity 

5 4  

 

Photographic review in the development of this project and the participation of students, 
teachers and inhabitants of the community (Figs. 5 to 7) 

 

 

 

Figure 5: professors Figure 6: Students and professors 

 
  

 
 

Figure 7: Community inhabitants with students and teachers 
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The methodology of the project carried out was carried out through the following stages: 
 

Table 2: Stages of project development and implementation 

 

 
The methodology with which we worked during the development of the project was based on 

the following methods: 
- Design Thinking: it was used through its multiple approach techniques, it was based on 

empathetic recognition within the community to then define the  most pressing findings that were 
identified by the work groups, as well as by the interest groups in the study municipality. During the 

ideation stage, the teams distributed coordinated tasks in time management and the way of working, 
so that multidisciplinary participation and interaction was greatly favored, and in turn nurtured by the 
members of the teaching bodies who participated in project mentoring. 

- Participatory Action Research: it was used through the development of immersion in social 

contexts identifying and contrasting with the community the needs and areas of opportunity to attend 
and intervene from the field of design. 

- Collaborative Learning Theory: work cells were integrated to develope proposals in response 
to the needs identified in the region. 

- Disruptive Design: During this stage, work was done on disruptive proposals that offered a 
high contribution of value to the interest group, in this way validations were carried out through the 
PNI methodology (Edward De Bono) in which they highlighted the positive, negative and interesting 
aspects of each of the proposals, to later restructure the ideas and continue with the ideation. 

- Learning technologies: Once the proposals were validated, the prototyping stage began, in 
which the development of the proposals was reflected visually. During the development of this phase 
there was the participation of students of the Master's Degree in Design and Industrial Innovation, 
who were actively collaborating in the development of the proposals from Mexico. 

4. Research results 

As part of the results obtained, proposals were reached in which collaborative design and social 

innovation were pointed out as strategic axes in problem solving. 
The generation of ideas carried out were represented in an executive session, within the 

facilities of the University of San Buenaventura based in Bello. 
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The presentation of the projects was carried out by the work teams, which, as part of the testing 
and validation phase of the methodology used, were presented to the institutional members who 
accompanied us, both professors of the Undergraduate Program in Industrial Design and the Master 
in Creativity, as well as members of the tourism sector of the municipality of Támesis (via remote).  

For the development of the executive presentation, each work cell had 10 minutes to argue its 
proposal, emphasizing the value contribution that it sought to generate and the strategies to follow for 
its implementation. 

In this way, a final intervention was made by the academics as well as members of the Támesis 

community (via remote) where specific comments were made on the development of the exposed 
projects. 

The proposals were developed by members of the master's and bachelor's degrees from the two 
universities, forming 5 work cells and integrating collaboration strategies and collective creation for 

the generation of conceptual proposals to respond to the needs of the population. Proposing 
sustainable tourist services in a respectful way through experiences that do not affect the daily life of 
the inhabitants, maintaining the organizational structure created by the municipality as part of the 
promotion for the revitalization of its economy. 

The design project proposals for each work cell are presented below: 
 

Cell 1 
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Cell 2 
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Cell 3 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Cell 4 
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Cell 5 

 

 

5. Conclusions 

The development of this project has represented a great opportunity for both higher education 

institutions in terms of international links. The results of the research project reflect that the mirror 
project model integrates significant data of social and global impact, which represents a great 
opportunity for its implementation in educational contexts and its direct participation with the 
inhabitants and the reality they present in their respective geographical and social context.  

According to the stated objectives, it was possible to implement an itinerant academic model 
that strengthens investigative skills, in addition to addressing real problems in the communities in 
which it intervened. Regarding the incorporation of new technologies to strengthen 
internationalization and academic mobility, it will be part of the challenges to continue and improve 

to update the information and progress of the projects in each institution and community.  
On the other hand, in relation to the particular objectives, it was possible to strengthen the 

disciplinary training of the students since they put into practice their knowledge, skills and, above all, 
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personal and professional competencies from the first stages in the development of the projects. Each 
student was followed up during the project by the professors in terms of assessing their scope and 
areas of opportunity. Among the significant findings, the experiences of participation at the 
international level of students, professors and researchers were reflected; which allows directing 

action strategies in the higher education institutions to which they belong and, above all, the 
opportunity to continue replicating this type of project in different social and global environments.  

The challenges faced by Higher Education Institutions require an active, committed 
participation and above all that their curricular plans integrate the development of projects of real 

problems that afflict the different social contexts. In this way they will be able to link their learning 
in real environments and with the possibility of presenting proposals that the community itself will 
evaluate for its relevance and coherence with the reality in which they live.  

As part of the follow-up in the development of this project, we will seek to continue 

strengthening not only the knowledge and learning of students and professors; but also, to enrich the 
transfer of knowledge and proposals under a multidisciplinary approach that respond to the needs 
facing our country as well as the different global contexts in which it can influence.  
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Abstract  

Human Resource Development is a top priority for Human Resource Management and Learning 
Organizations. Research trends and perspectives in the field of Human Resource Management and 
Development now include the application of Neuroscience and the utilization of data. Neuroscience 
can contribute to the study of human behavior within organizations, enhance learning, impro ve human 

coexistence in the workplace, alleviate stressful situations and advance the quality of personal 
functioning. Data literacy is also a critical factor in the Development of Human Resources. Data 
literacy is the ability to "read" data, to "work" with data, to “create, obtain, manage and analyze” data 
and to “communicate” data. Being data literate means being verbally literate, numerically literate and 

graphically literate at the same time. The aim of the study is to capture the application of Data Literacy 
and Neuroscience in Human Resource Development. 

 
Keywords: Human Resource Management, Human Resource Development, Data Litercy, 

Neuroscience 
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1. Introduction  

The purpose of this study is to depict the recent developments and trends in the field of Human 

Resource Management and Human Resource Development with an emphasis on data literacy and 
Neuroscience. The research method used is the search for empirical evidence concerning the 
application of data literacy and Neuroscience and the analysis and annotation of the pertinent 
literature.  

Regarding the section on data literacy focus is given to the concept and the meaning of data 
literacy. Also, it is explained why data literacy is significant for Organizations and employees, what 
a data literacy plan includes and what are the main strategies recommended to help Organizations 
extend their literacy to data. 

Regarding the section on Neuroscience, an attempt is made to  examine the definition of 
Neuroscience in terms of Human Resource Management and Human Resource Development, to 
examine the physiology of the human brain and why the neurological tools are especially valuable, 
to explore the role that emotions play on how the brain works and how Human Resource policies and 

practices should also be designed around activating the feelings. Following, emphasis is given on the 
applications of Neuroscience to Human Resource functions, practices and policies including 
recruitment, education and development, stress management, enhancing resilience and fighting 
depression, the main parameters for employee well-being and organizational performance 

improvement and the added value of awareness programs. 

2. Data Literacy 

Data literacy is the ability to read data, which means understanding what data is and what 
aspects represent in each case, being able to work with data, that is, creating, obtaining, decoding and 
managing data, data analysis capability, which includes filtering, sorting and comparing data, the 
ability to argue based on data, which means that we can use the data to support a position and a 

decision but also to communicate a message to each public. Data literacy is more than just 
understanding numbers and data. One needs to be literally, numerically and graphically literate at the 
same time. 

It is a challenge for Organizations today to have such a set of skills in human resources, as data 

literacy requires people to perform at a high level and to have skills that have not b een taught as a 
whole. We cannot assume that the level of data literacy is sufficient, as this is not part of  formal 
education. Data literacy also means that the individual is able to go beyond analysis and communicate 
data effectively to anyone who deems it appropriate. However, this does not mean that every 

employee should be a Data Scientist. 
The data literacy plan includes the following steps: Defining data literacy objectives, assessing 

the current situation and existing skills and identifying appropriate learning "paths". The MIT Sloan 
Management Review suggests the following steps: 1. Separation between data literacy and technical 

literacy, 2. Specific reference level for the required skills of the employees, 3. Common language, 4. 
Learning and reward culture, 5. Everyone learns differently - different learning styles, 6. Measuring 
results, 7. Leadership commitment (Brown, 2022). 

Five strategies are recommended to help companies extend their literacy to data: 1. Establishing 

data literacy as a priority for the whole organization, 2. Developing an internal common language on 
data, 3. Creating spaces in the organization for employees to connect business and data concepts, 4. 
Reward data-based decision making, 5. Deployment of Learning and Development programs in data 
that concern the employees (Sabar, 2022). 

3. Human Resouces Management and Neuroscience 

The human brain is the most complex biological unit in the universe. Neuroscience enables us 

to study and understand the function of the brain and the nervous system. In the field of Human 
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Resource Management and Development, Neuroscience helps understand human behavior in 
different workplaces. Neuroscience is defined as "an interdisciplinary field of study that seeks to 
understand behavioral phenomena in terms of brain mechanisms and interactions that produce 
cognitive processes and behaviors" (Becker and Cropanzano, 2010). Human Resources Development 

is generally considered to be the integrated use of training, learning and development, organizational 
development and career development to improve the individual, team and organizational 
effectiveness. Learning could be seen as a holistic process of adaptation", which includes "the 
integrated functioning of the whole individual - thinking, feeling, perception and behavior . 

Meanwhile, in relation to the workplace, learning is a process through which employees acquire 
knowledge, skills, abilities and other characteristics (Becker et al., 2015).  

According to the Society of Neuroscience, Neuroscience studies the nervous system and its 
relationship to behavior. We identify three key ways in which neuro -data and tools have proven 

essential for theory development and testing: understanding mechanisms and processes, 
understanding individual and group differences, and improving behavioral predictions. Neurological 
tools are especially valuable for studying internal human processes and mechanisms, improving our 
understanding of the general context, and promoting predictions of human behavior. Neuroscientists 

are developing a simple study of the brain that HR staff can understand. Organizations can be thought 
of as one large ecosystem where different people with different skills, behaviors, attitudes and 
emotions work together (Verhulst et al., 2019). In this ecosystem, human resource managers are 
responsible for guiding people to work towards higher performance. Nowadays, the goal of 

organizations is not only to improve efficiency but also to create positive social impacts that lead to 
a human condition for a better workplace. Many companies use neuroscience theories in human 
resource management (Lim et al., 2019). 

The brain is made up of three parts that have evolved over millions of years. Like all animals, 

the oldest part, called the reptile brain or cortical cortex, ensures basic survival and regulates bodily 
functions. The mammalian brain then evolved as the animals began to live in groups. It is the center 
for connecting emotions with experience, memory and relationship management. The most recent 
development is the Cognitive Brain, which develops best in humans and is related to language, logic 

and decision making. When danger is perceived, the mammalian brain responds more quickly and its 
response is determined by the individual's emotions and memory. Only later does the Cognitive brain 
make sense of what happened. This means that everyone's reactions are based mainly on emotion and 
not on logic, as is often assumed. Helping leaders and human resource practitioners understand the 

critical role that emotions play in how the brain works is the key to developing successful human 
resources policies and practices (Paterson, 2016). 

Neuroscience shows that there are eight basic emotions that underpin the way people think, act, 
and feel. Of these, five are related to keeping us safe and alerting us to danger: fear, anger, disgust, 

shame and sadness. These are the feelings of escape / avoidance. Two emotions make us engage 
positively with people, objects and action: excitement / joy and trust / love. These are the feelings of 
attachment / growth. The eighth emotion can lead us in any direction: surprise. Threats at work have 
to do with losing something important. This sense of loss can be so powerful that  motivates people 

to take strong action to avoid it. What are people most af raid of losing at work (Rock, 2008) are: 
Status: This relates to safety or location in the workplace. It includes the fear of losing power 

and / or position, not being promoted or raising wages, and losing one's job.  
Certainty: This is about being able to predict how things will turn out. It includes the fear of 

making a mistake and not being good enough. 
Autonomy: This is related to a sense of control over events and includes the fear of doing a job 

that is hated or degrading, working long hours or doing an ungrateful job without reward. 
Relationship: This is about feeling safe with others. It includes the fear of not being judged, not 

being appreciated for the efforts made, facing difficult clients and suffering violence or intimidation. 
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Justice: This is about credibility or reputation. It includes the fear of making a mistake or failing, 
not being respected and not performing well. 

In any successful human resource policy and practice design, it is important to identify and 
mitigate any threats that may be perceived by staff. If the threats cannot be removed, then it is 

important to offset those threats with the appropriate rewards. 
All Human Resource policies and practices should also be designed around activating feelings 

of attachment / growth (excitement / joy, trust / love) rather than escape / avoidance (fear, anger, 
disgust, shame and sadness). In practice, this means that individuals should feel welcome and treated 

with respect, know that they can make mistakes, and be supported to recover from tho se mistakes. 
Employees should be able to see their work as part of the overall journey of their lives. It also means 
that people can focus on what is expected of them instead of worrying about how they will survive. 
Understanding how the human brain works is a key component in designing successful Human 

Resource practices. Applying recent research in neuroscience can be a simple and effective way of 
humanizing human resource processes at work. Given the natural tendency of the brain to be 
suspicious of anything that looks different or to favor similarity, it is understandable that groups and 
even organisms tend to evolve with too much similarity and not enough diversity. We need to educate 

people and especially managers to know how their brain works in these ways. A better understanding 
of human behavior and how the brain really works creates not only a good business result but also a 
better and more attractive place for people to work (Cheese and  Hills, 2016). The use of Neuroscience 
in Human Resource Management could promise the humanizing of working practices and working 

environments to the greatest possible extent.  
Applications of Neuroscience to Human Resources Management functions, practices and 

policies could include (Sehrawat and Pillai, 2019): 
Recruitment: an improved interview process with the inclusion of a warm handshake or even a 

light touch allows people to relax. The offer of a comfortable chair and a warm drink, as a tactic, can 
affect impressions and promote a sense of confidence. 

Education and development: When the human brain does the same thing for a long time, then 
this ability becomes automatic and the brain stops working for the same job. It is essential that HR 

managers provide a variety of tasks to employees to avoid the monotony of work. Education can be 
combined with other learning opportunities (workshops, conferences, study visits, etc.), and a better 
listening environment is important. Colors could also be used during eye-stimulating training, as 
using the right color and the right choice and placement can seriously affect emotions, attention and 

behavior during the learning period. Regarding the colors, green improves concentration (Lee et al., 
2015), orange increases the perception of comfort  and finally blue can enhance performa nce and 
alertness (Elliot, 2015). 

Stress Management and Enhancing Resilience: With neuroscience revealing that prolonged 

stress levels can affect the employee's brain function, employers could consider introducing stress 
management programs to help employees provide effective coping mechanisms.  

Employee exhaustion: Neuroscience has found that the brains of those suffering from burnout 
show signs of chronic stress, adversely affecting their capabilities. From a business standpoint, 

burnout can be costly, leading to declining productivity and increased absenteeism. Managers can 
help combat the problem by promoting a healthy work / life balance, encouraging regular breaks, 
promoting better sleep and eating habits, offering flexible work, morale-boosting activities and 
professional counseling sessions. 

Fighting Depression: Neuroscience research has found that organizations that fail to prioritize 
the mental health of their employees increase their risk of depression by 300%. The risk is exacerbated 
by poor management practices, such as the inability to reward or recognize the work of their 
employees, unreasonable demands and lack of autonomy. Creating an open environment for 

employees to express themselves without being criticized is the key. 
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Creating an optimal work environment is also another very important factor that affects 
performance. For example according to JM Electrical, there is evidence that green -certified 
workplaces can enhance knowledge by 26%, reduce sick days by 30%, and increase sleep quality by 
6%. The parameters for employee well-being and organizational performance improvement include: 

Optimal natural light, indoor air quality and temperature conditions, as they stimulate creativity and 
job satisfaction, prevent illness and reduce mental fatigue. Ergonomic furniture is chosen so that the 
staff can remain mobilized and facilitate their work. The open layout structure favors face -to-face 
collaboration, while choosing colors that positively affect employees' emotions can help them stay 

calm and focused on their goals. The audio environment is another undervalued aspect that can either 
promote or hinder staff productivity and well-being. Noise transfer control is recommended. An 
accessible place to concentrate would also promote listening comfort.  

Awareness programs are also beneficial for Organizations because they teach emotional 

intelligence, which helps people to understand better their colleagues' motivations. They also enhance 
stress resistance and improves mental focus. As a result, employees f eel calmer, more patient and 
more able to listen and could manage better their stress and relieve their emotions.  
 

4. Discussion 

Proper management and development of human resources is both an art and a science. The 
science of Human Resources is the science of people, their behaviors and characteristics, their 

learning and motivation, their development and improvement. Neuroscience is adding value to the 
understanding of how the human brain works, how we learn and how we respond to stress and 
encouragement, to threats and awards. Since our actions and behaviors are driven by our emotions 
and feelings the modification and change of actions and behaviors require insights into emotions and 

feelings.  A better understanding of human behavior could promote more effective management and 
human development practices (Cheese and Hills, 2016). People are complex, with individual 
differences and behaviors that need to be understood to maximize the value they create. Policies that 
ignore the human condition can inadvertently lead to the destruction of individuals or groups and 

destroy performance. Using emotional regulation and neuroscience techniques, Human Resource 
practitioners try to cultivate the desired emotions, direct staff behavior (Waldman et al., 2019) and 
reduce negative unconscious emotional states. The latest developments in Neuroscience and Data 
Information have the potential to allow Human Resouce Management professionals and leaders to 

shape human-centered policies and practices. 
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Abstract 

An active part in lifelong learning and personal development is that of feedback, which in  
the case of a writer relates to reader response. Feedback from the reader is often more useful to writers 
in this respect than professional reviews as it shows unmediated reactions similar to those of the 
audience of a performance. 

This article aims to explore the desire for a dialogue between author and public today and in  
the past. We are going to investigate authors’ claims on the matter both in  their works and in 

public discourse as well as the interaction with the public on their social media pages and the dialogue 
they have with readers at book launches and signings in order to discover to what degree the Reader 

is part of the writer’s life and his making. 

Keywords: lifelong learning, feedback, reader response criticism, author-reader relationship 

1. Introduction: Feedback and Lifelong Learning 

Lifelong learning consists in the practice of self -improvement both in a professional and a more 
general personal sense. This paper aims to address the role that feedback from the reader plays in a 
writer’s making and the forging of his style. 

2. The Prospect of Meeting the Reader 

Interaction with readers and the possibility of getting feedback from them is an issue that 

becomes widespread and thus relevant in terms of its effect in contemporary times. It was in the XXth 
century that the writer became a public figure, whose face people recognized in the street, who could 
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be reached, a real life person one could hope to meet. This makes a difference for the reader, the fact 
that the author is their contemporary begins to count. One of the main issues concerning the 
relationship between author and reader is the matter of distance. Given the close, intimate connection 
at play in the process of reading, resulting in a merging of two fields of consciousness, both author 

and reader feel, apart form a desire to get even closer, a simultaneous need to back away – to balance 
the relationship by means of a distance separating them, making them feel safe and at ease enough 
not to find such closeness threatening. This distance is most often time. A reader feels more free to 
get attached to the author’s voice or figure while reading when the author is not his contemporary  – 

when he is separated from him by time. Not being contemporary with your favourite writer allows a 
greater level of freedom, the author can belong to you along with the meaning you make of his works. 
When the two are contemporary, the Empirical Author, the author as he is in real life, his extra literary 
figure, enters the scene, sometimes contradicting the Model Author and the image of him the reader 

has acquired through his books. Likewise most writers feel more comfortable picturing and 
addressing posterity rather than a group of people in front of them. The reason is that if you are his 
contemporary there is a chance the Other might answer you. This possibility causes both excitement 
and uneasiness on both sides. Mircea Cărtărescu quotes a verse where Mihai Eminescu, the Romanian 

national poet, whom he particularly admires, poses a similar question in regard to his relationship 
with Shakespeare: „De-aș fi trăit când tu trăiai, pe tine/ Te-aș fi iubit atât - cât te iubesc?” (Had I been 
born when you still lived/ would I have loved you so?) 

Mircea Cartarescu states that as a reader his impulse after finishing a book he likes is to call the 

writer. He considers what it would be like to call Eminescu and wonders, had they been contemporary, 
if the great writer would have liked him – if they could have been friends. As a writer however he 
confesses to having mixed feelings about being thus approached, having a complete stranger contact 
him via phone, on social media or in real life. In his opinion, this complex reaction has its root in a 

love-hate relationship with loneliness. 
A similar mix of contradictory reactions to being contacted by readers is expressed by Charles 

Bukowski in some of his poems. We notice the fact that both are writers who chose to include 
autobiographical themes, to draw on personal experince and, what is more, to actually disclose that 

(by using their real name among others or a transparent substitute such as Bukowski's Chinaski). 
Bukowski writes in the poem called The Telephone: 

 
"Will bring you people 

With its ring, 
People who do not know what to do with 
Their time 
And they will ache to 

Infect you with 
This 
From a distance 
(although they would prefer 

To actually be in the same room 
To better project their nullity upon 
You)."(Bukowski, 1992, p. 24) 
 

But in another poem , called 462-0614 he writes: 
 

"the loneliness 
the walls 

are mine too. 
(...) 
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that's why my number's 
listed." (Bukowski, 1977, p. 111) 

 
Loneliness, coupled up with doubts about the existence of communication, of a connection –  

about the existence of the Reader even – are expressed in fact by several writers, and it seems to be a 
constant in a writer’s journey, in his relationship with his profession, given the specificity of his 
means of expression, for, unlike performing artists, writers don’t usually get to see their public - to 
observe readers’ reactions - they are thus prone to doubt whether they are really reaching the public 

at all.  

3. Reader Vs. Critic Opinion  

One of the things that authors who have expressed a position on this matter agree on is the fact 
that receiving feedback from readers is substantially different from the professional reviews they may 
get from literary critics, and they react to it accordingly. 

Professional criticism tends to be generally perceived as less personal, writers brace themselves 

when reading reviews (if they do). In an online debate on whether authors enjoy receiving feedback 
from readers Orson Scott Card, writer of sci-fi and fantasy, professor at Southern Virginia University 
states: 

 

“I am happily surprised when someone shows that they really do care about a story of 
mine. You will never displease a writer with your honest appreciation. But your criticism will 
bring neither enlightenment nor respect.  

Now, if you're a reviewer, a writer may well learn something from your published 

comments, provided you actually read and understood the book, and provided your comments 
are civil. But the writer is not in front of the reviewer while reading the review. The writer 
doesn't have to find something polite to say after reading it. That distance protects us all.”  
 

Writers perceive the mediation of written and published form in a regulated and generally 
accepted publication as a protective barrier, thus lacking the spontaneity and interpersonal quality 
that both face-to face-dialogue and social media comments share. 

Equally, the bond of trust between author and reader established by the literary work is likely 

to make negative criticism coming from a reader more painful than that of  a critic. Critics are, of 
course, readers as well, yet the nature of their profession tends to prevail.  

Louise M. Rosenblatt, one of the founders of Reader Response Criticism, claims that Reader 
Response is not only the attribute of the “common” reader but also a “first step” necessary in a critic’s 

analysis as well. Rosenblatt quotes Walter Pater who suggests one must start by asking oneself: “What 
is this song or picture ... to me? What effect does it really produce on me? Does it give me pleasure? 
and if so, what sort or degree of pleasure? How is my nature modified by its presence, and under its 
influence? The answers to these questions are the original facts with which the aesthetic critic has to 

do; and, as in the study of light, of morals, of number, one must realise such primary data for one's 
self, or not at all."  Rosenblatt concludes that "This statement holds not only for the particular kind of 
critic Pater called aesthetic, more usually labeled impressionist, but for all critics. Moreover, Pater's 
first step for the critic is the first step required of him simply as a reader." (Rosenblatt, p. 131).  

Rosenblatt further states that  "The list of kinds of interpretative activities the reader may engage in 
as he attempts to describe his evocation obviously is a list also of some of the activities that critics 
engage in-whether paraphrase, qualitative expression, statement of psychological or philosophic 
linkages, or theme. The inference is likely to be that this merely demonstrates that the critic must 

begin by being a reader. Paradoxically, the contrary is also true: the reader must be a critic. Various 
aspects of what is usually considered criticism have their roots in the reading process itself, not only 

https://www.quora.com/profile/Orson-Scott-Card-1
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in the evocative and interpretative aspects but also in what I have called the second stream of 
response." (Rosenblatt, p. 137) 

This first step in the interaction with the text, this first level, termed Reader Response is further 
highlighted as an essential part of reception, seen from an author's point of view. Rosenblatt refers to  

Tolstoy's What Is Art? which "throws this into relief since he is ready to reject any text-even 
Shakespeare's - that cannot be expected to stimulate a lively emotional response in the ordinary human 
being, to arouse in him a sense of his common humanity with all others. Tolstoy applies also particular 
religious and moral criteria, but his basic view of what constitutes a work of art rests on this capacity 

of the text to evoke or communicate emotion to the ordinary reader. Is this any less narrow than the 
criterion that focuses almost entirely on the traits of a text regardless of its accessibility to readers?" 
(Rosenblatt, p. 154). The theorist also states as an additional reason that may prompt authors' interest 
in feedback coming from readers: "Moreover, do not critics and literary scholars tend to represent a 

rather narrow spectrum of response? Readers may bring to the text experiences, awarenesses, and 
needs that have been ignored in traditional criticism." (Rosenblatt, p. 142) Reader Response Criticism 
moves the highlight on the reader's reaction to the text, on the way it makes him feel and subsequently 
on the means by which it produces said effect, rather than on an objective analysis of the text as an 

independent entity. 

4. Interaction between Author and Reader  

Receiving feedback from the reader demands first of all that the traditionally one-sided 
relationship takes the form of a two sided communication – that it becomes a dialogue.  

4.1. Accepting the Dialogue with the Public 

Agreeing to have a dialogue with the pubic requires a certain amount of bravery. Many authors 
confess to being curious to find out their readers’ opinion, there are even those who actively seek out 
this exchange.   

Directly interacting with the public outside the fictional world however may be perceived as a 
threat: on one hand it is an intrusion of privacy, given the fact that the author’s level of closeness 
when addressing the Reader in his works of fiction relies in part on the fact that he ad dresses someone 
he will probably never actually meet in person. In this respect, meeting a reader is similar to meeting 

a penfriend, someone you have corresponded with lengthily but never met in person. Thus the 
pressure on the encounter: a simultaneous fear of disappointing and of being disappointed - what is 
more, of thus breaking a previously close virtual connection. Disclosing more about the real person 
of the author may dissipate the mystery around his image or clash with the image constructed by 

books. Similarly, the empirical reader may prove to be very different from the Model Reader the 
author pictured when writing, he may not react as the author had intended, what is more he may not 
have understood, cared, or remembered. 

At the same time, getting to know your readers also allows you to observe the effect your works 

have had on them and their lives, which can be both fascinating and terrifying, for on one hand it 
allows the author to evaluate the potency of his words while on the other it makes him feel the burden 
of responsibility for the change his art has produced in the world, modelling reality by influencing 
another human being.As Oscar Wilde’s character Lord Henry claims in  The Picture of Dorian Gray. 

Tolstoy’s wife writes in her diary how troubled the great writer had been when one day a man came 
up to him to tell him that after reading his Kreutzer Sonata he had decided to castrate himself.  

Meeting the reader is an experience. It is for that that it is both sought and avoided.What puts 
the most pressure on this encounter is a fear of betrayal, the fear of caring too much – of taking the 

text, and consequently the relationship it installs, more seriously than the other partner of the dialogue. 
This leads to the question: how important is the reader from a writer’s point of view?  
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4.2. Patterns of Interaction 

The interaction with the reader, when both parties are willing, can take several forms, naturally 

the most interesting are those where reader and author are equally involved, surpassing thus mere 
polite compliments or casual comments. The reader may ask a question related to either the writer’s 
works or his view of the world or of his profession. The reader may also try to verify one of his 
interpretations. A reader may also, in some cases, provide criticism. The writer’s reaction, based on 

the research we have conducted, may be: 

• awe that someone paid attention, over-joy that he or she is indeed being read 

• contentment that someone managed to decode the more subtle areas or suggestions in one of 
his works 

• surprise at an interpretation he hasn’t thought of, that is a) ludicrous but funny b) actually 

accurate even though he hasn’t indented it – there perhaps out of his subconscious. 

Among the drawbacks of readers’ feedback Louise Rosenblatt cites the limitations posed by 

subjectivity that I. A. Richards acknowledges: “I. A. Richards categorized the "difficulties of 
criticism" and emphasized the potential weaknesses of readers: failure to make out the plain sense, 
poor sensuous apprehension, erratic evocation of imagery, susceptibility to mnemonic irrelevances, 
stock responses, overfacility or inhibition of emotion, irrelevant adherence to doctrines or beliefs, 

rigid technical presuppositions and critical preconceptions. This negative emphasis should not, 
however, be interpreted, as the formalists tended to do, as justifying an effort to denigrate or eliminate 
the personal factor in valid interpretation. Parallel to each of these categories, the reader can be seen 
as the source of a positive as well as a negative coefficient. For example, Richards speaks of 

mnemonic irrelevances: «misleading effects of the reader's being reminded of some personal scene 
or adventure, erratic associations, the interference of emotional reverberations from a past which may 
have nothing to do with the poem.» Such memories may indeed lead to a faulty reading and should 
be discounted, ignored, cleared away. But we must keep in mind that it is our memories, our 

mnemonic relevances, that make it possible for us to have a literary experience at all" (Rosenblatt, p. 
144).  

 

5. The Author’s Reaction to Readers’ Feedback  

In the face of criticism the author may either explain, reject or graciously accept feedback 
depending on the pertinence of the argumentation provided and on the importance that said aspect 
has for the author. 

The main question is: how does the author use the criticism he has received? 

The author may either: 

• look for a way to adapt his discourse to improve said issue 

• take that particular aspect further so that it appears intentional: for instance in the case of 
obscurity, repetition, cacophony, misspelled words, questionable grammar that may, 
depending on their use and dosage, become a particularity and a special flavour of his style  

• actually refer to the criticism or to the interaction with the reader in a future work, thus 

influencing opinion by staging and acknowledging a certain reaction 

In this case addressing a possible reaction plays a part in the mechanism that I. A. Richards 
termed Feed-forward: expecting and acknowledging a certain reaction of the public, stating it, and 
changing the direction of the discourse by commenting on a previous statement. Direct interaction 
with actual readers may provide the author with a more just image of his reception, of how readers 

tend to react to different stimuli present in his works, and he may use this knowledge to anticipate 
future reaction while writing, thus being able to adjust his tone to produce the intended effect. 

Certain authors even write about their interaction with a reader, installing thus a circular 
dynamic between art and life. What this type of tales share is the reflection on how previous works 
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influence direct interaction with the reader. Direct interaction between author and reader in real life, 
even when it becomes personal, is mediated by the image of the author that his reader has acquired 
reading his books.  

6. Writers’ Opinion on Interacting with Readers Outside of the Literary Work 

Another question that arises is: who do writers hope or prefer to meet: the demure, reasonable 
reader or the intense, excited one? 

According to Mircea Cărtărescu, authors feel rather awkward receiving criticism, what every 
writer longs to hear however is the phrase “your book has changed my life”.That is only natural, any 
writer wishes to meet someone who is their reader, not just a reader who has read their work among 
other things and can offer a rational perspective. 

The conclusion we have reached in our research is that most writers tend to view reader 
feedback more in terms of failing or achieving the connection, communication and producing a 
powerful effect. An inherent question is whether writers actually take into account the opinions or 
objections expressed by readers, in similar fashion as those received via critics' reviews. We must 

take into account however the fact that many writers avoid reading critics’ reviews of their work 
altogether, adopting a defensive approach towards them, perceiving it as a somewhat intru sive attempt 
to dictate or influence their writing. We have reason to believe however that, in this respect, a reader’s 
opinion may in fact be better received. For one thing, there are fewer authors who manifest true 

indifference towards their readership than those who disregard their critical reception, or claim to do 
so. This different reaction my be due to the fact that a reader’s opinion is usually subjective, a 
testimony of his unmeditated reaction and does not claim to impart any objective, authoritarian 
judgement. Furthermore readers seldom complain about the structure, or give advice, and more often 

praise, ask questions or express their wishes concerning a future work.  
There are certain aspects in particular where the wishes of the reader may be seen as a sign of 

solidarity rather than of critical distance. Among them is their interest in the destiny of the characters 
or future subjects the writer may tackle. 

Writers tend to be more open to receiving suggestions, or even demands from eager readers who care 
about he destinies of the characters they have created, that they now share (J. K. Rowling admitted 
she does occasionally peekinto Harry Potter fan-fiction), than they are towards criticism. While, just 
as with critics' comments, an author is unlikely to adopt said opinion and actually guide himself or 

his work according to suggestions made by somebody else – the ideas expressed may however give 
rise to later reflection on said topics on a long term. This is most likely to happen with the questions 
readers may ask on matters the author had not previously consciously considered.  

Producing an honest reaction in the reader, going beyond the politeness of social interaction – 

in this respect face to face interaction may be much less intimate than the inte raction in the text, 
because you have an audience, because you need to speak instead of being connected to someone's 
thoughts. 

In an interview concerning writers’ experience at the Gaudeamus book festival, Romanian 

writer Ioana Baetica Morpurgo draws attention to the fact that “You never get to meet the Reader, 
but readers”.According to the author meeting several readers at once prevents the writer from 
forming a true connection, from having an actual dialogue. Her ideal way of meeting the reader would 
be a one on one conversation on a train on a long jurney so they wouldn’t be interrupted. She would 

then love to know exactly what passage in her book impressed the reader the most, she would in turn 
describe the moment when she wrote said passage first in her head. Meeting readers at a public event 
is not the same, she says: “You try to look them in the eyes and they just ask for an authograph.”  

Amélie Nothomb states that she is not only willing to answer fan-mail but that she has actually 

been corresponding for several years with certain readers: “Il y a des correspondances qui durent 
depuis 1992. Pourquoi je continue? Je me suis souvent posé la question, et je crois que la réponse est: 
«Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour recevoir une parole humaine?»”  
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According to Romanian writer Nora Iuga, an author’s relationship with his pubic takes two 
forms: One when the author is addressing a public they have before their very eyes, and is thus able 
to observe the reaction their words produce, and another, an entirely different one when the author 
addresses a public he doesn’t see and often wonders if it exists at all - giving rise to doubt and a 

questioning of their writing as a means of communication. Nora Iuga states that „I may come across 
as rather daring and brave, but I have my own insecurities and doubts and I think a true artist, a true 
writer, no-matter how great, will always doubt whether he is being read, he has no way of knowing 
how great his success with the public really is. It is only when he has his readers before him and hears 

them clapping enthusiastically, that he can be certain, or at least half certain, that he isn't unknown, 
unloved and unappreciated. And knowing this does him a great deal of good” (excerpt from Nora 
Iuga's statement at the International Literature Festival (FILTM), Timișoara, 2019 ). 

Nora Iuga further states that “should I be stranded in a desert, I wouldn't be able to write a single 

line. I think we couldn’t do without the public.” 

8. Conclusion: Witnessing the Effect on the Public as Part of Lifelong Learning  

Our conclusion is that readers’ feedback becomes less a matter of receiving actual advice on 
how to improve technique and rather a question of tuning one’s discourse to best suit communication 
with the reader to produce a potent effect. 
The public's opinion is therefore not seen as objective but subjective and thus a more reliable insight 

on the effect one’s works produce, considering that the process of objectifying that takes place in the 
critic’s response tames immediate reactions by trying to explain them. Most of all, however, getting 
any sort of feedback from readers provides the author with a sense that the public he addresses exists, 
that there is someone at the other end in this rather solitary art that is literature. 
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Abstract 

Living in the modern, digital and globalized world requires that education cater for the 
transmission of knowledge, life and work skills to young people, and their social and affective 
empowerment so that they can become active, autonomous, and responsible society members. Among 

other models, it appears that Project-based Learning (PBL) is innovative in cultivating an experiential 
and holistic approach, contributing to the development of the 21st century skills, especially in the 
present time of health measures and online instruction. 

Drawing on literature data, the aim of this paper is to highlight the merits of PBL for language 

learning while pinpointing its limitations. Besides, its potential for an alternative assessment 
framework in multiple ways, which is highlighted in the new Greek Law for the upgrade of secondary 
schools (Νόμος 4823/2021, article 86), will be delineated and recommendations as far as a variety of 
assessment criteria will be given. 

 
Λέξεις κλειδιά: 21st century skills, assessment, learner-centered learning, project-based 

learning  

1. Introduction 

In the European educational contexts teacher-centered practices have given way to more 
learner-centered ones, and have brought evaluation and assessment, tied to any teaching experience, 

to the fore.  There is no “right” answer as to how best assess a student’s progress. However, effective 
language learning requires adoption of  appropriate assessment methods and techniques. 

According to the Council of Europe’s (2020) educational principles, learners are seen as 
language users and social agents and thus, language is considered to be a vehicle for communication 

rather than a subject to study. The methodological consequence is that learning should be directed 
towards giving learners the opportunity to act in real-life situations, expressing themselves and 
fulfilling tasks of different nature. Learner involvement in the teaching/learning process, which needs 
to be action-oriented, should be accompanied by interaction between the social and the individual, 

and extensive language use. As a result, the criterion that is suggested for assessment, the so -called 
“criterion-referenced assessment”, is communicative ability in real life, expressed in the descriptors 
of the six well-known language proficiency levels (A1-C2). 

 On the whole, language assessment should be three-fold: (1) dynamic, that is, a process of 

continuous observation and data collection; (2) holistic, meaning it should encompass all the 
knowledge and skills involved in different contexts; and (3) participatory, that is, it is desirable that 
the learner take on the role of the assessor of his/her own progress as well as that of his/her peers. 
The aim of assessment is on the one hand, tracking of the learning process on an individual and group 

level through formative assessment; on the other, evaluation of the learning goals and results through 
summative assessment (Βεντούρης, Ζουγανέλη & Τσαγγαρή, 2013). 

The above requirements are fulfilled by Project-Based Learning (PBL) to a large extent. In 
times of rapid technological advancement and global challenges, this innovative model encompasses 

a multitude of strategies critical for success in the current century. PBL is generated with an inquiry 
into a real-life situation. Students develop a question and conduct research usually in collaboration 
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and cooperation with peers under the teacher’s supervision. Creating a team product and sharing it 
with a wider audience is profoundly motivating, deepens their learning and paves the way to 
responsibility and autonomy with multiple assessment being present throughout the learning stages 
(Bell, 2010; Ματσαγγούρας, 2011). 

PBL has been utilized in the past half century in a variety of disciplines in the context of the 
progressive education movement, which called for more learner-centered and experiential approaches 
to learning through active exploration of authentic problems and challenges (Condliffe et al., 2017). 
The aim of this paper is to compare it with traditional teaching processes, showcase its effectiveness, 

hurdles and potential for formative assessment, especially in the Greek context in view of the new 
Law and the new circumstances imposed by the Covid-19 outbreak and online teaching, in order for 
teachers to better develop, plan and organize their language instruction. 

2. History, theoretical underpinnings and essentials of PBL 

As a model of general education, project-based classroom instruction was adopted from 
agriculture and the industrial arts around the mid-1800s. In the early 1900s, PBL was further 
developed by one of John Dewey’s students, William Heard Kilpatrick, who highlighted students’ 
need for a purposeful activity. Initially focused on “real world” p roblems with tangible and calculable 

outcomes, the project method as a school practice was soon applied to all school subjects and all 
grades. After a period of uncertainty, PBL has reclaimed its position to educate 21 st century students 
(Burlbaw, Ortwein & Williams, 2013; Pham, 2018). 

Bell (2010) defines PBL as “a student-driven, teacher-facilitated approach to learning” and “a 

key strategy for creating independent thinkers and learners” (p. 39). It systematically “engages 
students in learning knowledge and skills through an extended inquiry process structured around 
complex, authentic questions and carefully designed projects and tasks” (Markham, Larmer & Ravitz, 
2003: 4). It is a learner-centered teaching process during which students gather information relevant 

to a topic, communicate and discuss the topic with other people, finish reports and afterwards share 
what they have learned with a select audience (Bell, 2010; Thomas et al., 1999 in Hou, Chang & 
Sung, 2007). 

PBL has its roots in experiential education and constructivism. John Dewey claims that learners 

vigorously build their knowledge experiencing practical problem solving while assuming an active 
and engaged role (Baghoussi & Ouchdi, 2019). In Piaget’s cognitive constructivism it is through 
experience and cognitive reordering in the form of accommodation that new schemata are created 
(Fosnot, 2005). On the other hand, in Vygotsky’s (1978) social constructivism, learning takes place 

in the presence and guidance of the more knowledgable other through interaction. 
In line with the above approaches, eight essential elements of well-designed PBL have been 

identified and are testimony to its innovative nature: significant content in terms of students’ lives 
and interests, a need to know, a driving question, student voice and choice with reference to the 

selection of the topic, resource utilization, organization and product creation, 21st century 
competences, in-depth inquiry, critique and revision, and a public audience (Larmer & Mergendoller, 
n.d.). 

3. Project types and stages of PBL  

There are various kinds of project work depending on the criteria and parameters being 
emphasized each time. The number of the participants determines the individual or group nature of 

the work to be realized. Team work is considered to be essential in the process of learning. Moreover, 
projects can be small, lasting for up to six teaching hours, of medium duration, lasting for a week up 
to a month, while large projects can span a whole school year or even longer (Φωτίου, 2014). 

The project themes can vary in accordance with the topic to be selected. More specifically, there 

are four basic thematic axes of project work: humanitarian and social sciences, art and culture themes, 
Mathematics, Physical Sciences and Technology themes, together with environment and sustainable 
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development issues (Παπαγιαννοπούλου, χ.χ). Multicultural projects can also be implemented in the 
framework of intercultural education (Φωτίου, 2014). 

The role of the teacher is advisory, encouraging and supportive. S/he acts as a guide-on-the-
side and facilitator coordinating the whole process (Fragoulis, 2009). 

Undoubtedly, initiating project-based methodology requires team bonding through getting-to-
know-you games, icebreakers and introduction games. In addition, the technique of the pedagogical 
contract setting some rules to be followed at the very start is a prerequisite for student commitment 
to smooth collaboration throughout the project work (Παπαγιαννοπούλου, χ.χ.). 

Formative assessment is on-going in all the main phases or stages of PBL. Those can be 
summarized in the following three: (a) starting and programing, which involves whole class 
discussion on the topic, which has to be linked to the students’ interests and needs, with act ivation of 
prior knowledge and experience and contribution of their ideas; (b) research, development and 

implementation, where roles are assigned to team members, research with data collection and 
representation is conducted and field visits take place; and (c) conclusions and final presentation and 
evaluation. In the third stage, there is creation of a final product such as a poem, a poster, a magazine 
or newspaper article, a video, comic or PowerPoint presentation, a website among many others. This 

is the stage in which the whole project work is reviewed and goals achievement and team work are 
assessed on a personal and group level. The culminating event comprises the project story -telling on 
the part of the students to the school community (Fried-Booth, 2002; Helm & Katz, 2016). 

4. Research background: effectiveness and hurdles 

 There appears to be a general consensus that PBL approaches have the potential to increase 
students’ motivation to learn, develop content knowledge and competencies, cultivate posi tive 

attitudes towards the investment of effort and interest, improve team work skills and develop oral 
presentation skills. In addition, PBL methodology can provide students with intellectual tools for 
developing learning strategies such as planning, organizing and evaluating individual and group 
work, decision making, while conducting research on a topic and nurturing cross-cutting skills that 

may be transferable to new situations or other academic subject areas (Granado-Alcόn et al., 2020). 
It seems that PBL can be conducive to the development of 21 st century competencies such as 

team work, accountability, problem-solving, creativity and innovation, idea-development, risk-
taking, communication, critical thinking skills and digital abilities (Baird, 2018).  Moreover, greater 

understanding of a topic, deeper learning and higher level reading can create independent and 
autonomous thinkers and learners (Bell, 2010). 

What is more, in the time of the corona virus pandemic and online teaching, PBL seems to be 
promising in increasing students’ motivation to participate in teaching activities through digital 

problem-based tasks (Haslam, Madsen & Nielsen, 2021). Its potential for further learning is enhanced 
by recent research in online student courses demonstrating higher scores on tests, a stronger sense of 
classroom belonging, stronger classroom interactions and mutual connections against a backdrop of 
puclic health measures as opposed to traditional instruction (Liu, Yang & Ho, 2022).  

None the less, it should be noted that evidence for the effectiveness of PBL is promising but 
more rigorous evaluation methodologies should be utilized as PBL design principles vary to a large 
extent. There is need for more reliable and valid measures of deeper learning and interpersonal and 
intrapersonal competencies which PBL aims to promote. Positive effects have been found with the 

use of PBL in science and social studies curricula. Evidence for PBL effectiveness in mathematics 
and literacy classes is more limited (Condliffe et al., 2017). 

On the other hand, possible hurdles to PBL implementation may be deficient finance and 
technological equipment as well as lack of teacher training (Douladeli, 2014). Large classroom size 

and lack of ample time can also be deterrents to insructors together with a traditional teaching 
mentality one might feel confortable with. Less active students in groups also need to be encouraged 
and guided so that they do not fall behind their peers. Besides, PBL needs student training in order 
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for students to work and interact smothly nurturing conflict management abilities (Pham, 2018). 
Teachers also need to be inspired and supported in training through concrete examples, ideas and 
tools regarding the design and implementation process of project work as well as the multiple 
assessment options that can be used so that they strengthen their facilitation skills.  

In all cases, PBL is better applied when it is part of a school’s mission. In fact, the whole -school 
approach is being increasingly implemented due to the alignment of PBL with the goals of many 
education reform strategies (Condliffe et al., 2017). 

5. Learner-centered assessment in PBL 

In Greece, the Cross-Thematic Curriculum Framework for Compulsory Education of 2003 
encouraged the use of PBL being a learner-centered cross-curricular approach in every day school 

practices in both primary and secondary education. Notably, PBL was officially introduced as a 
compulsory subject into the high school Curricula during the year 2011-12. The aim was to boost 
collaborative and experiential learning, promote communication and an intercultural perspective, 
urge students to do research, and assist them in skills building (Κωφού, 2012; Φωτίου, 2014). 

Furthermore, the new Law for the upgrade of the Greek school and the empowerment of 
teachers stipulates that student 4-month period assessment testing in all school subjects in secondary 
education can be conducted either through one hour-written tests, or assignment and 
submission/presentation of group project or cross-curricular work, or utilization of the characteristics 

and stages of the flipped classroom model (Νόμος 4823/2021, Article 86). Project work is considered 
to be the epitome of crosscurricularity according to which a topic can be viewed from various 
perspectives in a holistic learning philosophy (Φωτίου, 2014). 

As for formative assessment in PBL, it can be individual and/or group assessment made by the 

teacher but also by the learners (Helm & Katz, 2016; Σιγανού, 2013). According to McDonald (2008), 
assessment by the self, peers and supervisors in various ways are all needed in PBL in order to cater 
for students’ differences in learning styles, personalities or learning difficulties. That is the reason 
why teachers need to consider their own particular teaching circumstances together with the project 

objectives so that they can adjust the existing assessment types to the needs of their own students.  

5.1. Individual and/or group assessment by the teacher 

On the part of the teacher, there should be continuous evaluation during any stage of project 
work implementation making the appropriate interventions and amendments. Numerous applied 
research interventions to improve student deficiencies so that they rise up to project work 
requirements or to ameliorate PBL design problems (Thomas, 2000) are clear indication of the 

urgency for carefully designing meaningful projects accompanied by appropriate evaluation methods 
and techniques. 

On the individual level, assessment can be carried out through the student portfolio, which can  
provide evidence of all kinds of complex physical, emotional, social and cognitive learning 

experiences that are part of good project work (Helm & Katz, 2016). It can comprise a report of the 
research findings, links, for example to a video or website, visual representations, e.g. photos, posters, 
brochures etc, and any material that may be related to PBL. On that note, students demonstrate their 
understanding of the course materials as well as their participation in the collaborative processes. It 

is a fact that the evaluation of the contents of a portfolio can be somewhat subjective. However, that 
may be overcome if rating scales and rubrics are designed and utilized (Κωφού, 2012). 

Development of 21st century skills, portfolio utilization and descriptive assessment are vital 
components of the “skills workshops”, a new school subject introduced in the Greek elementary and 

junior high schools after a year of a pilot phase. Drawing on a Minesterial Decision (ΥΑ. 114660/ΓΔ4, 
ΦΕΚ 4676/Β΄/11-10-2021) on students’ assessment in these “skills workshops”, the author of this 
paper suggests that an individual student’s progress report be formulated with regard to project work 
in a similar way (Table 1). To be more specific, in the first part of the report,  a general descriptive 
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assessment of the student’s progress throughout the project can be written with strong points and 
areas for improvement. In the second report part, there can be descriptive assessment of the gradation 
of particular skills that were aimed for cultivation; for instance, communication, collaboration, critical 
thinking, creativity (the 4 C’s), their digital counterparts, and participation in the team work and 

product,  among others, marking the relevant descriptor on a scale of 1 to 4, i. e. from beginning, 
developing, satisfactory to exceptional, for each skill. 

 
Table 1. Student’s Project Progress Report; inspired by ΥΑ. 114660/ΓΔ4, ΦΕΚ 4676/Β΄/11 -10-2021, p. 61802 

PROJECT PROGRESS REPORT 

STUDENT NAME: 
PROJECT TITLE:   

School year: School: Grade: Class: 

PART A. GENERAL DESCRIPTIVE ASSESSMENT (with strong points & 
areas for improvement) 

PART B. DESCRIPTIVE ASSESSMENT OF SKILLS  

 

SKILL 

1 

Beginning 

2 

Developing 

3 

Satisfactory 

4 

exceptional 

(e.g.) 

Communication/ 
Collaboration/ 

Critical thinking/ 

Creativity  

(Responds to 

the skill in a 
guided 

activity) 

(Puts in effort, 

actively 
participates, 

seeks support in 
the activity) 

(Takes on 

initiatives and 
promotes 

collaboration 
while being 

involved in the 
activity) 

(Authentically 

generalizes, 
tranfers the skill 

to other 
activities, fully 

participates in 
the activity) 

 

In a similar vein, group assessment can be conducted through the team portfolio, which the 
team can compile with all the material used regarding all aspects of the project work. That material 
can include the team’s collected information, methodological tools used, worksheets, data processing 
and results, interventions materialized, print and audio-visual material as well as description of  the 

procedures that were followed, comments, interpretations and conclusions. The aspects of the project 
work to be considered are given beforehand and are the following: students think and plan as a 
plenary, they are given allocated roles with rights and obligations, they collect, classify, study and 
present the results, they critically evaluate individual and team practices, team functionality and 

effectiveness (Σιγανού, 2013). 
Apart from the team portfolio, the team work, final product and presentation can also be 

evaluated through the appropriate rubrics. Rubrics are multi-purpose scoring guides. They correspond 
to real world experience and can prove to be especially useful when assessing complex criteria (Wolf 

& Stevens, 2007). 
In a suggested plan of the structure of an individual research report, which can also be a group 

research report, students can write the title of the project work, an introduction in summary form, the 
driving question/theme, arguments to be utilized coming from the investigation, a 

conclusion/epilogue and the sources/references. A proposed rubric of the team research report (Table 
2) could include the criteria of theme development, quality (i.e. relevance) of information, quality of 
arguments, text structure and organization as well as utilization of references and supplementary 
material (Φέρμελη κ.ά., 2017). Likewise, a proposed indicative rubric for an oral PowerPoint 
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presentation could include gradation of the presentation features to be assessed in a formative manner 
(Table 3). 

 
Table 2. Proposed rubric of a group report; adapted from Φέμελη κ.ά., 2017, p. 22  

 

CATEGORY 

1 

Beginning 

2 

Developing 

3 

Satisfactory 

4 

Exceptional 

THEME 

DEVELOPMENT 

    

QUALITY OF 

INFORMATION 

    

REASONING/ 

ARGUMENTATION 

    

TEXT STRUCTURE     

ORGANIZATION     

REFERENCES     

UTILIZATION OF 

SUPPLEMENTARY 

MATERIAL 

    

 
Table 3. Indicative rubric of an oral presentation 

 
CATEGORY 

1 
Beginning 

2 
Developing 

3 
Satisfactory 

4 
Exceptional 

STRUCTURED 
PRESENTATION 

(BEGINNING, 
MIDDLE, END) 

    

ARGUMENTATION 
    

CONTENT 
ACCURACY 

    

SYNTAX/GRAMMAR 
    

WORD CHOICE 
    

CLEAR SPEAKING 
    

USE OF SOURCES 
    

5.2. Students’ self- and peer-assessment 

Closing the project work, self - and peer-assessment can take place. Setting clearly defined 
criteria with detailed rubrics for self evaluation and observing others’ work to assess their contribution 
to the group activities as well as conducting discussions can improve students’ critical thinking and 
metacognitive skills (Lin, Liu & Yuan, 2001). As for self-assessment, it is an important skill for 

lifelong learning and also for critical reflection on one’s own performance increasing motivation to 
learn and leading to greater responsibility and self-direction (Liuolienė & Metiūnienė, 2014). 
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Rubrics can be used in their original form or adapted by the teacher. In actual practice, students 
can assess themselves and their peers through rubrics which use a Likert scale (for instance, from 
strongly agree to strongly disagree) for a variety of items such as collaboration, participation, team 
role fulfilment, time management, reasoning, oral and PowerPoint presentation, video production etc. 

depending on the final product and process followed (Griva & Kofou, 2017).  
Students can also evaluate their own and their classmates’ work during the implementation of 

a project or their contribution in the final product with comments or through pre-designed rubrics to 
be incorporated in their individual and/or team portfolios or diaries. It should be noted that portfolios 

can also be electronic with a digitized collection of artefacts. Whether print or digital, portfolios 
encourage personal reflection and corroborate teaching, learning and assessment practices (Costa & 
Laranjeiro, 2008).  

At the end of PBL work, a class conference or an overall evaluation rubric can be used to assess 

the whole project process (Griva & Kofou, 2017). Furthermore, an online quiz (a kahoot quiz for 
instance) or game is suggested as a powerful tool of self -evaluation. Online quizzes or games are 
engaging and motivating and can provide immediate feedback to both students and teachers together 
with useful analytics to monitor and improve student learning and teaching (Cohen & Sassen, 2016). 

Deeper understanding of the project work material and further stimulation can even be accomplished 
with the students themselves formulating the quiz questions in groups. Thereafter, each group could 
take the other groups’ quizzes and evaluate the experience.  

6. Conclusion 

A project can be meaningful to students if it fulfills certain criteria: if its content is significant 
in terms of students’ lives and interests, and if it has to fulfil an educational purpose. Those criteria 

combined can provide the ground for well-designed and well-implemented PBL (Larmer & 
Mergendoller, n.d.), an innovative model in language learning although its initiation can be traced 
back to earlier centuries.  

It is true that unified PBL design principles, including some evaluation criteria, can facilitate 

generalization of research results in respect of the effectiveness of the approach at all stages, while 
bearing in mind the need to always adapt and adjust to one’s own particular students. In all cases, 
participation in team work, collaboration, meaning negotiation, critical ref lection and product 
creation with constructive feedback and multiple assessment from the teacher, oneself and peers have 

the potential to make students aware of their strengths and weaknesses in oder to improve while 
learning and interacting with one another. At the same time, students are being prepared to enter the 
workforce in the future as they will be judged not only on their outcomes but also on their 
collaborative, planning, negotiating and organizational skills. All things considered, they are 

developing a repertoire of skills to meet the requirements of the 21 st century world citizens (Bell, 
2010). 
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Abstract 

Intra-generational occupational mobility reflects the trajectories of the career of workers, and it 

is responsive to labour market shocks such as drops in economic activity.  This paper explores 
occupational and employment mobility over the previous decade and contributes to a better 
understanding of the consequences of the crisis. Our findings suggest that downward mobility was 
the common trend in intra-generational occupational mobility during the first period of the crisis. The 

significant changes occurred between 2011-2015. The recovery is apparent during the third bailout 
program with higher upward occupational and employment movements. However,  polarization in 
the middle paid professions was noticed.  

In addition, it is examined the role of education in career mobility and the incidence of 

overeducation. The empirical results reveal that tertiary graduates were more likely to move 
downward during the first period of the crisis even though the overeducated workers presented more 
possibilities to experience upward mobility.  Overeducation in Greece seems to be the result of the 
increasing number of tertiary graduates, low proportion of high-skilled job positions and high levels 

of unemployment. 
 
Κeywords: Social mobility, intragenerational occupational mobility, overeducation, economic 

crisis 

1. Introduction  

The Great Recession in Europe in 2008 disintegrated the labour market in many countries. The 

unemployment rate increased and the recovery was slow. The effects of such socks are heterogeneous. 
It appears to reach out more to younger employees, people with temporary contracts and medium-
skilled workers, while showing different results across countries and gender. Furthermore,  a 
“negative job polarization” is noticed.  Many medium-paid jobs have been destroyed whether 

considering the mean salaries of each state in relation to the tails of occupational structure (Bisello et 

https://www.pe03.gr/ab5/dim-ergasies/iep-de-sde-odigos-ekpaideytikou.pdf
https://www.pe03.gr/ab5/dim-ergasies/iep-de-sde-odigos-ekpaideytikou.pdf
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al., 2020; Eurofound, 2017). This polarization can affect the decision of their career of highly 
qualified people to stay out of employment for a long time anticipating better opportunities  or to 
decide to move abroad. 

Potential determinants of intragenerational mobility are economic factors (sectors of economic 

activity which developed, type of contracts, unemployment rate by gender),  institutional (laws 
contributed to the increase in female labour participation, labour market institutions etc), cultural 
(mother role model which influences the basic occupation of mother, marital status and mentality) 
and the educational background. The overeducation of workers (when the educational achievements 

and skills are higher than those which a job position require) and the years of experience also 
formulated the choices of qualified workers (Constant & Zimmermann, 2003; Anastasiadou et al., 
2015).  Business cycle of the economy is linked with the mobility rates. Higher percentages of upward 
mobility presented in countries with continuous market expansion (OECD, 2018). More jobs were 

created for the upper classes in the occupational strata, a moderate shift  in the middle of occupational 
distribution and shrinkage for the lower tail.  

Occupational mobility is a major objective of European integration. EU citizens have more 
chances to deal with macro-economic shocks at the national level. There is the option of emigrating 

to find work in another country. When these shocks affect a greater number of countries, this 
mechanism may not be able to absorb the effects of the disintegration of the labour market. Findings 
related to occupational mobility contribute to a greater understanding of flows and are useful for 
periods with the same recession effects as the COVID-19 period. 

2. Towards a theory of occupational mobility during an economic crisis 

The empirical literature on labour addresses the determinants of mobility decisions. The main 

focus is to find out the magnitude of human capital and the role of the business cycle. During the 
period of economic growth period individuals may dispose to take risks for job search and find a job 
more adequate to their skills. On the contrary, periods of recession and unfavourable structural 
changes in the labour market enhance job security, even if the occupation or wages do not match the 

abilities of the worker. Downward mobility is possible as a result of people's efforts to avoid 
unemployment (Crespo et al, 2013; Pohlig, 2021 ). The recent studies about the impact of the financial 
crisis and the ensuing Eurozone debt crisis mainly discuss its effects on wages and unemployment 
rates and whether it amplifies the changes in social stratification The trends of these changes are less 

predictable (Eurofound, 2017; Symeonaki & Stamatopoulou, 2020).. In some cases, there is greater 
occupational mobility (Korea) and stagnation in other countries (Japan, US, Estonia) during 
recessionary periods The crisis can also creates opportunities and innovation, because people and 
organizations are pressed to adapt and survive as internal labour markets are less stable.  

To explore the patterns of employment mobility during recession periods, researchers also 
include unemployment as an additional level/category in the occupational transitions matrices. In this 
way, they tried to gauge the implications of economic shocks on employees' life chances (Bisello et 
al., 2020; Pohlig, 2021). The inflows and outflows of unemployment associated with specific 

occupations or different paid levels provide a different picture of the overall structure of employment 
and creates a two-speed labour market. On the contrary, movements across the occupational 
distribution reveal greater mobility possibilities, which may contribute positively to the economic 
impact of society. Finally the increase in temporary contacts leads to a higher turnover rate that  

influences the percentages of mobility, especially among women who tend to be over-represented in 
this form of employment. As a result, greater mobility is expected in relation to employment contracts 
due to labour market deregulation, higher unemployment rates and recession.  

3. The incidence of overeducation 

The expansion of education and the improvement of educational outcomes in recent decades 
for young generations in advanced countries has triggered the debate about overeducation. 
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Overeducation is considered as the mismatch between workers’ educational background and the 
average job’s requirements necessary to perform it. An overeducated employee is a person whose 
skills and qualifications exceed the skill level of an occupation. The incidence of educa tional 
expansion does not necessarily lead to overeducation. This depends on the demand side (of the firms) 

for all the high-skilled jobs required for educated people and the number of them in the labour supply.  
According to the human capital theory introduced by Becker in 1964, overeducation occurred 

by the temporary incapability for a satisfactory matching in the labour market. To address this 
problem, the willingness of companies to fully utilise the skills of educated people and the efforts of 

more educated individuals to find more suitable work will improve the situation as soon as possible. 
The hypothesis of maximizing utility and homogeneity on both sides does not take account of the 
different preferences and incentives of individuals and businesses.  Therefore, the solution is the 
adjustment of individuals and firms. Other theories (assignment theory and career/job mobility 

theory) consider individuals' preferences on specific sectors, jobs, wages threshold etc and the 
difficulty to signal their skills properly, prove that the overeducation occurrence is a more complex 
issue(Capsada-Munsech, 2017). 

The incidence of the overeducation emerges when comparing the level of education or years of 

schooling with an indicator of the typical requirements for an occupation in terms of educational 
background needed. We measure this mismatch through an indicator set by  International Labour 
Office. In this paper, formal levels of education are used as part of the measurement of the skill level 
of occupation, these requirements are defined in terms of the International Standard Classification of 

Education (ISCED). A  mapping between ISCO skill levels and levels of education is provided  below 
in Table 1. 

 
Table 1:  Mapping of ISCO-08 major groups to skill levels  and mapping of the four ISCO-08 skill levels to ISCED-97 levels 

of education 

 

ISCO-08 major groups Skill level ISCO Skill  
Level 

Levels of education 

Managers, senior officials 
and legislators 

3+4 4 Second stage of tertiary education 
(leading to an advanced research 
qualification)  
 
First stage of tertiary education, 1st 
degree (medium duration) 

Professionals 4 

Technicians and associate 
professionals 

3 3 First stage of tertiary education 
(short or  medium duration) 

Clerks 2 2 Post-secondary, non-tertiary 
education  
Upper secondary level of education  
Lower secondary level of education 

Service and sales workers 2 
Skilled agricultural and 
fishery workers 

2 

Craft and related trades 
workers 
 

2 

Plant and machine 
operators, and assemblers 

2 

Elementary occupations 1 1 Primary level of education 
Military occupations 1+4   

 
The matching studies between jobs and qualifications of the workers support that overeducation 

can be a temporary situation at individual level but a permanent phenomenon for the economy 

(Patrinos, 1997; Zhao et al., 2017). Overeducation can be a temporary or long-term structural 
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condition. If it affects the prospects of well-educated people, actions need to be taken analogous to 
the duration of the incidence.  

 

4. Methodology 

Absolute and relative mobility indices 

In order to investigate potential patterns of mobility during the three bail-out programs (2010-

2018) we use absolute and relative mobility indices considering the movements of workers through 
transition matrices. The following equations estimate the absolute mobility indices: 

Upward Mobility=  

Downward Mobility=   

 
The effects of a set of individual and job-related characteristics on mobility patterns  

To explore the effects of a set of individual and job-related characteristics on mobility patterns, 
we use a multinomial logit analysis. Using multinomial logit analyses with regard to upward and 
downward mobility, we define three possible states: not mobile(the reference category), upward and 
downward mobile. 

As a multiple logit thus ignoring the ordering using mlogit in STATA: 

 m = 1. . .M – 1                                            

 
The explanatory variables consist of a set of individual specific characteristics such as marital status, 
age and sex, human capital is captured by the completion of tertiary education, experience and 
whether the worker is in educational training as well and dummy variables for over- or undereducated. 

The overeducation captured as dummy variable comprise overqualified workers who have completed 
tertiary education and undereducation captured as dummy variable comprise underqualified workers 
who have completed secondary education.  

5. Data 

We use the EU-SILC survey between 2011-2019 due to changes from ISCO-88 version (by 
2010) to ISCO-08 (since 2011). Our sample includes individuals who remained in the sample for 2 

consecutive years between 17-67 years old. We create transition matrices for people who worked in 
both periods excluding armed forces jobs in the case of occupational mobility. As the employment 
approach includes unemployment, in this case (employment mobility), we add people who were 
unemployed at the beginning or at the end of the referred period but looking for a job as a distinct 

state in the analysis. We exclude students, men in compulsory military community or service, people 
in retirement or in early retirement or has given up business, individuals  who permanently disabled 
or/and unfit to work, women with fulfilling domestic tasks and care responsibilities  and other inactive 
persons.  

The year after year analysis requires valid information on the classification used to construct 
occupational mobility. For this reason, we base on the skilled level classification as well as the job 
wages tiers. A movement from a lower to a higher level is a case of upward mobility whereas the 
opposite is counted as a downward movement. The respective employment mobility measured in 

skilled levels added as an additional category the unemployment. We assume that a movement from 
a skill level to unemployment is a downward movement and from unemployment to any skill level 
as upward mobility. Specifically, for the analysis of intra-generational mobility, the dependent 
variable indicates mobility following three alternatives as presented in the following tables. We 

aggregated the micro-data from EU-SILC into 4 × 4 tables of mobility among occupational skill levels 
for occupational mobility (Table 1), into 3 x 3 tables in case of using average wages in occupations 
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(Table 2) and into 5 x 5 tables between skill levels and unemployment for employment mobility 
during the crisis (Table 3). 

 

Table 2: Mapping of the three job quality tiers based on average annual salaries  

 
ISCO-08                                            Job quality tiers 

2 Professionals  High-paid jobs (ISCO 1-2) 
Upper-middle income 1 Managers 

3 Technicians and associate 
professionals                                                                                                             

 
 
 
Mid-low paid jobs (ISCO 3-4-5-7-8) 
Middle income 

8 Plant and machine 
operators and assemblers
   
4 Clerical Support Workers 

7 Craft and related trades 
workers                      

5 Services and sales workers  
6 Skilled agricultural, Forestry 
and fishery workers 

 
Low-paid jobs (ISCO 6-9) 
Lower middle income 9 Elementary occupations

  

 
Table 3: Structure of i x j design matrices 

                                    Status/Skill level in year t+1 
Year t Unemployed Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

Unemployed  i1j1  i1j2  i1j3  i1j4  i1j5 

Level 1  i2j1  i2j2  i2j3  i2j4  i2j5 

Level 2  i3j1  i3j2  i3j3  i3j4  i3j5 

Level 3  i4j1  i4j2  i4j3  i4j4  i4j5 

Level 4  i5j1  i5j2  i5j3  i5j4  i5j5 

 

6. Results 

 6.1 Changes in intragenerational occupational mobility during the crisis 

Diving this period into three parts according to the bailout  programs (in 2010 the first, in 2012 

the second and in 2015 the third one)  the absolute mobility indicators present specific patterns 
regardless of the type of classification. The changes occurred the first 4-5 years of the crisis while 
after that it is noticed a reverse adjustment to the distribution at the beginning of the crisis. Higher 
downward mobility and unemployment rates until 2015.  

Figure 1 plots the upward and downward occupational mobility. We can see that downward 
mobility rates (people who moved from a higher skilled level occupation to a lower skilled level 
profession) overtakes upward mobility percentages (people who moved to a higher skilled job) until 
2015. The rate of downward movements peaked at the beginning of the crisis at 10.14%. A different 

motive applies after 2015 when the absolute mobility rates are higher.  
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Figure 1: Patterns of intra-generational occupational mobility (skilled levels)  
 

 

Along similar lines, the same pattern exist if we see the absolute mobility rates of paid jobs 
classification. The percentages of both directions are lower compared to the previous classification, 
but the changes among the periods remain similar (Figure 2). Small differences occurred with respect 
to employment mobility. The figure 3 shows that the effects of the crisis had started earlier in Greece 

with the official percentage rates had been increased since 2008. A slight decline in unemployment 
rates started after the second bailout program. The sensitivity of our index is to assume the 
unemployment situation is the lowest level of occupational classification. Following this  approach 
the downward mobility rates continue to be higher than upward percentages during the first 

memorandum but this changes during the second one and not after the third one as the previous 
specifications had revealed.  

 

Figure 2: Patterns of intra-generational occupational mobility (paid-job tiers)  
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However, taking into account the people who stuck in unemployment in our sample it can be 
noticed that the percentages of these individuals follow an upward trend from 17,89% in 2011 to 
24,26% in 2015 and a steady decline later,  proving that the normalization of the labor market takes 
place mainly after 2015.  

 
Figure 3: : Patterns of intra-generational employment mobility  

 

 

 

The previous findings show a differentiation in the effects of the memorandums on the labour 
market. During 2011-2015,  many workers experienced a downward occupational mobility as a result 

of high unemployment as well. After 2015, when the 3rd bailout program begins, the mobility patterns 
become more positive. More workers were experiencing upward mobility, fewer people were stuck 
in unemployment, and more people were finding work. This does not necessarily mean that the 
policies pursued during the third program were necessarily positives about the labour market or that 

the new government corrected the mistakes of the previous ones. It is possible that the disintegration 
of the labor market that emerged from the crisis and the memorandums had reached a peak in 2015 
when there were still political forces in Greece who argued that there were  solutions outside the 
European Union.We complete this part of analysis by estimating the direction of these movements 

across job quality levels measured by the average salaries of each occupational level  during the crisis. 
Between 2011 and 2016 the medium-paid jobs increased from 56% to 61% while the high-paid jobs 
declined from 22% to 18%. Since 2016 more high-paid jobs created and the situation before crisis 
established again (Figure 4).  
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Figure 4 

 

 

6.2 The effects of individual and job-related characteristics on mobility patterns 

The review of the existing literature showed that there is significant variation in labour market 
mobility within employment across different citizens of society. For this reason, we will discuss the 

results of multivariable model in which the effects of a set of sociodemographic characteristics on 
mobility patterns are analysed. Specifically with mobility as a dependent variable, the multinomial 
dependent variable has 3 categories/alternatives: From an upper skilled level to middling or lower, 
from lower-skilled level  to upper and persistence in the same level(reference). Persistence in the 

same occupational status (that is, absence of mobility) is used as a reference category so that the 
probabilities of transitions between the different skill levels occupations are calculated and the 
coefficients of the multinomial logistic regression expressed as marginal effects, can be interpreted 
as a relative chance/risk of a particular transition. The model is run separately for different periods 

(2011-2012, 2012–2013… 2018-2019).  
Tables 4 and 5 show the results of multinomial logit analyses with regard to downward and 

upward mobility. Starting with downward mobility, the most interesting evidence is that the 
completion of tertiary education increases the possibilities for downgrading in terms of occupational 

level. The “all years” estimations results reveal that downward mobility in the labour market is 
significantly higher for tertiary graduates than occupational immobility (the reference category). 
These probabilities are higher in the first period of the crisis and statistically significant in all periods, 
with the exception of 2013-14. Along similar lines, a tertiary degree is less likely to lead to upward 

occupational mobility as well. This significant effect contradicts traditional human capital theories 
which emphasises the effectiveness of human capital investments for workers who had completed 
tertiary education with regards to possibilities for the direction of occupational mobility.  

The fact that bachelor and higher degrees are not linked with greater mobility is the first signal 

of overeducation in Greece during the previous decade. On the other hand, overeducation indicates 
the expected positive effect on upward and downward mobility focused on overqualif ied workers 
who have completed tertiary education. Overqualified workers tend to be more mobile upwards, 
mainly during the first period of the crisis. Taking these results together indicate that this level of 

education is not sufficient to protect workers to experience downward occupational mobility during 
a crisis period but can boost the upward possibilities for overqualified workers to find an adequate 
job to their own skill levels.  And it confirms the hypothesis that the changed character of the labour  
market during the crisis can have controversial results about the effects of an extra degree. As 

expected undereducated workers with secondary education have  higher chances of moving 
downward in occupational strata and less chances to experience an upward mobility (already working 
in a job where their qualifications fall short of the qualifications required).  
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Table 4: Estimations of downward mobility, 2011-2019 

Marginal effects from multinomial logistic regressions, mobility as dependent variable 
 

From upper skilled level 
to middling or lower 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

marital -0.004 -0.001 0.015 -0.001 -0.003 0.001 -0.001 -0.007**  
(0.010) (0.008) (0.013) (0.005) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

female -0.012 -0.006 -0.014 -0.001 -0.002 -0.005* -0.002 0.015***  
(0.009) (0.007) (0.013) (0.005) (0.003) (0.003) (0.002) (0.003) 

tertiary 0.075*** 0.050*** 0.060 0.030*** 0.028*** 0.040*** 0.036*** 0.037*** 
 

(0.009) (0.008) (0.037) (0.005) (0.003) (0.003) (0.002) (0.003) 

overqualified*tertiary -0.177*** -0.187*** -0.107*** -0.080*** -0.071*** -0.081*** -0.071*** -0.084*** 
 

(0.034) (0.039) (0.019) (0.013) (0.009) (0.007) (0.007) (0.009) 

underqualified*secondary 0.176*** 0.149*** 0.195 0.085*** 0.067*** 0.080*** 0.062*** 0.069***  
(0.013) (0.015) (0.912) (0.008) (0.006) (0.006) (0.004) (0.005) 

Years of experience -0.001*** 0.0001 -0.001 -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** 
 

(0.0006) (0.0004) (0.0009) (0.0003) (0.0002) (0.0002) (0.0001) (0.0002) 

Current education -0.089* -0.004 -0.066 -0.005 -0.030* -0.006 -0.007 -0.006 
 

(0.045) (0.025) (0.043) (0.016) (0.017) (0.011) (0.009) (0.010) 

Young (17-30)  -0.020* 0.034** -0.004 -0.005 -0.008** -0.001 -0.003 -0.005 

  (0.012) (0.017) (0.025) (0.007) (0.003) (0.005) (0.004) (0.004) 

Old (50-67) 0.009 -0.004 -0.014 0.002 0.015*** 0.005 0.008** 0.008*  
(0.014) (0.009) (0.012) (0.007) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) 

The symbols *, ** and *** denote statistical significance at 10%, 5% and 1%.  
Robust standard errors in parentheses 

 

Figure 5: Coefficients for educational variables of downward mobility with standard deviations. Reference group immobility. 

 

 
Table 5: Estimations of upward mobility, 2011-2019 
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Figure 6: Coefficients for educational variables of upward mobility with standard deviations. Reference group immobility.  

 

 
 

From a  lower skilled level 
to an upper 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

marital -0.008 0.022*** -0.001 -0.001 -0.003 0.002 -0.005 -0.002  
(0.009) (0.008) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.003) (0.004) 

female -0.001 -0.016** -0.001 -0.001 -0.004 0.002 0.007** 0.005  
(0.008) (0.007) (0.018) (0.005) (0.003) (0.004) (0.003) (0.004) 

tertiary -0.026** -0.004 -0.003 -0.004 -0.056*** -0.046*** -0.055*** -0.020***  
(0.012) (0.010) (0.065) (0.007) (0.006) (0.006) (0.005) (0.006) 

overqualified*tertiary 0.098*** 0.109*** 0.047 0.069*** 0.057*** 0.085*** 0.083*** 0.066***  
(0.014) (0.012) (0.918) (0.007) (0.007) (0.007) (0.006) (0.007) 

underqualified*secondary -0.017 -0.071 (-0.047) -0.016 -0.034* -0.094*** -0.044*** -0.054*** 
 

(0.022) (0.045) (0.107) (0.021) (0.020) (0.030) (0.015) (0.019) 

Years of experience -0.001** -0.001 -0.001 -0.001 -0.001*** -0.001 -0.001*** -0.001***  
(0.0005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.0002) (0.001) (0.0002) (0.0002) 

Current education -0.067 0.051** 0.014 -0.016 -0.007 0.015 0.019** 0.004 
 

(0.056) (0.021) (0.027) (0.022) (0.014) (0.014) (0.008) (0.013) 

Young (17-30)  -0.034*** -0.009 -0.012 -0.018*** -0.002 -0.008 -0.008** 0.001 

  (0.008) (0.011) (0.241) (0.006) (0.004) (0.007) (0.003) (0.007) 

Old (50-67) 0.014 -0.010 0.002 -0.005 0.010** -0.007 0.015*** 0.004  
(0.013) (0.009) (0.042) (0.007) (0.005) (0.005) (0.004) (0.006) 

         

obs 3501 3511 4614 5912 9894 13965 14898 11379 
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7. The overeducation in Greece  

The crisis and the educational expansion enhance the incorrect matching between workers and 

jobs. Despite the concerns about the possible imbalance between tertiary educational expansion and 
the lower proportion of job positions in high-skilled jobs in the previous 10 years, Greece experienced 
a dramatic increase in the percentage of young workers holding bachelor degrees. Analysis of 
Eurostat data presented in the figure 7. It illustrates a comparison between the educational attainment 

of employed individuals and the share of skilled jobs by year. This allows us to compare supply and 
demand sides over time. 

Comparing the proportion of people who work as managers, professionals and technicians and 
the total number of workers, we found the proportion of individuals who work in professions that 

require at least the completion of tertiary education. It is noted that the percentage of highly skilled 
non-manual jobs declined in Greece from 34,5% in 2010 to 29,9% in 2015 (secondary vertical axis). 
At the same period the proportion of tertiary graduates in working population between 25 -64 years 
old from 22,8% to 32,7% (primary vertical axis). The figure 8 shows the gap between positions in 

skilled levels 3 to 4 that require higher education and the corresponding graduates. Only in 2011 the 
vacancies in these professions exceed university graduates. Then there is the overabundance of highly 
educated people in relation to these jobs. The mismatch peaks in 2016, but is steadily present until 
the end of the crisis. If we take into account the large number of graduates who immigrated in the 

first years of the crisis, we can assume that the problem is even bigger for the Greek economy that 
does not create highly skilled jobs. 

 
Figure 7: The evolution of high-skilled occupations and tertiary graduates during 2008-2020 
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Figure 8: The evolution of overeducation in Greece during 2011-2019 

 

 

8. Conclusion 

Each dimension of social mobility can reveal different aspects of this issue about the country 
and draw analogous conclusions and policies suggestions. Intragenerational occupational mobility is 
more closely related to current changes in the labour market.  The memorandums intensify the 
segmentation of the previous situation on the labour market facilitating the dismissals leading to 

occupational changes and decisions for many Greeks. Our results show that downward mobility was 
the common trend in intra-generational occupational mobility during the first period of the crisis. The 
recovery is apparent after 2015 translating as higher upward occupational and employment 
movements but with a polarization of middle paid professions and destroying of high skilled job 

positions. This trend is similar independently of the specification about the classification of 
occupations. No significant mobility differences noticed among occupational, employment, paid-jobs 
mobility.  

 The completion of tertiary education did not protect from downward mobility during the first 

period of the crisis as tertiary graduates present more possibilities  to go downward and less 
possibilities to go upward. Overeducation and undereducation are associated strongly with the 
possibilities of  mobility during the crisis and overqualification was mainly protected against 
downward movements. 

The  policy implications of these findings are that it is necessary the state to intervene to provide 
educational knowledge and skills transferable in labour market and not just qualifications through the 
free entry in tertiary faculties. Modern higher education is crucial to offer skills that are transferable 
and adaptable in different fields and offer flexibility to graduates to move to another job and not create 

boundaries.  
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Abstract 

The integration of STEM education in 21 st century schools, which combines Science, 
Technology, Engineering and Mathematics promotes important skills  

The present paper describes in detail the learning scenario which was implemented in the 
context of the “rAn” Project; a project which aims to raise awareness of primary education students 
about natural disasters through a serious game, consisting of quizzes and mini-games created by 
“Scratch” tool. Thirteen 5 th-grade students created a mini-game about earthquakes and explored this 

natural disaster through various activities. They worked collaboratively and in an interdisciplinary 
way, which combined earth science, coding, engineering and arts. The paper proposes a creative and 
innovative way to engage students with STEM education through coding and game-based learning.   

 

Key words: STEM, coding, earth science, creativity, “rAn” project 

1. Introduction 

In the beginning of the 21st century, a big challenge for the educational community globally is 
to create effective, innovative ways for teaching important skills, such as critical and creative 
thinking, problem solving, collaboration and digital literacy. The rapid development of technology 
has created new needs and necessities and has started transforming the educational curricula in 

different countries all over the world (Beachner, et al., 2015; Miller & Larkin, 2017). Students’ ability 
to adapt, remain flexible, and take initiative is highlighted and remains one of the most important 
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competences for their future careers. Moreover, a prerequisite for students to engage actively in 
learning is the opportunity to connect their knowledge with real-world problems, collaborate and 
work on meaningful, creative tasks, which spark their interest.  

An innovative approach towards this direction, which has the power to prepare even 

elementary-school students for a rapidly and scientifically evolving world is the STEAM approach. 
However, its integration in elementary schools requires specific knowledge and skills from both 
scientists and educators, as well as careful planning and pedagogical methodologies. STEAM offers 
a fertile ground for cross-curriculum teching and collaborative work. Additionally, Iqbal, Miller, and 

Smith (2021), support that in order to have effective solutions to important issues from the future 
scientists we need to “teach kids to view the world through global lens from a young age”. 

The present paper proposes an innovative scenario in the context of the “rAn” project, which 
integrates coding in elementary school for teaching earth science.  

2. STEAM integration in elementary school 

2.1. STEAM and 21st Century Skills 

A famous approach that encourages educators to integrate innovation in the classroom and 
address 21st century skills is STEAM education, an acronym which stands for Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics and encourages educators to work in an interdisciplinary way. 
According to Cook and Bush (2018), “the main objective of STEAM approach is  to prepare students 

for future careers and adaptation to a fast-evolving world”. This way of teaching motivates students 
towards learning because it offers a connection between knowledge and real-world problems 
(Zhbanova, 2019). On the other hand, Zhbanova, (2019) supports that cross-curricular projects and 
learning scenarios promote important skills such as, problem-solving, critical thinking, creativity, 

communication and digital literacy, necessary for future careers. Iqbal, Miller, and Smith (2021), also, 
state that “STEAM offers a holistic approach to education and shows the way to global collaboration 
in front of challenging scientific and environmental issues”.  

The transition from STEM to STEAM occurred with the inclusion of art in science, engineering, 

technology, and mathematics, and this inclusion played a crucial role in terms of creativity and 
innovation in teaching science. While there is a lot of interest in creativity in the context of education, 
Henriksen et al. (2016) talked about the difficulties of utilizing creativity in the classroom. Integrating 
the arts in STEM education is essential for innovation (Quigley et al., 2020) and offers opportunity 

for more creative and complex synthesis of knowledge (Henriksen et al., 2016; Quigley et al.,  2020). 
Moreover, in their research, Quigley et al. (2020) underlined the importance of teachers designing 
STEAM curriculum in ways that promote student inquiry.  
 

2.2. Innovation through coding integration in primary school with “Scratch”  

According to Arabasi (2019), computational thinking is one of the important 21st century skills 

that students should cultivate from a young age. It includes problrm-solving and offers to  students 
the opportunity to be creative through coding activities. Towards this direction, and after conducting 
her research in two Australian primary schools, Miller (2019), supports that “the learning that takes 
place through coding instruction can lead to higher levels of students' mathematical thinking in 

relation to identifying mathematical patterns and structures that can lead to generalisations”. 
Kaplancali and Demirkol (2017), seem to agree as they state that teaching coding to children is not 
only important for their digital literacy but  is also a life skill. In addition to the f orementioned, Bers 
(2019), describes coding as an essential skill in the 21 st century and that new policies and curricula 

aim at preparing students for computer science-related professions.  
However, teaching coding can be a real challenge for primary school teachers. They need to 

apply age-appropriate and student-centered pedagogical methods in order to spark their interest and 
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curiosity to explore this scientific field (Vlahu-Gjorgievska, Videnovik & Trajkovik, 2018). Game-
based learning and game-based constructions constitute innovative approaches towards this direction. 
The researchers Vlahu-Gjorgievska, Videnovik & Trajkovik, (2018) argue that more and more 
educators, researchers and education professionals turn their attention towards the use of serious 

games in educations and the benefits they have for young students.  
An application combining coding and game-based learning, addressed to students from 8 to 16 

years old, is Scratch. It is a visual programming language with a rich digital environment utilizing 
building block command structures to manipulate graphics, audio and video functions (Calder, 2012). 

Its great asset, according to Miller and Larkin, (2017) is the fact that “the building block commands 
are a form of simplified syntax, so students are not required to type the code themselves; rather, they 
drag and drop the interlocking blocks of symbolic code together to create chains of code”. There are 
ten different categories of building block command structures action. Each category is assign to a  

specific colour. For example, the “motion” blocks are blue, the “event” blocks are yellow and the 
“look” blocks are purple.  

3. The “rAn” Project 

The “rAn” Project aims to raise awareness of primary school students about natural disasters 
and emergency preparedness, through a serious game, consisting of quizzes and mini-games created 
with Scratch. The main objective of the game will be for the player to survive a disaster and develop 

a resilient community in view of periodic geological hazards. The “rAn” Project team launched two 
contests. The first one was for teachers and students to create their own games, with Scratch, in order 
to be included in the final serious game. The second one was for teachers to create their own learning 
scenarios about natural disasters in order to be included in the “rAn” Teachers Guide for teaching 

natural disaster awareness. In order to assist all teachers who would participate with their students in 
the project, the “rAn” team organized a webinar to introduce the basic princ iples of Scratch, give 
examples of quizzes for the quizzes and the mini-gams and answer to any questions concerning the 
contests.  

4. Implemetation stage 

4.1. Methodology and Connection to the School Curriculum 

In the implementation of the project participated thirteen 5th-grade students, who created a mini-
game and explored earthquakes through various activities. All of the activities were implemented in 
the classroom and the students worked in groups. For the implementation of the project the innovative 
methods which were used are game-based learning, collaborative learning, project-based learning and 

STEAM learning. The subject that connected the project with the school curriculum was Earth 
Science and more specifically Geography of 5 th grade, where students are taught the cause and the 
consequences of natural disasters like, earthquakes, volcano eruptions, and floods, and ways we can 
protect ourselves from them.  

4.2. “Exploring Earthquakes” and “Earthquake explorers on duty!”  

The creation of the mini game “Exploring Earthquakes” was divided into three parts. During 

the first part students were introduced to the basic principles of Scratch. Each student worked on a 
computer in the school’s computer lab. Through the projector, which was connected to the techer’s 
laptop they could see and follow the instructions for giving different commands and create short 
sequences.They all created an account and after learning what each category of blocks is doing, they 

practiced on the commands and tested their creations.  
In the second part students were separated in two groups of four and a group of five and started 

collecting information about earthquakes concerning their connection to Greek mythology, the 
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reasons they occur, the consequences and the ways we can protect ourselves in case of an emergency. 
They used a variety of resources such as, their textbooks, encyclopedias, articles from scientific 
printed and online journals, history and Greek mythology books and flyers with instructions from the 
Fire Department.  

In the third and final part they had to work in groups and think of the quizzes they would include 
in their mini game, and then create the game on Scratch. After expressing their ideas and discu ssing 
the content of the mini-game they wrote down the rules and instructions which the player should 
follow while playing the game.  

The first quiz is related to ancient Greek mythology and gives information about the beliefs of  
the ancient Greeks about earthquakes. Each player must choose only the correct sentences which 
appear on the screen (See Fig.1). Students should find the right commands for every sentence to 
appear or disappear, for the change of the score and the way the player can continue after  finishing 

his attempt.In the second quiz the player has to chose the right place to stand in case of an earthquake 
emergency and click on the correct arrow. (See Fig. 2). To complete the third quiz the player has to 
choose the right sentences appearing on the wall, in order to get safely out of the building in case of 
an earthquake (See Fig. 3.).  

In combination with the Scratch game a learning scenario was designed by the teacher to 
enhance students’ knowledge and also integrate engineering skills in the project. The concepts 
covered by the scenario are earthquakes, tectonic plates and seismic activity, science of Seismology, 
and the construction and function of a seismograph. 

 

 
 

Fig. 1. First quiz about earthquakes and ancient Greek mythology on Scratch 

 

 
 

Fig. 2. Second quiz with the code for the right arrow indicating the right place to stand 
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Fig. 3. Third quiz with the code for the appearance and disappearance of the instructions 

 

The overall educational objective is to introduce the earthquake phenomenon to students and 
help them get a deeper understanding of the way scientists study earthquakes, record their activity 
and measure their strength. The expected learning outcomes are the following: 

• Students will learn what causes an earthquake. 

• What tectonic plates are and what’s their activity. 

• What the science of seismology studies. 

• How to construct a seismograph with simple materials. 

• Be able to explain a seismograph’s function. 

• Collaborate and have fun together. 

• Become seismologists themselves and explain their own measurements. 

• Make their own constructions. 

• Evaluate their effort and express their opinion about the whole activity.  

The scenario will start with a presentation of different pictures of earthquakes (See Fig. 4), (the 

strongest ever happened, damages that were caused) and students will be asked to express their 
feelings about the phenomenon and set their questions with the brainstorming method.  

 

 
Fig. 4. Example of images showing disasters from earthquakes 

 

Through the previous conversation they will get to the question “What causes an earthquake?” 

and “How we measure the strength of earthquakes and what equipment do we need?”  They 
brainstorm and express their ideas creating a word cloud with “Mentimeter”.  

In the end they are separated in groups and each group construct its own seismograph (See Fig. 
5) using simple materials (medium-sized cardboard box, paper or plastic cup, string, marker, scissors, 

paper, or a very long printed receipt from a store, tape, coins, marbles, small rocks, or other small, 
heavy objects to use as weights). 
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Fig. 5. An example of the seismograph which students will construct using simple materials 

 
The suggested assessment method is the qualitative method, based on my observations of 

students’ behaviour and my notes concerning their opinion about the activities, their reactions to 

them, their feelings about what they learned and created, if they liked it, if they gained new 
knowledge, what went wrong and how they managed to deal with problems that occurred. 

4.3 Evaluation 

The evaluation of the scenario’s implementation happened through the teacher’s observations 
written on a reflective journal, as well as, the students comments and conclusion therough a short 
questionnaire. The results were encouraging showing that the subject sparked students’ interest and 

curiosity as they asked to work and learn more about the other natural disasters as well. They were 
enthusiastic to be the “rAn” game co-creators and expressed their interest for carrers relevant to 
STEM scientific fields and game designing. They also enjoyed working with “Scratch” tool and 
completing all required tasks through collaboration. Expressing their opinion and their ideas about 

their fellow students’ work and listening to constructive comments for their work was  an interesting 
experience which boosted their confidence and made them appreciate everyone’s effort.  

5. Conclusions 

The last decades the education community faces huge challenges concerning the integration of 
new technologies in the classroom and the students’ preparation for the future careers. A lot of 
attention is given to 21st century skills and to innovative ways of teaching methods. One of these 
skills is coding, which according to Bers (2019),  is a new literacy and its best use, happens when it 

is integrated into an intentional learning experience and curriculum which is age-appropriate. The 
“rAn” project constitutes an excellent example of teaching coding in primary school students through 
an interesting subject which fascinates them and sparks their interest. Through the creation of the 
mini-game students felt creative, enriched their knowledge about earthquakes and realized the 

importance of collaboration. Their communication skills were improved and necessary skills like 
problem-solving, critical thinking and creativity were cultivated.  

They also expressed their interest for future careers related to programming and earth science 
and felt confident and excited to learn that their mini-game is selected to be part of the final serious 

“rAn” serious game.   
However,  a lot of research has to be conducted about teaching coding to primary school 

students and such initiatives, like the “rAn” Project, should lead the way for innovations in our school 
curriculum and for teachers’ training on the subject. 
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Abstract 

Early school leaving is linked to unemployment, social exclusion and poor health. Reducing 

early school leaving by 2020 was one of the EU's priorities in the field of education. Immigrant 
children are more likely to leave school than local students. European programmes aim at reducing 
school leaving and encouraging the social and educational integration of vulnerable groups. The 
European project 1st Generation, 2nd Chance: Let’s Fight School Dropout with The Family and The 

Community aims at combating school leaving and contributing to the inclusion of migrants into host 
communities by organising language classes and intercultural activities. The participants are 
immigrant parents with children in formal education. The participation of parents in intercultural 
activities improves their children’s school achievement. In the context of the project many activities 
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have taken place, especially during the mobility of migrant parents in the participant countries, which 
aim at encouraging intercultural exchange and understanding.  

 
Key words: Key words: school leaving, migrant/refugee students and parents, parental 

involvement, second language learning, intercultural activities 
 

1. Introduction 

School systems in Europe nowadays face many different challenges, among wh ich is the 
reduction in the number of students attending secondary education. Early school leaving is linked to 
unemployment, social exclusion, poverty and poor health. Reducing early school leaving to less than 

10% across EU Member States by 2020 was one of the EU2020 priorities in the field of education, 
implementing activities related to strengthening social cohesion and equality of opportunity as well 
as improving the quality of education (Early School Leaving, n.d.). Despite all the relevant efforts, 
there are still inequalities between students depending on their social and financial situation. 

Especially nowadays, with a large number of refugee and migrant students attending school, the 
challenges are increasing, as these students need to be integrated as smoothly as possible in the school 
systems but also continue attending for the time required. 

School leaving is an issue which has always existed, but it is more prevalent in the 

aforementioned groups because of the problems immigrant/refugee students face. Research has 
shown that students from immigrant parents are more likely to leave school earlier than local students 
(Driscoll, 1999). One of the most important issues that contributes to this is learning the language of 
the host country, as lack of knowledge in the second language becomes a serious obstacle which can 

stall the learning process, while at the same time attaining the second language equals acquiring 
symbolic capital (Bourdieu, 1993). However, the challenges that immigrant/refugee students face are 
not only related to second language learning, but are also related to a general development of 
intercultural communication (Goldner & Epstein, 2014). In addition, survival issues refugees very 

often have, as well as moving from place to place looking for better living conditions, force many 
refugee students to leave formal education early in order to cover their basic needs.  

Refugee and migrant education has been a very important section of education, especially 
during the last decades. The increasing refugee/immigrant flows in the EU have contributed to many 

member states looking for effective social and educational integration policies for their 
refugee/migrant population. The issue of the education of students with refugee or migrant 
background is an issue which has been thoroughly researched and has produced interesting 
educational paradigms of inclusion and empowerment of refugee/migrant students. Additionally, it 

highlights the role of parental involvement in promoting immigrant/refugee students’ education 
(Garcia, 2014). 

Especially in the case of refugees, according to official statistics of the United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR, 2020), the number of refugee students who do not attend 

school in all educational grades is significantly bigger compared to the local student population. 
Consequently, there is a need for actions which avert early school leaving and promote a climate that 
encourages students to continue attending school.  

1.1. Parental involvement in student education 

Parental involvement in school education is often neglected, with the focus mainly being put 
on the student’s performance. However, it has a significant impact and it can contribute to a successful 

school attendance of school age children. Research on the  topic stresses that promoting parent 
involvement in their children’s education is important and it is beneficial for children (Garcia, 2014∙ 
McLean, 2020∙ Sharpe, 1992). In addition, parents’ attitudes affect, directly or indirectly, the 
pedagogical practices teachers develop. 
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Regarding parental involvement in school education for immigrant and refugee students, it is 
very important to take into consideration children’s experiences in their family environment. School 
and family are two basic factors which shape healthy interpersonal relationships between children, 
regardless of their ethnic, religious or linguistic identity. Cooperation between home and school takes 

place through the inclusion and support of the students’ culture and native language, affirm ing their 
identity and strengthening their “voice” (Androulakis, Gkaintartzi, Kitsiou & Tsioli, 2017∙ 
Gkaintartzi, Kompiadou, Tsokalidou, Tsioumis & Petrogiannis, 2020∙ Magos & Kalopita, 2020). 
Family involvement promotes the acceptance of otherness and in connection with school environment 

it has many benefits and significantly affects not only multilingual families and their children but also 
teachers and everyone involved.  

2. Main body 

2.1. The European programme “1st Generation, 2nd Chance”  

The European programme “1st Generation, 2nd Chance: let’s fight school dropout with the 
family and the community” (https://citizensfirst.eu/) is an Erasmus programme financed by the 

European Union and is part of projects relating to issues of education, integration and empowerment 
of immigrants and refugees. The basic aim of the specific programme is the exchange of good 
practices between the countries which are partners in the programme, the creation of educational 
products which support the educational and social integration of the immigrant/refugee student 

population through strengthening and supporting parental involvement. 
The partners in the project are six countries with large migrant/refugee populations of different 

nationalities and which at the same time have a high school dropout rate, in which various practices 
regarding education and integration have been tried. Different otganisations from Spain, Greece, 

Germany, Italy, Slovenia and Malta are partners in the project. The Department of Early School 
Education of the University of Thessaly is the Greek partner. 

The target group of the specific project comprises of adult migrant/refugee parents with children 
in primary and secondary education and particularly aims at training 360 parents of migrant/refugee 

background so as to avoid their children leaving school. Particularly, the aims of the project are the 
following: 

• to deter school dropout in migrant/refugee communities and to make parents participate 
more in their children’s school environment  

• to provide primary and secondary schools in multicultural communities with tools they 
can use in order to help students and their parents integrate and therefore contribute to 
school success. 

Parents’ training includes second language support so that they can help their children with 

their homework for school, understand school documents and mail, as well as giving migrant/refugee 
student mothers the opportunity of getting out of the house and socializing together with women of 
different nationalities. 

The training includes:  

• language labs 
They aim at supporting newly-arrived parents and strengthen learning the language of the host 

country. They focus on specific topics related to school education and particulary to understanding 

schoold documents (announcements, timetables, reports, assessments) and written or oral exchanges 
with teachers and the rest of the school staff. 

• civic education  
It includes knowledge of European values, active citizenship, obligations and rights, gender 

equality issues and their application in society.  

• psychological support, learning strategies, encouragement of students to continue their 
education, prevention of conflict in teenagers, prevention of domestic vio lence 

https://citizensfirst.eu/
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• sexual education, prevention of sexual transimitted diseases and other illnesses in teenagers 
like bulimia, anorexia etc. 

• parent training in using an e-learning platform which includes information about the project.  

The aforementioned aims are achieved through a variety of intercultural activities that 
encourage the contact of parents with their children’s school environment, like inviting them in 
parents’ school, the organization of a vegetable garden by immigrant/refugee parents and the sharing 
of the experience with the students, organizing lessons in the language of the host country focusing 

on vocabulary related to the interaction between parents-students and school. The interaction between 
parents, the discussion of important issues of everyday life such as racism and discrimination and the 
strengthening of the participants’ cultural identity are basic tenents of the activities taking place in 
the project.  

 

2.2. Utilising intercultural and experiential education 

The activities of the project were designed in the context of intercultural and experiential 
education. Intercultural education is closely linked with the development of intercultural 

communication (Kim, 2017) and can contribute to an intercultural interaction, as it supports the free 
expression of migrants and refugees, while at the same time can showcase the variety of the cultural 
values of the participants. Additionally, strengthening of the subjects is a basic aim of intercultural 
education. According to Cooper (2005), immigrants/refugees participating in intercultural activities 

effectively contributes to the process of their empowerment, while parents’ participation in 
intercultural activities contributes to the improvement of their children’s school performance (Pong, 
Hao & Gardner, 2005). 

Experiential education is also important for the aims of the project. According to Dedouli 

(2002), the theory of experiential learning gives emphasis to the crucial role experience plays in the 
process of learning and the relationship between life inside and outside the classroom, as well as in a 
community. From an educational point of view, experiential pedagogy supports “the activation of the 
student in acquiring and processing many and different personal experiences” (Matsagouras, 2011: 

16). Through this alternative way of learning students cultivate a critical stance, accept 
responsibilities and become responsible persons, while at the same time they learn how to solve 
problems, which might cause social changes to take place. An important advantage of these methods 
of learning is the possibility of doing homework outside the classroom, which contributes to the 

increase of the students’ interest and links theoretical to practical knowledge (Aggousi, Gamprani & 
Grammenou, 2017).  

A big part of the activities of the programme “1st Generation, 2nd Chance” took place before the 
pandemic. However, the lockdowns negatively affected the continuation of the project, due to the 

inability of the participants to meet in person. Some of the activities took place online, but there were 
various factors which made the participation of the immigrant/refugee parents difficult, the main 
reason being lack of technological knowledge, lack of necessary equipment and inability to connect 
to the internet. As a consequence, some activities that were originally planned had to be abandonded 

and some had to be postponed.  

 Conclusion and suggestions 

Social change affects education and vise versa, as education can contribute to the change of 
social conditions. The present educational system in many countries is facing new challenges due to 
the influx of immigrants and refugees, which makes the educational field richer, but also more 
complex. It is the responsibility of the state and the educational system to encourage the involvement 

of immigrant/refugee families in their children’s education, as this helps avoid school leaving, 
students feel that their personal stories and experiences are respected and immigrant/refugee parents 
are strengthened. Through this process immigrants and refugees come into contact with other 
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migrants/refugees and members of both the host country and the educational community, creating 
channels of communication and relationships with other migrant groups and the local population. 
This fosters intercultural exchange, strengthening of migrant/refugee groups and helps avoid 
isolation, while at the same time creating chances of intercultural interaction that are not limited to 

members of the immigrants’/refugees’ communities.  
The European project 1st Generation, 2nd Chance showcases the complex identities of the 

participants, which are not only related to the identity of an immigrant or refugee, but are identities 
which are related to their different interests and skills. The project aims at encouraging the exchange 

of good practices between the partner countries in order to showcase the contribution of 
migrant/refugee parental involvement in their children’s education and to contribute in the 
development of intercultural ability, together with the acquisition of useful skills for the everyday life 
of the participants. Its basic aim is to achieve exactly what its title says, to give to first genearation 

immigrants and refugees a second chance to participate in activities in the host country, to become  
active members in it and to be able to support the educational and social inclusion of their children.         
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Abstract 

This article presents the case of a Teachers4Europe Erasmus+ KA3 project in order to elucidate 

the innovative actions of teacher leaders promoting unity and diversity in their classrooms. The 
purpose of the European project Erasmus+KA3 «Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic 
Culture» was to foster awareness of the EU`s value of respect for its rich cultural and linguistic 
diversity. This project was elaborated from 2020 to 2022 and shared by seven primary schools in five 

countries, namely Greece, Cyprus, the UK, Ireland, and Japan. The theoretical background of teacher 
leadership and the educational project “United in Diversity” are described in detail and all the stages 
of its implementation are presented. This project illustrates how educational practices should be 
guided by teacher leaders` desire to promote the European vision of embracing diversity, achieving 

unity, combating adversity and preventing conflict in order to allow students to build a better society. 
 
Key words: teacher leadership, unity, diversity 

1. Introduction 

In the framework of promoting European values, a joint project entitled “United in Diversity” 
was elaborated in seven schools from five countries. As part of Erasmus+ programme 

“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”, the purpose of this  project was to 
promote awareness of EU`s value of respect for cultural and linguistic diversity and to enhance 
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knowledge and understanding of EU`s values. Hence, students went through reflecting practices to 
understand how the EU could change their perceptions about the world. Students embraced the EU 
value of respect for diversity, improved their self -reflection, their critical thinking, and became aware 
of their own prejudices.  

The project was designed in the 8th Primary School of Kifissia, an inclusive  school with an 
educational vision of providing equal opportunities for all students. This is demonstrated by the fact 
that the head teacher and all teachers with permanent position in this school are trained in inclusive 
education. It is also demonstated by the fact that this school embraces modern teaching methods such 

as active learning and project-based learning, integrates digital tools into the everyday learning 
process, explores the potential of digital storytelling and participates in European programmes 
(eTwinning, Erasmus+). Most importantly, this school is a member of the UNESCO's Associated 
Schools Network (ASPnet) and shares a vision of becoming a living laboratory of democratic values. 

This educational institution promotes the acceptance of "others", and welcomes all children, 
irrespective of their particular intellectual, physical, emotional or linguistic abilities.  

Teacher leaders serving in all the partner schools aim to enhance students` knowledge and 
understanding of the EU`s diversity and unity. The underlying theory that informs practice consists 

of the construct of teacher leadership for the promotion of unity and diversity in educational 
communities. It has previously been observed that there is not a universally accepted definition of the 
term “teacher leadership”, which could be viewed as “an umbrella term referring to a myriad of work” 
(Neumerski, 2012: 320), such as autonomous decision-making within the classroom, collaboration 

initiatives with other educational stakeholders, teaching for equity and social justice. Furthermore, 
teacher leadership refers to teachers serving as role models to motivate colleagues and to promote 
their self-esteem, while sustaining high expectations and distribution of leadership (Friedman, 2011).  

Researchers into teacher leadership indicate that educators, engaged in their role as leaders and 

agents of social justice, develop equity-oriented methods and inclusive practices of teaching while 
they detect and defy inequalities in the educational community (Brown, 2006; Nieto, 2007; McKenzie 
et al., 2008). In particular, researchers in this field (Kose, 2007; Marshall and Oliva, 2010) state that 
teacher leaders committed to change and social justice tend to become more reflective and critical of 

their own practices and ideologies and they try to implement a pedagogy promoting social change 
and equity (Jacobs et al, 2014).  

As for Greek educators, they participate in new forms of solidarity, supporting disadvantaged 
students and their families, resorting to innovative social practices (Zambeta and Kolofousi, 2014; 

Kantzara, 2014), thus acting as informal school leaders or public intellectuals promoting social justice 
and democracy (Giroux, 2020). The Covid-19 pandemic affected Greek teachers and students but 
also the duties and responsibilities of educational leaders (Nikiforos  et al., 2020). The crisis created 
by the pandemic highlighted many problems in education that require special skills in order to be 

addressed, such as communication, digital knowledge, empathy and interaction (Álvarez-Arregui et 
al., 2021). Educational research in this field established that the success of distance learning could be 
mainly attributed to teachers who have taken on leadership roles in order to cope effectively with all 
the challenges (Geropoulos & Tsioumis, 2021). 

During this project, partner schools addressed similar challenges of communicating and coping 
with problems at times of social distancing. They also had to address the European challenge relating 
to how students perceive “other” people and how they perceive themselves in a United Europe. In the 
framework of this cultural exchange, the students were motivated to reflect on issues of cultural 

diversity, cultural prejudice and stereotypes. During online meetings with the ir counterparts, the 
students admitted that they developed empathy, critical thinking, understanding of cultural 
differences and enhanced their communication skills. Our students also reported that they reflected 
on how the EU could change their self-perception and the way they perceive others. To this end, they 

created presentations of their self -perception employing digital tools such as padlets, digital posters 
and mindmaps. They also created digital stories and art projects about the European concepts of unity 
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and diversity. All these activities made students realize that the EU brings us closer and facilitates 
acceptance of diversity. This broader democratic project, which was elaborated by teacher leaders, 
motivated students to address issues of equity, social justice and tolerance.  

2. Main part 

2.1. Implementation of the project 

The project was designed in the 8 th Primary School of Kifissia and developed into a joint 

programme and an eTwinning project implicating seven schools. The partner schools were the 5th 
Primary School of Agia Paraskevi, Helmeio, the 2nd School of Penteli, the Ivy Prep International 
School from Tokyo, in Japan, the Episkopi Primary School, from Limassol, in Cyprus, the Aghamore 
National School, from Ballyhaunis, in Ireland, and the Greek Primary School of London, in the UK. 

The project started in February 2020, when we embarked on a reflective educational practice 
pertaining to European cultural identity and the concepts of self -perception and diversity. The 
students themselves came up with the title “United in Diversity” because this European Union’s motto 
reflects their experience of trying to connect with other people from all over the world. The students 

participated in this project with enthusiasm and contributed to its implementation with their own 
ideas. We defined the aim of this project as the promotion of awareness of EU`s value of respect for 
cultural and linguistic diversity.  

In the first year, we elaborated digital and artistic creations in order to transmit the concepts of 

diversity and acceptance leading to unity. Our conclusion was that if we learn to accept ourselves and 
love ourselves, we could accept and love others as well. In the second year, the valuable contribution 
of another teacher leader, a Teacher4Europe in the 2nd Primary School of Penteli enriched our 
project. The title changed into “United in diversity, living in harmony” and the project became an 

eTwinning project with the contribution of seven partner schools from five different countries. In 
order to communicate with our partners and exchange best educational practices, we created our blog 
called “United in Diversity”. Our students were able to see their activities online and to be informed 
about what other students were doing in the partner schools so as to be inspired by their ideas.  

 

 
Picture 1: Our blog 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

108 

Students from partner chools created comic strips and Vokis for Children's Rights and they 
elaborated art projects to convey the message of embracing diversity. They also created word clouds 
and videos exploring various digital tools, such as flipbooks and 3D printing projects. We appreciated 
the cultural diversity that the Ivy School from Tokyo and The school of Ireland brought to our project 

by sending us detailed presentations about their cultural practices to provide a better insight into their 
countries and their way of life. Our students were able to apply reasoning skills and independent 
thinking as well as cultivate soft skills in order to embrace diversity.  

It is worth mentioning that all the partner schools contributed with their own novel ideas and 

innovative practices. This interaction was really beneficial because we were able to enrich our 
perceptions of unity and diversity and reflect on how different students from different cultural  
background approach the same topic. Then, our students created the wall of diversity with concepts 
related to Unity and Diversity. They even came up with a motto for our project: “All people deserve 

to live with peace and happiness”.  
Our next activity called “A bright idea for a better future” was inspired by this motto. Based on 

the idea that financial awareness has become an important skill on a worldwide scale (Philippas & 
Avdoulas, 2019), we welcomed Mr. Nikolaos Filippas, Professor of Finance at the University of 

Piraeus and President of the Institute of Financial Literacy for an informative presentation on 
"Financial Education of Primary School Children". Far from presenting financial education as an 
effort to impose specific ideas and foster desired financial behaviour in a framework of 
governmentality (Peterson, 2022), this educational activity aimed at improving students` financial 

literacy and encourage positive financial behaviours (Bruhn et al., 2016), thus promoting a better 
future and a life with happiness. 

The next activity was the first online meeting with all our partner schools which was a 
memorable experience. Approximately 170 students and teachers from Tokyo, London, Ireland, 

Cyprus, and Greece participated in this meeting in order to get to know each other and present their 
school. This meeting at the time of the confinement due to Covid 19 pandemic was an inspiring event 
that made a difference in the educational experience of our students and our school community. Our 
partners with their impressive presentations made us forget our isolation and feel that we were able 

to travel again and be united with people from all over the world. Hence, we continued our journey 
of unity and diversity and we organised numerous online meetings in order to strengthen our bonds 
with partner schools.  

Our next step was to participate in the European Language Day competition. United in diversity 

with creativity and motivation, our students created their own logo for the European language Day. 
Our students also wrote their own fairy tales of diversity and they created their fictitious characters 
who deserved a better life. Their creative writing was rewarded with four prizes in two Panhellenic 
Fairy Tale Writing Competitions. Finally, we participated in an artistic project called 1000 FACES, 

inspired by Loxandra Loukas, an artist with Down syndrome and the method she created and adapted 
to her potential. This project promotes the idea of respecting diversity through the creation of a huge 
society with different people. 
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Picture 2: Our tales of diversity 

 

 
 

Picture 3: 1000 FACES project 

 

In the next academic year, we explored our tales of diversity and asked our partners to come up 

with a different end to our fairy tales and do their own illustrations. Moreover, we elaborated an 
artistic project and an online game, called "Similar but diff erent", as well as online questionnaires 
asking students about their common points and their eventual differences so as to discover their 
similarities as well as their enriching diversity. Then, in December 2021, we participated in an online 

educational event, which was organised by the 2nd Directorate of Primary Education of Athens. The 
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aim of the event was to disseminate best practices in education and promote the activities organised 
in the framework of the Erasmus+ program: Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic 
culture. In this educational event, with approximately 1000 participants, more than 50 teachers from 
Europe, Asia, and Africa presented their innovative educational activities.  

During this year, due to the current status of armed conflict and ensuing international dispute, 
we realized more than ever the need for unity and acceptance of diversity and we celebrated the 
International Day of Peace. We wrote our own fairy tales to promote peace and unity in the world 
and we also created our posters and hashtags in order to convey our message: “Peace for all!”. This 

year, we also had the opportunity to develop our project in the newly established Skills labs and to 
promote experiential and democratic education with a view to equipping students  with all the 
necessary skills in order to become active citizens. In the Skills labs, we talked about emotions and 
shared thoughts, ideas, and our own unique experiences.  

 

  
Picture 4: Our tales of diversity 

 
Another activity which was also implemented this year in the Skills labs is the game for 

Children’s rights: “Find them and take them”. This game, which is approved and recommended by 
the Greek Institute of Educational Policy, includes 12 missions involving 12 rights from the 

International Convention on the Rights of the Child. Participation in this game gives our students the 
opportunity for collaborative activities, communication, and exchange of views, information, and 
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artistic creation. Furthermore, the game is aimed at empowering students to get acquainted with the 
meaning of children`s rights. Students are divided in teams and, after choosing their own original 
names, they are expected to carry out a variety of activities. These activities comprise conducting 
small-scale research, creating memes, quizzes, posters, songs, crosswords, paintings, videos, and 

writing short stories, poems and fairy tales. Students evaluate the work of their classmates based on 
specific criteria and the winning teams receive prizes and collect stars.  

Finally, we participated in a Conference entitled “Agora for Democratic Culture”, in April 2022 
at the premises of the New Acropolis Museum in Athens and we presented our Teacher4Europe 

project. This Conference provided the opportunity for students and teachers of the participating 
countries to exchange ideas and best practices on themes such as inclusion, unity and diversity, 
democratic culture and global citizenship education.  

2.2. Evaluation of the project 

To evaluate this project, we conducted SWOT analysis to determine the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats resinding in this project. Initially, the strengths of this project refer to its 

innovation and student-centered learning approach since students took ownership of this program, 
chose the title and several activities, enriched its implementation with their novel ideas and actively 
participated in debates. Furthermore, all the students participated in the project in their own way and 
regardless of their socio-cultural background or educational attainment. This project promoted the 

respect for diversity and the need for Unity, two essential values of the EU. It was implemented in 
primary schools but it could also be implemented in secondary schools with slight modifications of 
the material and activities. Our project promoted active learning, collaboration, communication, 
creativity and critical thinking. Its main value resides in the fact that students` ideas were explored 

throughout the project so that they would take ownership of their own learning. The active implication 
of all students in the project and their positive feedback on all activities demonstrated that students 
were motivated to learn about the European values of unity and diversity.  

The main weaknesss of the project pertains to the challenge that we faced pertained to the 

circumstances of the pandemic of Covid 19. In the school year 2020-2021, teaching and learning 
online proved a great challenge and proceeding with our project became intricate and time -
consuming. We eventually overcame all the challenges and we resorted to online meetings so that we 
could maintain contact with partner schools.  

As for the opportunities provided in this project, we could refer to the innovative educational 
methods that were developed thoughout its implementation. The pedagogical method employed in 
the implementation of this project consists of active learning, a pedagogical approach, deemed as the 
most effective since it leads to positive cognitive outcomes (Freeman et al. 2014). In this student-

centered approach, students suggest their own educational activities to implement their chosen 
project, thus they actively construct knowledge. Throughout this project, students had active learning 
experiences which increased engagement and inclusivity as well as student motivation (Armbruster 
et al. 2009). In this form of active learning, namely project-based learning, students were actively 

engaged to improve their skills of inquiry and to prepare for life in the real world (Bell, 2010).  
The teaching objectives of all the teachers involved in this project consisted of providing 

students with purposeful and meaningful learning experiences, which are developmentally 
appropriate and reflective of contemporary social and cultural realities. The initiatives and innovative 

ideas of all the Teachers4Europe were instrumental in the successful implementation of this project. 
In that sense, teachers acting as change agents were able to promote a different educational reality in 
their classes since they became informal teacher leaders promoting change in classroom practices 
(Holland et al., 2014) and improving students` lives through education (Crowther et al., 2002). 

Finally, the threats related to this project were related to time contraints and administrative 
challenges in order to develop this project and effectively implement in all the collaborating schools.    
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5. Conclusions 

This project had considerable effect in promoting European values. Participants had the 

opportunity to reflect on issues of cultural diversity, cultural prejudice and stereotypes. Students` 
reflection on self-perception and on their cultural identity led them to a reflection on the strength of 
our common identity as Europeans. Hence, this project promoted awareness of the European identity 
in all its diversity and intercultural understanding.   

As for the teachers who implemented this project in their schools, their participation in this 
project was an invaluable experience since it empowered them to act as teacher leaders effecting 
change in their educational community. According to participating teachers` perceptions, this project 
gave them the opportunity to enhance their knowledge and understanding of European values and to 

broaden their view of Europe and its significance for the entire world. It contribu ted to their 
professional development since they participated in conferences, wrote articles and attended seminars 
pertaining to European projects. They participants also reported that they benefited from the further 
education materials and trainings developed within this project, which were of excellent quality and 

greatly contributed to the successful implementation of this programme.  
Inclusion in diversity has become a priority in the EU, thus teacher leaders should be 

empowered to address relative issues in their classrooms and they must be supported by an effective 
educational strategy of national governments (Rogge and Self, 2018). Inclusive diversity and 

acceptance leading to unity are the values that should be promoted in our schools in the framework 
of European projects aiming to enhance teaching and learning about European Union and its values. 
Special emphasis should be given to the field of diverse cultures and languages by using innovative 
methodological approaches.  

The constructs of inclusion and unity become more prevalent and acquire a distinct importance 
in view of the most recent events of war and hostility around the world. In this period, with the 
pandemic of COVID-19 and people being isolated, our relationships with other people have been 
tested. Teachers4Europe and teachers acting as leaders can play a central role in the promotion of a 

different attitude in our society. There are plenty of opportunities in our schools to create deliberate 
spaces for our students to discuss issues of equality and respect of human rights and reflect on unity 
and diversity in our classroom. We would recommend the elaboration of similar projects on a regular 
basis and the extension of this project so that the title of “Teacher4Europe” would become an accepted 

and recognised position of informal leadership in schools.  
Teachers need to receive systematic and organised training towards teaching democratic values 

in Europe. Policy measures should be encouraging and facilitating teachers` participation in European 
projects as well as mobility projects with a view to enhancing teacher collaboration and 

communication. Furthermore, numerous incentives should be created at the policy level to encourage 
more teachers to engage in international networks with other teachers in order to become agents of 
positive change through self -reflection, education, and promotion of European values. The main 
incentive should be the opportunity for continuing professional development that would confer 

recognition and acknowledgement to teachers` work. Teachers should be empowered to actively 
participate in the process of decision-making and to build their own vision of effective school 
leadership while acting as agents of change and social justice. 
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Abstract 

The term "ecologist" in Greek is often used in general and vaguely, with a positive or negative 
connotation and various attributed characteristics that are more or less related to those of the 
environmentally responsible citizen. Creating environmentally responsible citizens is a central goal 
of Environmental Education, which is one of the literacies of the Curriculum of Greek Second Chance 

Schools. In the present qualitative research, the representations of the term "ecologist" by Greek 
Second Chance School students are investigated and analyzed. 58 participants in the survey answered 
an open-ended question concerning the description of a person who is an "ecologist" and three closed 
questions concerning their demographic data and how they see themselves in relation to this term. 

Persons who are “ecologists” are mostly favorably viewed and are considered to have positive impact 
on the natural environment and the society. 

 
Keywords: ecologist, environmentalist, Environmental Education, Environmental Literacy, 

Second Chance Schools 

1. Introduction 

Second Chance Schools are public and enable persons aged 18 years or older, who have not 
completed the nine-year compulsory education and hold the primary school leaving certificate to 
obtain a certificate equivalent to that of a student graduating from Lower Secondary School through 
Literacy-driven subject curricula, such as ‘Greek Literacy’, ‘English Literacy’, ‘Scientific Literacy’, 

‘Environmental Literacy’, and others. Attendance lasts 2 years. 
‘Environmental Literacy’ is embedded and it’s problematic fully realized in the field of 

Environmental Education (Flogaiti, 2010). Its educational goals also align with those of 
Environmental Education, particularly Adult Environmental Education. 

Environmental Education is “a comprehensive lifelong education” and “should provide the 
necessary knowledge for interpretation of the complex phenomena that shape the environment, 
encourage those ethical, economic, and esthetic values which, constituting the basis of self-discipline, 
will further the development of conduct compatible with the preservation and improvement of the 

environment. It should also provide a wide range of practical skills required in the devising and 
application of effective solutions to environmental problems” (UNESCO, 1977). 

A central educational goal of Environmental Education is creating environmentally responsible 
citizens (Flogaiti, 1993). Environmentally responsible citizen, as defined by (Hungerford & Volk, 

1990) and discussed by Flogaiti (1993) in the context of Environmental Education, is “a citizen with 
ecological paideia and ecological consciousness, who is responsible and active in the social field”.  

The term “ecologist” almost always comes up in Greek Environmental Education discussions 
and activities. The prominent term is often used in general and vaguely, with various attributed 

characteristics that are more or less related to those of the environmentally responsible citizen. The 
term ‘ecologist’, in the Greek language, is often conflated with the term ‘environmentally responsible 
citizen’ and others, such as: ‘environmentally aware person’, ‘environmentally literate person’, ‘a 
scientist in the field of ecology’, ‘a person who is involved with the politics of the environmental 

movement/ a political Green’, ‘a person who cares about the environment’, ‘a person who adopts 
environmentally friendly behavior’, ‘environmentalist’, ‘environmental activist’.  
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It is important to note that the nuances of these different terms are not the focus of the present 
study. The present study does not make assumptions about the meaning of the term ‘ecologist’, the 
term is described by the participants in the study. 

There has been comprehensive theoretical work in the fields of Environmental Education, 

Environmental Psychology, Environmental Communication and others, and there have been 
empirical studies about the meaning that is subscribed to the above mentioned terms, particularly, 
‘the environmentally literate person” and the “environmentally responsible citizen”. The most 
prominent term in the English speaking scientific literature seems to be the term “environmentalist’. 

There is a growing body of research about the term ‘environmentalist’ and the traits that are 
subscribed to that term, by the self-identified ‘environmentalists’ and others who do not identify as 
such (e.g. Bashir, Lockwood, Chasteen, Nadolny, & Noyes, 2013; Ratliff, Howell & Redford, 2017; 
Williams, 2017; Klas, Zinkiewicz, Zhou, & Clarke, 2019).  

The term “ecologist” is used, in Greek, in a positive or negative connotation. According to 
Lacasse (2016), when a label such as “environmentalist” is applied to someone, it comes with a whole 
set of behavioral and attitudinal expectations. Who then is the ‘ecologist’? How is she or he 
perceived? This is the question that drives the present research and is important because, like the term 

‘environmentalist’, people’s perceptions about ‘ecologists’, may affect their willingness to associate 
or identify with them (Williams, 2017). Since 1991, individuals’ identification with environmentalists 
has decreased steadily to 42% in the U.S.A. from an average of 76% (Jones, 2016). Since a positive 
self-concept is a priority for individuals (Sedikides & Gregg, 2008) and individuals are motivated to 

think positively about themselves (Fiske, 2010), if people’s perceptions about environmentalists are 
negative, they may be not as willing to associate with this characterization nor engage in 
proenvironmental behavior (Bashir et al., 2013; Brick, Sherman & Kim, 2017) for worry that they 
may be identified as such (Klas et al, 2019), and thus impede their potential to contribute to a 

meaningful change (Williams, 2017) towards sustainability.  

2. Main part 

2.1. Method 

The present study is qualitative and follows the interpretivist approach (Cohen, Manion &, 
Morrison, 2008). This research paradigm was chosen because of the exploratory nature of the study. 
The survey instrument was comprised of an open-ended question: “How do you describe  an 

‘ecologist’?” and three closed questions concerning their demographic data (sex, age) and how they 
see themselves in relation to term ‘ecologist’. Blank pages were handed out to research participants 
for them to answer the question as they wished in the 20 minutes they had available. No instructions 
or recommendations were given on how to answer the question in order not to influence the responses. 

There wasn’t an attempt to define the word ‘ecologist’ for participants, so their likelihood of 
identifying themselves that way depended on their own understanding of the label (Jones, 2016). 
Participant anonymity was insured. 

Qualitative interpretive surveys using open-ended questions are useful in the field of 

Environmental Education and are widely used, as they provide insight to participants’ perceptions, 
beliefs and evaluations (Flogaitis & Agelidou 2003; Braun & Clarke, 2013). 

Data analysis was guided by the principles of thematic analysis and followed the steps as 
described by Braun and Clarke (2006). An open coding process was applied to the text of the answers 

and researcher developed codes, unbiased by any assumptions, were assigned to identified inductively 
constructed nonhierarchical themes. Each code was assigned to one Theme. 

2.2. Results 

The present research was conducted in May of 2018. A total of 58 participants took part in it. 
They were all adult, students of a Second Chance School in Thessaloniki. The 58 participants in the 
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present research were not members of an environmental group, nor did they belong to any 
environment-related organization. They also did not express any desire to become a member of an 
environmental group, or join an environment-related organization. 

67,2% of the participants were women (Ν = 39) and 32,8% men (N =19). Participant age ranged 

from 25 to 65 years (Mean = 45 years, SD=8,14). They all were all living in the city of Thessaloniki, 
Greece. 

When asked to express whether they identify with the term ‘ecologist’ themselves, by using a 
scale of 0 to 10, overall they scored above average (Mean = 6,395 SD=2,34). 63,2% of the participants 

(N = 36) evaluated themselves over 5 and 36,8% (N = 21) evaluated themselves lower than 5. This 
means that they see themselves more like an ‘ecologist’ rather than ‘not an ecologist’.  

Participants wrote an average of 38 words (Mean=38,224, Mode = 30, SD = 24,93, min = 3 
words, max = 144 words) for the open-ended question “How do you describe an ‘ecologist’?”  

Overall, the descriptions of an “ecologist’ were mostly wholly positive (N = 44 , 75,9%). 
 

Table 1: How are ‘ecologists’ described? Themes 

 

Themes f % Example codes 

‘Ecologists’ love nature 29 50 like nature, is close to nature and animals 

‘Ecologists’ are engaged in types of 
environmentally responsible behavior 

21 36,2 recycle, conserve water 

‘Ecologists’ know about the environment 19 32,8 know a lot about nature 

‘Ecologists’ are good people 19 32,8 
wonderful, nice person, kind, decent, 
likeable 

‘Ecologists’ protect the environment 18 31 protect, try to save the planet 

‘Ecologists’ live a simple life 16 27,6 
simple way of life, can live without 
luxuries 

‘Ecologists’ benefit the society 5 8,6 do good for the society, tries to help us 

‘Ecologists’ are role models 5 8,6 
I want to emulate him/her, they are our 
hope that we can also save the Earth 

‘Ecologists’ are activists 3 5,2 activists, Greenpeace 

‘Ecologists’ have negative traits 8 13,8 hypocrites, exaggerate 

 
The indicative quotations used below, either individual words or excerpts of sentences, are 

translations from Greek to English, without any other changes. Each participant is referred to with a 

code that consists of a unique identifier number, the sex, the age and the degree they identify with the 
term ‘ecologist’. For example, the 3rd Participant who is a man 33 years old and he sees himself as an 
ecologist to the highest degree (10) is referred to as P03.M.33.10. The 21 st Participant who is a 
woman, 65 years old and she sees herself not at all (0) as an ecologist is referred to as  P21.W.65.0. 

As seen in Table 1, Ten Themes were recognized in the data of the present study.  
Participants mainly think that an ‘ecologist’ loves nature (Theme 1).  

‘An ecologist is someone who above all respects, loves and appreciates the environment, the 
animals’ (P02.W.52.7), she/ he ‘loves animals’ (P49.M.35.6) and ‘his fellow humans’ (P35.F.57.10, 

P45.F.39.7, P58.W.40.8). 
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Participants think that an ‘ecologist’ engages in types of environmentally responsible behavior 

(Theme 2). 

These types of environmentally responsible behavior include ‘recycling’ (P03.M.33.10, 
P06.F.48.9, P22.F.39.5, P23.F.41.6, P29.F.40.7, P34.M.36.4, P46.F.49.5, P.52.F.39.7, P53.F.60.8, 

P.58.W.40.8), which was the most reported behavior, she/ he ‘participates in planting trees’ 
(P06.F.48.6, P31.M.40.6), ‘uses a bicycle’ (P18.F.38.5, P38.M.51.5), ‘takes the bus’ (P15.M.40.5) 
and uses other ‘mass transport systems (tram, metro)’ (P49.M.35.6), ‘doesn’t drive by car so as not 
to pollute the environment’ (P20.F.40.8), ‘conserves water’ (P06.F.48.9), ‘uses renewable energy’ 

(P06.F.48.9), ‘separates organic from inorganic waste’ (P50.M.44.0), ‘reuses carrying bags’, 
(P29.F.40.7), she/ he ‘doesn’t throw his electric devices anywhere’ (P29.F.40.7), she/ he ‘tries to eat 
healthy organic food’, (P29.F.40.7, P34.M.36.4), ‘tries to avoid meat by eating vegetables’ 
(P25.F.62.6), ‘minds the products he buys’ (P46.F.59.5) and ‘tries not to pollute the environment’ 

(P18.F.38.5, P45.F.39.7). She/ He ‘can live in harmony with nature’ (P14.M.40.5), and ‘is actively 
involved with fixing everyday problems’ (P05.F.45.8). Only one time was mentioned that she/ he 
‘votes for Greens’ (P25.F.62.6). 

 

Participants think that an ‘ecologist’ knows about the environment (Theme 3).  

She/ He knows a lot, and ‘wants us to know how to love nature, and love animals, and protect 
them’ (P13.F.40.8), and she/ he talks about what she/ he knows ‘eloquently, calmly’ (P07.M.48.5), 
‘softly and doesn’t shout’ (P15.M.40.5) and she/ he knows ‘about society’ (P09.F.38.8). She/ He ‘tries 

to educate about recycling, the food chain, the forests, the fires, the rains, the floods, not to throw 
plastic bags in the sea, bottles, tires and other waste that return to humans through the food web’ 
(P27.F.57.7), and ‘transmits her/ his love and her/ his action  [sic] for nature’ (P26.F.38.7, 
P36.F.52.5). 

 
Participants think that an ‘ecologist’ is a good person (Theme 4).  

They attribute various complimentary characterizations about how good people ‘ecologists’ are. 
‘They are wonderful people’ (P01.F.48.n.a.). 

 
Participants think that an ‘ecologist’ protects the environment (Theme 5).  

She/ He ‘protects the environment’ (P01.F.48.n.a.) but ‘it is very hard to succeed at this because 
vested interests for profits and land exploitation’ (P28.M.59.6). 

 
Participants think that an ‘ecologist’ lives a simple life (Theme 6).  

She/ He ‘doesn’t consume much’ (P18.F.38.5). 
 

Participants think that an ‘ecologist’ benefits the society (Theme 7).  

She/ He ‘tries for a better quality of life for all …. and a better health for us’ (P28.M.59.6) and 
‘contributes to the development of human civilization’ (P36.F.52.5). 

 

Participants think that an ‘ecologist’ is a role model (Theme 8). 

She/ He is to ‘be emulated’ (P04.F.46.8, P05.F.45.8) and ‘provides hope for all that they can 
also save the world’ (P57.F.55.8). 

 

Participants think that an ‘ecologist’ is an activist (Theme 9).  

She/ He is a ‘member of Greenpeace and tries to climb onto and stop a whaling boat’ 
(P16.M.42.5) and ‘contributes money to Greenpeace, as much as he can’ (P06.F.48.9). 
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Participants think that an ‘ecologist’ has negative traits (Theme 10).  

‘They are brazen, have much malice and you cannot understand their role. … I loathe them. 
They are hiding behind this role. [sic]’ stated a participant (P21.F.65.0), and then continued to 
describe how the ‘ecologists’ according to her ‘forbade a road to beach and had to go the beach 

through thorns (bushes), once in a village threw fertilized snakes [sic] causing much suffering to the 
people who protested, but ecologists forbade them to kill them’. This sort of urban myth is also 
mentioned by a few others (P24.F.50.8, P25.F.62.6) although not in a wholly negative description 
such as the previous one, and the one that an ecologist is described as ‘not liked, conceited person, 

that only thinks that she/ he is doing something  [sic]’ (P30.A.40.0). ‘Ecologists’ may ‘be hypocrites 
and only present themselves as such’ (P22.F.39.5, P31.M.40.6), and they ‘should not exaggerate’ 
(P25.F.62.6, P54.M33.7), nor try to ‘impose their ecology [sic] on others’ (P50.M.44.0). It is 
important to note, that besides the two wholly negative descriptions that referred to all ecologists, the 

others, that mixed the negative traits with positive ones, referred to  ‘some’ ‘ecologists’ and ‘a few’ 
‘ecologists’, which as Klas et al. (2019) note, this allowed the participants to “indicate that they did 
not think negatively of every single environmentalist, while simultaneously still providing them the 
opportunity to outline the negative evaluations they held of certain types of environmentalists”.  

3. Conclusion 

The aim of the present study was to explore how ecologists are viewed by adults, Second 

Chance School students, who were not members of an environmental group, nor did they belong to 
any environment-related organization. A qualitative methodology was employed which utilized the 
open-ended question: “How do you describe an ‘ecologist’?”. 

Persons who are “ecologists” are mostly favorably viewed by the research participants. They 

consider them to have a positive impact on the environment, since they attribute to them love of 
nature, environmentally responsible behavior, knowledge about the environment and being active 
agents of protection of the environment. Thus they are alike to environmentally responsible citizens, 
as discussed by Flogaiti (1993) mentioned above. They think that ecologists are good people, who 

lead a simple life, serve as role models, and benefit the society.  
It is noteworthy, that an ecologist was not significantly perceived as an activist but as an 

environmentally responsible citizen. Environmentalist activists can be viewed negatively (Hutchings, 
2005) and as militant and eccentric individuals with whom it would be undesirable to affiliate (Bashir 

et al., 2013). It is also noteworthy, that ‘an ecologist votes for Greens’, was mentioned only once, 
since in Greek language and politics, ‘ecologist’ is associated with ‘a person who is involved with 
the politics of the environmental movement/ a political Green’ (Babiniotis, 2005) (there have been 
Green political parties that use this term).  

Lastly, although this qualitative exploratory research does not make any claims to 
representative results, it is important that only a few participants view people who are ‘ecologists’ 
negatively. Ecologists may not release snakes to harm people or try to halt all development and are 
not inherently mean, oppressive people, no more than any of us, but the perception is there and needs 

to be addressed in the context of Environmental Education, particularly Adult Environmental 
Education as it is suggested by Flogaiti (2003), and not be simply dismissed as unimportant. 

The present study expands on previous research that has examined the traits and perceptions of 
environmentalists. It largely agrees with the research of Klas et al. (2019), an online qualitative survey 

of 89 participants who were not activists or advocates for the environment, that identified 4 Themes: 
1: all environmentalists care about and value nature, 2: all environmentalists are active in protecting, 
conserving, and improving nature, 3: most environmentalists are altruistic and self-sacrificing, and 4: 
not all environmentalists are extreme and aggressive, but many act that way. 

The present study contributes to a growing research area pertaining to sustainability and is 
important for Environmental Education in general, and in particular, Adult Environmental Education. 
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It sheds light to perceptions about a central goal of Environmental Education, which is the shaping a 
society of environmentally responsible citizens. 

A better understanding of perceptions of ‘ecologists’ and their identities is required in order to 
recognize possible barriers to environmentally responsible behavior, design better messages for 

people who do not think of themselves as ‘ecologists’ in order to encourage a broader public 
engagement with the building of a sustainable society, and plan and implement better Environmental 
Education programs for Sustainability which are inclusive, targeted, and specific to the concerns and 
needs of all citizens. 
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Abstract 

The use of AR entails risks in that the same data used for AR technologies to function consist 
the ones that may breach user privacy. Existing laws and regulations cannot address the issue raised, 

because of the changes in AR technologies. This paper aimed at identifying the privacy issues raised 
by AR use and ways of mitigating them. The main risks identified in previous studies include 
manipulation of personal data by third parties, vandalism, harassment, and deception.  

With respect to mitigating approaches, it is supported that the same technologies that AR uses 

can be leveraged with the aim of protecting users’ privacy, and it is suggested that laws and 
regulations are regularly updated. The paper can enrich the literature and provide insight into privacy 
risks raised by AR, so that users, lawmakers and AR developers can gain a better understanding of 
both risks and ways of mitigating them. 

 
Key words: immersive technologies, safety, privacy, educational technologies 

1. Introduction   

Augmented Reality (AR) has been increasingly more popular, as it is currently affordable and 
accessible by average consumers, mainly for recreational purposes (Heller,2021). However, due to 
the continuous and rapid advances of AR technology, laws regarding privacy are always one step 

behind (Dick, 2021), creating a regulatory gap that is growing (Heller, 2021).  
There are mainly three reasons why concerns about privacy issues occur. Firstly, AR systems 

comprise a set of technologies, each of which pose different risks and need different mitigation 
approaches; secondly, the data gathered and used by AR technologies are sensitive, unlike other prior 

technologies; and lastly, this sensitive information is necessary for the AR systems to operate (Dick, 
2021). In fact, the privacy risks are inherent in immersive technologies (Heller, 2021), as the same 
data that are used for AR systems to function and improve users’ experience are the ones that may be 
compromised (Dick, 2021; Heller, 2021; Lebeck, 2019). 

The fundamental need for addressing privacy challenges with new approaches has been 
highlighted in the literature (Heller, 2021; Dick, 2021; Roesner and Kohno, 2021; Jerome and 

https://open.library.ubc.ca/collections/ubctheses/24/items/1.0354453
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Greenberg, 2021; Ruth, Kohno et al., 2019), which is the topic of this paper. This report can contribute 
to this discussion by summarizing the main findings of previous scholarly works. 

2. Main part of the research 

2.1. Research methodology  

The goal of the paper is to discuss the privacy issues raised by the use of AR, as identif ied in 
the existing literature. To meet this goal, the method of bibliographic research was selected. Based 

on already published material, this method enables the researcher to collect and analyze valuable 
findings from various resources that provide insight into a particular topic, which, in the specific 
review, was about privacy concerns raised by the use of AR. The research questions that guided this 
report were the following:  

• Which privacy risks does the use of AR entail? 

• How can these privacy risks be mitigated? 

Having specified the topic and formulated the research questions, a search of academic papers 

was conducted. Using “privacy” and “augmented reality” as key words, 40 texts were collected. 
However, some of them did not meet the criteria, as they did not provide sufficient information in 
relation to the research questions and was rejected. In addition, materials that were published before 
the changes in online privacy laws were discarded, because they might contain obsolete information. 

As the General Data Protection Regulation (GDPR), launched in 2016 and implemented in 2018, 
filled a number of regulatory gaps in data protection and privacy, it was assumed that earlier works 
would not contribute much to the research questions. Therefore, a total of 8 scholarly texts, mainly 
articles and conference proceedings, published between 2018 and 2021, were included in the report. 

2.2. Review of related literature 

AR technology has been applied in various areas, including science, medicine (Heller, 2 021), 
education (Heller, 2021; Jerome and Greenberg, 2021; Lebeck, 2019; Ruth et al., 2019; Lebeck et al., 

2018), skills training (Heller, 2021; Jerome and Greenberg, 2021), social interaction and 
collaboration, travel, professional sports, art (Heller, 2021; Lebeck, 2019;  Ruth et al., 2019; Lebeck 
et al., 2018), journalism, advertising (Heller, 2021) entertainment, gaming (Heller, 2021; Jerome and 
Greenberg, 2021; Ruth et al., 2019), driving (Lebeck, 2019; Jerome and Greenberg, 2021; Lebeck et 

al., 2018), and communications (Jerome and Greenberg, 2021). Advances in AR have made hardware 
and software accessible by average consumers, as users’ experiences can be enhanced with the use 
simple devices, like headsets, glasses or smartphones (Heller, 2021; Roesner and Kohno, 2021).  

The type of data gathered by AR technologies, which include information about user’s 

biometrics, location, device and usage (Jerome and Greenberg, 2021), contribute to AR operation and 
entail serious privacy risks. Such information has been distinguished in four types of personal data, 
namely observable, observed, computed and associated data, each of which entails different risks and 
requires different mitigation measures. Observable data, such as a person’s communications, are 

observed and replicated by AR technologies and third parties; observed data, such as location data, 
can be observed but not replicated; computed data, such as advertising profiles, are inferred by the 
manipulation of the aforementioned data, and associated data, such as IP address, do not provide 
personal details. Anonymity, security of sensitive information, discriminatory use of data by third 

parties, and fraud are some indicative examples for observable, observed, computed and associated 
data, respectively (Dick, 2021). 

AR technologies use electroencephalography, electromyography, electrocardiography, eye 
tracking and pupillometry, facial scanning and galvanic skin response, to collect and process 

information about the users’ physical, mental, cognitive and emotional state (Heller, 2021). Biometric 
psychography was coined by Heller (Heller, 2021) to describe an emerging discipline that combines 
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biometrics with predictive analytics of human behavior, and the collection and use of anatomical and 
behavioral information, in order to determine users’ likes and preferences via measuring their 
reactions to stimuli.  

The collection, storage and processing of these data can entail serious risks for users’ privacy. 

However, the same technologies that are used for the function of AR technologies are the ones that 
can be used to enhance privacy, through the detection of privacy conditions, so that the user is warned 
when there is a risk or when there is a need for user authentication (Roesner and Kohno, 2021).  

2.3. Results 

With respect to the first research question about the risks of using AR, it was found that there 
is a number of concerns, which vary according to the type of personal information gathered, stored, 

and processed (Dick, 2021). This new type of personal information is not included in existing laws 
that regulate other media and biometrics (Heller, 2021; Dick, 2021; Jerome and Greenberg, 2021; 
Ruth et al., 2019). Measuring and processing users’ emotions, desires and thoughts is different from 
collecting and using biometric data (Heller, 2021). 

Biometric psychography raises serious risks, especially when considering that the users’ or 
bystanders’ data are accessible by third parties (Heller, 2021; Lebeck, 2019; Lebeck et al., 2018) that 
may constantly monitor the users’ environment and bystanders (Lebeck, 2019; Jerome and 
Greenberg, 2021) and have long-term or permanent access to sensitive information (Lebeck, 2019; 

Roesner and Kohno, 2021). Apart from the evident risks, this could lead to a type of self -censorship, 
with the individual trying to suppress their feelings and thoughts while having an AR experience for 
fear that they will be exposed to others (Heller, 2021). 

Users’ vulnerability due to malicious applications has also been discussed in the literature 

(Lebeck, 2019; Roesner and Kohno, 2021). In multi-user contexts, malicious applications may disrupt 
users’ experience or record sensitive information (Lebeck, 2019; Roesner and Kohno, 2021; Lebeck 
et al., 2018) about both the physical and the virtual environments (Jerome and Greenberg, 2021; 
Lebeck et al., 2018). 

Cases of violence and harassment have also been reported (Heller, 2021); Jerome and 
Greenberg, 2021). In shared multi-user contexts, there might occur incidents of misbehavior (Lebeck, 
2019; Roesner and Kohno, 2021; Ruth et al., 2019), deception (Lebeck et al., 2018), or abuse of 
digital identities and avatars, which is a form of vandalism (Jerome and Greenberg, 2021; Ruth et al., 

2019). Users may watch their personal space being invaded by others and their personal holograms 
being intentionally or accidentally seen or modified by others, or they may receive misleading, 
inappropriate or harmful content without their consent (Lebeck, 2019; Lebeck et al., 2018).  

A number of issues are discussed in relation to non-users/ bystanders. Information about 

bystanders is collected, without being informed and providing consent, and therefore, they 
unwillingly participate in the users’ AR experiences (Lebeck, 2019; Jerome and Greenberg, 2021), 
which may lead to a feeling of discomfort (Ruth et al., 2019). On the other hand, bystanders may also 
have access to users’ data, as there might be a leakage of information (Roesner and Kohno, 2021; 

Jerome and Greenberg, 2021).  
In the case of children’s using AR technologies,  there are additional ethical issues that 

accompany privacy issues, considering that they experience the new reality like an actual experience. 
However, regardless of the users’ age, it is critical that they are usually unaware of the way AR 

devices can reveal information about their health or mental and emotional state, which they would 
otherwise refuse to consent to (Heller, 2021). 

 Regarding the second research question about the ways of mitigating privacy risks that the use 
of AR entails, it was revealed that lawmakers and the immersive technology industry should take 

additional measures with the aim of protecting users’ privacy (Heller, 2021). A first step would be to 
draw on discussions and regulations regarding artificial intelligence (Heller, 2021) o r on best 
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practices reported in the field of gaming consoles (Jerome and Greenberg, 2021) and mobile phones 
(Jerome and Greenberg, 2021; Harborth and Pape, 2019).  

There should also be a consensus on what constitutes a privacy violation. Both technologists  
and legislators should address issues like violation of anonymity, phishing, methods of data 

collection, storage and use, users’ informed consent, availability of tools for users’ freedom to avoid 
or report unwanted contact, and incidents of violence and harassment (Heller, 2021). 

Developers should include mechanisms that enable users to select the degree of control over 
their data, as already done in the case of internet stack hardware (Heller, 2021). Users should be 

provided with the ability to select what they want to reveal to applications. To this end, a software 
that recognizes and uses only the selected information or hides background information in multi-user 
contexts should be developed (Lebeck, 2019). It is also suggested that sensitive data should be stored 
and processed in the devices, rather than sent to external servers, and stored for short periods of time 

only with the aim of AR systems’ operation for the sake of the user’s experience, rather than being 
exploited by third parties (Heller, 2021). 

Encrypted communications, access control, laws about discrimination and user authentication 
can also enhance privacy (Dick, 2021). It is important that there are mechanisms that help users 

control their experience, interactions and shared environment and content (Lebeck, 2019; Roesner 
and Kohno, 2021; Lebeck et al., 2018), and a clear and transparent communication of the accessed 
data, so that users make informed decisions (Lebeck, 2019). For example, a mechanism regarding 
access control can limit AR systems’ access to sensitive data and relieve the users from making 

continuous consent decisions (Roesner and Kohno, 2021).  
An introductory programming has been suggested as a means of raising users’ awareness 

regarding what is expected from them and what they should expect from others, thus clarifying 
socially desirable behaviours and behavioural expectations. Imposing penalties to users that violate 

behavioural norms or terms of use and rewarding users with prosocial behaviours can be taken into 
consideration by AR developers (Heller, 2021). 

In addition, privacy laws should regularly be updated, and based on users’ experiences and 
concerns (Dick, 2021; Lebeck et al., 2018). In the same vein, control of content and ability to consent 

to changes that occur when users are offline should also be considered (Ruth et al., 2019). In order 
for transparency, privacy commitments, platforms accountability and equity in avatar creation to be 
secured (Jerome and Greenberg, 2021), regulations should include a human rights-based framework 
in existing privacy laws, so that human values and dignity are protected (Heller, 2021).  

It should be highlighted that there has emerged a need for further research, so that new insight 
is provided to policymakers, and AR technology developers, especially because AR technologies are 
continuously advancing (Roesner and Kohno, 2021). Reports like the present one can enrich the 
existing literature and inform stakeholders’ decisions regarding privacy. Considering the rapid 

changes in AR technologies (Heller, 2021; Lebeck, 2019), it is important that future research continue 
to identify potential risks and suggest ways of mitigating them, so that policy -makers’ and AR 
designers’ decisions are informed (Dick, 2021). Researchers should also consider diverse groups that 
use AR for different purposes, so that their privacy concerns are nuanced and addressed in more 

effective ways (Lebeck et al., 2018).  

3. Conclussion  

As demonstrated above, AR technologies have inherent risks, considering that the manipulation 
of users’ data, which improves services and determines the quality of user experience, entails privacy 
risks (Heller, 2021; Lebeck, 2019). Due to this fact, existing laws regulating other media and 
biometrics cannot safeguard AR users’ privacy (Heller, 2021; Dick, 2021; Jerome and Greenberg, 

2021; Ruth et al., 2019), which implies that there is a need for new approaches. Lawmakers and AR 
developers should adopt new methods that are clear and meaningful (Jerome and Greenberg, 2021) 
and regularly updated (Dick, 2021; Lebeck et al., 2018), because of the rapid changes and advances 
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in AR (Heller, 2021; Lebeck, 2019). However, it should be considered that strict rules may hinder the 
operation of AR technologies (Jerome and Greenberg, 2021; Harborth and Pape, 2019), AR 
technology adoption (Harborth and Pape, 2019) and the future development of new beneficial 
services (Jerome and Greenberg, 2021). Apart from measures taken by AR developers and policy-

makers, raising users’ awareness of the privacy risks and regulations that accompany AR use has 
been highlighted in the literature (Harborth and Pape, 2019). 
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Abstract 

This research investigates teachers' perceptions of teacher leadership in Greek primary schools. 

Based on the theory of distributed leadership, this research examines the current status of teachers as 
leaders. Exploring a mixed-methods approach, semi-structured interviews and questionnaires were 
used to address the research problem. Participants consist of primary school teachers and head 
teachers serving in one administrative area. Results were analysed with descriptive and inferential 

statistics and presented into a comprehensive interpretation. The majority of participants believe that 
teachers in Primary Education act as leaders in their educational community. The participants convey 
an image of teacher leaders working in autonomy to promote their educational vision. This research 
provides empirical evidence about the potential of teacher leadership, implicating all teachers in the 

decision-making process to lead to school improvement. The contribution to knowledge resides in 
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promoting distributed leadership models and indicating compatible educational approaches leading 
to school effectiveness.    

  
Key words: teacher leadership, distributed leadership, school effectiveness 

1. Introduction 

The objective of this study is to elucidate Greek teachers’ percep tions pertaining to their 

empowerment to act as teacher leaders in their schools. This research is based on the theory of 
distributed leadership, according to which, school leadership can be distributed to all educational 
stakeholders (Davies, 2009). In an era of constant educational change due to revolutionary new media 
technologies (Collins and Halverson, 2018), the unremitting demand for enhanced teachers’ quality 

could lead to decreasing their autonomy and leadership (Johnston, 2015), thus promoting cen tralised 
approaches of educational governance.  

The role of teacher leaders entails questioning these centralised educational systems (Brundrett, 
2008) and promoting effective educational reform models opposing top -down approaches 

(Hargreaves and Fullan, 2012). Teachers’ effectiveness could be improved through their commitment 
to act as leaders and help students learn and thrive in personalized learning environments (Crosnoe, 
2011). Hence, the concept of teacher leadership should be explored in order to imp rove school 
effectiveness and improvement (Muij and Harris, 2007; Bangs and Frost, 2012; Harris, 2013).  

The operational definition of teacher leadership is premised upon teachers` actions influencing 
educational policies and educational stakeholders towards enhanced educational practice and 
promoting changes in classroom practices (Katzenmeyer and Moller, 2009; Holland et al., 2014). 
Teacher leadership encompasses teacher collaboration within professional learning communities to 

focus on improving student learning (Vangrieken et al., 2015) and enhancing teachers` professional 
development (Prenger et al., 2018). The leadership quality is associated with teachers` professional 
collaboration (Forte and Flores, 2014; Goddard et al., 2015). 

The idea of teacher leadership has prevailed ever since sociological studies (Waller, 1932; 

Lortie, 1975) shed light on informal ways in which teachers act as leaders in their school community. 
Especially in the U.S.A., the term of teacher leadership became a novel practice associated with 
increased responsibilities and formal leadership roles in the 1980s (Mangin & Stoelinga, 2008). Since 
then, research on the field has evolved to the point of promoting teacher leadership as the means to 

transform the schools of the future (Teacher Leadership Exploratory Consortium, 2011).  
As teacher leadership gained popularity throughout the world, American and Canadian 

researchers stressed the significance of the positive interaction of teacher leadership, teacher 
collaboration and capacity building towards the optimization of school effectiveness (Little, 1995; 

Lambert, 1998). Similarly, researchers in England employed the term of “teacher leadership” to 
convey an alternative way of perceiving leadership in education (Muijs & Harris, 2002; Frost and 
Durrant, 2003; Day and Harris, 2003; Harris 2003).  

Recent attention has focused on the provision of teacher leadership development in the USA 

and in Europe (Smylie and Eckert, 2018). The construct of teacher leadership is gaining popularity in 
the USA, as teachers are invited to assert their educational leadership at all levels by enticing 
portrayals of teachers as individuals with superpowers, who become “superheroes”, “optimizers” 
(Sussman, 2018) or “teacherpreneurs” (Berry  et al., 2013), in an effort to teach for change. As for the 

over-centralized system of school management in Greece (Tektonopoulou, 2019) with a complicated 
and ineffective system of hiring and distributing educational staff (Saiti, 2015; Alexopoulos, 2018), 
“adverse effects” of school vision might arise since teachers are not included in the procedure of 
vision building (Thoonen et al., 2011: 520). It is reported that Greek head teachers are not in the 

position to provide a school vision and share it with teachers (Gkolia et al, 2018). Since head teachers 
in Greece have to assume teaching duties as well as a multitude of managerial duties (Katsigianni and 
Ifanti, 2020), the majority of Greek teachers are unwilling to assume formal leadership positions 
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(Lazaridou, 2009). Nevertheess, the democratic-participative model of decision making in Greek 
schools could enhance personal relationships among school staff and contribute to a transformative 
model of leadership (Dimopoulos et al., 2015). 

2. Main part 

2.1. Research method 

This research was conducted in 2021 and the research participants were teachers and head 

teachers serving in primary schools in one administrative area of Athens. In this research, the 
qualitative research paradigm consists of inductive reasoning beginning with specific observations 
and exploring participants` perceptions in order to lead to a general conclusion (Khaldi, 2017). This 
bottom-up approach is appropriate to the research topic and is aligned with the idea of a bottom-up 

approach of leadership. The mixed-methods approach (Cohen et al., 2007; Creswell, 2012), utilizing 
semi-structured interviews, questionnaires and analysis of secondary sources was used to give a better 
insight into the research problem than any form of research alone (BERA, 2018; Creswell, 2015). 
The findings from one method were triangulated with findings from the others to acknowledge 

multiple realities and increase understanding of research questions (Creswell, 2003; Hartas, 2015).   
The Teacher Leadership School Survey (TLSS) instrument, developed by Katzenmeyer in 

2005, was translated in Greek and piloted to eliminate unclear and misleading questions and to find 
out how long it takes to be completed (Gray, 2004; Bell, 2010). The pilot testing was conducted in 

three distinct consecutive stages. The first stage consisted of a focus group of seven practitioners and 
exploited the technique of  cognitive interview (Willis, 2005; Dillman, 2007). The second stage 
employed twenty participants, representative of the targeted population (Lodico et al., 2006), and in 
the third stage, the amended online questionnaire was sent to two randomly selected schools of the 

targeted area. The final questionnaires were distributed on Jisc online platform to teachers and head 
teachers serving in primary public schools of one urban administrative area.  

There were 372 respondents from 112 schools. Results were analysed with SPSS V28. In the 
second stage of the research, semi-structured interviews were conducted to enrich findings of the 

questionnaires and related documents. Fifteen participants in the interview stage were selected among 
volunteers in order to minimize self -selection bias (Costigan & Cox, 2001), to avoid saturation of 
data (Mason, 2010) as well as to achieve a manageable interview time planning. The main criteria for 
selecting participants in the qualitative stage of research were diversity and participants` motivation.  

Results were analysed with Nvivo V12 and triangulated with findings of questionnaires and previous 
related research (Cohen et al, 2007). Ethical considerations are important in this research. The 
researcher manifests a responsible attitude towards the quality of educational research and the 
research community by ensuring participants` protection and respecting their rights to confidentiality 

and anonymity (Oliver, 2010; BERA, 2018). 

 2.2. Results of the research 

This survey conducted among Greek public-school teachers revealed similarities with previous 
research findings on teachers` perceptions of their ability to act as teacher leaders and on the construct 
of teacher leadership (Dimopoulos et al., 2015; Saiti and Papadopoulos, 2015). In particular, teachers 
participating in this research perceive themselves as teacher leaders, who are responsible for teaching 

in the classroom but also have an active leadership role beyond their classroom (Wenner and 
Campbell, 2017). Participants indicated that teacher leadership is apparent in their schools. It is 
noteworthy that respondents scored very high on all the seven variables of the TLSS instrument 
(Table 1), which means that they agreed that collegiality, autonomy, participation, open 

communication, positive environment and developmental focus are relevant for teacher leadership in 
Greek schools. 
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 Table 1: Variables of Teacher leadership 
 

Variables Mean Standard deviation Number 

Collegiality  28.4 4.5 372 

Autonomy 27.9 4.1 372 

Participation 27.9 5.1 372 

Open Communication  27.7 5.1 372 

Positive environment 27.6 4.7 372 

Developmental Focus 27.5 4.4 372 

Recognition  26.5 4.9 372 

Source: Data Processing Survey (SPSS V.28) 
 

However, there are some differences with findings of previous research, indicative of different 
social and educational circumstances. In previous research conducted in different educational 
environments (Villiers and Pretorius, 2012; Aliakbari and Sadeghi,  2014; Richardson, 2019), the 
factors of communication and participation are among the lowest reported variables, while in this 

research participants score high in these factors. This difference is justified by the fact that, in Greece, 
distinct power is given to the Council of Teachers in every school and there are frequent teacher 
meetings to deliberate on important issues of school life. Another important difference compared with 
previous research employing the same instrument is that teachers in this research have the lowest 

score in recognition of their work, whereas participants in previous research report more often that 
their work is recognised. It is argued that the Ministry of Education undermines teachers` work and 
tries to present teachers as underperforming professionals who tend to be opposed to change and 
improvement (Paraskevopoulos and Morgan, 2011). This comparison with other educational 

environments strengthens the idea that since, in Greece, teacher evaluation is non -existent and 
teachers are not able to provide data evaluating their work (Stamelos et al, 2012; Matsopoulos et al., 
2018 ), teachers feel that their work is not sufficiently recognised.  

As it was the case with previous research employing the same research instrument (Wills, 

2015), the positive environment variable of the TLSS instrument was high rated by most participants. 
These findings reflect teachers` positive feelings towards their work environment. It can be argued 
that teachers report the existence of a positive environment in their school due to the prevalence of 
the main characteristics of teacher leadership, such as open communication, participation and 

collaboration in a democratic way (Stamatis and Nikolaou, 2018).  
The analysis of the qualitative data also indicated that most participants perceive teachers as 

leaders in their class and beyond their class since they can cooperate, share their vision, motivate 
colleagues, support them morally, share materials, provide feedback and create a climate of 

cooperation within their school. Most participants claim that teacher leadership is related to teacher 
collaboration, a statement which is consistent with previous research in this field contending that 
collaboration is a determining factor and an essential aspect of teacher leadership (York-Barr & Duke, 
2004). Reflecting previous research (Anastasiou and Garametsi, 2021), most participants also contend 

that there is positive environment in their school because the head teacher is a supportive leader 
empowering all teachers to participate in decision-making.   

Most participants state that they need more opportunities to collaborate with colleagues and 
they point out that the major impediment to this end is lack of time. It is important to note that teachers 

with institutionalized positions of leadership such as head teachers or deputy head teachers tend to 
perceive a different reality pertaining to collaboration in their schools and to be more favourably 
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disposed towards collaborative practices. Most respondents content that there is open communication 
between most teachers and the head teacher in their schools. Some participants claim that there is 
open communication between teachers especially when there are no problems in the school 
community. In line with previous research findings (Ifanti et al., 2017), both qualitative and 

quantitative data reveal that participants believe that there is a need to promote developmental focus 
in Greek schools. 

The contribution to knowledge resides in adding a new perspective of teacher leade rship in 
Greece based on the perceptions of the respondents of this study. Participants seem to have different 

perceptions on their autonomy depending on the subject they teach and the position they have in their 
school. In particular, respondents convey an image of teacher leaders who collaborate with colleagues 
and work in autonomy to promote their educational vision. These teacher leaders reflect the image of 
the public intellectual or progressive educator presented by Giroux (2021). According to the 

respondents` perceptions, these teacher leaders educate students so that they could enjoy a more 
democratic future. They choose to take initiatives and assume responsibilities, thus taking an informal 
leadership position in the educational community.  

It is noteworthy that participants perceive that there is collaboration and collegiality in their 

schools and this is an important factor of teacher leadership in order to address educational challenges. 
Since it is stated that it would be difficult for a single school leader to combine several elements 
(Shatzer et al., 2014) and leadership should not be attributed to one individual in the school (Spillane, 
2006), participants suggest that there is a different reality of distributed leadership enhanced by 

collaboration between teachers and the head teacher.  

3. Conclusions 

As international research indicated that teachers participating in professional learning 
communities become informal leaders of their schools (Prenger et al., 2018) and that teacher 
leadership can be an effective alternative form of leadership contributing to school effectiveness 
(Vanblaere and Devos, 2018), this research focused on exploring the role of Greek teachers as leaders. 

The results of this research present a new perspective of teacher leadership based on the participation 
of teachers in decision-making procedures and educational projects in their schools. This research 
also explores participants’ perceptions on the constructs of collaboration -collegiality, autonomy, 
participation, open communication, positive environment, developmental focus, recognition.  

Most participants in both stages of the research, the quantitative and the qualitative stage, state 
that teacher leadership is prevalent in their schools. Participants also report that the factors of 
collaboration and autonomy are the most apparent in their schools followed by participation, open 
communication, positive environment and developmental focus. The factor of recognition is the least 

reported by participants in this research. According to respondents` perceptions, teachers in Greece 
tend to overcome inherent challenges stemming from lack of infrastructure and participate in the 
organisation of the schools, thus exploring a more participatory and distributed model of school 
leadership. In that sense, teacher leadership becomes a more democratic and participatory approach 

of school organisation, implicating all teachers in the decision-making process and the success of 
their school in order to lead to school improvement (Muij and Harris, 2007; Harris, 2013). Teachers 
should be empowered to act as informal school leaders or public intellectuals in order to provide 
moral values to their students and prepare them for a better life based on freedom, dignity, social 

justice and democracy (Giroux, 2021).  
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Abstract 

The aim of this article is to analyse the historical background of teaching of French in Greek 
education in order to review the factors that dictate the choice of learning a foreign language and its 
relation to economic, social, emotional or ideological reasons. French was considered as the 
predominant language among the foreign languages taught in Greece and it has been at the centre of 

the priorities of Greek educational policy since the beginning of the War of Independence. Although 
nowadays French follows English as the second most prevalent foreign language taught, its 
importance as a language of reference up to the beginning of the 20th century has been significant 
and its future perspectives in foreign language education need to be examined in the context of 

promoting multilingualism and La Francophonie. 
 
Keywords: French, teaching, Education 

1. Introduction 

France and Greece are two countries with very strong ties whose roots go back to the historical 
past and whose relations continue uninterruptedly to the present day. According to Valéry Giscard 

d'Estaing (Γλυκατζή-Αρβελέρ κ.α, 1979:13-14), former President of the French Republic (1974-
1981), The long road of history thus unites the Greek and French peoples from its origin to its end. 
A road that is also the road to freedom. Our two countries have stood side by side every time they 
have had to defend freedom. Similarly, Philippos Petsalnikos (Πετσάλνικος, 2012:17), former 

President of the Greek Parliament (2009-2012), notes that the nineteenth century laid the foundations 
for a long and strong tradition of Greek-French friendship, which runs through the whole of the 
troubled twentieth century, a friendship that manifests itself on many occasions to the present day. 
So, what are the prospects for French as a foreign language? 

2. Main part 

2.1. French and modern Greek enlightenment 

The French Enlightenment, as an intellectual movement, exerted multiple influences on the 
Enlightenment of modern Greece, which manifested itself in the Turkish-occupied area of Hellenism 
until the beginning of the nineteenth century and culminated in the beginning of the 1821 Revolution 
and the Greek war of  Independence. The French Revolution, as the embodiment of the intellectual 

movement of the French Enlightenment, is considered a milestone in the development of the history 
of the Greek nation, as it promoted the assimilation and dissemination of the achievements of modern 
European philosophy and science.  

From the mid-eighteenth century onwards, contact with France, where the Enlightenment was 

at its zenith, led to a shift in the new Greek education towards French standards, which, through the 
French language, were imposed on the European intellectual domain (Δημαράς, 1989:8). The ideas 
of the French Revolution are identified with the aspirations and needs of enslaved Hellenism 
(Καμπατζά, 2000:213).  

French wasn’t established by force but by free consent. Greeks deliberately adopted the French 
language and culture. The place of French in the neo-Hellenic society of the late eighteenth and early 
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nineteenth centuries, its integration into everyday life and the unceasing presence of French culture, 
were surely determining factors in the formation of Greek society and culture, as well as in the history 
of the penetration of French in Greece (Παπαγεωργίου-Προβατά, 1994:100). It shouldn’t be omitted 
that the relationship between Greece and France is characterised by interaction and not by a unilateral 

influence of the French Enlightenment on the Greek intellectuals of the time. 

2.2. Reasons for French language predominance 

With the 'transfer' of the ideas of the French Enlightenment and French education to Greece, 
the idea that learning French contributed to the enrichment of knowledge and the broadening of the 
cultural horizon of modern Greeks, enabling them to break out of their intellectual isolation, was 
deeply rooted in the consciousness of scholars of the time. It is generally accepted that the teaching 

of French, as well as foreign languages in general, has been among the main priorities in Greek 
education. 

Several reasons contributed to the introduction of French as a compulsory subject in secondary 
school curricula and various factors favoured its consolidation in all types of schools for a whole 

century (Χοϊδά, 2003:43-50). 
The first reason is the existence of a long tradition and influence of European education. The 

teaching of French in the schools of the enslaved Hellenism of the last century was traditionally a 
teaching subject. Another reason was the need for linguistic communication with other European 

states and within the new Greek state. French language was an essential tool for the develo pment of 
diplomatic relations with the governments of other European states, especially after Kapodistrias' 
arrival, when the recognition of the equality of the Greek state became a priority.  

In addition to the extensive use of French at diplomatic and administrative level, its usefulness 

in trade and commerce is remarkable. As French remained an indispensable skill for commercial 
transactions, its learning within the Greek state was reinforced and promoted. At the same time, 
knowledge of French was a means of accessing literature, whether translated or original. According 
to the opinion of Scarlatus Byzantius (Μάστορα, 2012:178), the French language was the 'passport' 

for communication and contact with civilised Europe. The Greek nation gained access to knowledge 
through French, which was a living and widely used language. Greeks were encouraged to learn 
French in order to come into contact with European literature and scientific writings of the time.   

The structure of French and its specific characteristics as a language system played an important 

role in its prevalence in Greek education. As a well-structured language with clear syntactic and 
grammatical rules, French was considered easy to understand and contributed to the culture of the 
mind. It was superior to German and English because of its clarity, flexibility and richness.  

Yet there was a clear correlation between knowledge of French and social class, as the curricula 

of the Parthenagogia (girls' schools) show. French was seen as a soc ial asset. Porcher (Μάστορα, 
2012:178), points out that French was the bridge to social status through its function as exceptional 
vestibule and symbol of social promotion.  

French proved to be the telling difference between educated, cultured and uneducated citizens, 

between the upper and lower classes. Fluency in the use of French was an indication of the user's high 
social class. Those who aspired to 'respectability' wrote in French (Χοϊδά, 2003).  

Finally, according to Choida (Χοϊδά, 2003), the knowledge and use of French was the answer 
to the problem of conversion by Catholics and Protestants for the enslaved Greeks. Often, the Greek 

children of diaspora chose to attend foreign schools because they could be taught in a foreign language 
by native speakers. In this way, they had access to French language instruction by French teachers.  

We could summarise that the introduction of French as the only compulsory foreign language 
in Greek education is due to three main reasons (Αντωνίου, 2018:12-13). First, French was the 

universal language of diplomacy, trade, navigation and transport from the eighteenth century to the 
end of the Second World War. Second, French was a vehicle for the ideas of the French Revolution 
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and French culture. Third, it was inextricably linked to France's global political and economic power 
in the eighteenth and nineteenth centuries. 

2.3. The foreign language policy in Greek public schools after the Greek revolution of 1821 to 

the present day 

By studying various legislative texts, such as decrees, circulars, ministerial decisions, and by 
focusing on curricula, we obtain clear information on the state's priorities regarding school knowledge 

and the proposed pedagogical practices for the different subjects taught. The importance of the 
teaching of French is demonstrated by its constant presence in the legislative texts and its priority in 
the curricula. 

2.3.1. From 1821 to the end of the nineteenth century 

From the beginning of the nineteenth century, the prevailing perception was that in ord er to 
achieve the objectives of secondary education, the learning of a modern foreign language was 

considered necessary (Πανταζίδης, 1889:166).  The learning of foreign languages, especially French, 
which was the predominant language, was seen as an imperative from the beginning of the war of 
Independence. One year after the declaration of the Greek revolution, on 27 February 1822, the first 
Constitution of the Greek state was adopted, which included a section on Education (Δημαράς, 

1990:303). Immediately after the adoption of the Constitution, the Peloponnesian Senate, in a 
proclamation regarding the establishment of a school in Tripoli, invited teachers to teach common 
letters, Greek, mathematics, French and Italian. According to this testimony, "worthy teachers" were 
requested to teach, among other things, "the French dialect". In 1829, during the governance of 

Kapodistrias, the subject of French was officially introduced in the 'central school' of Aegina 
(Μάστορα, 2012:178). 

During the reign of the young Bavarian Otto, the education system organised by the Bavarian 
regency from 1834 to 1836 until his coming of age was clearly oriented towards the humanity studies, 

classical literature and the learning of French. In the Presidential Decree of 1836, French o ccupies 
the position of the newest foreign language (Μάστορα, 2012:178). There was a provision for the 
optional teaching of German, but this was not implemented in practice. The teaching of French was 
institutionalised in 1836 by the first official curriculum of 31 December 1836. 

The predominance of French, according to Dimaras (Δημαράς, 1990:203), is also evident in the 
circulars of 1866 with instructions to school headmasters, where it is stated that the study of French 
is compulsory for pupils, unlike the teaching of other languages, such as Italian and English, which 
is optional and is only taught if there are teachers and outside compulsory hours.  

During the same period, public schools were founded, mainly for the education of girls, as a 
good knowledge of French was considered essential for girls in the context of good manners. In 
addition, religious institutions, under the patronage of foreign missions, were established. In these 
schools, part of the teaching is given in French, thus indicating the place of the French language as 

a prerequisite (Παπαγεωργίου-Προβατά, 1994:96). From a relevant circular sent to schools on 22 
May 1884, we conclude that an adequate knowledge of French is a fundamental prerequisite for the 
prospect of higher studies at university, as well as for social and professional promotion. 

2.3.2. From early twentieth century to 1945 

From the beginning to the middle of the twentieth century, many major national and 
international events influenced the course of Greek education and foreign language policy. The 

framework for the teaching of French was determined by a series of historical events, such as the 
Balkan Wars (1912-1913), the First World War (1914-1918), the Asia Minor Campaign (1919-1922), 
the dictatorship of Ioannis Metaxas (1936-1941), the Second World War (1939-1945) and the Greek 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

135 

Civil War (1946-1949). The foreign language policy was also influenced by the educational reforms 
attempted and by German pedagogical thinking on the new work school.  

2.3.3. From 1945 until now 

The end of the Second World War was marked by the prevalence of English on international 
level, the readjustment of international education policies and the gradual integration of its teaching 
into the Greek education system. When international organisations were established, English was 

chosen as the most dominant of the six proposed official working languages (Arabic, English, French, 
Spanish, Chinese, Russian). As an easy, convenient and simple language to learn, English has become 
the lingua franca worldwide. French, the only foreign language officially taught in the secondary 
education system in Greece in the nineteenth century and until the mid-twentieth century, has lost its 

primacy. At this time, in Greece, on 21 December 1945, a law was passed on the in troduction of 
English as a compulsory subject in the Gymnasium. 

In the context of the signing of the "Agreement on the association of Greece with the European 
Economic Community (EEC)" on 9 July 1961, the foreign language course was upgraded. Greece 

began to follow a pro-European educational policy and promoted the teaching of foreign languages, 
namely English or French, as part of the so-called "core subjects". According to Legislative Decree 
670 of 29 October 1962, English was designated as the first foreign language. 

Greece's accession to the European Economic Community on 28 May 1979 is a key event, as 

it has a catalytic effect on the formulation of an education policy based on European standards with 
the aim of modernising the education system. The strengthening of foreign language teaching 
(Τσαούσης, 2007:9) is a priority of the European Economic Community, and education officially 
acquires a 'European dimension' (C 175/5, 6-7-1988). 

Presidential Decrees 831 of 20 September 1977, 373 of 15 March 1978 and 826 of 23 October 
1979 have provided for the parallel teaching of English and French at both Gymnasium and Lyceum. 
In addition, according to Presidential Decree 845 of 23 November 1978, German as a subject is 
included as a compulsory foreign language in the curriculum of the standard classical Lyceum, while, 

according to Presidential Decree 1286 of 19 October 1981, English or French are also taught in all 
three classes. In conclusion, it could be said that, starting with a long period of French primacy, we 
have moved on to the domination of English and finally into the realm of multilingualism. 

In order to understand the course of Greek language policy, it is necessary to look back and 

consider European language policy in its relation to the social, economic and political developments 
that took place on the European continent as well as to the historical events, notably the fall of the 
Berlin Wall (1989) and the dissolution of the USSR (1991), which led to the creation of the European 
Union (1992), following the signing of the Maastricht Treaty. 

The creation of the European Union led to the declaration of the purpose of European education 
and language policy, which can be summarised in three pillars: literacy, multilingualism and 
multiculturalism. Therefore, the establishment of the teaching/learning of three Community 
languages (English, French, German), the strengthening of all Member States' languages without 

exception and the design of a language policy based on the Common Framework of Reference for 
Languages (Αντωνίου, 2016:152-153) became an immediate priority of the European Union. Since 
1995, the European Commission has been carrying out various projects in the field of education and 
training as part of its mission to promote the teaching and learning of foreign languages and to protect 

linguistic diversity. 
Another key event is the entry of Greece into the Francophone family, which affects its position 

and policy on language teaching. Greece has joined the International Organisation of La 
Francophonie as an associate member on 26 October 2004 and as a full member on 28-29 September 

2006 and is now the 54th member state of the Organisation.  
In Greece, the following years were characterised by the continued strengthening of English 

language teaching, as well as an attempt to strengthen second foreign languages through the 
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introduction of French and German in primary school and an attempt to introduce more than two 
second foreign languages in Greek public education. By circular of 17 June 2005, it was decided to 
pilot the second foreign language (French or German) in the last two grades (fifth and sixth) of 210 
primary schools for the school years 2005-2006 and 2006-2007. 

Currently, French or German is taught in all primary and lower secondary schools (Gymnasium) 
as a compulsory optional second foreign language. As regards the teaching of foreign languages in 
high school (Lyceum), according to the ministerial decision of 12 August 2020, English is 
compulsory in all three classes of high school, while French or German is defined as an optional 

second foreign language in the first and second classes of high school. 

4. Conclusions 

Summarising the course of Greek foreign language policy, we conclude that, although French 
was traditionally the language of reference until the beginning of the twentieth century, from the 
middle of the twentieth century until today, the omnipotence of English and its predominance in all 
domains is evident. French as the language of diplomacy, commerce, navigation, transport, prestige, 

scholars, poets and writers has thus given way to the new international language of communication, 
education, business, science, technology and entertainment (Αντωνίου, 2016:67). 

The teaching of foreign languages in Greek public schools reveals the omnipotence of English 
and the so-called strong languages of the European Union in general. Greek pupils are taught English 

as the first compulsory foreign language from the beginning to the end of compulsory education, from 
the age of four to fifteen. Thereafter, they continue to be taught English as a compulsory firs t foreign 
language in the three classes of upper secondary education, which are not part of compulsory 
education. As far as the second compulsory foreign language is concerned, we find that Greece is in 

line with the tactics of European policy, as it offers pupils a choice between French and German. 
French is the second most studied foreign language in European countries, while German, remaining 
a popular option, is the third language (Eurydice, 2017:13,80). 

However, there is a trend of a decrease in the percentage of pupils learning French in several 

European countries over the last ten years, as the percentage of pupils learning French has either 
remained stable or decreased slightly. In Greece, the popularity of the French language has shifted 
from one level of education to another. In 2005, French was not taught at primary level. French was 
learned in lower secondary education, where 59.4% of pupils studied French as a second foreign 

language. Currently, the percentage of pupils learning French in primary education is 16.1%, while it 
has fallen to 48.5% in lower secondary education (Eurydice, 2017:13,85). German has gained 
popularity in Greece during the last years. The percentage of primary school pupils learning German 
has increased from almost none to 13.2%. In lower secondary education, the percentage increased 

from 35.7% in 2005 to 46.5% in 2014 (Eurydice, 2017:13,87). 
In an attempt to explain the undeniable decline in the teaching of French in Greece versus 

English, German, or even Italian or Spanish, and to explain the real reasons, one could point to a 
change in educational priorities due to the penetration of American imperialism in Greece in the form 

of political influence, financial aid, educational programmes, and businesses (Antonopoulos, Kalouri, 
2006:39-40). It should also be considered that for a second foreign language section to be established 
in a school, it is necessary that certain criteria are met and that teachers are available. It is therefore 
quite common in the Greek education system that some pupils are not taught the second foreign 

language they have chosen or that they are taught one second foreign language in primary school and 
another in secondary school. The fact that they cannot be taught the language of their choice and the 
discontinuity of language teaching between levels of education may deter learners from choosing a 
foreign language (Κοιλιάρη κ.α., 2017:66). 

In order to follow the course of the evolution of foreign language teaching, considering that the 
usefulness of knowledge in relation to the subjective values and norms of the pupil or his/her family 
is an important motivation for language learning (Dörnyei, Csizér, 2005), it is essential to examine 
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the representations of learners and their families on foreign languages and cultures and the 
motivations that influence their choice of language. This will provide more precise explanations of 
the criteria that dictate the choice of language of learning and will enable the design of appropriate 
strategies for the promotion of La Francophonie and multilingualism and the proposal of a language 

policy, focused on the current needs of learners. 
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Abstract  

Undoubtedly, writing is a very challenging task, especially for the children with deficiencies 
because it involves cognitive, linguistic, and physical operations. According to much research, 
children with learning difficulties lag behind in expository and narrative skills as their texts are 

shorter, less linguistically sophisticated and more poorly organized, presenting a totally poorer quality 
(Graham & Harris, 1991, 1992). Flower and Hayes (1980) reveal the importance of good planning 
for effective writing, prioritizing the goal setting. Based on these assumptions, this intervention aims 
to explore whether the use of assistive writing technology, including prompting programs, outlining 

and semantic mapping can support cognitive processes of abstract writing (MacArthur, 1996). 
Therefore, a student with mild LD symptoms, was asked to summarize the same text without 
prompting the first time and with prompting by an application, the second time. Following the official 
evaluation rubric, student’s writing performance was improved, after the intervention.  

 
Key words 

self-regulation strategies, prompting, assistive technology, writing difficulties,  

1. Introduction  

Much research has revealed that children with learning difficulties present poor results in 
writing. The most common characteristic is that they rarely employ metacognitive control over their 

writing process (Mccutchen, 1988 at De La Paz 1999). Moreover, students 
with learning difficulties (LD) experience problems in reading comprehension (Swanson, 

Howard& Saez, 2007) because they characterize it as a complex task “that  involves a range of 
language and cognitive processes and skills” (Swanson, Howard, & Saez,  2006). As a result, these 

students struggle to construct meaning from written text, to recall and summarize information 
(Williams, 2005). Also, they employ a different pattern of conveying the information, transferring to 
the readers “what one knows” (McCutchen, 1988), rather than what the reader wants to know. Their 
writing is actually a retrieve and write process, without any metacognitive control. Struggling is 

attributed to limited capacity of working memory along with other limited text structure knowledge, 
planning and organization (Swanson et al., 2010). Therefore, it is necessary to facilitate the working 
memory (WM) in order to have a mental model of the situation being described while reading.   

       Literature review records positive correlation between visual memory and use of 

technology (Yilmaz et al, 2020). Using graphic organizers, like semantic maps, facilitate WM, by 
reducing the cognitive overload and providing a cognitive structure - schema (Ausubel, 1963), where 
the main concepts are represented as a coherent corpus of correlation among the information, and 
therefore, easily retrievable (O’Donnell, Dansereau, & Hall, 2002). In sum, the use of semantic maps 

is highly recommended for teachers in order to help students organize ideas and to illustrate to  
students the connection among ideas and concepts, especially to those with LD, as it is an effective 
way to improve their reading comprehension. (Kim, Vaughn, Wanzak, & Wei, 2004)  
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In general, according to literature, incorporating explicit intervention instruction,  including self-
regulatory strategies such as goal-setting, prompting and semantic mapping, seems to be an effective 
method for students, especially those struggling with reading comprehension and summarization.  

2. Main part  

2.1. Self regulation writing strategies- Prompting  

Graham and Harris (1996) have developed the SRSD model to facilitate the writing process for 

children who struggle due to learning difficulties. The effectiveness of this model has been proved 
by 15 studies. It focuses upon developing strategies of self regulation, since it is believed that 
mindfulness, in the sense that children know what to do and how to achieve it,  enhances student’ s 
motivation and engagement (Salomon & Perkins, 1989).  

According to Wong (et. al 2003)  “when children learn to use strategies” they become mindful 
writers. Especially, for children with LD, the instruction of strategies is very  crucial as they tend to 
be more passive and less mindful during learning, compared to their regularly-achieving peers (Wong 
et al. 2003). The most common characteristic is that they transfer the information in a linear way 

rather than using a plan, as the more capable writers do.The by-pass of planning is probably attributed 
to overwhelming demands of  text transcription (Graham and Harris, 1997), to the working memory 
deficiencies, and the fact that they are less knowledgeable about the text grammar of the persuasive 
and narrative genre. Graham and Harris (1989a, 1989b) in a relevant research have shown that LD 

students tend to omit crucial information, while in narration they tend to describe rather than taking 
into account text’s plot (Nodine et al., 1985). In addition, struggling children show poor results also 
in text revising strategies, such as changing word and phrase selections and editing mechanical errors 
(McCutchen, 1995), due to the lack of awareness towards their intentions and the final product.  

Graham & Harris (1997) also have spotted the difficulty to decentralize from their perception to the 
reader's perception (Sperling, 1996). Finally, they need more time to elaborate the  information and 
understand the meaning while reading (Allington & Walmsley, 1995) Therefore, teaching writing 
strategies focusing on specific tasks should be a priority. Thus, training is important, because they do 

not adequately manage their thoughts, feelings, and behaviors (Graham & Harris, 1992). Given that, 
a whole intervention based on self- regulation strategies should be deployed.  

Self-regulation is a process that enables individuals to guide their goal-directed activities over 
time and across changing circumstances, including the modulation of thought,  affect, and behavior 

(Karoly, 1993). One promising strategy for systematic writing instruction for students with LD is 
“simultaneous prompting”. It is defined as a planned, systematic instruction method, where 
individualized, controlling prompts are presented to the student immediately before or after 
instruction “to evoke a correct response” (Gibson & Schuster, 1992). Responding to prompts, visual, 

verbal or written, students are guided to elaborate the material more easily and less errorly (Tekin -
Iftar et al., 2018). It has also been proven effective for students with and without disabilities  
throughout the educational spectrum, from preschool age to adulthood (Tekin-Iftar et al., 2018). 
“Simultaneous prompting” also facilitates paragraph composition (Hudson et al) and acquisition of 

non- targeted information for children with emotional and behavioral disorders and autism, when 
combined with computer-assisted instruction (Pennington et al., 2010, 2012, 2014).  

2.2. Intervention  

G. K is a 15 years student, with difficulties in writing, due to general learning difficulties. His 
language and perception maturity is lower than his peers. Therefore, he needs 

more time to elaborate the meaning and produce a text. Writing a summary is really challenging, 

since he faces difficulties in reading comprehension, attributed,as well as, to unknown words, since 
he has a bilingual background. He also faces difficulties in detecting a writer's goal and organizing 
his ideas. In general, he uses a linear way, non elaborated by a plan, to convey his ideas,  typical for 
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students with LD (Wong, 1994).Therefore, he needs a dif ferentiated, individual support, based upon 
prompting and visualization which supports reflection and self-regulation (Bull&Kay, 2010).  

Literature justifies that technology-delivered instruction tends to provide trainees with more 
control over their learning experience (Sitzmann, Kraiger, Stewart, & Wisher, 2006). Secondly, 

assistive technology can provide individualized learning, since it gives them more time to complete 
their assignment, the opportunity to come back and forward, to reflect, to revise, to add rehearsal and 
corrections, to act upon the material (Hughes & Filbert 2000 at Kaperonis et al.). Furthermore, the 
use of technology in teaching enhances students' motivation (Torgensen  1986). Nevertheless, the 

most important feature of the use of assistive technology is that it is appropriate for metacognitive 
strategies instruction (Hall, Hughes & Filbert 2000). In this case, the application which is presented, 
based on self-regulated learning strategies, because it provides the instructional support needed to 
overcome deficits.  

More specifically, “study smarter” (pict. 1) is an application which has the potential to upload 
a document, to create flashcards and take notes. The flashcards section enables the teacher to post 
questions and the student to answer simultaneously. This feature functions as a prompt, facilitating 
the comprehension of the text’ s content and its structure. Given that, the questions posed, concerning 

writers' goal and other more specific, regarding the revealing of the meaning cues. For instance, the 
topic was about the influences of the fashion industry to teenagers (pict. 2). This topic was selected 
because teenegers are preoccupied with their image and therefore dressing. There is, also, ample 
evidence that knowledge of a topic facilitates student understanding and recall of information on that 

topic (Carr & Thompson, 1996). 
Student was asked to read the text and summarize it within 80 words, under the question: 

“Present within 80 words writer’s views, regarding the effects of fashion in teenagers' lives”. He had 
no other guidance and he followed the common method to elaborate each paragraph separately, 

searching for the main idea and transforming it to subtitles. Afterwards, he composed them in text 
aiming to inform us about the content of the original text.  

Summary as genre asks the writer to convey a deeper understanding of the overall argument 
rather than simply paraphrase specific ideas of the source text.  According to the rubric (s. annex 

https://edu.klimaka.gr/mathimata/lykeiou/3129-odhgies-nea-ellhnikh-glwssa-logotexnia),the official 
evaluation tool, released by the Greek Ministry of Education, the overall quality is being judged by 
three components: content, coherence, language. 

 “Context”, is being evaluated in a scale between 0 (lowest) and 7 (optimal) writer’s capacity 

to rephrase and present 

• the main ideas 

• the significant explanatory secondary ideas  

• author’s writing goal. 

In his first attempt the student had a low score (3 out of 7 ) because, as it can be seen (picture 
4) he pointed out that the author has a thesis, but he did not mention it. Actually, he p resented a road 
map, indicating in an unspecified way the main ideas of the text. As a result, the text he produced was 

not coherent since there was no semantic center, a main thesis which could encompass the supporting 
ideas. In fact, he conveyed the information without taking into account the reader's perception,  
typically to children with learning difficulties, as Wong (1994) has noted. He followed a linear model, 
without any planification.  

Therefore, he was asked to rewrite it, using the cues derived from the elaboration with the flash 
cards. Having in mind that technology-delivered instruction provides trainees with more control over 
their learning experience (Sitzmann, Kraiger, Stewart, & Wisher, 2006), I uploaded the document to 
the “Study Smarter” platform, where I could set questions besides each paragraph, in order to function 

like prompts.The prompting questions concerned the main idea, writer’s point of view and persuasion 

https://edu.klimaka.gr/mathimata/lykeiou/3129-odhgies-nea-ellhnikh-glwssa-logotexnia
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means. Then, a guiding question regarding the main idea of each paragraph was set, in order to situate 
the student's focus on the basic ideas he needed to retrieve. 

We have, also, elaborated together some appropriate to the topic phrases, in order to enhance 
his score to the linguistic part of the rubric. This intervention was a real burden to him, and actually 

unnecessary, in retrospect, because it impeded his spontaneous expression.  
 
The student had a notable improvement in the content and the planning of his text.  More 

specifically, he started by stating the goal of the writer, organizing the information around this core 

(picture 5). This information was missing from the first text, where he used as an organizer the role 
of fashion in general. Secondly, he focused on delivering the information of the original text, 
regarding the impact of fashion in teenagers' lives, which was the author’s point of view.. Finally, he 
concluded with the suggestion to the parents, which he didn't mention at the first attempt, probably  

because he didn’t find it coherent to the corpus of information he delivered previously.  
As a result, his evaluation, according to the same rubric was improved because in the scale of 

content he moved to the 4-5 scale, since he “conveyed writer’s thesis partially and managed to 
incorporate the basic ideas and some crucial explanatory ideas. Hence, the coherence was improved 

as a result of understanding the original texts’ plot. Furthermore, in the second text, he managed to 
set a goal and convey all the necessary ideas to inform us. However, the language part remained 
unaffected.  

3. Conclusions and limitations  

The hypothesis was that self regulation strategies and specifically question prompting, increase 
the writing quality of students with LD. Keeping unchanged the parameters “student”, “topic”,“text”, 

“teacher” and “instruction method”, it could be assumed that the use of prompting with the aid of 
flashcards, enabled him to focus on specific information and retrieve them in order to answer to a 
specific question, regarding the goal of the text. Finding why this text is written for (the question was: 
what is the aspect of the writer regarding fashion? It helps or damages teenagers' lives? ) helped him 

organize his answer. Furthermore, he had the time to elaborate on it, by viewing as many times as he 
wanted, the questions and his answers. He was also taught, in a previous intervention, the “self -
explanation technique” , another self - regulation strategy appropriate for students with LD. According 
to it, he keeps asking himself the key question- the goal of the text- and answers using all the answers 

we developed with the aid of the flash-cards. In fact, he can generate answers by detecting the original 
text having the key-question in his mind. He wasn’t restricted in rewriting some fixed “correct”ideas. 
On the contrary, the concept of the suggested intervention favors the perception of writing as a 
dynamic process with mutual exchanges between the text and the writer. In a few words, writing has 

to be a meaningful process which enables writers to set questions and find their answers. The 
application gave him also the opportunity to reflect and make the proper adaptations and corrections, 
in order to form his answer. Finally, the fact that he could visualize both the flash cards and the 
original text, where the appropriate lines were underlined, he made the mental connections so as to 

formulate a coherent text. It actually works like a semantic map, an instrument with positive impact 
on learning difficulties interventions (MacArthur, 1996). 

However, being a case study, I cannot support that there is a cause- effect relation between the 
use of assistive technology and the overall improvement of his summary. Furthermore, a second 

evaluation from another examiner, could enhance the reliability of the findings. A more diffuse use 
to more struggling students, could prove the usefulness of the application, regarding its role to the 
individualization of learning in a mixt potential -class, where poor writers are usually marginalized, 
mainly due to the lack of time. The fact that it is an almost free tool, providing many other features, 

but a little complex, could be used by the students, providing a short-term training. However, it needs 
to be used more often so as to form a better understanding regarding its real impact as an instruction 
tool.  
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ANNEX 

 

 
 

picture 1, the “study smarter” tool picture 2, original text 

 

 

  
picture 3, first attempt without the use of the application   picture 4, second attempt, after the intervention using the 

application. 
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Abstract 

Environmental Education (EE) and Special Education are two directly related variables. Studies 

have shown that applying EE as an interdisciplinary alternative in the context of experiential learning 
and inclusive education can bring positive results in the cognitive, emotional and psychosocial 
development of students with special educational needs, with teachers making a significant 
contribution towards it. The purpose of this study was to examine special education teachers’ views 

concerning their familiarity, corresponding training and readiness in implementing EE programs in 
the daily educational practice of special education classrooms. The empirical research was a 
quantitative short-range effort and a structured questionnaire was used. The study aimed to  capture 
effectively special education teachers’ knowledge background and capabilities, because they act as 

mediators between the fields of Environmental and Special Education. Data analysis showed that 
most teachers indicated their increasing need in proper environmental training and argued that the 
implementation of EE programs needs a quality upgrade. 
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1. Introduction 

Environmental Education as a process aims at familiarizing students with the aspects of natural 

environment through enhancing their understanding and concerns about the environmental norms, 
values, connections and issues at the individual, societal and ecosystem level. EE enhances students’ 
environmental awareness, regarding their participation in environmental activities that improve their 
motivations, commitment, skills, attitudes, intentions, participation, behaviors and knowledge; hence 

environmental activities must be continuously integrated into daily educational practice and prepare 
students to take informed action (Clark, 2013; McCrea, 2006; UNESCO, 1975). Therefore, dealing 
with continuous environmental challenges requires the implementation of methodological 
approaches, tools and programs at every educational level of learning, in order to support ecological 

thinking and sustainability. This impacts the dissemination of environmental concepts and values into 
learning environments, but also the intensification of educational systems to integrate environmental 
actions into primary and secondary schools’ curriculum. The connection between EE and various 
cognitive subjects has proven to be particularly effective, as teachers could and would achieve 

multiple and alternative learning goals, without weakening the respective subject (Lappa et al., 2019; 
Venkataraman, 2008). 

Empirical studies have shown that well-designed EE programs and a critical thinking approach 
to environmental challenges help students improve their reading, writing and problem-solving skills, 

their social skills, their logical thinking, their interests and attitudes and their emotional and 
interpersonal intelligence. Generally, it is suggested that students’ connection with the natural 
environment is crucial for their social and cognitive development and plays a significant role in 
developing environmental ethics (Lappa et al., 2016; Boutskou, 2006; Archie, 2003). In this context, 

environmental education is gaining ground as it aims to reconcile society with the natural 
environment for a sustainable development. Therefore, this development is expected to balance 
ecosystems in order to meet the needs of the present, but not to the detriment of future generations 
and to ensure ecological sustainability and social justice (Flogaiti, 2008). Research has recognized 

that learning through EE helps young students deal with their insecurities and with increasing the 
degree of learning enjoyment; it also improves their skills of observation, creativity and logical 
thinking. Nevertheless, teachers should have been properly prepared, applying the necessary 
materials and having the required support in order to inspire students’ environmental awareness and 

knowledge (Moustakas & Mania, 2021). 
EE seems to chart a common course with the context of special education during recent years, 

as they share common principles, objectives and methodological approaches and techniques. EE is 
the bearer of values and characteristics of a pedagogical inclusion, since it conceptualizes school not 

only as a learning space, but also as a place that promotes teamwork and learning through 
heterogeneous groups. Children with disabilities and/ or special educational needs have a lot to gain 
from environmental education. However, many researchers argue that a specific and differentiated 
approach to curriculum design is needed in EE, so that students with severe learning difficulties can 

make better use of their capabilities and potential in this cognitive area. These students need access 
to a special learning environment in which their learning is supported by teachers-mediators, who are 
able to properly structure children's experiences and use appropriate communication techniques to 
enable them to participate in related activities (Stavrianos & Spanoudaki, 2015; Berger, 2006). 

Towards this direction, special education teachers are called to apply changes in the educational 
environment and the school curriculum, so that implementing EE programs can impact on students 
and benefit them (Boutskou, 2006). 

The methodological approaches and techniques used in EE, such as experiential methods, active 

learning, collaborative activities, role-playing, projects, experimentation and explorative learning can 
contribute significantly to provide various stimuli and learning experiences to students with special 
educational needs. In the context of special education, EE programs could aware students and 
sensitize them about environmental challenges and the need for sustainability and also offer the 
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opportunity of an alternative, differentiated educational means (Papageorgiou et al., 2015). In schools, 
special education teachers, who express positive attitudes and habits towards the natural environment, 
can design and carry out more EE activities and programs in their classrooms (Sadik & Sadik, 2014). 
Research also argues that the factors which have the most important role for the application of EE 

programs in special education schools are: a) school leadership’s support to teachers; b) the actions 
of various local and societal organizations; c) the implementation of  central educational policy; d) the 
cooperative climate between colleagues; e) students’ attitudes and capabilities. On the other hand, 
some factors arise as risks that inhibit the implementation of EE. Studies show that many special 

education teachers do not feel ready due to the lack of appropriate training and due to their insufficient 
knowledge and developed skills. Teachers do not feel confident applying innovative techniques and 
feel insecure about their pedagogical skills. Other factors that affect negatively the implementation 
of EE programs are the incoherent special education school priorities, the lack of adequate 

communication, the deficient discipline and the criticism other teachers or parents express 
(Moustakas & Mania, 2021; Lappa et al., 2017). 

2. Main part 

2.1. Research Method 

In the present short-range study, a quantitative research approach was used with a questionnaire 
as the methodological tool. In the quantitative research method, the data are expressed numerically, 

allowing their coding and their descriptive analysis. The aim of the empirical study is to profile special 
educations teachers’ preferences, views and attitudes about EE based on certain variables and 
theoretical concepts, which are directly derived from the research questions. The research was 
conducted with a standard structured questionnaire in order to infer existing trends and to verify 

research hypotheses (Creswell, 2016). 

2.1.1. Aim and Research Questions 

The purpose of the research is to examine special education teachers’ views concerning their 
familiarity, corresponding training and readiness in implementing EE programs in the learning 
process of special education classrooms. The empirical research aims to capture special education 
teachers’ knowledge background and capabilities, because they act as mediators between the fields 

of Environmental and Special Education. The research also aims to explore the development of EE 
in primary and secondary special education schools and which factors contribute to enhancing the 
teaching of environmental issues through appropriate programs for students with special education 
needs. 

In particular, the following research questions are examined: 

• To what extent are special education teachers ready and adequately trained in issues of 
Environmental Education? 

• How and to what extent do special education teachers implement the elements of 
Environmental Education to their teaching practices? 

2.1.2. Participants 

The final sample of the research consisted of 11 special education  teachers of different 
specialties working in primary and secondary schools in the semi-urban areas of Larisa, Pieria and 

Eastern Attica. 72.7% (N = 8) of the sample was women and 27.3% (N = 3) men. In terms of age, the 
sample population was mainly between 30 and 49 years old (81.9%) (N = 9). None of the participants 
were over 50 years old. Examining teachers’ educational level, most teachers held a postgraduate 
diploma (72.7%) (N = 8) and 9.1% (N = 1) of the sample has participated in training seminars. 

Regarding educational experience, the majority of special education teachers, participating in this 
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empirical research, were the group with 1 to 9 years of service (63.6%) (N = 7). Also, 27.3% (N =3) 
of the sample indicated that they had 10 to 15 years of educational experience (Table 1). 

 
Table 1: Demographics of the Participants  

 

Demographic characteristics  

 Categories Participants (n) % 

Sex Women 8 72.7 

Men 3 27.3 

Age group up to 29  2 18.2 

30-39 5 45.5 

40-49 4 36.4 

50 and over - - 

Educational level Basic degree 11 100 

Second degree 1 9.1 

Postgraduate degree 8 72.7 

PhD - - 

Training seminar 1 9.1 

Educational experience (years) 1-9 7 63.6 

10-15 3 27.3 

16-20 1 9.1 

over 21 - - 

2.1.3. Questionnaire Design – Procedure 

The study was conducted using a structured questionnaire in order to collect the data relevant 
with the aim and the research questions. The form of questions was developed as the result of a 

systematic and analytical overview of previous theoretical and empirical relevant studies. The 
questionnaire form included 4 statements about special education teachers’ demographics (sex, age, 
educational level, years of educational experience) and 13 general survey questions which were 
divided into two axes, derived f rom the two main research questions. The questions used mainly 

closed-ended, multiple-choice answers and 5/ Likert scale answers, where value 1 corresponds to 
Strongly Agree or Not at All and value 5 to Strongly Disagree or Very Much, with value 3 
representing the middle of the scale (neither Agree neither Disagree or Moderately). In some 
questions, the researcher added open-ended answers in order for teachers to explain further their 

generally structured answers. The survey was conducted during the academic year of 2020-2021 in 
the semi-urban areas of Larisa, Pieria and Eastern Attica. The researcher visited special education 
primary and secondary schools after arranging meetings with teachers to hand in the questionnaire 
form for completion. Participants were informed about the aim of the study, the structure of the 

research tool and the time needed to complete the questionnaire. Also, the ethics on issues of 
confidentiality and anonymity was followed. The participation in the present study was voluntary and 
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only those who completed the questionnaire as a whole participated in the sample. The sample of the 
study is small as most teachers expressed little or no experience in implementing environmental 
programs in special education, resulting in their decision not to complete the questionnaire. After 
collecting the questionnaires, the data were analyzed to extract the results of the research. The 

research data were edited and properly coded, so that they could be inserted in the S.P.S.S. statistical 
package for their statistical processing for descriptive analysis. In fact, the variables of the research 
tool were presented by quoting the distributions of frequencies and percentages per answer.  

3. Results 

3.1. Teachers’ views regarding their readiness and adequate training in EE 

As it shows in the results, special education teachers think that an EE program contributes to 
students change of environmental awareness and attitudes and they believe implementing these 
programs in school practices could solve emerging environmental challenges (N = 8). Only two 

teachers reported that an EE program cannot impact on solving environmental problems (N = 2). One 
of the participants chose the neutral answer (N = 1). Also, the majority of special education teachers 
claimed that the main source of information on environmental issues is the internet and only one 
stated that gets informed through television (N = 10). Other options, such as Newspapers, Journals, 

Books, Environmental Organizations etc, were not selected as sources of environmental information. 
Data analysis showed that 63.3% (N = 7) of the participants have studied EE as an 

undergraduate course in their basic academic education and particularly, in correspondence with 
subjects in the field of Chemistry (e.g., Environmental Chemistry, Anti-pollution Chemistry). 

However, 36.4% (N = 4) stated that they haven’t studied EE as part of their undergraduate studies. In 
addition, 63.3% (N = 7) of the participants haven’t been trained in issues of EE; 36.4% (N = 4) has 
participated in training programs regarding EE, either by attending corresponding seminars, either by 
participating in mandatory programs organized from their employment institution. The following 

Table 2 shows that special education teachers think that their environmental awareness could be 
largely supported by various factors and organizations. More specifically, the participants stated that 
Environmental education centers (N = 6), their studies (N = 2), the media (N = 1), the local authorities 
(N = 1), family and friends (N = 1) have an impact on their environmental awareness.  

 
Table 2: Factors that affect the strengthening of the environmental awareness of special education teachers 

 

 Participants (n) % 

Family and friends 1 9.1 

Studies 2 18.2 

Media 1 9.1 

Environmental education centers 6 54.5 

Local authorities 1 9.1 

Non-Governmental Organizations (NGOs) - - 

Church - - 

The results showed that most teachers (81.8%) (N = 9) who participated in this quantitative 
study reported that EE is an essential tool for educating students with special educational needs. Two 
of the teachers stated their uncertainty (N = 2), but none of  the participants answered negatively to 

this statement. As it shows in the following Table 3, special education teachers think that various 
environmental issues and challenges have importance and need to be addressed in EE programs 
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implemented in the context of special education. More specifically, Climate Change (N = 4), 
Environmental Pollution (N = 4), Sustainable Cities (N = 2) and Air Pollution (N = 1) are 
acknowledged as the most important environmental issues. The other examples of environmental 
challenges were not selected by the participants. 

 
Table 3: Environmental issues that are developed in an EE program in special education schools 

 

 Participants (n) % 

Waste Management - - 

Climate Change 4 36.4 

Sustainable Cities 2 18.2 

Food - - 

Transportation - - 

Forests - - 

Air Pollution 1 9.1 

Environmental Pollution 4 36.4 

3.2. Teachers’ views regarding the implementation of EE in the context of special education 

As it shows in Table 4, the participants of the present study rated their familiarity with the 

conceptual context, the aims and objectives and the methodological approaches and techniques of 
EE. Most special education teachers expressed their moderate and adequate level of familiarity with 
the above, claiming to know more about the conceptual context of EE (N = 9). 

 
Table 4: Special education teachers’ familiarity with EE 

 

 Participants (N) 

 Not at all Little Moderately Very 
Very 

much 

Conceptual context of EE 1 1 6 3 - 

Aims and objectives of EE 1 2 3 5 - 

Methodological approaches and 
techniques of EE 

1 3 4 3 - 

Data analysis showed that the special education teachers who participated in the empirical study 
had a more neutral attitude towards the statement ‘I believe that I can implement an EE program 
aimed at students with special educational needs’ (N = 5) or claimed to disagree with it (N = 4). Also, 

four teachers agreed with the view that creating and implementing an EE program outside classrooms 
requires more effort and adequately developed organization skills from them (N = 4). However, four 
other participants claimed to disagree with this view (N = 4) and three teachers expressed neither their 
agreement neither their disagreement (N = 3). In addition, most special education teachers disagreed 

with the statement ‘The implementation of an EE program requires interaction with the natural 
environment’ (N = 6) and only four participants agreed with it (N = 4). 

As it shows in Table 5, the participants provided four different methods and techniques that 
they utilize when implementing EE in the context of special education, in order to meet the defined 
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objectives of an EE program. Most special education teachers (N = 9) responded that students with 
special educational needs are more involved when utilizing environmental games; six of the 
participants claimed that field study is a common methodological approach (N = 6) and four teachers 
responded that they use the project method (N = 4). 

 
Table 5: Methods and techniques used by special education teachers to implement EE 

 

 Participants (n) % 

Project method 4 36.4 

Theatre - - 

Role-playing 1 9.1 

Field study 6 54.5 

Environmental games 9 81.8 

Regarding the inhibitory factors which are more deterrent to the implementation of EE 
programs in the context of special education, the participants of this study responded that inadequate 
infrastructure (N = 5) and deficient teachers’ familiarity with the aims and objectives of EE (N = 5) 
are the main inhibitory factors. Other factors which special education teachers acknowledge are 
deficient teachers’ familiarity with the methodological approaches of EE (N = 4), reduced funding 

(N = 3), deficient teachers’ familiarity with the conceptual context of EE (N = 3) and numerous 
classrooms (N = 3) (Table 6). 

 
Table 6: Factors that are most deterrent to the implementation of an EE program 

 

 Participants (n) % 

Improperly designed school area 1 9.1 

Inadequate infrastructure 5 45.5 

Deficient teachers’ familiarity with the aims and objectives of EE 5 45.5 

Reduced funding 3 27.3 

Deficient teachers’ familiarity with the methodological approaches of EE 4 36.4 

Numerous classrooms 3 27.3 

Deficient teachers’ familiarity with the conceptual context of EE 3 27.3 

Limited opportunities to work with colleagues 1 9.1 

The results showed that special education teachers who participated in this study noted their 
disagreement with the view that students with special educational needs understand and use the 
concepts related to EE (N = 6). Also, five teachers claimed that students in special education do not 
show increased concentration during work assignments (N = 5) and four of the participants neither 

agreed neither disagreed with this view (N = 4). In addition, three special education teachers agreed 
that students with special educational needs can identify and classify the environmental problems (N 
= 3) and three participants disagreed with this (N = 3); however, five teachers neither agreed neither 
disagreed (N = 5). Four of the participants agreed with the view that students are able to identify the 

related elements to an environmental issue (N = 4) and five teachers neither agreed neither disagreed 
with this view (N = 5). Finally, two special education teachers strongly disagreed with the view that 
students with special educational needs perceive and understand the natural environment through 
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their senses (N = 2), although three teachers simply disagreed with it (N = 3) and three participants 
agreed with this view (N = 3). 

4. Discussion 

In recent decades, developments in the rights of people with disabilities and/ or special 
educational needs and in the field of EE have been equally significant. The marginalization of people 
with disabilities has been replaced by the principles of inclusion and inclusive education. The 

cooperation between people and the elimination of prejudices that consider man to be dominant in 
nature and diversity as a threat take effect in the context of integrating EE and education for students 
with special educational needs (Dimitriou, 2005). 

According to the findings of the present study, special education teachers agree that an EE 

program contributes to solving environmental problems and it is an essential tool for educating 
students with special educational needs, with most believing that Environmental Education Centers 
contribute more to enhancing environmental awareness. The current study agrees with previous 
results, as teachers argue that through the implementation of EE, students with disabilities and/ or 

special educational needs can benefit, such as cultivating their empathy, developing psychosocially 
and maturing emotionally (Lappa et al., 2019; Mirrahmi et al., 2011; Boutskou, 2006). By attending 
environmental programs students face positive social, emotional and cognitive results, reduce their 
stress, improve their attention skills and achieve socialization. It is also possible to increase 

confidence and motivation and create a positive attitude towards learning (Lappa et al., 2019; Berger, 
2006; Boutskou, 2006; Archie, 2003). 

It is argued that the implementation of EE in school curriculum depends significantly on 
teachers’ attitudes and views towards its learning effect (Ham & Sewing, 1988). It appears that most 

teachers do not consider that they are particularly prepared to utilize EE in the special education 
framework, claiming that they do not have the corresponding training or the sufficient knowledge and 
skills about the ways they could implement EE programs in daily practice and learning activities. 
Teachers believe that EE could benefit students with disabilities and/ or special educational needs to 

advancing their cognitive and socio-emotional development and their self-esteem. On the other hand, 
some teachers are skeptical about the feasibility of EE programs in all students (Moustakas & Mania, 
2021; Lappa et al., 2017). However, the implementation of EE in special education curriculum could 
be successful through the utilization of various alternative practices by adapting the educational 

materials and using differentiated educational strategies (Boutskou, 2006). In this study, the most 
popular teaching methods are environmental games, followed by the field study and the project.  

Teachers indicate that the most acknowledgeable and of great importance environmental issues 
are climate change and environmental pollution. The majority of the participants admit that their main 

source of information is the internet; however, less than the half of participants have been trained in 
EE through seminars and self-education. In general, most special education teachers in this study 
agree that they are moderately familiar with the conceptual content, methodological approaches and 
techniques of EE, while being very familiar with its aims and objectives. The participants did not 

comment either positively either negatively on the ability to implement an EE program for students 
with special educational needs, agreeing that creating and implementing EE outside the classroom 
requires more effort and organization skills. From these results, but also results of other corresponding 
studies that have been carried out, it can be concluded that the application of EE in schools in the 

context of special education face obstacles, such as insufficient teacher training, inadequate or rigid 
curricula, time pressure, financial constraints and co operational/ bureaucratic issues, teachers’ and 
students’ low self-esteem and lack of comfort (Moustakas & Mania, 2021). 
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Α. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΜΑΘΗΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠO ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Σφακιανάκη Άννα 

Δρ Γλωσσολογίας, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης  
 

Περίληψη  

Λόγω της πανδημίας COVID-19, η υποχρεωτικότητα της μάσκας εφαρμόστηκε σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα σχολικά έτη 2020-21 και 2021-22. Διεθνείς έρευνες 
υποστηρίζουν ότι η απόκρυψη του κάτω μέρους του προσώπου εμποδίζει τη μετάδοση σημαντικών 

προφορικών αλλά και οπτικών πληροφοριών από τον ομιλητή στον ακροατή, επιφέροντας δυσκολία 
στην αναγνώριση τόσο της ομιλίας όσο και του προσώπου, δηλαδή της ταυτότητας και των 
συναισθημάτων του, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της μη-λεκτικής και λεκτικής 
επικοινωνίας. Η δυσκολία από τη χρήση μάσκας εντείνεται σε περιβάλλον με αυξημένο επίπεδο 
θορύβου και αντήχησης, όπως αυτό στις περισσότερες ελληνικές σχολικές τάξεις, και μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην επικοινωνία και μάθηση παιδιών με φυσιολογική ακοή, αλλά 
ιδιαίτερα με βαρηκοΐα-κώφωση ή/και μαθησιακές δυσκολίες. Σκοπός της  παρούσας εργασίας είναι 
μέσα από μια συνοπτική αλλά ενδελεχή ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας να ενημερώσει την 
εκπαιδευτική κοινότητα για τα πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα που αφορούν τη δυσκολία που 

έχει επιφέρει η χρήση μάσκας στην καταληπτότητα της ομιλίας, να συζητήσει τις επιπτώσεις στην 
επικοινωνία και τη μάθηση, και να προτείνει πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους.  

 
Λέξεις κλειδιά: μάσκα, ομιλία, πανδημία, επικοινωνία, μάθηση 

1. Εισαγωγή 

Με το ξέσπασμα της πανδημίας και την έναρξη της καθολικής χρήσης της μάσκας σε 

παγκόσμιο επίπεδο, άρχισε να μελετάται εκτενώς η επίδρασή της στο σήμα της ομιλίας (παραγωγή) 
και στην καταληπτότητα της ομιλίας (αντίληψη). Οι περισσότερες από τις πρόσφατες διεθνείς 
έρευνες στον τομέα της ακουστικής και της ακοολογίας αναζητούν τις επιπτώσεις ανάλογα με το 
είδος της μάσκας (υλικό), το στιλ της ομιλίας (φυσικό ή επίσημο), τον τρόπο παρουσίασης των 

ερεθισμάτων (ακουστικό ή οπτικοακουστικό), τα χαρακτηριστικά του ακροατή (ηλικία, απώλεια ή 
μη ακοής, επίπεδο γνώσης γλώσσας), κ.ά., ενώ έχει ξεκινήσει και η μελέτη των αποτελεσμάτων της 
χρήσης μάσκας στην επικοινωνία και τη μάθηση, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες όπως σε άτομα με 
απώλεια ακοής. Στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας αναφέρονται τα κυριότερα 

πορίσματα πρόσφατων ερευνών που αφορούν την παραγωγή και αντίληψη ομιλίας, ενώ συζητώνται 
επίσης επιδράσεις γενικότερα στην επικοινωνία και τη μάθηση. Τέλος, προτείνονται στρατηγικές για 
την αντιστάθμιση της χρήσης μάσκας σε εκπαιδευτικά πλαίσια με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.  

2. Επίδραση της χρήσης μάσκας στο σήμα της ομιλίας (παραγωγή) 

Η ενέργεια των ήχων της ομιλίας επικεντρώνεται κυρίως σε συχνότητες από 250 έως 4000 Hz 
για τους ηχηρούς φθόγγους, ενώ για τους άηχους το εύρος φτάνει στα 8000 Hz (Ladefoged & 

Johnson, 2015). Πρόσφατα διενεργήθηκαν πολλές έρευνες σχετικά με την επίδραση που έχουν 
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διάφοροι τύποι μάσκας σε ακουστικά χαρακτηριστικά του σήματος της ομιλίας. Γενικότερα, οι 
περισσότεροι τύποι μάσκας αποδυναμώνουν την ένταση του ηχητικού σήματος ήδη σε συχνότητες 
από 1000 Hz (Corey et al., 2020· Rahne et al., 2021) ή 2000 Hz (Bottalico et al., 2020), ενώ σε 
υψηλότερες συχνότητες έως 8000 Hz η απώλεια μπορεί να φτάσει και στα 25dB (Toscano & 

Toscano, 2021). Οι κυριότεροι τύποι μάσκας που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πειράματα παραγωγής 
και αντίληψης της ομιλίας είναι η χειρουργική μάσκα, διάφορα είδη υφασμάτινης μάσκας, η μάσκα 
Ν95 (ή αντίστοιχα η ΚΝ95 που κατασκευάζεται στην Κίνα) και η διαφανής πλαστική ασπίδα 
προσώπου. Συγκρίνοντας τις επιπτώσεις στα ακουστικά χαρακτηριστικά της ομιλίας, τα ερευνητικά 

πορίσματα είναι ποικίλα λόγω των διαφορετικών συνθηκών κάτω από τις οποίες υλοποιήθηκε κάθε 
πείραμα.  

Πολλές από τις έρευνες καταλήγουν ότι η μάσκα N95 προκαλεί μεγαλύτερη απώλεια έντασης 
του σήματος της ομιλίας ήδη από χαμηλότερες συχνότητες (>1000 Hz), ενώ η απώλεια έχει βρεθεί 

λιγότερη σε ένταση και επικεντρωμένη σε υψηλότερες συχνότητες για τη χειρουργική ή και την 
υφασμάτινη μάσκα (Magee et al., 2020· Rahne et al., 2021· Toscano & Toscano, 2021). Σύμφωνα με 
άλλη έρευνα (Bottalico et al., 2020), σε ένα εύρος συχνοτήτων από 63 έως 16000 Hz, η υφασμάτινη 
μάσκα προκαλεί την μεγαλύτερη εξασθένιση (4,2 dB) σε σχέση με τη χειρουργική (2,3 dB) και την 

μάσκα N95 (2,9 dB). Σχετικά με την υφασμάτινη μάσκα, ρόλο στην εξασθένιση του σήματος παίζουν 
και διάφορα χαρακτηριστικά του υφάσματος, όπως για παράδειγμα το ακριβές υλικό ή η πυκνότητα 
της πλέξης (Nute & Slater, 1973). Ενώ, λοιπόν, για τη χειρουργική μάσκα αρκετά πορίσματα φαίνεται 
να καταλήγουν στο ότι προκαλεί τη μικρότερη εξασθένιση του σήματος της ομιλίας, το αντίθετο 

συμβαίνει με τις διαφανείς προσωπίδες ή τις υφασμάτινες μάσκες με διαφανές παράθυρο μπροστά 
από το στόμα, οι οποίες έχει βρεθεί ότι λόγω του πλαστικού υλικού προκαλούν τη μεγαλύτερη 
ακουστική απώλεια (Yi et al., 2021). Όπως αναμένεται, ο συνδυασμός μάσκας, είτε χειρουργικής 
είτε N95, και προσωπίδας, όπως συμβαίνει συχνά σε προσωπικό νοσοκομείου ή ιατρείων αλλά και 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού μέχρι πρόσφατα (π.χ. Government of Ontario, 2022), 
οδηγεί στις μεγαλύτερες ακουστικές απώλειες  (Muzzi et al., 2021).  

3. Επίδραση της χρήσης μάσκας στην καταληπτότητα της ομιλίας (αντίληψη) 

3.1. Έρευνες καταληπτότητας της ομιλίας σε ενήλικες 

Η καταληπτότητα της ομιλίας (intelligibility) αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο το ακουστικό 
σήμα της ομιλίας μπορεί να αναγνωριστεί από τον ακροατή (Pommée et al., 2021). Παράλληλα με 

την επίδραση στα ακουστικά χαρακτηριστικά του σήματος της ομιλίας, οι διεθνείς μελέτες 
επικεντρώνονται και στην επίδραση που έχει η χρήση της μάσκας από τον ομιλητή στην 
καταληπτότητα της ομιλίας του από τον ακροατή. Ο παράγοντας αυτός μπορεί να μελετηθεί με 
διαφορετικούς τρόπους: είτε μόνο ακουστικά είτε και οπτικοακουστικά, καθώς η ακοή δεν είναι η 

μόνη αίσθηση στην οποία βασίζεται η αντίληψη της ομιλίας. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η 
όραση μέσω της οποίας ο ακροατής λαμβάνει οπτικά ερεθίσματα από την κίνηση των χειλιών κ αι τις 
εκφράσεις του προσώπου, τα οποία έχει βρεθεί ότι συνδράμουν σημαντικά στην αποκωδικοποίηση 
της ομιλίας (McGurk & MacDonald, 1976). Εκτός από τις υφασμάτινες μάσκες με διαφανές 

παράθυρο μπροστά από το στόμα και τις προσωπίδες, οι υπόλοιποι τύποι μάσκας καλύπτουν όλο το 
κάτω μέρος του προσώπου με αποτέλεσμα να χάνονται τα οπτικά ερεθίσματα που βοηθούν στην 
αντίληψη της ομιλίας. 

Σύμφωνα με πολλές έρευνες, η καταληπτότητα της ομιλίας μειώνεται σημαντικά με τη χρήση 

μάσκας (Wittum et al., 2013), περισσότερο με τη χρήση μάσκας Ν95 σε σχέση με τη χειρουργική 
μάσκα (Rahne et al., 2021· Toscano & Toscano, 2021), και ιδιαίτερα με συνδυασμό μάσκας και 
προσωπίδας (Bandaru et al., 2019). Σημαντικό ρόλο στο μέγεθος της μείωσης καταληπτότητας παίζει 
ο ομιλητής/η ομιλήτρια, ο τρόπος ομιλίας και το επίπεδο θορύβου. Όταν το επίπεδο θορύβου είναι 

υψηλό ή ο ομιλητής μιλά γρήγορα ή δε μιλάει στη μητρική του γλώσσα, τότε οι επιπτώσεις χρήσης 
μάσκας μεγεθύνονται (Smiljanic et al., 2021· Toscano & Toscano, 2021· Yi et al., 2021). Η αντίληψη 
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της ομιλίας γίνεται με ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία όταν ο ακροατής έχει απώλεια ακοής και η μάσκα 
που χρησιμοποιείται δεν επιτρέπει τη μετάδοση οπτικών ερεθισμάτων (Homans et al., 2021a· Vos, 
Dedmon et al., 2021). Ο βαθμός απώλειας ακοής και η χρήση αντισταθμιστικών μέσων (ακουστικών 
βαρηκοΐας ή κοχλιακών εμφυτευμάτων) επίσης επηρεάζει το μέγεθος των επιπτώσεων της χρήσης 

μάσκας (Atcherson et al., 2017· Vos, Dillon et al., 2021). Μελέτες που έχουν συμπεριλάβει τον 
παράγοντα του θορύβου καταλήγουν ότι η παροχή οπτικών ερεθισμάτων μέσω διαφανούς μάσκας 
βοηθάει σημαντικά άτομα με μεγάλου βαθμού απώλεια ακοής (Atcherson et al., 2017· Thibodeau et 
al., 2021). Αναφορικά με άτομα με φυσιολογική ακοή, αν και η βελτίωση στην καταληπτότητα της 

ομιλίας δεν είναι τόσο αισθητή όσο σε άτομα με βαρηκοΐα, η παροχή οπτικών πληροφοριών μέσω 
διαφανούς μάσκας βοηθάει σημαντικά, ειδικά σε περιπτώσεις θορυβώδους περιβάλλοντος ή 
γλώσσας που δεν είναι η μητρική, και συντείνει στη μείωση της προσπάθειας ακρόασης και  του στρες 
της επικοινωνίας (Atcherson et al., 2017· Thibodeau et al., 2021· Yi et al., 2021).  

3.2. Έρευνες καταληπτότητας της ομιλίας σε παιδιά 

Αν και έχουν γίνει αρκετές έρευνες για την επίδραση της χρήσης μάσκας στην αναγνώριση 

ομιλίας από ενήλικες, ελάχιστες είναι ακόμα οι μελέτες σχετικά με την επίδραση στην 
καταληπτότητα ομιλίας από παιδιά, και τα αποτελέσματα είναι επίσης ποικίλα λόγω διαφορετικών 
πειραματικών συνθηκών και χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων.  

Μια από τις πρώτες έρευνες σε παιδιά έλαβε χώρα σε ηχομονωμένο θάλαμο του Εργαστηρίου 

Πολυμέσων-Επεξεργασίας Σήματος Φωνής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Sfakianaki et al., 2021). Είκοσι συμμετέχοντες χωρίς προβλήματα ακοής/ομιλίας, και 
συγκεκριμένα δέκα μαθητές της Α’ Δημοτικού με τυπική ανάπτυξη και δέκα ενήλικες, συμμετείχαν 
σε πείραμα αντίληψης λέξεων, που παρουσιάζονταν μόνο ακουστικά, σε συνθήκες ησυχίας και 

θορύβου. Οι λέξεις είχαν εκφωνηθεί από εκπαιδευτικό χωρίς και με χρήση χειρουργικής μάσκας. 
Ένας από τους τύπους θορύβων που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα είχε ηχογραφηθεί εν ώρα 
μαθήματος σε σχολική τάξη της πόλης του Ηρακλείου. Βρέθηκε ότι η χρήση μάσκας μείωσε την 
καταληπτότητα λέξεων χαμηλής συχνότητας και για τα παιδιά και για τους ενήλικες, με μια τάση για 

επιπλέον δυσχέρεια στα παιδιά σε συνθήκες θορύβου με ανταγωνιστική ομιλία (ταυτόχρονη ομιλία 
από άλλους δύο ομιλητές). Τα αποτελέσματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι σε 
παιδιά που ξεκινούν το δημοτικό σχολείο, η χρήση μάσκας φαίνεται να δυσχεραίνει την αναγνώριση 
άγνωστων ή μη συχνών λέξεων με πιθανές επιπτώσεις στην επέκταση του λεξιλογίου τους, αλλά και 

στην εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής (Snowling et al., 1986). 
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μίας μελέτης που διεξήχθη σε αγγλόφωνους μαθητές λίγο 

μεγαλύτερης ηλικίας στην Αμερική έδειξαν ότι η αναγνώριση λέξεων σε θόρυβο επηρεάζεται 
περισσότερο με χρήση πλαστικής μάσκας, ενώ η χρήση χειρουργικής και Ν95 μάσκας φάνηκε να 

μην επηρεάζει την καταληπτότητα (Flaherty et al., 2021), αλλά τα ερεθίσματα δίνονταν μόνο 
ακουστικά. Σε άλλη έρευνα στην οποία συμμετείχαν αγγλόφωνα παιδιά με απώλεια ακοής, τριών 
έως επτά ετών, και τα ερεθίσματα δίνονταν οπτικοακουστικά σε συνθήκες ησυχίας, φάνηκε ότι η 
χειρουργική μάσκα και η διαφανής προσωπίδα με ποδιά αποτέλεσαν μεγαλύτερο εμπόδιο στην 

αναγνώριση λέξεων από ό,τι η διαφανής μάσκα ClearMaskTM (με εφαρμογή στη μύτη και κάλυψη 
του κάτω μέρους του προσώπου) (Lipps et al., 2021). Επίσης, η επίδοση ήταν παρόμοια σε παιδιά με 
ακουστικά βαρηκοΐας και με κοχλιακό εμφύτευμα. 

Μια άλλη πρόσφατη μελέτη διερεύνησε την αναγνώριση οικείων λέξεων από εικοσιτέσσερα 

δίχρονα αγγλόφωνα βρέφη (Singh et al., 2021). Η παρουσίαση των λέξεων έγινε μέσω βίντεο.  
Φάνηκε ότι τα βρέφη μπορούν να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις που εκφωνήθηκαν χωρίς μάσκα ή με 
αδιαφανή μάσκα, αλλά όχι με διαφανή μάσκα παρά το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή είχαν στη 
διάθεσή τους οπτικές πληροφορίες. Αυτό το μη αναμενόμενο αποτέλεσμα αποδόθηκε κυρίως σε 

θέματα ανάκλασης και διάθλασης του φωτός στο διαφανές υλικό με συνέπεια τα βρέφη να μην 
μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις οπτικές πληροφορίες που δίνονταν λόγω μερικής 
παραμόρφωσής τους. Επίσης, εικάζεται ότι πέρα από οπτικά ερεθίσματα του κάτω μέρους του 
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προσώπου, τα βρέφη ίσως να είναι σε θέση να αντλήσουν πληροφορίες από το βλέμμα του ομιλητή 
για την αναγνώριση λέξεων, το οποίο δεν εμποδίζεται στην αδιαφανή μάσκα.  

4. Μάσκα, επικοινωνία και μάθηση 

Πέρα από την αντίληψη ομιλίας, η χρήση μάσκας επιδρά αρνητικά σε πολλούς άλλους 
παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της επικοινωνίας και της μάθησης. Η επικοινωνία 
βασίζεται τόσο σε λεκτικές όσο και σε μη λεκτικές πληροφορίες, πολλές εκ των οποίων προέρχονται 

από τις εκφράσεις του προσώπου, όπως χαμόγελο, μορφασμοί κ.ά. Οι εκφράσεις του προσώπου 
μεταφέρουν συναισθήματα, τα οποία επηρεάζουν τη μάθηση· για παράδειγμα, θετικά συναισθήματα, 
που μεταφέρει π.χ. ένα χαμόγελο, προάγουν τις γνωστικές λειτουργίες και τη δημιουργικότητα του 
ατόμου (Johnson et al., 2010). Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι θετικά συναισθήματα, όπως η ευτυχία, 

αναγνωρίζονται κοιτώντας στο κάτω μέρος του προσώπου και ειδικά στην περιοχή του στόματος, 
ενώ αρνητικά συναισθήματα, όπως η λύπη ή ο θυμός, αναγνωρίζονται περισσότερο εστιάζοντας στα 
μάτια (Wegrzyn et al., 2017). Γενικά η χρήση μάσκας δυσκολεύει την αναγνώριση συναισθημάτων 
(Grundmann et al., 2021) και επιπλέον, οι μαθητές είναι πιο πιθανό να προσλαμβάνουν ευκολότερα 

τα αρνητικά συναισθήματα από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους, ενώ θα 
δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα θετικά συναισθήματα, καθώς η μάσκα καλύπτει την περιοχή του 
στόματος. Επίσης, η δυσκολία στην μετάδοση θετικών συναισθημάτων μειώνει και την πιθανότητα 
εκδήλωσής τους, επηρεάζοντας αρνητικά την επικοινωνία και τη μάθηση στο σχολικό περιβάλλον 

(Spitzer, 2020). Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα υποστηρίζει ότι, αν και η δυσκολία στην αναγνώριση 
συναισθήματος αφορά όλες τις ηλικίες, βρέθηκε ιδιαίτερα αυξημένη σε παιδιά μεταξύ τριών και 
πέντε ετών (Gori et al., 2021). 

Αν η χρήση μάσκας προκαλεί δυσχέρεια σε παιδιά με φυσιολογική ακοή, μπορεί κανείς εύκολα 

να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος σε παιδιά με απώλεια ακοής, καθώς η χειλεοανάγνωση 
και οι εκφράσεις του προσώπου στην περίπτωση αυτή παίζουν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο στην 
αναγνώριση του προφορικού λόγου, στην επικοινωνία και τη μάθηση. Πολλές έρευνες αναφέρουν 
τις αυξημένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άνθρωποι όλων των ηλικιών με βαρηκοΐα (Chodosh et 

al., 2020), μεταξύ αυτών προβλήματα στην καθημερινή επικοινωνία και αυξημένο αίσθημα μοναξιάς 
(Homans & Vroegop, 2021b), και θέτουν ερωτήματα σχετικά με το αν τα οφέλη της χρήσης μάσκας 
ξεπερνούν τις ζημίες (Grote & Izagaren, 2020). Έρευνα επισκόπησης σχετικά με τις εκπαιδευτικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας μαθητές με απώλεια ακοής που φοιτούν σε 

σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ (Schafer et al., 2021) έδειξε 
ότι, στη δια ζώσης διδασκαλία, η υποχρεωτική χρήση μάσκας και οι αποστάσεις που πρέπει να 
τηρούνται θέτουν σημαντικά εμπόδια στην ακρόαση, και ότι τα εμπόδια μεγεθύνονται όταν 
παρακολουθούν τη διδασκαλία εξ αποστάσεως, κυρίως λόγω τεχνικών προβλημάτων και λόγω 

χρήσης αδιαφανούς μάσκας από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ταυτόχρονα κάνουν δια ζώσης διδασκαλία 
στην υπόλοιπη τάξη. Η έρευνα καταλήγει στο ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν άμεσα στρατηγικές για 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση σε μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
όταν εφαρμόζονται τέτοιου είδους μέτρα λόγω πανδημίας.  

5. Συστάσεις και στρατηγικές από τη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιστάθμιση της χρήσης 

μάσκας στην εκπαίδευση 

Καταληπτότητα ομιλίας – είδος μάσκας – ενίσχυση ακουστικού σήματος στην τάξη 

• Αν η μετάδοση των πληροφοριών γίνεται μέσω της ακουστικής οδού μόνο, η χρήση 
χειρουργικής μάσκας ενδείκνυται περισσότερο σε σχέση με τα άλλα είδη μάσκας στο σχολικό 
περιβάλλον, καθώς οι περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν ότι προκαλεί τη λιγότερη μείωση 
στην ενέργεια του σήματος της ομιλίας και στον βαθμό καταληπτότητας (Bottalico et al., 
2020· Toscano & Toscano, 2021).  
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• Οι διαφανείς μάσκες μπορεί να προκαλούν τη μεγαλύτερη μείωση ενέργειας στο ακουστικό 
σήμα λόγω του πλαστικού υλικού τους, αλλά επιτρέπουν τη μετάδοση οπτικών ερεθισμάτων 
από τα χείλη και πληροφοριών από εκφράσεις του προσώπου. Κατά συνέπεια προτείνεται η 
χρήση της σε εκπαιδευτικά πλαίσια, και ιδιαίτερα όταν οι μαθητές έχουν απώλεια ακοής ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Atcherson et al., 2017· Lipps et al., 2021· Schafer et al., 2021· 
Tavanai et al., 2021· Thibodeau et al., 2021). Οι διαφανείς μάσκες συχνά θολώνουν, αλλά η 
επάλειψη με απορυππαντικό πιάτων και καθαρισμός με στεγνό πανί ή o ψεκασμός με ειδικό 
σπρέι μπορεί να περιορίσουν το φαινόμενο (Wolfe et al., 2020). 

• Η διδασκαλία είναι καλό να υποστηρίζεται από εφαρμογές μετατροπής ομιλίας σε κείμενο  ή 
από συστήματα ενίσχυσης/διανομής ήχου (Educational Audiology Association, n.d.).  

o Όμως η ενίσχυση του ήχου φαίνεται να έχει διαφορετικά αποτελέσματα για κάθε είδος 

μάσκας. Για παράδειγμα, η αντίληψη ομιλίας με χρήση κλασικής προσωπίδας (που 
εφαρμόζεται στο μέτωπο και καλύπτει όλο το πρόσωπο) σε συνδυασμό με μικροφώνο 
έχει βρεθεί ότι δε διαφέρει από την αντίληψη ομιλίας χωρίς μάσκα. Αντίθετα, στην 
περίπτωση προσωπίδας τύπου ClearMaskΤΜ (εφαρμογή στη μύτη και κάλυψη του 

κάτω μέρους του προσώπου) το μικρόφωνο φαίνεται να μειώνει περισσότερο την 
αντίληψη ομιλίας από τη χρήση της χωρίς μικρόφωνο, λόγω παραμόρφωσης του 
σήματος (Rudge et al., 2020). 

• Το επίπεδο θορύβου και αντήχησης στις ελληνικές σχολικές τάξεις έχει βρεθεί εξαιρετικά 

αυξημένο (Chatzakis et al., 2014) και θα πρέπει να μειωθεί, καθώς σε συνδυασμό με τη χρήση 
μάσκας επιτείνει σημαντικά τη μείωση καταληπτότητας ομιλίας σε παιδιά (Sfakianaki et al., 
2021).  

 
Επικοινωνία - Μάθηση 

• Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εφαρμόζει στρατηγικές αποτελεσματικής επικοινωνίας, όπως 
o καθαρή άρθρωση και πιο αργή ομιλία,  
o αποφυγή υπερβολών στην αύξηση της έντασης της φωνής ή της έμφασης,  

o αποφυγή ομιλίας με γυρισμένη πλάτη και διατήρηση οπτικής επαφής,  
o επανάληψη οδηγιών ή πληροφοριών από την εκπαιδευτικό ή και από τους μαθητές 

για επιβεβαίωση της κατανόησής τους  

• (Nobrega et al., 2020· Schafer et al, 

2021). 

• Η διδασκαλία θα πρέπει να συνοδεύεται από περισσότερες οπτικές πληροφορίες (π.χ. εικόνες, 
πίνακες κλπ). Μπορεί να καταγράφεται μέρος της και να είναι στη διάθεση των μαθητριών 

ώστε να επιστρέφουν σ’ αυτήν κατά τη μελέτη τους, ή να δίδονται επιπλέον σημειώσεις που 
διασαφίζουν σημεία που μπορεί να μην έγιναν κατανοητά στη διάρκεια του μαθήματος.  

• Ο αριθμός των μαθητών θα πρέπει να μειωθεί και η διάταξη των καθισμάτων να είναι τέτοια 
ώστε να προωθεί την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, και μαθητών μεταξύ 

τους. Επίσης, οι μαθήτριες μπορούν να φέρουν ταμπελάκι με όνομα και φωτογραφία, ώστε η 
ταυτότητά τους να είναι πιο άμεσα αναγνωρίσιμη εντός της σχολικής κοινότητας.  

• Θα πρέπει να εφαρμοστούν εναλλακτικοί τρόποι βελτίωσης της μετάδοσης συναισθημάτων 
και να εκπαιδευτούν τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι μαθητές σ’ αυτούς. Για παράδειγμα η 

άντληση πληροφοριών από μη καλυμμένα μέρη του προσώπου, η αποκωδικοποίηση της 
στάσης του σώματος, του επιτονισμού, των χειρονομιών αλλά και απλώς η συζήτηση για τα 
συναισθήματα (Spitzer, 2020), ίσως αντισταθμίσει ένα μέρος της επικοινωνίας που χάνεται 
κάτω από την αδιαφανή μάσκα.  
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6. Συμπεράσματα  

Η διεθνής έρευνα στον τομέα της παραγωγής και αντίληψης της ομιλίας ως τώρα έχει δείξει 

ότι η χρήση μάσκας προκαλεί α) πτώση στην ενέργεια σε συχνότητες σημαντικές για την 
αποτελεσματική μετάδοση του σήματος της ομιλίας, και β) μείωση στην καταληπτότητα της ομιλίας. 
Το μέγεθος της επίδρασης βρίσκεται σε συνάρτηση με διάφορους παράγοντες όπως το είδος της 
μάσκας, την παροχή ή μη οπτικών πληροφοριών, την ταυτότητα του ομιλητή και τον τρόπο ομιλίας 

του, την ύπαρξη ή μη θορύβου και τη φυσιολογική ή μη ακοή του ακροατή.  Παράλληλα με την 
καταληπτότητα της ομιλίας, η χρήση μάσκας μειώνει σημαντικά τη γρήγορη και ακριβή αντίληψη 
χαρακτηριστικών του προσώπου, όπως συναίσθημα, φύλο, ηλικία και ταυτότητα, επιδρώντας 
αρνητικά στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην ανθρώπινη εγγύτητα και επικοινωνία, και στη 

μάθηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελετών επικεντρώνεται σε ενήλικες, ενώ υπογραμμίζεται 
η ανάγκη να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες που θα εξετάζουν τις επιδράσεις της χρήσης μάσκας 
στην αντίληψη της ομιλίας, στην επικοινωνία και στη μάθηση παιδιών με τυπική ακοή και ανάπτυξη, 
αλλά και ιδιαίτερα παιδιών με διαταραχές ακοής και μάθησης. Αποκτώντας περισσότερες γνώσεις 

για το μέγεθος και το είδος της επιρροής της χρήσης μάσκας σε παιδιά, θα σχεδιαστούν κατάλληλες 
στρατηγικές αντιστάθμισης των αρνητικών συνεπειών, οι οποίες θα εφαρμοστούν άμεσα, και θα είναι 
διαθέσιμες οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη υιοθέτησης χρήσης μάσκας στην εκπαίδευση.  
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Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ν. 
ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
 

Κυδά Σωτηρία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60,Μsc 

 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να παρουσιάσει τις στάσεις και το ρόλο των Προϊστάμενων 
Νηπιαγωγών των δημοσίων νηπιαγωγείων του Ν. Δράμας σχετικά με την πρόληψη, διαχείριση και 
αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού ως προς τις γνώσεις που έχουν,τους τρόπους 
αντιμετώπισης και τις πρακτικές πρόληψης. Για την πραγματοποίησή της, χρησιμοποιήθηκε η 

ποιοτική μέθοδος που κρίθηκε ως η πιο κατάλληλη για να αναδειχθεί το φαινόμενο αυτό στην 
Προσχολική Εκπαίδευση. Το δείγμα του πληθυσμού που συμμετείχε, το αποτέλεσαν δέκα  
εκπαιδευτικοί, από νηπιαγωγεία του Ν. Δράμας, κατά τη σχολική περίοδο 2019 -2020, οι οποίοι τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή βρισκόταν σε θέση ευθύνης. Η έρευνα σκοπεύει να αναδείξει το 

φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στα δημόσια νηπιαγωγεία του Νομού Δράμας, να επ ισημάνει 
τη σημασία του ρόλου της Προϊσταμένης Νηπιαγωγού ως άσκησης ηγεσίας/διοίκησης,να προτρέψει 
την Πολιτεία να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά και νομοθετικά μέτρα για την προστασία 
ενημέρωση και στήριξη των εκπαιδευτικών, για τον περιορισμό της ανάπτυξης περιστατικών 

σχολικής βίας (bullying) και για τη δημιουργία προοπτικών για μεγαλύτερη διερεύνηση ζητημάτων 
σχετικών με το σχολικό εκφοβισμό. 

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, προϊστάμενος/η, νηπιαγωγείο, προσχολική εκπαίδευση. 
όπως αυτό αναπτύσσεται στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης 

1. Εισαγωγή  

Τις τελευταίες δεκαετίες ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται ολοένα και με πιο έντονα 

χαρακτηριστικά όχι μόνο σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο αλλά και στον ελλαδικό χώρο 
(Αρτινοπούλου, 2001). Πιο συγκεκριμένα οι έρευνες των τελευταίων χρόνων φαίνεται να 
συμφωνούν στην ύπαρξη του φαινομένου ακόμα και στην Προσχολική Εκπαίδευση (Βλάχου, 2011; 
Repo, 2015; Κριτσωτάκη, 2016; Βλάχου κ.α., 2016; Nikolaou & Markogiannakis, 2017).  Τα 

πορίσματα που προέκυψαν από έρευνες που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα επισημαίνουν ότι το 8%-
15% των μαθητών θυματοποιούνται μέσα στο σχολικό πλαίσιο, ενώ η αριθμητική  υπεροχή μαθητών 
που ασκούν βία ξεπερνά το 5% ( Ασημόπουλος, 2014). Τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού 
συμβαίνουν κυρίως στο σχολείο έχοντας ως συνέπεια οι εκπαιδευτικοί να είναι οι άμεσα υπεύθυνοι 

για  την αναγνώριση και εξάλειψη αυτού του φαινομένου (Στέφου, 2015). Επομένως οι  υφιστάμενες 
στάσεις  έχουν  ιδιαίτερα καθοριστική σημασία (Κριτσωτάκη, 2016).  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
κομβικό ρόλο διατελούν οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι σχολικών οργανισμών, οι οποίοι ως 
σχολικοί ηγέτες που είναι,  οφείλουν να διαθέτουν την ικανότητα να μεριμνούν για τη διαχείριση 

ενός περιβάλλοντος περίπλοκου και άμεσα ραγδαία μεταβαλλόμενου και να εφαρμόζουν σε αυτό 
επιτυχημένες εκπαιδευτικές αλλαγές (Ζέρβα, 2017).  

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

2.1 Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

         Ο Σχολικός Εκφοβισμός (αγγλικά: school bullying) είναι ένα φαινόμενο που αναφέρεται στη 
χρήση βίας και επιθετικότητας προέρχεται  από  ένα  ή  περισσότερα άτομα,απευθύνεται σε ένα 
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άτομο ή μια ομάδα ατόμων και αναπτύσσεται στο σχολικό χώρο μεταξύ μαθητών ή συνομηλίκων 
παιδιών με στόχο να προκληθεί φόβος, πόνος ή αναστάτωση (Ρασιδάκη, 2015;Οlweus, 2009).  
         Για να χαρακτηριστεί ως εκφοβισμός μια συμπεριφορά, απαιτούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις: όπως η πρόθεση (intention) αυτού που ασκεί επίθεση να προκαλέσει βλάβη (Tattum 

& Tattum,1992; Rigby, 1996;  Benitez  &  Justicia, 2006;  Rigby, 2008; Farrington & Ttofi, 2009 ), 
η  επανάληψη  ( repeatedness )  σε  τακτά χρονικά διαστήματα της επιθετικής πράξης (Olweus,1993;  
Rigby,1996 ; Benitez & Justicia, 2006; Farrington & Ttofi, 2009), η συχνότητα (frequency) με την 
οποία εμφανίζονται τα περιστατικά (Olweus, 1993; Rigby,1996; Βenitez & Justicia, 2006; Farrington 

& Ttofi, 2009),  η ανισορροπία  δύναμης (asymmetry in power) μεταξύ αυτού που επιτίθεται  και 
αυτού που δέχεται την επίθεση, είτε αυτή  είναι σωματική/φυσική, είτε είναι κοινωνική ή 
οποιασδήποτε άλλης μορφής (Olweus,1993; Rigby,1996; Olweus,1997; Benitez & Justicia, 2006 ; 
Rigby, 2008;  Farrington & Ttofi, 2009) και η απουσία πρόκλησης (unprovoked) του θύτη εκ μέρους 

του θύματος γεγονός που χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την επιθετική συμπεριφορά (Rigby, 2001).  
Οι βασικές μορφές εκφοβισμού σύμφωνα με τον τρόπο που εκφράζονται, μπορούν να 

διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες (Rigby, 2008; Τρίγκα - Μερτίκα, 2015). 
Σε σχέση με τη φύση της πράξης,  η ενδοσχολική βία  μπορεί να είναι λεκτική ή σωματική, 

(Benitez & Justicia, 2006; Rigby, 2008; Olweus, 1986 και 1991 οπ. αναφέρεται στο Olweus, 2009; 
Byers et al., 2011) ,να αποσκοπεί στην κοινωνική απομόνωση, στον κοινωνικό αποκλεισμό και τη 
διάδοση φημών, ψευδών ή άσχημων για το θύμα (Rigby, 2008; Byers et al., 2011). Συμπληρωματικά 
στο Ασημόπουλος (2014), γίνεται λόγος για το σεξουαλικό εκφοβισμό   το ρατσιστικό εκφοβισμό, τον 

έμφυλο  και τον ομοφοβικό εκφοβισμό. Η σημερινή κοινωνία «της γνώσης και της πληροφορίας» 
έχει αναπτύξει ιδιαίτερα τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό που πραγματοποιείται με τη χρήση της 
τεχνολογίας (Τσιάντης, 2012;Αρτινοπούλου, 2010).  

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα ομαδικό φαινόμενο όπου εμπλέκονται πολλά μέρη, όπως: 

ο θύτης δηλαδή ο μαθητής ή ομάδα μαθητών που ασκεί εκφοβισμό, το θύμα δηλαδή ο μαθητής που 
δέχεται εκφοβισμό, τα παιδιά θεατές, οι εκπαιδευτικοί ή άλλο προσωπικό της σχολικής μονάδας και 
οι γονείς (Κ.Ε.Σ.Δ., 2015). 
        Η αναζήτηση  των  αιτιών του σχολικού εκφοβισμού θα πρέπει  να  λάβει υπόψη το οικολογικό  

μοντέλο ανάπτυξης  του  Bronfenbrenner  (1979),   που αποτυπώνεται σε τέσσερις ομόκεντρους 
κύκλους μια  και αποτελεί  μία  σύνθετη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ατομικούς, διαπροσωπικούς, 
κοινοτικούς και  κοινωνικούς παράγοντες. 

Στο νηπιαγωγείο παρατηρείται  συστηματικός σχολικός εκφοβισμός σε ομάδες νηπίων 

(Repo,2015), ο οποίος εκδηλώνεται με άμεσες και έμμεσες μορφές (Βλάχου,2011). Εμφανίζονται 
όλοι οι ρόλοι συμμετοχής (Davis, 2015) ενώ οι πιο συχνές μορφές είναι: ο σωματικός εκφοβισμός, ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και ο λεκτικός εκφοβισμός με τη διάδοση φημών ( Βλάχου, 2011; Vlahou 
et al., 2013; Douvlos, 2019; Repo,2015). Η πρώιμη εκδήλωση  σχολικού εκφοβισμού, γίνεται 

αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης λόγω εγγύτητας, φυσικής παρουσίας 
του εκπαιδευτικού και επειδή αυτοί που ασκούν εκφοβισμό στην προσχολική ηλικία δρουν 
αυθόρμητα και ενστικτωδώς ακόμα και παρουσία των εκπαιδευτικών (Cook & Nixon, 2006 ; 
Adams,2008; Βλάχου κ.α. ,2016). Έτσι η διαχείριση του φαινομένου είναι άμεση και έγκαιρη 

(Βλάχου κ.α. , 2016). 

 2.2 Ο ρόλος των Προϊσταμένων Νηπιαγωγών στη σχολική μονάδα 

2.2.1 Διοίκηση και Ηγεσία στην Προσχολική Εκπαίδευση  

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Προσχολική Εκπαίδευση επιζητεί την ύπαρξη  
εμπνευσμένων ηγετικών προτύπων, ενός ηγέτη που ταυτόχρονα θα ασκεί διοικητικό/διαχειριστικό 
έργο (leader / manager) (Gardner,1990; Μπρίνια,2008). Η άσκηση διοικητικού /διαχειριστικού έργου 

περιλαμβάνει : τη διοίκηση (administration) η οποία αναφέρεται  σε διοικητικά ζητήματα της 
καθημερινότητας ενός νηπιαγωγείου και διαχείριση (management) που αναφέρεται στα λειτουργικά 
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θέματα του νηπιαγωγείου (Σαΐτης, 2008). H  ηγεσία αποτελεί μια διαδικασία υποκίνησης ή 
παραδείγματος, με το οποίο μια ομάδα εργαζομένων ωθείται να επιδιώξει τους κοινούς στόχους που 
κατέχει ένα άτομο ως ηγέτης της (Gardner ,1990).  

Η άσκηση επιτυχημένης ηγεσίας περιλαμβάνει την ύπαρξη προκαθορισμένων στόχων, αξιών 

και αρχών, τον καθορισμό οράματος για τα νηπιαγωγεία και την ευθύνη του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης των κατάλληλων ενεργειών προς την επίτευξη του οράματος αυτού (Fullan, 2006; 
Νικολαΐδου, 2012 ; Σαΐτης, 2014), την προώθηση, εξέλιξη και αποτελεσματική ανάπτυξη της 
σχολικής μονάδας ως οργανισμού και τη μετατροπή της σε μια οργανωμένη μαθησιακή κοινότητα 

(Gardner 1990), τις ιδιαίτερες  ικανότητες, τα αυξημένα προσόντα και το απαραίτητο ηθικό και 
αξιακό επίπεδο, για την επίτευξη όλων των στόχων που έχουν τεθεί κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης 
των καθημερινών προβλημάτων (Deal and Peterson,1994; Σαΐτης,2007), τη δημιουργία και  ενίσχυση 
των σχέσεων μεταξύ του σχολείου και του κοινωνικού συνόλου με στόχο μια ταυτόχρονη ανάπτυξη 

και συνύπαρξη (Θεοφιλίδης,2012),την ανάπτυξη τρόπων επικοινωνίας και απόκτηση υψηλού ηθικού 
στους εργαζόμενους και τη διαμόρφωση  διαπροσωπικών σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό της 
σχολικής μονάδας οι οποίες επιδρούν στην οργανωσιακή κουλτούρα του σχολείου και τη θετική 
επιρροή στις όποιες εξελίξεις στα σχολεία (Gardner, 1990 ; Μπρίνια, 2008) 

2.1.2Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και τακτικές αντιμετώπισης. 

 Η πρόληψη κατά της σχολική βίας και του εκφοβισμού πρέπει να έχει την αρχή της στο 

νηπιαγωγείο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι ευέλικτο σε σχέση με το αναλυτικό 
πρόγραμμα των άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης (Vlachou, Andreou, Botsoglou & Didaskalou, 2011) 
και επιδρά έγκαιρα σε μια ηλικιακή φάση, πολύ καθοριστική για την ανάπτυξη και διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του παιδιού. (Vlachou et al., 2011). 

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται 
σε τρία επίπεδα: ατομικό επίπεδο (εξατομικευμένες παρεμβάσεις  για θύτες  και θύματα), επίπεδο 
τάξης    (δράσεις που απευθύνονται στο σύνολο της τάξης και ενδυναμώνουν τη συνοχή της ομάδας), 
επίπεδο ενός ολιστικού συστήματος της σχολικής κοινότητας ( συμμετοχή της ομάδας νηπίων, της 

σχολικής μονάδας και ευρύτερης κοινότητας) (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 2015) 
Οι τακτικές αντιμετώπισης της σχολικής βίας και εκφοβισμού περιλαμβάνουν από μέρους της 

Διοίκησης της Σχολικής Μονάδας ένα κοινό όραμα,ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης (Κ.Ε.Σ.Δ., 
2015), τη  διαμόρφωση πολιτικών κατά του σχολικού εκφοβισμού (Σαΐτης, 2007),τη διαμόρφωση 

καλού σχολικού κλίματος που ενθαρρύνει ή αποτρέπει την εμφάνιση  των περιστατικών σχολικής 
βίας (Olweus,2009) , τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) από την Προσχολική Εκπαίδευση  
Μπρίνια (2015),  τον  προγραμματισμό των διευθυντικών ενεργειών για την αντιμετώπιση των 
περιστατικών σχολικού εκφοβισμού (στρατηγικός προγραμματισμός - λειτουργικός 

προγραμματισμός - ανάλυση SWOT) (Σαΐτη & Σαΐτη,2012; Μπρίνια, 2014), τη συνεχή εκπαίδευση και 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Αρτινοπούλου, 2009; Lund, et al., 2012; Κ.Ε.Σ.Δ, 2015), δράσεις 
πρόληψης και διάχυση των αποτελεσμάτων αυτών στην τοπική κοινωνία (Πολυδώρου, 
2016),συνεργασία με κοινωνικές δομές και φορείς (Nikolaou & Markogiannakis 2017) και ολιστικά 

προγράμματα παρέμβασης (Μπογιατζόγλου, Βίλλη και Γαλάνη 2012). Για το νηπιαγωγείο η 
πρόληψη σχετίζεται επίσης  άμεσα με τη διαμόρφωση του εξωτερικού και του εσωτερικού χώρου 
(Χηνάς και Χρυσαφίδης, 2000; Βλάχου,2011) και τη φυσική παρουσία και εγγύτητα του 
εκπαιδευτικού (Cook & Nixon, 2006 ; Adams,2008). 

3. Μεθοδολογία της έρευνας 

3.1. Μέθοδος και Ερευνητικό εργαλείο  

Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική και το μέσο συλλογής στοιχείων 
υπήρξε η ημιδομημένη συνέντευξη με τη χρήση Οδηγού Συνέντευξης. Tο Α΄ μέρος του Οδηγού 
Συνέντευξης το συναποτελούν δέκα (10) προσωπικές ερωτήσεις που συνδέονται με τα δημογραφικά 
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στοιχεία των συμμετεχόντων και στοχεύουν στη διαμόρφωση του προφίλ του καθενός. Το Β΄ μέρος 

του Οδηγού Συνέντευξης περιλαμβάνει 13 ερωτήματα ανοικτού τύπου που αντιστοιχούν σε 7 
ερευνητικούς άξονες των 3 ερευνητικών ερωτημάτων και διερευνούν διάφορες όψεις του φαινομένου 
του σχολικού εκφοβισμού. 

3.2. Το δείγμα της έρευνας 

        Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 10 γυναίκες εκπαιδευτικοί οι οποίες εργάζονται στην 

Προσχολική Εκπαίδευση, σε δημόσια νηπιαγωγεία του Ν. Δράμας και στην περίοδο υλοποίησης της 
παρούσας έρευνας κατείχαν τη θέση της Προϊστάμενης Νηπιαγωγού. 
        Η προσέγγιση δειγματοληψίας που αξιοποιήθηκε είναι η σκόπιμη δειγματοληψία (purposeful 
sampling). Η στρατηγική της δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε αρχικά ήταν η δειγματοληψία 

μέγιστης διακύμανσης (maximal variation sampling).  

3.3. Διαδικασία 

           Η συλλογή του ερευνητικού υλικού ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το μήνα Φεβρουάριο του 
2020. Η τεχνική  έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή έγκυρων και επαληθεύσιμων 
ευρημάτων είναι η θεματική ανάλυση περιεχομένου.  

3.4. Περιορισμοί της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται κάποιοι περιορισμοί, οι οποίοι έχουν τεθεί  από  την 
ερευνήτρια  και  από  τα  ερευνητικά  δεδομένα. Αυτά περιλαμβάνουν το μικρό αριθμό 

συμμετεχόντων, την επιλογή υποκειμένων που προσδιορίζονται τοπικά στο Ν. Δράμας το 
περιορισμένο δείγμα που συνεπάγεται δυσκολία γενίκευσης, την εξέταση αποκλειστικά των 
απόψεων των Προϊστάμενων Νηπιαγωγών σε ένα φαινόμενο πολυπαραγοντικό, την απουσία 
ευρημάτων από προγενέστερες μελέτες που να αφορούν στα Νηπιαγωγεία και την απουσία 

επαναληψιμότητας.  

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

4.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Το δείγμα αποτέλεσαν 10 εκπαιδευτικοί που στο σύνολό τους ανήκαν στο γυναικείο φύλο (βλ. 
Γράφημα 1). 

 

 

Γράφημα1 

Το 50% του δείγματος, ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία των εκπαιδευτικών με περισσότερα 
από πενήντα έξι έτη (>56), το 20% στην ηλικιακή ομάδα 51 - 55 έτη, το 10%  στην ηλικιακή ομάδα 
46 - 50 έτη και το 10% και 10% στην ηλικιακή ομάδα 41 - 45 έτη  και 36 - 40 έτη (βλ. Γράφημα 2). 

1. Φύλο

Γυναίκα

100%

Άνδρας

0%

Γυναίκα

Άνδρας
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Γράφημα 2 

 
Στο σύνολό τους οι συμμετέχοντες ανήκαν στην ειδικότητα ΠΕ60 Νηπιαγωγών (βλ. Γράφημα 3).  

 
Γράφημα 3 

 
Ως προς τα έτη υπηρεσίας, το 40% του δείγματος ανήκε στην κατηγορία με περισσότερα από 

τριάντα (>30) έτη υπηρεσίας, το 40% με 21 - 30 έτη υπηρεσίας, το 20% με 11 - 20 έτη υπηρεσίας και 
το 0% με 1 - 10 έτη υπηρεσίας (βλ. Γράφημα 4). 

 

 

 
Γράφημα 4 

 
Ως προς το επίπεδο σπουδών το 20% του δείγματος είναι απόφοιτοι της Σχολής Νηπιαγωγών, 

το 30% έχουν επιπλέον Εξομοίωση του πτυχίου τους, το 20% είναι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών, το 20% έχουν ολοκληρώσει Μετεκπαίδευση και το 10% κατέχουν  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα. (Γράφημα 5).  

 

2. Ηλικία

36-40 έτη

10%

41-45 έτη

10%

46-50 έτη 

10%51-55 έτη 

20%

 > 56

50%

36-40 έτη

41-45 έτη

46-50 έτη 

51-55 έτη 

 > 56

3. Ειδικότητα

 ΠΕ 60 Νηπιαγωγών

100%

0%

 ΠΕ 60 Νηπιαγωγών

4. Έτη υπηρεσίας

1 - 10 έτη

0%
11-20 έτη

20%

21-30 έτη

40%

>30

40%

1 - 10 έτη

11-20 έτη

21-30 έτη

>30
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 Γράφημα 5 

 
Ως προς τη θέση στην Εκπαιδευτική Μονάδα όλοι οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της 

ερευνητικής διαδικασίας βρίσκονταν σε θέση Προϊστάμενου/νης (Γράφημα 6).  

 

 
Γράφημα 6 

 

Το 60% του δείγματος εργάζεται στη θέση Προϊστάμενου/ης για 1 - 10 έτη, το 30% για 11 - 20 
έτη και το 20% για περισσότερα από είκοσι (<20) έτη ( Γράφημα 7).  

 

 
 

Γράφημα 7 

 

5. Επίπεδο σπουδών

Σχολή Νηπιαγωγών

20%

Εξομοίωση και Σχολή 

Νηπιαγωγών

30%
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

20%

Μετεκπαίδευση

20%

Μεταπτυχιακό

10%

Σχολή Νηπιαγωγών

Εξομοίωση και Σχολή Νηπιαγωγών

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

Μετεκπαίδευση

Μεταπτυχιακό

6. Θέση στην Εκπαιδευτική Μονάδα

Προΐστάμενος/η

100%

Προΐστάμενος/η

7. Έτη υπηρεσίας στη θέση του/της Προϊστάμενου/ης

1-10 έτη

50%

11-20 έτη

30%

>20 έτη

20%

1-10 έτη

11-20 έτη

>20 έτη
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Ο αριθμός εργαζομένων αριθμεί ένα άτομο στο 20% των Σχολικών Μονάδων, δύο άτομα στο 
10%, τρία άτομα στο 30%  , τέσσερα άτομα στο 20% και πέντε άτομα στο 20% των Σχολικών 
Μονάδων (Γράφημα 8). 

 

 
Γράφημα 8 

 

Τα νηπιαγωγεία ως προς την οργανικότητά τους κατά 20% ανήκαν στην  κατηγορία των  
μονοθέσιων  , κατά 60% στην  κατηγορία των διθέσιων και κατά 20% στην κατηγορία  των τριθέσιων 
(Γράφημα 9). 

 
Γράφημα 9 

 

Τα νηπιαγωγεία ως προς τη θέση τους, κατά 50% βρίσκονταν σε αστική περιοχή και κατά 50% 
βρίσκονταν σε ημιαστική περιοχή (Γράφημα 10).  

 
Γράφημα 10 

8. Εργαζόμενοι Νηπιαγωγοί στη Σχολική Μονάδα

1 άτομο

20%

2 άτομα 

10%

3 άτομα

30%

4 άτομα 

20%

5 άτομα

20%

1 άτομο

2 άτομα 

3 άτομα

4 άτομα 

5 άτομα

9. Οργανικότητα Νηπιαγωγείων

1/θ

20%

3/θ

20%

2/θ

60%

1/θ

2/θ

3/θ

10. Θέση Νηπιαγωγείων

Αστική περιοχή

50%

Ημιαστική περιοχή

50%

Αστική περιοχή

Ημιαστική περιοχή
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4.2   Ερευνητικά ερωτήματα 

4.2.1 1ο Ερευνητικό ερώτημα 

1ος Ερευνητικός άξονας: Γνώσεις των Προϊστάμενων Νηπιαγωγών για τον ορισμό του σχολικού 
εκφοβισμού και τα είδη με τα οποία εμφανίζεται στις σχολικές μονάδες.   ( πρώτη, δεύτερη , τρίτη 
ερώτηση συνέντευξης) 

• Γνωρίζουν τους ευρέως αποδεκτούς ορισμούς για το σχολικό εκφοβισμό και τα είδη του, 
όπως αυτά παραθέτονται στη θεωρητική διερεύνηση.  

• Αναγνωρίζουν την ύπαρξη περιστατικών σχολικού εκφοβισμού στο νηπιαγωγείο.  

• Αναγνωρίζουν τα είδη της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στην άμεση και έμμεση μορφή τους.  

2ος Ερευνητικός άξονας: Συναισθήματα των Προϊστάμενων Νηπιαγωγών για το σχολικό εκφοβισμό. 
(τέταρτη ερώτηση συνέντευξης) 

• Οι Προϊστάμενοι/νες στο σύνολό τους έχουν αρνητικά συναισθήματα για την ύπαρξη 
σχολικού εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες.  

• Διακατέχονται από το αίσθημα ευθύνης που τις ενεργοποιεί για  ανάληψη δράσης.  

• Νιώθουν έντονα την ανάγκη να βοηθήσουν τον θύτη αλλά και το θύμα καθώς πιστεύουν πως 

και οι δύο χρήζουν βοήθειας και άμεσης και έγκαιρης παρέμβασης.  

•  

3ος Ερευνητικός άξονας: Ενημέρωση, Επιμόρφωση και Ετοιμότητα των Προϊστάμενων   
Νηπιαγωγών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.(πέμπτη και έκτη ερώτηση συνέντευξης) 

• Έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια, όχι όμως στο βαθμό που πρέπει ώστε να 
έχουν μια καλή γνώση για τα νέα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν.  

• Ενημερώνονται διαδικτυακά ή μέσα από συζητήσεις με συναδέλφους.  

• Έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού  λόγω της 
εμπειρίας και των χρόνων υπηρεσίας τους, αλλά σε περιπτώσεις που τα φαινόμενα παίρνουν  
διαστάσεις, χρειάζονται τη βοήθεια συναδέλφων, γονέων ή Σχολικού Συμβούλου.  

4.2.2  2ο Ερευνητικό ερώτημα  

4ος Ερευνητικός άξονας: Ο ρόλος των Προϊστάμενων Νηπιαγωγών στη διαχείριση και 

αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία. (έβδομη και όγδοη ερώτηση 
συνέντευξης) 

• Οι Προϊστάμενοι/νες πιστεύουν πως η στάση και ο ρόλος τους στα σχολεία, είναι 
καθοριστικής σημασίας.  

• Δήλωσαν πως οι βασικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση των εκφοβιστικών φαινομένων 
είναι η ενημέρωση, η εξέταση των παραμέτρων τους, η συζήτηση με τους εμπλεκομένους, η 

καταγραφή τους, και η παρακολούθηση από την αρχή της εμφάνισής τους.  

• Τόνισαν τη σημασία της γονεϊκής εμπλοκής, τη συζήτηση και συνεργασία με συναδέλφους, 
τη συμβουλευτική στήριξη των Προϊστάμενων Νηπιαγωγών,  τη κοινή πολιτική των μελών 

του Συλλόγου Διδασκόντων. 

•  Συμφωνούν ότι σημαντικό στοιχείο για την άρση του σχολικού εκφοβισμού στα νηπιαγωγεία 
είναι η ολιστική προσέγγιση.  

•  Αναφέρονται στην ανάγκη για συνεργασία και στήριξη από κοινωνικές δομές, κοινωνικές  

υπηρεσίες και Σχολικό Σύμβουλο.  

•  

5ος  Ερευνητικός άξονας: Προβλήματα που συναντούν οι Προϊστάμενοι/νες Νηπιαγωγοί  στην 
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. (ένατη  ερώτηση συνέντευξης)  
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• Η απροθυμία των γονιών να αποδεχτούν ότι το παιδί τους εμπλέκεται  σε ένα περιστατικό 
σχολικής βίας ως θύμα ή θύτης και να συνεργαστούν.  

• Η αντίδραση των μαθητών καθώς πολλές φορές τα παιδιά δεν εκδηλώνονται και δεν θέλουν 
να αναφέρουν τέτοια φαινόμενα και τα κρύβουν.  

• Η συνεργασία με τους συναδέλφους στη σχολική μονάδα.  

4.2.3  3ο Ερευνητικό ερώτημα  

6ος Ερευνητικός άξονας: Πρακτικές πρόληψης που εφαρμόζουν οι Προϊστάμενοι/νες 
Νηπιαγωγοί  για την μείωση του σχολικού εκφοβισμού. (δέκατη, ενδέκατη, δωδέκατη ερώτηση 
συνέντευξης)  

• Οι Προϊστάμενοι/νες είναι ικανοποιημένοι από  τις πρακτικές που ακολουθούν και τις 
θεωρούν επιτυχημένες. Αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι η εμφάνιση εκφοβιστικών 
περιστατικών διαφοροποιείται στην Προσχολική Εκπαίδευση με τα φαινόμενα να 

εμφανίζονται με ήπια μορφή και από το γεγονός ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο 
περιστατικό βίας στα νηπιαγωγεία που πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις ώστε να χρειαστούν την 
νομοθεσία.  

• Δήλωσαν πως δεν νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια στην αντιμετώπιση δύσκολων 

περιστατικών, καθώς πιστεύουν πως δεν είναι καλυμμένες νομικά και μπορεί να βρεθούν 
εκτεθειμένες από αβάσιμες καταγγελίες γονέων και την ανεκτική συμπεριφορά της 
Διοίκησης.  

• Έχουν συνείδηση των δυσκολιών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ισχυρίζονται 

ότι αυτό δεν σταματάει το έργο τους που γίνεται με υπομονή, αγάπη, και φροντίδα.  

• Πιστεύουν πως όταν τέτοιες γονεϊκές συμπεριφορές βιώνονται από τους μαθητές, οδηγούν σε 
μια αντίληψη απαξιωτική και γεμάτη καχυποψία για τους δασκάλους. Θεωρούν ότι η 

αντιμετώπιση της ανησυχητικής αυτής κατάστασης θα πρέπει να προσανατολιστεί προς μια 
κατεύθυνση αναγνώρισης και αναβάθμισης της θέσης του εκπαιδευτικού.  

•  

         7ος  Ερευνητικός άξονας: Προτάσεις των Προϊστάμενων Νηπιαγωγών και προοπτική στο 
μέλλον για τη βελτίωση του φαινομένου. ( δέκατη τρίτη  ερώτηση συνέντευξης)  

• Θεωρούν σημαντική την επιμόρφωσή τους και δηλώνουν ως απαραίτητο στοιχείο βελτίωσης 
του φαινομένου την επιμόρφωση των γονέων. Μια Προϊσταμένη  πρότεινε τη δημιουργία 

“Σχολών Γονέων”. Τόνισαν την ανάγκη να επιμορφωθούν οι ίδιες για τον τρόπο με τον οποίο 
θα πλησιάσουν και θα επικοινωνήσουν με γονείς.  

• Αναφέρθηκαν σε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την προάσπιση του κύρους και της 
θεσμικής τους θέσης μέσα στην κοινωνία και θεωρούν άδικη την άσχημη ή παραβατική 

συμπεριφορά των γονέων των μαθητών σε βάρος των εκπαιδευτικών.  

• Συζητούν για ολιστικές προσεγγίσεις και μέριμνα για πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου 
προσωπικού.  

5. Συμπεράσματα 

•          Από τη συζήτηση, ερμηνεία και σχολιασμό του περιεχομένου των συνεντεύξεων 
διαπιστώθηκε ότι η στάση και ο ρόλος των Προϊστάμενων Νηπιαγωγών είναι καθοριστικής σημασίας. 

Οι συνεντευξιαζόμενοι συμφωνούν ότι είναι οι ίδιοι που καλούνται να θέσουν και να κοινωνήσουν 
μέσα από το θεσμικό τους ρόλο το όραμα για την εξάλειψη εκφοβιστικών φαινομένων στη σχολική 
μονάδα στην οποία ασκούν ηγεσία/διοίκηση και να προσανατολίσουν το στρατηγικό και λειτουργικό 
προγραμματισμό του εκπαιδευτικού οργανισμού στην κατεύθυνση μιας ολιστικής προσέγγισης. 
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Επισημαίνουν την ανάγκη για συνεργασία και επιμόρφωση, όλων όσων εμπλέκονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, με τη διαμόρφωση ενός καλού σχολικού κλίματος που θα προάγει τη 
δημοκρατία στη σχολική μονάδα και θα στηρίζεται από τη διοίκηση, ειδικούς επιστήμονες και 
κοινωνικούς και κρατικούς φορείς.  

•       Θα είχε ενδιαφέρον μια μελλοντική ερευνητική εργασία με το ίδιο αντικείμενο έρευνας 
κάνοντας χρήση της ποσοτικής μεθόδου ή με δείγμα ερωτώμενων άνδρες Προϊστάμενους  
Νηπιαγωγούς ή με την αποτύπωση της γνώμης των εκπαιδευτικών ή με τις απόψεις των γονέων για 
το δικό τους ρόλο στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού με την ευχή το συγκεκριμένο θέμα 

να διερευνηθεί σε περισσότερο βάθος και να μπορέσει μέσα από ένα ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων να 
δώσει στους ιθύνοντες το έναυσμα για το σχεδιασμό μιας ευρείας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα 
προσβλέπει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος.  
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Περίληψη  

Η εισήγηση στοχεύει κατ' αρχάς στην παρουσίαση παρέμβασης σε μαθητές για την αναγνώριση 
των κοινωνικών φαινομένων της έμφυλης βίας και της γυναικοκτονίας, στην αναγνώρισή τους και 
στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την έρευνα 
μαθητών για το θέμα μέσα σε κείμενα της Λογοτεχνίας και σε άλλα μη λογοτεχνικά, χρηστικά 

κείμενα (π.χ. διαφημίσεις, ειδησεογραφία) που αποτυπώνουν και προάγουν έμφυλα στερεότυπα και 
επικαλύπτουν κακοποιητικές συμφορές στο πλέγμα μιας κακώς νοούμενης "κανονικότητας". 
Αναζητούνται χαρακτηριστικά της γυναικοκτονίας και εξετάζεται αν το φαινόμενο είναι καινοφανές 
στην Ελλάδα ή λαθροβιεί για δεκαετίες μέσα στις αποδεκτές κατηγοριοποιήσεις "έγκλημα τιμής" και 

έγκλημα πάθους". Παράλληλα, μαθητές με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων αποτύπωσαν πώς οι 
ίδιοι βλέπουν τα στερεότυπα των δύο φύλων και τις έμφυλες διακρίσεις.  
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1. Εισαγωγή  

Η έμφυλη βία ορίζεται ως η βία που ασκείται σε έναν άνθρωπο λόγω του κοινωνικού ή 

βιολογικού του φύλου, δηλαδή εξαιτίας του φύλου που φέρει από τη γέννησή του ή εξαιτίας της 
συμπεριφοράς που αναμένεται να δείξει εξαιτίας του φύλου του. Ο όρος «γυναικοκτονία», αν και 
εμφανίστηκε πρώτη φορά ως femicide σε βιβλίο του John Corry (1801), δεν έχει καθιερωθεί σε όλες 
τις χώρες (της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης). Περιγράφει φόνους, σεξουαλικά εγκλήματα, 

βασανιστήρια ή βρεφοκτονίες με βάση το φύλο του θύματος. Η διαφορά της ανθρωποκτονίας από τη 
γυναικοκτονία είναι ακριβώς ένα έγκλημα που γίνεται λόγω του φύλου του θύματος και των 
χαρακτηριστικών που το συνοδεύουν. 

Επειδή η συγκεκριμένη μορφή βίας εμπλέκει κοινωνικούς ρόλους και συμπεριφορές των 

θυμάτων και των θυτών, κρίθηκε σκόπιμο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο σχολείο, κατεξοχήν 
φορέα κοινωνικοποίησης, και έχοντας τα σχολικά μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας ως εργαλεία. Μέσα από αυτά τα μαθήματα οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώρισαν το 
φαινόμενο και τα χαρακτηριστικά του και ενισχύθηκε η ενσυναίσθησή τους σε αντίστοιχα θέματα. 

Στα πλαίσια της παρέμβασης ακυρώθηκε στην πράξη η κλασική δασκαλοκεντρική διδασκαλία 
και ενισχύθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδο με ζητούμενο την αποτύπωση της έμφυλης βίας στη 
λογοτεχνία, στις εικαστικές τέχνες, στη μυθολογία, στην ειδησεογραφία. Δόθηκαν για συμπλήρωση 
ερωτηματολόγια στη σχολική κοινότητα που κατέγραψαν την εικόνα των μαθητών για τους ρόλους  

και τις σχέσεις ανδρών-γυναικών και τα τελικά συμπεράσματα παρουσιάστηκαν σε ανοιχτή 
εκδήλωση στο σχολείο. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Η παρέμβαση αξιοποίησε το Πρόγραμμα Σπουδών, όπως διαμορφώθηκε για τους μαθητές του 
Λυκείου στο ΦΕΚ 103701/Δ2/ 15-9-2021. Ειδικότερα στην Α΄ Λυκείου, στη θεματική ενότητα «Τα 

φύλα στη Λογοτεχνία» ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην εξερεύνηση 
λογοτεχνικών κειμένων που αποτυπώνουν τη θέση της γυναίκας και δίνουν στοιχεία για μορφές 
κακοποίησης και βίας στις γυναίκες. Παράλληλα, εξετάστηκαν με διαφορετική οπτική οι 
αρχαιοελληνικοί μύθοι και η θέση της γυναίκας σε αυτούς, αποκαλύπτοντας πλήθος περιπτώσεων 

κακοποίησης γυναικών.  
Στη Β΄ Λυκείου το σχολικό εγχειρίδιο για τη λογοτεχνία περιέχει κείμενα του 20 ου αιώνα που 

έδωσαν την ευκαιρία για να εντρυφήσουν οι μαθητές στην κοινωνία της εποχής (Γρηγοριάδης, κά). 
Στην ίδια τάξη με βάση το ΦΕΚ 103701/Δ2/ 15-9-2021 οι θεματικοί κύκλοι της Νεοελληνικής 

Γλώσσας εξετάζουν τα κοινωνικά προβλήματα των στερεοτύπων και του ρατσισμού, έννοιες που 
προσφέρονται για προβληματισμό των μαθητών όσον αφορά στους ρόλους των φύλων, τις 
κοινωνικές ταυτότητες, τη δημιουργία στερεοτυπικών αντιλήψεων, τους μηχανισμούς συντήρησης 
των στερεοτύπων και τον τρόπο που αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να καταπολεμηθούν.  

Στην Γ΄ Λυκείου οι μαθητές αξιοποίησαν το σχολικό εγχειρίδιο «εμείς και οι άλλοι» (Βέκρης 
κά, 2019) όπου αναπτύσσεται μέσω λογοτεχνικών κειμένων η προβληματική για τις έμφυλες 
ταυτότητες, τα στερεότυπα, τις αναπαραστάσεις του άλλου. Φυσικά οι μαθητές προσέγγισαν κείμενα 
και από άλλες πηγές, προκειμένου να υπάρξει μια σφαιρική προσέγγιση του θέματος.  

Την ίδια στιγμή ήταν απαραίτητη η ανίχνευση των αντιλήψεων των ίδιων των μαθητών για 
τους ρόλους και τα χαρακτηριστικά των φύλων. Γι’ αυτό, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μελών 
Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στους 
μαθητές και στις μαθήτριες του σχολείου όπου κατέγραφαν την άποψή τους για τις έμφυλες 

ταυτότητες και τα χαρακτηριστικά των φύλων, αλλά παράλληλα αποτύπωναν τις προτεραιότητες 
τους στις ανθρώπινες σχέσεις (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2021-2022 σε ένα επαρχιακό Λύκειο του 

Νομού Ηρακλείου και ολοκληρώθηκε την άνοιξη. Η περιοχή είναι αγροτοκτηνοτροφική, σε 
απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης και διατηρεί 
κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε παραδοσιακές κοινότητες. Οι 
μαθητές κι οι μαθήτριες και των τριών τάξεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ήταν 136, ενώ στο 

πρόγραμμα βοήθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί στους οποίους είχαν ανατεθεί τα αντικείμενα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. 

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου ερεύνησαν σε ένα πλήθος κειμένων τη θέση της γυναίκας και τον 
τρόπο με τον οποίο η κανονικότητα της εποχής κάλυπτε μορφές κακοποίησης. Ο Ψόγος γυναικών 

του Σημωνίδη ήταν ένα κείμενο που έδωσε προγραμματικές θέσεις για την θέση της γυναίκας στην 
αρχαία κοινωνία (Σημωνίδης, 1996). Η αναφορά στη γυναίκα ως καταστροφή και βάρος ανάλογα με 
το ζώο από το οποίο προήλθε καλύπτει τις εννέα στις δέκα περιπτώσεις. Μόνο η γυναίκα που 
προήλθε από τη μέλισσα αντιμετωπίζεται θετικά ως μητέρα, τροφός παιδιών, οικονόμος του σπιτιού 

και ηθική σύντροφος. 
Η μειονεκτική θέση της γυναίκας και ο τρόπος που αντιμετωπιζόταν από τους άντρες 

επιβεβαιώθηκε από τους μαθητές στα κείμενα των τραγικών. Η Μήδεια στην τραγωδία του Ευριπίδη 
θίγει τι αιτίες για τις οποίες προτιμά να κινδυνεύσει στη μάχη παρά να έχει τον παραδοσιακό ρόλο 

της γυναίκας: η προίκα, ο άγνωστος άνδρας, η απουσία συναισθημάτων, οι κίνδυνοι της εγκυμοσύνης 
αποκαλύπτουν την ψυχολογική βία που υφίσταται. Αφορμή για παρόμοιες σκέψεις έδωσαν η μορφή 
της Ιούς, της Ελένης, της Κασσάνδρας, της Ηλέκτρας: η Ελένη του Ευριπίδη καταδικάζεται να ζει 
σε έναν τάφο προκειμένου να αποφύγει έναν γάμο που δεν επιθυμεί, η Κασσάνδρα σκοτώνεται από 

την Κλυταιμνήστρα στην Ορέστεια του Αισχύλου καθώς είναι η νέα γυναίκα που απειλεί τη θέση της 
νόμιμης γυναίκας στη συζυγική κλίνη, η Ηλέκτρα στον Ευριπίδη παντρεύεται έναν κατώτερο της 
θνητό προκειμένου να μην φέρει στο βασίλειο γνήσιους βασιλικούς απόγονους. Στις Τρωάδες του 
Ευριπίδη η Ανδρομάχη, η Κασσάνδρα και άλλες συμπολίτισσές τους φέρνουν στο προσκήνιο την 

περίπτωση της έμφυλης βίας που κορυφώνεται σε περιόδους πολέμου, ο οποίος  επιτείνει την ήδη 
δύσκολη θέση της γυναίκας. 

Αν και η κλασική περίπτωση έμφυλης βίας στη γυναίκα είναι η περίπτωση της Λουκρητίας που 
βιάστηκε και οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, ανίκανη να αντιμετωπίσει τη βία που υπέστη από τον 

βιαστή της (Τίτος Λίβιος, Ι. 58), η μυθολογία δίνει περισσότερα παραδείγματα. Υπάρχει μια σειρά 
ηρωίδων οι οποίες εξαιτίας του φύλου τους είτε υπέστησαν διώξεις από τους γονείς της όπως π.χ. η 
Δανάη και οι κόρες του Δαναού, είτε από αντίζηλές τους, όπως η Σεμέλη, η Ιώ, η Λητώ κά. Ακόμα 
και αθάνατες θεές του αρχαιοελληνικού πάνθεου γνώρισαν την ανδρική έμφυλη βία, όπως η Αθηνά 

που δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον Ήφαιστο ή η Περσεφόνη που έπεσε θύμα αρπαγής από τον 
Πλούτωνα, προκειμένου να γίνει γυναίκα του. Την ίδια βίαιη αντιμετώπιση είχαν οι γυναίκες των 
Σαββίνων που αρπάχτηκαν από τους Ρωμαίους προκειμένου να αποτελέσουν όργανα αναπαραγωγής 
αλλά και οι γυναίκες των Λαπίθων στις οποίες επιτέθηκαν με ερωτικούς σκοπούς οι Κένταυροι.  

Μια πιο ιδιαίτερη περίπτωση γυναικών που υπέστησαν έμφυλη βία και οι μαθητές κι οι 
μαθήτριες κλήθηκαν να αναλογιστούν ήταν οι περιπτώσεις των μεταμορφώσεων γυναικών σε 
δέντρα. Η σύλληψη είναι εξαιρετικά ποιητική αλλά δεν παύει να έχει ως κύριο αρχέτυπο την δίωξη 
μιας γυναίκας από έναν άντρα και τη μεταμόρφωση της σε δέντρο ή θάμνο, προκειμένου να γλιτώσει 

από την ερωτική επίθεσή του. Η Σμύρνα, η Δάφνη, η Σύριγγα, η Πίτυς γνώρισαν την αθανασία 
μεταμορφωμένες σε δέντρα αφού δέχτηκαν την επίθεση από  επίδοξους εραστές που οι ίδιες δεν 
επιθυμούσαν. 

Όλες αυτές οι περιπτώσεις πέρασαν και στη νεοελληνική λογοτεχνία. Το δημοτικό τραγούδι 

διασώζει την γυναίκα-θύμα στην παραλογή Της Άρτας το γιοφύρι (Ιωάννου, 1994) όπου η γυναίκα 
του πρωτομάστορα θα χτιστεί μέσα στο γεφύρι για ένα έργο που θα ωφελήσει την κοινωνία σε βάρος 
της γυναίκας. Στο τραγούδι Του νεκρού αδερφού η Αρετή είναι κλεισμένη στο σπίτι για να διαφυλάξει 
την τιμή της, ενώ οι αδερφοί της θα αποφασίσουν για την παντρειά της, στερώντας της την επιλογή 
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(Ιωάννου, 1994). Στο τραγούδι της Σούσας η νέα πεθαίνει από τον αδερφό της, όταν τη συλλαμβάνει 
να έχει ερωτικές σχέσεις με έναν Τούρκο (Αποστολάκης, 2010), ενώ και στο τραγούδι της 
Αδικοσκοτωμένης η κόρη πεθαίνει, όταν τα αδέρφια της και τα ξαδέρφια της μαθαίνουν για τη σχέση 
που αναπτύσσει με έναν νέο, αντίθετα με τις εντολές για άμεμπτη ηθική συμπεριφορά (Αποστολάκης, 

2010). 
Αντίστοιχα, όταν ο πατέρας της Αρετούσας την κλείνει στη φυλακή επειδή αγαπά τον 

Ερωτόκριτο, έναν νέο κατώτερης κοινωνικής τάξης, δεν έχουμε κάτι άλλο από μια περίπτωση 
έμφυλης βίας καθώς η Αρετούσα, ούσα γυναίκα, ανήκει στον πατέρα της και δε μπορεί να αγαπήσει 

όποιον θέλει (Αλεξίου, 2000). Ο πατέρας αφέντης θα εκδικηθεί και θα ασκήσει μέσω τρίτου την 
εξουσία του στην περίπτωση της Ερωφίλης: όταν μάθει ότι η κόρη του παντρεύτηκε παρά τη θέλησή 
του, θα σκοτώσει τον γαμπρό και θα προσφέρει τα κομμάτια του στη σύζυγο του δολοφονημένου για 
να την εκδικηθεί που παράκουσε την εξουσία του (Αλεξίου, Αποσκίτη, 2007).  

Αντίστοιχα φαινόμενα συναντούμε στην περίπτωση της Στέλλας Βιολάντη του Γρηγορίου 
Ξενόπουλου όπου η ομώνυμη ηρωίδα απομονώνεται στο δωμάτιο της από  πατέρα της, προκειμένου 
να μην παντρευτεί αυτόν που αγάπησε (Ξενόπουλος, 1922). Ο ίδιος συγγραφέας στο μυθιστόρημα Η 
τιμή του αδελφού (1984) αναιρεί την εικόνα του αδελφού-προστάτη της οικογένειας δίνοντας μια 

εντελώς διαφορετική όψη της ηθικής και της τιμής: ο αδερφός επικαλείται λόγους τιμής για τον φόνο 
της αδελφής του, ενώ στην ουσία είναι οικονομικοί οι λόγοι του εγκλήματος.  

Στο ίδιο πνεύμα της επτανησιακής παράδοσης με κοινωνικές/σοσιαλιστικές επιδράσεις, ο 
Κωνσταντίνος Θεοτόκης θα δώσει πλούσιο υλικό για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία της 

εποχής, ιδιαίτερα στις Κορφιάτικες ιστορίες (2010). Στο διήγημα Ακόμα; ένας απατημένος σύζυγος 
παρακολουθεί τη γυναίκα του και σπρωγμένος από τον φίλο του, θα την σκοτώσει. Στο διήγημα 
Πίστομα ένας πρώην φυλακισμένος γυρίζει στο σπίτι του και για να εκδικηθεί τη γυναίκα του, 
σκοτώνει το παιδί της, καρπό του παράνομου έρωτά της. Στο μυθιστόρημα Η τιμή και το χρήμα 

(1993) θα δείξει όλη την καταπίεση που υφίσταται η γυναίκα από την οικογένεια της και από τον 
μελλοντικό σύζυγό της, όταν συζητούν γι’ αυτήν σαν να επρόκειτο για αντικείμενο προς πώληση. 
Στο μυθιστόρημα Οι σκλάβοι στα δεσμά τους (2010) ο ξεπεσμένος οικονομικά αριστοκράτης 
Οφιόμαχος θα πιέσει την κόρη του Ευλαλία να παντρευτεί έναν πλούσιο γιατρό, προκειμένου να 

σώσει το σπίτι τους από τα χρέη. Το ίδιο μοτίβο θα συναντήσουμε και στο διήγημα Ο γάμος της 
Αργυρούλας (2009) της Γαλάτειας Καζαντζάκη όπου η νεαρή κοπέλα παντρεύεται έναν πολύ πλούσιο 
αλλά ηλικιωμένο άντρα, για να σώσει την οικογένεια της από χρέη. Η ηρωίδα θα πεθάνει, 
διακόπτοντας μόνη της την κύηση, αρνούμενη να φέρει στον κόσμο τον καρπό μιας αρρωστημένης 

σχέσης και διεκδικώντας το δικαίωμα στο σώμα της. 
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, ωστόσο, άσκησης βίας στο γυναικείο φύλλο και μάλλον η 

πιο αποτρόπαια είναι η περίπτωση της «Φόνισσας» του Παπαδιαμάντη (2011). Η ηρωίδα, θα 
σκοτώσει τέσσερα κοριτσάκια, ένα εγγονάκι της και τρία άλλα που θα βρεθούν τυχαία μπροστά της. 

Θεωρεί ότι έτσι τα σώζει καθώς η ζωή της γυναίκας είναι διαρκώς μια κοπιαστική προσπάθεια να 
ικανοποιήσει και να υπηρετήσει όλους τους άντρες αφέντες της. Όπως αναφέρει:  

Ὀφείλει ἡ ἰδία καὶ νὰ ὑπανδρεύσῃ καὶ νὰ προικίσῃ καὶ προξενήτρια καὶ πανδρολόγισσα νὰ γίνῃ. Ὡς 

ἀνὴρ ὀφείλει νὰ δώσῃ οἰκίαν, ἄμπελον, ἀγρόν, ἐλαιῶνα, νὰ δανεισθῇ μετρητά, νὰ τρέξῃ εἰς τοῦ 

συμβολαιογράφου, νὰ ὑποθηκεύσῃ. Ὡς γυνή, πρέπει νὰ κατασκευάσῃ ἤ νὰ προμηθευθῇ «προῖκα», τουτέστι 
παράφερνα, ἤτοι σινδόνας, χιτώνια κεντητά, μεταξωτὰς ἐσθῆτας μὲ χρυσοΰφαντα ποδογύρια. Ὡς προξενήτρια 

πρέπει ν' ἀνιχνεύσῃ γαμβρόν, νὰ τὸν κυνηγήσῃ, νὰ τὸν ἁλιεύσῃ, νὰ τὸν ζωγρήσῃ. Καὶ ὁποῖον γαμβρόν!  

Κι αὐτὸν τὸν γαμβρόν, μὲ μυρίους κόπους, μὲ ἀνεκδιήγητα βάσανα, μόλις, μετὰ πολὺν καιρόν, νὰ τὸν 

πείθῃ τις νὰ στεφανωθῇ ἐπὶ τέλους.[…]  

Καὶ δι' ὃλ' αὐτὰ τὰ θυγάτρια νὰ μέλλῃ νὰ ὑποφέρῃ ἡ μήτηρ των τόσα − κι ἄλλα τόσα − κι ἄλλα τόσα, 
ἀπὸ ὅσα ἔχει ὑποφέρει ἡ μάννα της δι' αὐτήν. 

Μικρότερης έκτασης –αλλά ανάλογης έντασης – περιστατικά συναντούμε και σε άλλα 

μυθιστορήματα. Στον Καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη (2012) ο ήρωας απαγορεύει στην κόρη του 
να εμφανίζεται μπροστά του και προειδοποιεί ότι θα την σκοτώσει για να μην την πιάσουν οι 
Τούρκοι. Στο ίδιο μυθιστόρημα ο αδερφός του καπετάν Μιχάλη θα βιαιοπραγήσει και θα απομονώσει 
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στο δωμάτιό της την κόρη του που αγάπησε έναν νέο, οδηγώντας την σταδιακά στην τρέλα. Η ανιψιά 
του καπετάν Μιχάλη θα οδηγηθεί σε έναν γάμο συμφέροντος, καταλήγοντας στην αυτοκτονία, και η 
μικρή Περβόλα θα βιαστεί, όταν οι Τούρκοι θα επιτεθούν στην χριστιανική κοινότητα του 
Ηρακλείου. Η επιδείνωση της θέσης της γυναίκας λόγω εθνικών ή θρησκευτικών διαφορών με τους 

κακοποιητές της είναι ένα θέμα που ενδεικτικά οι μαθητές κι οι μαθήτριες είδαν στη Ντούλια της 
Μάρως Βαμβουνάκη (1998) όπου μια αλλοεθνής γυναίκα θα οδηγηθεί στην αυτοκτονία εξαιτίας της 
απόρριψης από έναν άντρα που την κακοποιούσε μετά την εγκατάστασή της στην Κρήτη.  

Παρότι τα κείμενα έφταναν χρονικά ως τον 20ο αιώνα, ασφαλώς το φαινόμενο εξακολουθεί να 

είναι ισχυρό και στον 21ο.  23 γυναίκες νεκρές το 2015, 21 το 2016, 16 το 2017, πάλι 21 το 2018, 17 
το 2019, 14 το 2020 και 17 το 2021 δείχνουν ότι το φαινόμενο είναι ισχυρό παρά τις διαφορετικές 
αναγνώσεις στους αριθμούς (Παμπουχίδου, 2021). Συγκαλυμμένες περιπτώσεις κακοποίησης, 
βασανισμού και θανάτωσης μιας γυναίκας λόγω της έμφυλης ταυτότητάς της συναντώνται και στις 

προηγούμενες δεκαετίες. Οι μαθητές επεξεργάστηκαν και αναγνώρισαν την κακοποιητική 
συμπεριφορά των ανδρών πίσω από δύο μεγάλες εύηχες και περισσότερο αποδεκτές κατηγορίες 
εγκλημάτων: τα εγκλήματα τιμής και τα εγκλήματα πάθους. Στην πρώτη περίπτωση συνήθως ο 
πατέρας ή ο αδελφός ασκούσε κακοποιητική συμπεριφορά που κατέληγε στην αφαίρεση της ζωής 

της κόρης ή της αδερφής, προκειμένου να αποκαταστήσει τη θιγμένη του τιμή, έννοια ζωτική στην 
ελληνική κοινωνία (Αβδελά, 2002). Στη δεύτερη περίπτωση ο σύζυγος ή ο σύντροφος μιας γυναίκας 
προχωρούσε στον φόνο της όταν αυτή αποφάσιζε να διακόψει τη σχέση τους και να διαθέσει όπως 
ήθελε τον εαυτό της (Μπορδόκας, 2021). Η αντίληψη αυτή που θέλει τη γυναίκα αναπόσπαστο 

εξάρτημα της ανδρικής επιτυχίας, συνεχίζει να υφίσταται κεκαλυμμένη σε διαφημίσεις, ακόμα και 
με πρωταγωνιστές παιδιά που ψωνίζουν προϊόντα σε καταστήματα με βάση την κοινωνική τους 
ταυτότητα (Παλαιολόγου, 2020), σε παιχνίδια που απευθύνονται στους καταναλωτές τους με βάση 
το κοινωνικό τους φύλο (Γονιτσιώτη, Μάγος 2020), σε στερεοτυπικές, γενικευτικές αντιλήψεις για 

την προβλεπόμενη ταυτότητα και συμπεριφορά του άντρα και της γυναίκας από την παιδική ηλικία 
(Λεβέντη, 2017).  

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και 
Νομού Ηρακλείου 118 μαθητές και μαθήτριες συμπληρώσαν ερωτηματολόγια ώστε να καταγραφούν 

ποια χαρακτηριστικά αποδίδουν στα φύλα και πώς βλέπουμε τις σχέσεις των δύο φύλων, τι 
αναζητούν σε αυτές και αν υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που περιμένουν να αντιδράσουν τα φύλα 
μέσα σε μια σχέση.Αποδελτιώθηκαν 62 ερωτηματολόγια από τις μαθήτριες του σχολείου και 56 από 
τα αγόρια. 

Στις απαντήσεις των κοριτσιών ήταν ξεκάθαρη η αντίθεσή τους για το ότι οι γυναίκες πρέπει 
να φροντίζουν το σπίτι ενώ οι συμμαθητές τους το αναμένουν. Και τα δύο φύλλα συμφωνούν ότι οι 
γυναίκες είναι καταλληλότερες για την ανατροφή των παιδιών και απορρίπτουν την άποψη ότι οι 
άντρες πρέπει να προτιμούνται σε δουλειές έναντι των γυναικών. Μόνο μία μαθήτρια θεωρούσε τους 

άντρες καταλληλότερους για διευθυντικές θέσεις και με αυτό συμφωνούν και τα αγόρια, ενώ ως προς 
την επιλογή μαθημάτων και κατευθύνσεων λιγότερα από τα μισά αγόρια θεωρούν τους άντρες εκ 
φύσεως προσανατολισμένους στις θετικές σπουδές, άποψη με την οποία διαφωνούν κατά κράτος οι 
κοπέλες.  

Πάνω από τα 2/3 των μαθητριών δεν δέχονται  ως αποκλειστική υποχρέωση των ανδρών την 
πληρωμή λογαριασμών, παρότι τα αγόρια το θεωρούν σε μεγάλο ποσοστό δική τους ευθύνη. Σε 
συντριπτικό ποσοστό οι κοπέλες θεωρούν ότι δεν πρέπει οι άντρες να λαμβάνουν τις σημαντικότερες 
αποφάσεις για την οικογένεια ενώ διαφωνούν τα αγόρια που θέλουν σε αναλογία 31 προς 18 να 

λαμβάνουν οι άντρες αυτές τις αποφάσεις. Ωστόσο, πάνω από τις μισές κοπέλες θεωρούν τους άντρες 
λιγότερο ικανούς να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αφού, σύμφωνα με τις ίδιες, η εργασία είναι ο 
χώρος που πρέπει να διαπρέψουν οι άντρες. Με αυτές τις απόψεις δεν ταυτίζονται τα αγό ρια που 
θεωρούν τις εργασίες στο σπίτι τομέα όπου μπορούν να διακριθούν.  

Οι κοπέλες διαφωνούν με το ότι η ομορφιά είναι πιο σημαντική για τα κορίτσια σε σύγκριση 
με τα αγόρια και συμφωνούν ότι οι γυναίκες λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα συναισθήματά τους 
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ενώ τα αγόρια δεν τις κατηγορούν για κάτι τέτοιο. Θεωρούν φυσιολογική την εικόνα του άντρα που 
κλαίει και αυτό βρίσκει σύμφωνη την πλειοψηφία των συμμαθητών τους. Κι ενώ τα κορίτσια είναι 
ισομοιρασμένα στο δίλημμα για το αν ο πιο σημαντικός ρόλος μιας γυναίκας είναι στο σπίτι της, τα 
αγόρια φαντάζονται τη γυναίκα δέσμια των οικογενειακών υποχρεώσεων. Ομοίως τα κορίτσια δεν 

θεωρούν χρέος του άντρα να βγάζει τα απαραίτητα χρήματα για τα έξοδα της οικογένειας, αν και τα 
αγόρια μάλλον επιδοκιμάζουν το στερεότυπο  του άντρα κουβαλητή σε ποσοστό 50%. 

Σε επίπεδο συναισθηματικών σχέσεων τα κορίτσια παρουσιάζουν μάλλον μια εξιδανικευμένη 
εικόνα για τα κριτήρια των σχέσεων. Με εξαίρεση τη φυσική ομορφιά που μόνο για τις μισές είναι 

πολύ σημαντική ή σημαντική, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η δεκτικότητα, η κατανόηση, η 
αλληλεγγύη, η αφοσίωση κι η ειλικρίνεια είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θεωρούν σημαντικές ή πολύ 
σημαντικές τη φυσική έλξη, την αμοιβαία κατανόηση, την επικοινωνία, τον σεβασμό, την 
αυτογνωσία και τη συναισθηματική κι ερωτική ανταπόκριση στις ανάγκες του άλλου. Βασικά 

στοιχεία σε μια σχέση αναδεικνύονται η προσαρμοστικότητα, οι κοινές αξίες, η οικονομική 
ανεξαρτησία και δεν θεωρούν απαραίτητο το κοινό εκπαιδευτικό και πολιτισμικό επίπεδο.  

Από τη μεριά τους τα αγόρια του σχολείου, αν και δείχνουν να ακολουθούν πιο πιστά τα 
φυλετικά στερεότυπα, στις σχέσεις τους φαίνονται πιο δημοκρατικά. Εκτιμούν περισσότερο από τα 

κορίτσια τη φυσική ομορφιά αλλά αποζητούν σχεδόν όλα τις αξίες της κατανόησης, της 
αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και των κοινών αξιών. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι ότι και τα αγόρια 
δεν θεωρούν απαραίτητο σε μια σχέση το κοινό εκπαιδευτικό και πολιτισμικό επίπεδο.  

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης κατέδειξαν ότι το φαινόμενο της έμφυλης βίας είναι 
διαχρονικό και εμφιλοχωρεί ως τμήμα της κανονικότητας στην ελληνική κοινωνία. Η γυναίκα 

υφίσταται κακοποιητικές συμπεριφορές οι οποίες τείνουν να ενσωματωθούν ως αναμενόμενες και 
νομιμοποιημένες εκδηλώσεις, αποδεκτές ή και αόρατες από την κοινωνία.  Οι μαθητές μέσα από  
λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα, ταινίες, ιστολόγια οργανισμών αναγνώρισαν το φαινόμενο και έμαθαν 
να διαχωρίζουν την ορθή από την μη ορθή συμπεριφορά σε έναν άνθρωπο με βάση το φύλο του. 

Έγινε κατανοητό ότι η έμφυλη βία γίνεται σταδιακά ορατή στις πραγματικές διαστάσεις της, όταν 
διαχωρίζεται από το πλαίσιο και τη λογική των παραδοσιακών ρόλων και των αναμενόμενων 
συμπεριφορών με βάση το φύλο.  

Οι μαθητές έδωσαν μια αισιόδοξη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το φύλο τους 

αλλά και το άλλο φύλο μέσω των ερωτηματολογίων ενώ προχωρώντας στη συγγραφή μικρών 
δοκιμίων για τα στερεότυπα και την πρακτική των διακρίσεων με βάση το φύλο φάνηκαν να έχουν 
κατανοήσει τη λειτουργία των μηχανισμών που επιφέρουν και κανονικοποιούν την βίαιη 
συμπεριφορά. Ο εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης του θέματος και η επαφή με την λογοτεχνία έξω 

από ιστορικά/αφηγηματικά πλαίσια έπεισαν τους μαθητές για τη δυνατότητα ανάγνωσης των 
κειμένων με πολλούς τρόπους και όξυναν τη δυνατότητά τους να διακρίνουν την έμφυλη β ία σε 
διαφορετικές μορφές. Με κάθε δυνατό τρόπο διευκρινίστηκε ότι η έμφυλη βία δεν είναι ανεκτή και 
δεν αρμόζει σε μια κοινωνία πολιτών που ενδιαφέρονται πραγματικά για τις μητέρες, τις αδελφές, 

τις αγαπημένες τους, τον ίδιο τον άνθρωπο.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

1. Για κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις,πείτε μας αν  

 

 Συμφωνώ  

απόλυτα 

Συμφωνώ Δεν ξέρω 

Δεν απαντώ 

Διαφωνώ  

απόλυτα 

Διαφωνώ  

Οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν το σπίτι       
Οι γυναίκες είναι καταλληλότερες στην 

ανατροφή των παιδιών από τους άνδρες 
     

Με τις ίδιες ακαδημαϊκές γνώσεις και 

προσόντα οι άνδρες είναι 
     

https://tvxs.gr/news/istoria/otan-oi-gynaikoktonies-itan-egklimata-pathoys-apo-ton-menoysi-mexri-simera
https://tvxs.gr/news/istoria/otan-oi-gynaikoktonies-itan-egklimata-pathoys-apo-ton-menoysi-mexri-simera
https://www.offlinepost.gr/2020/12/08/h-diaforopoihsh-ton-filon-stin-diafim/
https://www.ertnews.gr/frontpage/se-exi-chronia-118-gynaikoktonies-stin-ellada-polemos-anakoinoseon-metaxy-yp-prostasias-kai-kommaton/
https://www.ertnews.gr/frontpage/se-exi-chronia-118-gynaikoktonies-stin-ellada-polemos-anakoinoseon-metaxy-yp-prostasias-kai-kommaton/
https://www.doctv.gr/page.aspx?itemid=spg10680
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καταλληλότεροι/ικανότεροι να αναλάβουν 

διευθυντικές θέσεις 

Οι άνδρες είναι πιο προσανατολισμένοι 

στις θετικές επιστήμες 
     

Σε συνθήκες εργασιακής ανεργίας οι 

εργοδότες πρέπει να δώσουν 

προτεραιότητα στους άνδρες έναντι των 

γυναικών 

     

Είναι πρώτιστη υποχρέωση των ανδρών 
να εξασφαλίζουν τις οικονομικές ανάγκες 

της οικογένειας 

     

Οι άνδρες είναι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν 

τις πιο σημαντικές αποφάσεις που 

αφορούν την οικογένεια. 

     

Οι άνδρες είναι λιγότερο κατάλληλοι να 

κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. 
     

Για τους άνδρες, είναι περισσότερο 

σημαντικό, από ότι στις γυναίκες να 

επιτύχουν στην εργασία. 

     

Η ομορφιά(να είσαι ελκυστικός) είναι πιο 

σημαντικό για ένα κορίτσι από ότι για ένα 

αγόρι. 

     

Οι γυναίκες είναι πιο σύνηθες να 

λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενες στα 

συναισθήματά τους 

     

Είναι αποδεκτό για τους άνδρες να κλαίνε.      
Ο πιο σημαντικός ρόλος μιας γυναίκας 

είναι να φροντίζει το σπίτι και την 

οικογένειά της. 

     

Ο πιο σημαντικός ρόλος για έναν άνδρα 
είναι να βγάζει χρήματα. 

     

Οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν το σπίτι       
Οι γυναίκες είναι καταλληλότερες στην 

ανατροφή των παιδιών από τους άνδρες 
     

Με τις ίδιες ακαδημαϊκές γνώσεις και 

προσόντα οι άνδρες είναι 

καταλληλότεροι/ικανότεροι να αναλάβουν 

διευθυντικές θέσεις 

     

Οι άνδρες είναι πιο προσανατολισμένοι 

στις θετικές επιστήμες 
     

Σε συνθήκες εργασιακής ανεργίας οι 

εργοδότες πρέπει να δώσουν 

προτεραιότητα στους άνδρες έναντι των 

γυναικών 

     

Είναι πρώτιστη υποχρέωση των ανδρών 

να εξασφαλίζουν τις οικονομικές ανάγκες 

της οικογένειας 

     

Οι άνδρες είναι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν 

τις πιο σημαντικές αποφάσεις που 

αφορούν την οικογένεια. 

     

Οι άνδρες είναι λιγότερο κατάλληλοι να 
κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. 

     

Για τους άνδρες, είναι περισσότερο 

σημαντικό, από ότι στις γυναίκες να 

επιτύχουν στην εργασία. 

     

Η ομορφιά(να είσαι ελκυστικός) είναι πιο 

σημαντικό για ένα κορίτσι από ότι για ένα 

αγόρι. 

     

Οι γυναίκες είναι πιο σύνηθες να 

λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενες στα 

συναισθήματά τους. 

     

Είναι αποδεκτό για τους άνδρες να κλαίνε.      
Ο πιο σημαντικός ρόλος μιας γυναίκας 

είναι να φροντίζει το σπίτι και την 

οικογένειά της. 
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Ο πιο σημαντικός ρόλος για έναν άνδρα 

είναι να βγάζει χρήματα. 
     

 

2. Συναισθηματική σχέση-Σε μια συναισθηματική σχέση, πόσο σημαντικές είναι κατά την γνώμη σας οι 

παρακάτω προτάσεις; 

 
 Πολύ 

σημαντικό 
Σημαντικό  

 
Ουδέτερα 

 
Λιγότερο 

σημαντικό  

 

Καθόλου 

σημαντικό  

Φυσική ομορφιά      
Δεκτικότητα      
Κατανόηση       
Αλληλεγγύη       
Αφοσίωση       
Αμοιβαία κατανόηση       
Ειλικρίνεια      
Φυσική έλξη       
Σεβασμός στον άλλον      
Γνωρίζουμε τις ανάγκες μας-αυτογνωσία- 

οριοθέτηση  
     

Γνωρίζω πώς να ανταποκρίνομαι στις 

ανάγκες του άλλου 
     

Επικοινωνιακή ικανότητα      
Σεξουαλική κατανόηση       
Κοινές αξίες, απόψεις και φιλοδοξίες      
Προσαρμόζομαι-συμβιβάζομαι στις 

ανάγκες του άλλου 
     

Η οικονομική ανεξαρτησία για καθένα 

από τους δύο  
     

Κοινό εκπαιδευτικό & πολιτισμικό 

επίπεδο  
     

Φυσική ομορφιά      
Δεκτικότητα      
Κατανόηση       
Αλληλεγγύη       
Αφοσίωση       
Ειλικρίνεια      
Φυσική έλξη       
Σεβασμός στον άλλον      
Αμοιβαία κατανόηση       
Γνωρίζουμε τις ανάγκες μας-αυτογνωσία- 

οριοθέτηση  
     

Γνωρίζω πώς να ανταποκρίνομαι στις 

ανάγκες του άλλου 
     

Επικοινωνιακή ικανότητα      
Σεξουαλική κατανόηση       
Κοινές αξίες, απόψεις και φιλοδοξίες      
Προσαρμόζομαι-συμβιβάζομαι στις 

ανάγκες του άλλου 
     

Η οικονομική ανεξαρτησία για καθένα 

από τους δύο  
     

Κοινό εκπαιδευτικό & πολιτισμικό 

επίπεδο  
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Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:  
Η ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟ 
 

Σωτηρίου Βασιλική 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

 

Περίληψη  

Το σχολείο αποτελεί όχι μόνο χώρο αναπαραγωγής αλλά και παραγωγής της κυρίαρχης 
ιδεολογίας, και αποτυπώνονται πάνω του οι κρίσεις, οι αντιφάσεις, οι εξελίξεις, τα νέα δομικά 
στοιχεία της μετανεωτερικής κουλτούρας του σήμερα με κυριότερα την αλληλεξάρτηση τεχνολογίας, 
πολυπολιτισμικότητας, φεμινιστικής διαθεματικής ερμηνείας, πολιτικής των ταυτοτήτων, 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα αναδειχθεί η ανάγκη διασύνδεσης 
σχολείου και κοινωνικού ιστού, από μια σειρά σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων που θα 
εισάγονται με γνώμονα την κριτική σκέψη θα αποτυπωθεί πώς το σχολείο δεν αρκεί πλέον να 
θεωρητικοποιεί γενικά την κοινωνική πραγματικότητα. Θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής μιας 

διαθεματικής, συμπεριληπτικής ,πολυπολιτισμικής φεμινιστικής παιδαγωγικής μέσα στα μαθήματα, 
σαν σενάρια διδασκαλίας, και διδακτικά εργαλεία μέσω της τεχνολογίας, της τέχνης, της 
ακαδημαϊκής θεωρίας- προσεγγίσιμης από το σχολικό χώρο, της ίδιας της γλώσσας της επικοινωνίας 
λεκτικής και μη,  αλλά και τρόποι ενσωμάτωσης αυτών των ερεθισμάτων στη ζωή των παιδιών και 

διερεύνησης της μαθησιακής εμπειρίας. 
 
Λέξεις κλειδιά: διαθεματικότητα, πολιτική των ταυτοτήτων, μετανεωτερικότητα, φεμινιστική 

διαπαιδαγώγηση 

1. Εισαγωγή  

Δεδομένου ότι η μετανεωτερική εποχή εμφανίζει περισσότερες κοινωνικές αντιφάσεις σε 

σχέση με προηγούμενες εποχές, είναι δύσκολο η θεωρητικοποίηση  ενός φαινομένου, σαν τον 
ρατσισμό, τον σεξισμό, την κοινωνική ανισότητα, να μεταδοθεί σαν πλαίσιο σε γνωστικά 
αντικείμενα σαν την έκθεση, αλλά πρέπει να δοθούν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα 
δίνουν τον απαραίτητο χώρο ώστε τα παδιά χωρίς απολύτως καμία διάκριση να μπορούν να 

σχηματίζουν απόψεις,  να αποκτήσουν φωνή, για την επικαιρότητα, χωρίς να γίνεται επιφανειακή 
προσέγγιση αλλά ουσιαστική, με πρόσβαση στην κριτική, και στην ερμηνεία σύνθετων φαινομένων, 
κοινωνικών και πολιτικών, δηλαδή να προστεθούν άξονες μαθημάτων που θα δημιουργούν τη 
σύγχρονη σχέση κοινωνίας και σχολείου, με μαθήματα που θα γίνεται ειδική αφιέρωση σε θέματα 

που αφορούν τη σύγχρονη επικαιρότητα και παράλληλα θα εμβαθύνουν, με μαθήματα 
προσανατολισμένα σε ένα πολιτισμικό και καλλιτεχνικό άνοιγμα, και με αναφορές σε 
προσωπικότητες, ακαδημαϊκούς, φιλοσόφους και καλλιτέχνες με πραγματική επιρροή και πώς 
μπορούν να αξιοποιηθούν ως ερεθίσματα για μια τάξη. 

2. Κυρίως μέρος 

 Η Επικρατούσα κατάσταση 

  Η οικονομική και η υγειονομική κρίση των τελευταίων χρόνων δημιούργησε μια σειρά 
κοινωνικών φαινομένων που πολλές φορές προσδιόριζαν πολύ αρνητικά την εποχή στην οποία 
ζούσαμε/ζούμε, καταδεικνύοντας την αλληλοσυσχέτιση πλήθους παραγόντων και δημιουργώντας 
την αναναγκαιότητα για μια πιο διεπιστημονική – διαθεματική προσέγγιση για την διαχείριση 

αντίστοιχων φαινομένων που εμφανίζονταν στο σχολείο. Η Ελλάδα, ο ελλαδικός χώρος δηλαδή, από 
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την αρχαιότητα έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει αυτή την «ώσμωση» πολιτισμών, να δημιουργεί 
διεθνή δίκτυα, να συνδιαλλέγεται και να έχει διαφορετικές πολιτισμικές προεκτάσεις, διασπώντας 
αυτή την ενιαία πρόσληψη ενός κοινού πολιτισμού. Στη μετανεωτερική εποχή με τα διάφορα 
μεταναστευτικά κύματα, από τα τέλη της δεκαετίας του 80΄ και την ένταξη διαφορετικών εθνοτικών 

ομάδων, και συνεπώς την ένταξή τους στη νέα κοινωνική συνθήκη μέχρι την πρόσφατη ιστορία με 
την προσφυγική κρίση του 2015, παρατηρείται ότι ο μονοπολιτισμικός προσανατολισμός της 
εκπαίδευσης είναι ακόμα κυρίαρχος, συνδέεται άμεσα με την ιδέα του έθνους- κράτους, και 
καταντάει πλέον αναχρονιστικός, για τον λόγο ότι το πολιτισμικό- πολιτικό- διεθνές πλαίσιο αλλάζει. 

Σημαντική θα ήταν η συμβολή των «από τα πάνω» για ένα εκπαιδευτικό - πολιτισμικό άνοιγμα με 
την υιοθέτηση μαύρων , Σύριων, Αλβανών, Αρμένιων – και γενικότερα όχι μόνο των λευκών 
δυτικών- παιδαγωγών, συγγραφέων, καλλιτεχνών που μέσα από το ακαδημαϊκό, παιδαγωγικό τους 
έργο θα μπορέσει να προβληθεί ανοιχτά η δική τους παιδαγωγική, πολιτική, κοινωνική στάση και 

πώς μπορεί να υιοθετηθεί από ένα ανοιχτό διαπολιτισμικό σχολείο.  

3. Η συνεισφορά της Φεμινιστικής Παιδαγωγικής 

Η υιοθέτηση προτύπων και κοινωνικών θεωριών και πρακτικών στο σχολείο από καθηγητές 
δεν είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται παθητικά, και σαφώς εργαλειακά για την 
αναδημιουργία σύγχρονων χώρων στο όνομα μιας γραφειοκρατικής ορθολογικότητας και υλικού 
μετασχηματισμού. Είναι όμως μια διαδικασία που αναμορφώνεται στις ανάγκες που προκύπτουν και 

μια απάντηση σε μεθόδους που μέχρι τώρα δεν είχαν απήχηση αλλά και που μάλλον στέκονταν 
εμπόδια σε μια διαφορετική εκπαίδευση που έχει μια πιο υψηλή στοχοθεσία. Αν αναλογιστεί κανείς 
τη χρονιά του 2021 μάλλον η συχνότητα της λέξης που συναντιόταν στο δημόσιο λόγο θα ήταν η 
«γυναικοκτονία», όρος που αρνείται ακόμα πεισματικά να υιοθετηθεί από την επίσημη πολιτική και 

νομοθεσία, και σαφώς με την εκκίνηση του ελληνικού #Metoo δημιουργήθηκε ένα νέο πλαίσιο 
αναφοράς για τον φεμινισμό, την ετεροπατριαρχία, την αναπαραγωγή εσωτερικευμένων αντιλήψεων 
και στερεοτύπων που ορίζουν τις συνειδήσεις. Η φεμινιστικη παιδαγωγική είναι η ενεργητική 
διαμόρφωση του εαυτού, του υλικού μελέτης, που προτρέπει την ενθάρρυνση να αντιταθούν οι 

μαθήτριες-μαθητές στο σεξιστικό, θεσμικό τυπικό και άτυπο λόγο, καθώς και σε φαινόμενα που είναι 
διαμορφωμένα για να ενισχύουν αυτά τα κανονιστικά πρότυπα, και έχει βασικό  όραμα την κοινωνική 
αλλαγή και δράση. Πολλά έργα παιδαγωγικής με κυριότερο του Freire εστιάζουν σε αυτή την 
ανανεωτική αίσθηση εκπαίδευσης, που δίνεται έμφαση στον διάλογο, στην ανάπτυξη της 

συνειδητοποίησης του ανθρώπου και του κοινωνικού του αισθητηρίου, στην ανασύσταση των 
αντανακλαστικών του και στην παιδαγωγική ως διαμορφωτική εμπειρία του ατόμου μέσα από την 
αυτονομιστική κατεύθυνση.  

Σε αυτή την περίπτωση, η θεσμική καταπίεση της πατριαρχίας, είναι μια κατάσταση επιρροής 

που είναι ριζωμένη, έχει διάφορες επεκτάσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών με τις 
μαθήτριες που συχνά είναι «αόρατες» από το έργο των εκπαιδευτικών, δηλαδή δεν επιδέχονται 
κάποιου είδους παρέμβαση, τόσο γιατί δεν μπορούν να γνωστοποιούνται, είτε γιατί παραμένουν 
προσωπικές, είτε γιατί πολλές φορές οι γραμμές είναι λεπτές στο με ποιον τρόπο μπορεί να παρέμβει 

ο εκπαιδευτικός. Η μεγαλύτερη γενικευμένη αίσθηση που υπάρχει για τον φεμινισμό και την 
κατεύθυνσή στην παιδαγωγική είναι ότι αναπαράγεται από τα πατριαρχικά μέσα ενημέρωσης, από 
τον κυρίαρχο λόγο, και καταλήγει αποσπασματικά παραξηγημένη η θεώρησή της, με διάφορες 
στερεοτυπικές αποτυπώσεις για το πώς πρέπει να καταμερίζονται οι δουλειές στο σπίτι για 

παράδειγμα ή για την άνιση αμοιβή των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Απεικονίζονται κατά 
κάποιο τρόπο οι γυναίκες στην αφοσίωσή τους για ισότητα, όπως πολύ χαρακτηριστικά περιγράφει 
η Bell Hooks, στο βιβλίο της “Feminism is for everybody”. Η φεμινιστική παιδαγωγική δεν μπορεί 
να βγει εκτός του πλαισίου της κριτικής θεωρίας (Weiler ,1991), που η βασική επιδίωξη είναι να 

δημιουργήσει τη διασύνδεση καθημερινών παιδαγωγικών καταστάσεων προκειμένου να 
ενδυναμωθούν οι μαθητές και να αποδομηθεί η κανονιστική γνώση που αναπαράγει τις σχέσεις 
κυριαρχίας που καταπιέζουν το φύλο, την ταυτότητα, την τάξη. Η φεμινιστική παιδεία και 
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διαπαιδαγώγηση δεν θα είναι ποτέ αρκετή για ένα σύστημα που δομικά επωφελείται από την έμφυλη 
καταπίεση, από τον «έμφυλο συγκεντρωτισμό» και τον άτυπο και κυρίαρχο σεξισμό παρόλα αυτά το 
προτεινόμενο μάθημα Φεμινιστικής Ιστορίας και Αγωγής θα μπορούσε να θεωρηθεί μια βάση για 
την ιστορική ανασκόπηση της ιστορίας του φύλου, που αφενώς θα διακρίνονταν τα ιστορικά 

κοινωνικά σημεία του φύλου και θα γινόταν μια γνωριμία με τις κοινωνικές προκλήσεις που 
αναδιαμόρφωναν τον ρόλο του φύλου, του γυναικείου κινήματος και των φεμινιστικών κυμάτων, 
αλλά σαν πρόταγμα η υιοθέτηση μιας τέτοιας πρακτικής –που προφανώς θα απευθυνόταν και στις 
μαθήτριες και στους μαθητές- θα ριζοσπαστικοποιούσε την αντίληψη από μεριάς των αντρών 

μαθητών για τη δική τους στάση, τη δική τους οπτική και θέση και βγάζοντας τους πιθανόν  από τη 
στείρα ουδέτερη στάση απέναντι στα έμφυλα ζητήματα και θα επαναπροσεγγιζόταν μια διαφορετική 
σχέση με την ευθύνη της έμφυλης ταυτότητάς τους. Έχουν άλλωστε γίνει διάφορες έρευνες  
ενσωμάτωσης του έμφυλου ζητήματος στο πεδίο θεωρίας γνωστικού αντικειμένου και στην έρευνα 

από μεριάς των εκπαιδευτικών  στο άρθρο η Sue Clegg «Θεωρητικοποιώντας τη Μηχανή: φύλο, 
εκπαίδευση και Πληροφορική» υιoθετεί τη φεμινιστική επιστημολογική προσέγγιση (feminist 
standpoint theory) σε συνδυασμό με βασικές παραδοχές/θέσεις της κριτικής θεωρίας και αναλύει τη  
σχέση  φύλου  και  Πληροφορικής.  Αναλυτικότερα,  εξετάζει:  α)την  πολιτογράφηση της 

Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών ως πεδίων γνώσης συμβατών με την ανδρική ταυτότητα 
και τους ιστορικούς, οικονομικούς και επιστημονικούς όρους και συνθήκες που συνέβαλαν σ’ αυτό, 
β) την ιδεολογική έμφυλη ιεραρχική διχοτομία στο χώρο της Πληροφορικής που αποδίδει στους 
άνδρες την ιδιότητα «του ειδικού», ενώ στις γυναίκες την ιδιότητα «του τελικού χρήστη» και 

υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διχοτομία είναι συνέπεια και αντανάκλαση των έμφυλων ιεραρχικών 
σχέσεων στην ευρύτερη  κοινωνία  γ)τις  διαδικασίες  και  τις  πρακτικές  μέσω  την  οποίων  τρεις 
εκπαιδευτικοί θεσμοί-τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα διάφορα κέντρα της δια βίου μάθησης – 
συμβάλλουν στην αναπαραγωγή και συντήρηση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων σε ό,τι 

αφορά την Πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες (Clegg, 2012). 

3.1 Η πρακτική εφαρμογή μέσα από δραστηριότητες 

Η φεμινιστική παιδαγωγική, όπως για παράδειγμα το ορίζει ο Trigwell, είναι ένα εκπαιδευτικό 
πλαίσιο, η πρακτική στην οποία ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την αντιληπτικότητα για να βοηθήσει 
τους μαθητές στη διαμόρφωση της σκέψης, η οποία τελικά οδηγεί σε βαθύτερες μαθησιακές 
πρακτικές από τις προσεγγίσεις που βασίζονται σε καθηγητές (Kreiner,2016). Η φεμινιστική 

παιδαγωγική, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης, χαρακτηρίζεται από τη 
συνεργασία βασισμένη σε μια διαδικασία, βιωματική, ισότιμη, διαδραστική, ενδυναμωτική 
συνδεδεμένη ,σχεσιακή και συναισθηματική. 

 

Παραδείγματα μεθόδων 
 

Μέθοδος/ προσέγγιση 
στρατηγικής/ 

πρακτική 

Περιγραφή Σκοπός 
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“Naming Icebreaker 
Exercise” 

Μέσα σε αυτή τη δραστηριότητα, ο 
εκπαιδευτικός την πρώτη ημέρα του 

μαθήματος, τοποθετεί τον εαυτό του 
ως διευκολυντή της διδασκαλίας της 
τάξης / ως μια «αρχή» κατά τη 
διάρκεια εισαγωγών στην τάξη Η 

εμπειρογνωμοσύνη, του εκπαιδευτικού 
χρησιμοποιείται μόνο για να 
ενδυναμώσουν όλους τους 
συμμετέχοντες να και να μην 

δημιουργήσουν έγκυρη ιεραρχία.  
Καθώς οι μαθητές παρουσιάζουν τον 
εαυτό τους, ο εκπαιδευτικός υιοθετεί 
τη θέση ως «συμμαθητής». 

Σε ένα δεύτερο πλαίσιο οι μαθητές 
μπορούν να κάνουν μια οργανωτική 
βάση συνάντησης εντός ταξης σε μια 
κυκλική θέση, προκειμένου να 

συζητούν θέματα της επικαιρότητας 
και ζητήματα που τους αφορούν. Ο 
εκπαιδευτικός , μετέχει στον κύκλο και 
η συζήτηση διαξάγεται από έναν 

συντονιστή που θα ορίζεται κάθε 
φορά, διαφορετικός 

για την προώθηση της 
απόκτησης «φωνής»,voice 

μεταξύ των μαθητών, ο 
εκπαιδευτικός και οι 
μαθητές μετακινούνται σε 
μια πιο ισότιμη θέση στην 

οποία οι μαθητές 
παράγουν γνώση. Η κοινή 
εξουσία αποκεντρώνει 
επίσης τις κυρίαρχους 

παραδοσιακές αντιλήψεις 
της μάθησης, επιτρέποντας 
στους μαθητές να 
συμμετάσχουν ελεύθερα 

τον καθηγητή, αντί να 
έχουν τον καθηγητή απλά 
να τους παραθέτει τη 
γνώση. Οι μαθητές 

μαθαίνουν μέσω μια 
οριζόντιας διαδικασίας να 
παίρνουν τον λόγο και να 
δαχειρίζονται την 

αυτοπραγμάτωσή τους 

 
Μέθοδος/ προσέγγιση 

στρατηγικής/ 
πρακτική 

Περιγραφή Σκοπός 

Reading about 
Writing (Gender and 
Writing) 

 
 

Με τη δραστηριότητα των 
αναγνώσεων, ο εκπαιδευτικός 
επικεντρώνεται, όσον αφορά 

το περιεχόμενο, σε φεμινιστικά 
θέματα στη ρητορική. Σε 
αναγνώσματα που έχουν 
γραφτεί από γυναίκες 

ιστορικούς, ακαδημαϊκούς, 
εκπαιδευτικούς, ακτιβίστριες . 
(για παράδειγμα Pamela 
Annas, Virginia Wolf, Helene 

Cixous, Elizabeth Flynn, Bell 
Hooks, Joan Didion) 

Καθώς οι μαθητές διαβάζουν και 
γίνονται πιο ενημερωμένοι για τις 
κοινότητες του λόγου και την 

επίδραση του φύλου σε αυτές τις 
κοινότητες γνωρίζουν 
περισσότερο τη γλώσσα τους και 
γίνονται πιο εξειδικευμένοι στη 

διαχείριση της γλώσσας, του 
τρόπου γραφής, την επίδραση του 
φύλου στο λόγο, τον πολιτικό 
λόγο, τη λογοτεχνία.  Οι μαθητές 

κερδίζουν διορατικότητα για τη 
διασύνδεση του φύλου, της 
εξουσίας και της γλώσσας και 
τους τρόπους με τους οποίους οι 

σχέσεις αυτές επηρεάζουν τη 
δική τους γραφή και τη δική τους 
ζωή, σύμφωνα με τους Shor και 
Pari(Shor, Pari,  2000) 
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Η Bell Hooks αναφέρει πως προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο επιτυχημένη τάξη (επιτυχημένη 
με την έννοια του βαθμού στον οποίο ανοίγουμε το χώρο για να μάθουν οι μαθητές), πρέπει να 
καλλιεργείται η συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών έμμεσα, αν όχι άμεσα. Πόσο ζωτικής 
σημασίας είναι η φεμινιστική παιδαγωγική ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και γιατί πρέπει ένας 

εκαπιδευτικός να εφαρμόζει τη φεμινιστική παιδαγωγική μέσα στην διδασκαλία του; Επειδή ο 
θεσμικός ρατσισμός,  ο σεξισμός, η ομοφοβία, η ηλικιοφοβία  και η κοινωνικο οικονομική άγνοια 
εξακολουθούν να συνεχίζουν να πληρούν όλα τα κοινωνικά συστήματα, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. (Hooks,2000:109). Επειδή η ακαδημαϊκή και κοινωνική αγορά εξακολουθούν να ενισχύουν 

ένα σύνολο προτύπων και ιδανικών που εξυπηρετούν μόνο "να  υπονομεύσουν και να υποτιμήσουν 
τις εμπειρίες και τις προοπτικές των γυναικών, αναστέλλοντας έτσι την ανάπτυξη της φεμινιστικής 
πρακτικής και θεωρίας ενώ οι αντρικές στάσεις συνεχώς υποστηρίζονται και επικυρώνονται" 
(Gouthro,2005). Επειδή οι εμπειρίες των γυναικών εξακολουθούν να περιθωριοποιούνται και να 

καταστέλλονται. Και επειδή οι κοινωνικές εισφορές των γυναικών εξακολουθούν να υποτιμούνται 
όσον αφορά τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών, προκειμένου να επιτευχθεί κριτική κοινωνική 
αλλαγή στην Ακαδημία, στο δρόμο, την εργασία, στη ζωή. Η Gouthro υποστηρίζει πως ως 
εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουμε μια κατανόηση των ισχυρών κοινωνικών δομών που για 

ενίσχυση μαθησιακών εμπειριών και να συνειδητοποιήσουν τις υποκείμενες συνέπειες των 
κυβερνητικών και βιομηχανικών εντολών στην εκπαίδευση που εξυπηρετούν μια ατζέντα αγοράς. 
Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε διαφορετικές απόψεις, πρόθυμοι να συνδιαλεχτούμε με άλλους 
εκπαιδευτικούς και να μάθουμε πό διαφορετικές θεωρητικές προοπτικές. Στη συνέχεια, καθώς 

εργαζόμαστε για να αλλάξουμε τον κόσμο, θα έχουμε ένα σαφέστερο όραμα για τις αλλαγές που 
θέλουμε να κάνουμε μέσω των δικών μας διδακτικών πρακτικών. Η Hooks διαπίστωσε ότι η 
φεμινιστική παιδαγωγική προωθεί την ελευθερία. Δημιουργεί μια κοινότητα εκπαιδευτικών και 
μαθητών διαμορφωμένη με αμοιβαία προθυμία να ακούσει, να υποστηρίξει, να διαφωνήσει, να 

συνυπάρξει. Η φεμινιστική παιδαγωγική τάξη συνδέει την κριτική σκέψη, τις πραγματικές 
καταστάσεις, την πραγματική ζωή, τον καθημερινό κόσμο,το οποίο σε εύθετο χρόνο αρνείται η 
στερεότυπη κοινωνική αντίληψη. Επιπλέον, η φεμινιστική παιδαγωγική συνδέει τις ζωές των 
μαθητών με την αυτοπειθαρχία τους, επιδιώκει να συμπεριλάβει παρά να αποκλείσει τους μαθητές 

και τις εμπειρίες τους, διαμορφώνει τον δρόμο για εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθόδους ,καθορίζει 
την εκπαίδευση μέσω μιας διαδικασίας ερωτήσεων πεποιθήσεων και πρακτικών στην εκπαίδευση, 
προωθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για  γνώση, προσφέρει μια συμπεριληπτική οπτική θεμάτων με 
εστίαση στις γυναίκες / φύλο, την εξουσία, τη θέση, την ενδυνάμωση, τονίζει την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι σχέσεις μεταξύ των φύλων της άνισης εξουσίας είναι 
εγγεγραμμένες σε πρότυπα λόγου, γλώσσα και αλληλεπιδράσεις, διευρύνει τις αντιλήψεις των 
μαθητών και ευαισθητοποιεί τους μαθητές στην δυναμική της τάξης  και τους καλεί να βρουν τη δική 
τους φωνή εντός και εκτός τάξης.(Hooks,2000). 

4. Η πολυπολιτισμικότητα στο σχολείο, στην κοινωνία 

Όπως έχει ήδη επιτονιστεί οι κοινωνικές αναγκαιότητες της σύγχρονης κοινωνίας είναι πλέον 

πιο απαιτητικές και πιο μεταβλητές. Κάνουμε λόγο για πολυπολιτιμσικά σύνολα, και πως η πιο 
σύντομη και επιτυχημένη ενσωμάτωση πολυπολιτισμικών οπτικών έναντι τον μονοπολιτισμικών 
είναι ενδείξεις μιας σύγχρονης, ανοιχτής, προοδευτικής κουλτούρας η οποία πρέπει να αναδύεται και 
μέσα στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον. Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι το κλειδί για τη 

συμπεριληπτικότητα, την ανάδειξη της «ετερότητας», της αναγνώρίσής της, πολλές φορές 
εκφράζεται ως «παιδαγωγικό ιδεολόγημα», αντιτίθεται σε μια παγιωμένη εθνική  ενοποιητική και 
ομογενοποιητική ιδεολογία  του έθνους- κράτους, έχοντας παραμερίσει για αιώνες την ταυτότητα 
της πολιτισμικής ετερότητας, δημιουργώντας κοινωνικές ανισότητες, αναπαράγοντας θεμελιώσεις 

που δεν υπάγονται στην κοινωνική κατασκευή, όπως πλέον είναι ερμηνευμένο από την κοινωνική 
κριτική θεωρία.  Σύμφωνα με τον M. Herzfeld  (1998) «τα πολιτισμικά συμβάντα δεν παραδίνονται 
παθητικά, αλλά ανασύρονται και ανασυντίθενται δημιουργικά. Δεν μεταβιβάζονται ως δεδομένες 
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καταστάσεις αλλά ως δυναμικές, διαλογικές αλληλεπιδράσεις, ανάμεσα σε εξίσου ενεργά 
υποκείμενα, που καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις στον ενιαίο καταμερισμό της γνωστικής 
διαδικασίας». Για τον Γκότοβο κάθε άνθρωπος ανήκει σε πολλαπλές συλλογικότητες. Είναι ένα 
«πολυταυτοτικό» από κοινωνικής πλευράς υποκείμενο, και αυτό που τελικά συνιστά πολιτισμική 

ετερότητα είναι οι διαφοροποιήσεις του ατόμου σε εθνικό, εθνοτικό, θρησκευτικό και γλωσσικό 
επίπεδο. (Γκότοβος, 1992). Διάφορες είναι οι ερμηνείες γύρω από την ταυτότητα, τον πολιτισμό, πως 
ενυπάρχει και με ποιους τρόπους αλληλεπιδρά το άτομο με το κοινωνικό πλαίσιο, «συμφωνόντας» 
ως επί το πλείστον στην ρευστή ταυτοτική έννοια, στην αποδόμηση μονοταυτοτικών προσδιορισμών, 

με την έντονη επίδραση της κριτικής θεωρίας, σε ένα διεθνιστικό πολυπολιτισμικό πλαίσιο. Αυτή η 
νέα και ολοένα πιο έντονα πολυπολιτισμική πραγματικότητα φέρνει το σχολείο αντιμέτωπο με νέες 
συνθήκες προσαρμογής, αποτελώντας τον χώρο που επηρεάζει και επηρεάζεται από το ευρύτερο 
πολιτικό σύστημα, θέτοντας το ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας στο κεντρικό πλάνο όπως επίσης 

της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. Τί ορίζεται όμως ως διαπολιτισμική εκπαίδευση: είναι η 
εκπαίδευση που αναμορφώνει το επίσημο σχολικό πρόγραμμα προκειμένου να αντανακλά τις 
προσδοκίες και τις συνεισφορές της κάθε ομάδας. Η κουλτούρα τους θα λαμβάνεται υπόψιν από το 
διδακτικό υποστηρικτικό υλικό και ο τρόπος εκπαίδευσής τους προσαρμόζεται στις μαθησιακές τους 

συνθήκες. Διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι επίσης η επιδίωξη κατανόησης από το μαθητή, μέσω της  
διδασκαλίας του τρόπου ανάλυσης της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και της καταπίεσης που 
προκύπτει από τη διαστρωμάτωση. Κατά τον Rey Von Almen ορίζεται ως ένα πρόγραμμα ισότιμης 
αλληλεπίδρασης των πολιτισμών, με στόχο την υπέρβαση των ορίων τους και τη συγκρ ότησης μιας 

υπερπολιτσμικής ταυτότητας (Νικολάου, 2020). Για την Krueger- Portratz θεωρείται μια ευκαιρία 
για κριτική και αποδόμηση του παραδοσιακού, εθνοποιητικού σχολείου του έθνους κράτους της 
νεωτερικής εποχής, με ταυτόχρονη ανάδειξη των προτύπων και των κανόνων που ίσχυαν ως 
αυτονόητα και τώρα πια δε νοηματοδοτούν τη σύγχρονη κατάσταση της πολυπολιτισμικότητας 

(ό.π.). Ο Nieke τη διαπολιτισμική με την Κριτική Παιδαγωγική, ως διεύρυνση του παραδοσιακού 
παιδαγωγικού στόχου της συγκρότησης μιας αυθεντικής ταυτότητας του «εγώ» προς την κριτική 
αντιπαράθεση με τις διαδικασίες των συλλογικών ταυτοτήτων(Nieke, 1995). Η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση μπορεί να αποτελεί ένα σύνθετο θεωρητικά εγχείρημα, αλλά η πρακτική εφαρμογή της 

είναι άμεση, και ιδιαίτερα μεταδοτική, καθότι δημιουργεί την αίσθηση ενσυναίσθησης μαθαίνοντας 
στο μαθητή πώς μπορεί να γνωρίσει «το άλλο», και να καλλιεργεί τα θετικά του συναισθήματα, όπως 
επίσης πώς αναπτύσσει τα αλληλέγγυα αντανακλαστικά του, βλέποντας και γνωρίζοντας τους 
συστημικούς παράγοντες που καλλιεργούνται και δεν αφήνουν «χώρο» σε ενοποιητικές, 

αλληλέγγυες πρακτικές. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση καταρρίπτει την άγνοια, τον φόβο, τη 
στερεοτυπική οπτική, τη δομική αποστασιοποίηση από το «ανοίκειο», αποδομεί ενεργά τον 
εθνοκεντρικπο τρόπο σκέψης και τις προκαταλήψεις. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι επίσης και 
μια αυτο-στοχαστική και διυποκειμενική διαδικασία. Αυτή η σχέση μεταξύ της ίδιας της εμπειρίας 

και του προβληματισμού σχετικά με αυτή την εμπειρία (Dewey, 2007) είναι η ουσία και η υλοποίηση 
της διαμορφωτικής διαδικασίας.  Οι εκπαιδευτικοί έχουν θέση ευθύνης για τη δημιουργία 
κατάλληλου περιβάλλοντος και να επιτρέψουν στους μαθητές να σκεφτούν για τον εαυτό τους και 
να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των δικών τους πολιτιστικών αναφορών. Με αυτή την έννοια, 

οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαμορφώνουν άποψη για ηθικά διλήμματα, ή για τη 
λήψη αποφάσεων που συνδέονται με τη δική τους ζωή. Αυτό απαιτεί εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
όπου κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να κατανοήσει και να αναγνωρίσει τους άλλους, και μέσω 
αυτών, να αναγνωρίσουν τις δικές τους αναφορές οδηγώντας τους εαυτούς τους στην (ανα) 

κατασκευή ταυτότητας. Έτσι, η διαπολιτισμική εκπαίδευση παρουσιάζει επίσης μια ηθική απαίτηση 
που ενσωματώνεται στο  «Η Παιδαγωγική της ετερότητας» και διαπιστώνεται ότι η διαπολιτισμική 
επικοινωνία είναι «ένα ταξίδι που αρχίζει με την ανακάλυψη πολιτιστικών στοιχείων, συνεχίζει με 
την αναγνώριση της δικής τους διαφορετικότητας και τελειώνει με την αντίληψη των πολιτιστικών 

ομοιοτήτων». (ό.π.) 
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Η δυτική πρόσληψη της εκπαίδευσης, όπως και γενικότερα η δυτικη κουλτούρα έχει πολύ 
έντονο το στοιχείο της υπεροχής απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο πολιτισμό, και τα προνόμια αυτού 
του εθνοκεντρισμού είναι παγιωμένα, και πολύ βαθειά ριζωμένα.  Η παγκοσμιοποιημένη γλώσσα των 
αγγλικών, δημιουργεί το αίσθημα ότι τα παιδιά δεν έχουν να πάρουν κάτι άλλο από άλλους 

πολιτισμούς που δεν βαδίζουν στα αγγλοσαξονικά πρότυπα, όπως επίσης το ζήτημα δεν τίθεται μόνο 
στη γλώσσα, αλλά μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομία, ένα ολόκληρο σύστημα παγκοσμιοποίησης 
έχει με τον δικό της τρόπο ενισχύσει αυτή την παγιωμένη εθνοκεντρική εκπαίδευση (Marginson S., 
Sawir E.,2011).  

4.1 Άνοιγμα στην πολυπολιτσμικότητα, και στον αυτό- αναστοχασμό 

Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται και αναλύθηκαν εδώ έχουν ταξινομηθεί με βάσει  τους 

στόχους και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται. Όλες αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν 
δράση, αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή μαθητών για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων 
ότι, με τη σειρά τους, απαιτούν από τους μαθητές να ενισχύσουν την ικανότητά τους να να χτίσουν 
τους εαυτούς τους, να οικοδομήσουν κοινά έργα και να αναλάβουν  κοινές ευθύνες, ώστε να 

καθορίσει τα Κοινά θεμέλια συνύπαρξης. Oι διαπολιτισμικές δεξιότητες είναι ένα απαραίτητο  μέρος 
δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι ένα βασικό σημείο οποιασδήποτε εκπαίδευσης στον κόσμο, όπου η 
πολιτιστική πολυμορφία είναι κεντρική.  

Food and Traditions Sharing/Students/Ireland 

Στην Ιρλανδία, ένα κολλέγιο που έχει φοιτητές από διάφορους πολιτισμούς (συνολικά 30 
χώρες) δημιούργησε μια διαπολιτισμική μέρα. Ο στόχος ήταν να ενθαρρυνθούν τόσο οι Ιρλανδοί όσο 
και οι αλλοεθνείς μαθητές  προκειμένου να αναδείξουν τις παραδοσιακές συνταγές τους από κάθε 
χώρα και να αναπτύξουν καλύτερη κατανόηση του πολιτιστικού τους ιστορικού. Εκτός από συνταγές 

στόχος ήταν και τα παραδοσιακά κοστούμια και φωτογραφίες που στιγμάτισαν τον κάθε λαό και 
κουλτούρα. Η εκτέλεση των συνταγών συνέβαινε στον ενεργό τότε χρόνο και κατά τη διάρκεια των 
παρασκευασμάτων, δημιουργήθηκαν ισχυρά δεσμοί, μεταξύ των φοιτητών καθώς και μεταξύ 
φοιτητών και εκπαιδευτικών. 

 
“Introducing My Fellow Student ____ From ____/ Working In Pairs/Knowing Each Other 

Better/Students” 
 

Σε ένα σώμα εκπαίδευσης που εργάζεται με μια πολύ διαφορετική  πολιτισμικά τάξη μια 
πρακτική αναγνωρισμού στοχεύει να ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεργαστούν σε ζευγάρια σε μια 
παρουσίαση και να αναπτύσσουν καλύτερη κατανόηση του πολιτιστικού ιστορικού του συνεργάτη 
τους. Η ανάθεση είναι οι μαθητές  να εργαστούν σε ζεύγη με έναν μαθητή από μια διαφορετική χώρα 

σε μια πολυπολιτισμική παρουσίαση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει τον συμμαθητή του στην ομάδα με 
περιγραφή της χώρας προέλευσής τους, σύντομα γεωγραφικά, πολιτικά και οικονομικά γεγονότα και 
πολιτισμικά στοιχεία. Τα ζεύγη θα σχηματίσουν μια εικόνα,  το «φόντο» του άλλου. Τότε έπρεπε να 
παρουσιάσουν τον συνάδελφό τους και το πολιτιστικό τους υπόβαθρο στο ομάδα. Η πρακτική 

ενθαρρύνει την κατανόηση και την δημιουργία σεβασμού της διαφορετικότητας μεταξύ της ομάδας 
στο σύνολό της. (Montandon, Komjathy κ.ά, 2021) 

Ο πολιτιστικός αναστοχασμός είναι ένα κρίσιμο σημείο εκκίνσης στην ανάπτυξη μιας 
διαπολιτισμικής οπτικής. Η διαπολιτισμική επαγρ΄πυπνιση είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία, και 

επιτυγχάνεται με την ολοένα μεγαλύτερη άσκηση, αυτό- παρατήρηση και αναστοχασμό. Πρέπει να 
ανακαλύψουμε τις επιρροές μας, τα πιστεύω, τη στάση μας, τις αξίες μας όσον αφορά την πρόσληψη 
της πολιστικής ταυτότητας. (Montandon, Komjathy κ.ά, 2021). 
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Δραστηριότητα: Να φτιάξετε ένα δικό σας δέντρο με βάση την εξέλιξη της πορείας της ζωής 
σας μέχρι τώρα. 

1. Ξεκινήστε ρωτώντας: Εάν ήσασταν δέντρο, τι δέντρο θα είσαι; Αυτή η ερώτηση πρέπει να 
δημιουργήσει και να ενεργοποιήσεις προσωπικές ιδέες.  

2. Κάντε ένα σκίτσο του δέντρου σας για να χρησιμεύσειως βάση 
 Σκεφτείτε Οι προσωπικές σας εμπειρίες και σημειώστε σημαντικά γεγονότα, ξεκινώντας από 

τις ρίζες και τι κινεί το δέντρο. Σκεφτείτε τις ρίζες ως την οικογένεια τις εμπειρίες, πεποιθήσεις και 
αξίες. Τον κορμό ως το στάδιο της παιδικής ηλικίας και τα κλαδιά ως διδάγματα από το σχολείο, την 

εργασία, τα ταξίδια, τις  σχέσεις. Προσπαθήστε να θυμάστε τις κατά προσέγγιση ημερομηνίες.  
Χρησιμοποιήστε τη μεταφορά  του δέντρου για να προβληματιστείτε από τις εμπειρίες σας για 

μια χρονική περίοδο. Με μια ομάδα ανθρώπων που εμπιστεύεστε, συζητήστε τα γεγονότα που έχουν 
διαμορφωθεί ποιος εσείς και είστε σήμερα. Μέσα στην ομάδα, ρωτήστε 

 • Τι μάθατε από την οικογένειά σας για τους ανθρώπους που ήταν διαφορετικοί από σένα;  
 • Τι εμπειρίες έχουν αλλάξει την άποψή σας για τους άλλους ή τη δική σας ταυτότητα;  
• Πώς η εμπειρία του σχολείου σας αναπτύσσει τις αντιλήψεις σας για την διαφορετικότητα;   

5. Συμπεράσματα 

Στόχος αυτής της εργασίας ήταν να αναδείξει τις νέες κοινωνικές πραγματικότητες με τις 
οποίες πρέπει να αλληλεπιδρά το σχολείο, καθώς οι απαιτήσεις έχουν αθηξηθεί και η ανταπόκριση 

του σχολικού περιβάλλοντος στα νέα απαιτούμενα κοινωνικά ζητήματα πολλές φορές στέκεται 
ελλιπής. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή και η αλληλεπίδρασή του με τα κοινωνικά 
ερεθίσματα και το σχολικό περιβάλλον είναι μια διαδικασία που πρέπει να έρχεται και μέσα από το 
μάθημα, από την παραδειγματική στάση των καθηγητών, τα σχολικά αναγνώσματα, την 

παιδαγωγική, διαμορφώνοντας έτσι μια βιωμένη εμπειρία που θα τον καθορίσει και θα συμβάλλει 
στην ανάδειξή της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του. Προσεγγίζοντας την κοινωνία του 
σήμερα μέσα από παιδαγωγικά εργαλεία και πρακτικές, συνδυάζοντας τη γνώση της θεωρίας με την 
πρακτική διαδικασία των πολύπλευρων και πολυταυτοτικών  παιδαγωγικών θα αρχίσει να 

δημιουργείται ένα σχολικό περιβάλλον που θα προσαρμόζεται στην ταυτότητα των μαθητών, και θα 
συντελεί στην προοδευτική τους στάση, θα επαναπροσεγγίζουν δημιουργικά τα διδακτικά 
αντικείμενα και θα μπορούν να απευθύνονται σε ένα περιβάλλον που κατανοεί και μπορεί να 
αντιμετωπίσει τα σύγχρονα φαινόμενα, και αναδεικνύοντας το σχολείο ως ένα από τα κυριότερα safe 

spaces, ελεύθερους  και ασφαλείς χώρους έκφρασης. 
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Περίληψη  

Η σύγχρονη πραγματικότητα απέχει από την επίτευξη μιας ισότιμης αντιπροσώπευσης των δυο 
φύλων στους επιστημονικούς κλάδους της Επιστήμη, Τεχνολογίας, Μηχανολογίας, Μαθηματικών 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics-STEM). Αν και το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 
έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τη 

μειοψηφία σε αυτά τα επαγγέλματα. Σκοπός της παρούσας έρευνας λοιπόν, είναι η αναζήτηση των 
λόγων της υποεκπροσώπησης των γυναικών στο πεδίο των θετικών επιστημών, η κατανόηση και η 
διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου αυτού, ώστε να 
αναδειχθούν οι έμφυλες διαφορές στο χώρο αυτό, που αποτελoύν και τα δυο ερευνητικά ερωτήματα 

της παρούσας ερευνητικής εργασίας. Θα μελετήθούν τα στερεότυπα που υπάρχουν σχετικά με τις 
επιδόσεις των δυο φύλων στο πεδίο των επιστημών STEM, αν υπάρχουν διαφορές, πού οφείλονται 
οι διαφορές αυτές και τον αντίκτυπο που έχουν στην επιστημονική σταδιοδρομία των γυναικών.  

 

Λέξεις κλειδιά: γυναίκες, STEM, στερεότυπα  

1. Εισαγωγή  

Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι ένα από τα θέματα που συζητούνται ιδιαίτερα 
τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα 
πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρά 
την αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου και την βελτίωση της θέσης των γυναικών στην 

απασχόληση, εμφανίζονται σημαντικές διαφορές στην επαγγελματική διάρθρωση  ανάμεσα στα δύο 
φύλα, με κύριο χαρακτηριστικό την επιλεκτική παρουσία των γυναικών σε ορισμένα επαγγέλματα 
που χαρακτηρίζονται ως ‘’γυναικεία’’ και την περιορισμένη παρουσία τους σε κάποια άλλα.   

Όσον αφορά στον επιστημονικό τομέα (πανεπιστήμια και κέντρα έρευνας), παρόλο που τα 

στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η παρουσία των γυναικών αυξάνεται συνεχώς, η αναλογία των 
γυναικών είναι αισθητά μικρότερη και η κατανομή των θέσεων εργασίας στους τομείς των επιστημών 
και των τεχνολογιών δεν είναι ισότιμη. Έρευνα έδειξε ότι μονάχα ένα 20% των εισακτέων σε 
ανώτερα ιδρύματα και πανεπιστημιακά τμήματα της Πληροφορικής για το 2014 ήταν γυναίκες, ενώ 

το  αντίστοιχο ποσοστό για τις σχολές της Μηχανικής άγγιξε μόλις το 18% (OECD,  2017). Πιο 
συγκεκριμένα, παγκοσμίως παρατηρείται μειωμένη παρουσία γυναικών σε ορισμένους 
επιστημονικούς κλάδους, όπως των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των 
Μαθηματικών και στα αντίστοιχα επαγγέλματα που αφορούν στα επιστημονικά πεδία STEM (Burke 

& Mattis, 2007, Ceci, Williams, & Barnett, 2009, Ceci & Williams, 2011, Cheryan, Ziegler, Montoya 
& Jiang, 2017), γεγονός που αποτελεί σημαντικό δείκτη o οποίος φανερώνει τον έμφυλο και άνισο 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης (Colclough, 2004). Σύμφωνα με την έρευνα του στατιστικού τμήματος 
της UNESCO (2016), στην  Ελλάδα, τα ποσοστά εκπροσώπησης  των γυναικών στις θετικές 

επιστήμες σε  σχέση με τους άνδρες είναι αισθητά χαμηλότερα. Συγκεκριμένα, αποτελούν το  29% 
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του πληθυσμού, ενώ στον τομέα της έρευνας το ποσοστό ανέρχεται σε 38% του συνολικού 
πληθυσμού των ερευνητών.  

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι, ενώ υπάρχουν περίπου 600 νομπελίστες σε Φυσική, Χημεία και 
Βιολογία, από αυτούς γυναίκες δεν είναι ούτε 20, με πρώτη τη Marie Curie που αποτέλεσε τη 

μοναδική γυναίκα επιστήμονα που τιμήθηκε με δύο βραβεία νόμπελ (Νόμπελ Φυσικής το 1903 και 
Νόμπελ Χημείας το 1911). Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα, ότι το 2020 η επιστήμη είναι γένους 
θηλυκού, καθώς το νόμπελ Φυσικής έλαβε η Adrea Ghez και νόμπελ Χημείας η Emmanuelle 
Charpentier και η Jennifer A. Doudna, οι οποίες ανέπτυξαν ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία της 

τεχνολογίας γονιδίων που συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για τον καρκίνο και άλλες 
κληρονομικές νόσους. 

Επιπλέον, παρόλο που στους επιστημονικούς αυτούς κλάδους στο Πανεπιστήμιο εισέρχονται 
ίσως περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες, πολλές από τις οποίες προχωρούν και σε μεταπτυχιακές 

και διδακτορικές σπουδές ακόμα και σε μεταδιδακτορικές έρευνες και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο 
ανεβαίνει συνεχώς, είναι πολύ λίγες οι γυναίκες που καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις και ανελίσσονται 
επιστημονικά σε σχέση με τους άνδρες που διαθέτουν την  ίδια κατάρτιση και τα ίδια διπλώματα.  

Το παραπάνω φαινόμενο βρίσκεται εδώ και αρκετές δεκαετίες στη σφαίρα διερεύνησης των 

επιστημών που ασχολούνται με την εκπαίδευση, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους 
παράγοντες ανάπτυξης και αναπαραγωγής έμφυλων ανισοτήτων. Είναι σημαντική η κατανόηση του 
φαινομένου αυτού, τόσο ως ένα αποτέλεσμα των έμφυλων ανισοτήτων που διέπουν ιστορικά τις 
πολιτισμένες κοινωνίες, αλλά και ως μια σημαντική αιτία ή έναν βασικό παράγοντα δημιουργίας 

αυτών των ανισοτήτων (Francis, 2000, Burke, 2007). 
Δεδομένων των υψηλών απαιτήσεων των σύγχρονων κοινωνιών, ως προς την κάλυψη των 

διαρκώς αυξανόμενων αναγκών και την συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας, αποτελεί πλέον 
επιτακτική ανάγκη η διαμόρφωση πολιτών που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτές τις 

απαιτήσεις και να προσφέρουν αποτελεσματικά στους τομείς αυτούς. Είναι προφανές πως η 
ενασχόληση με τα επιστημονικά πεδία STEM προσφέρει τη δυνατότητα και την ευκαιρία σήμερα για 
μια επαγγελματική καριέρα που συνδυάζει, τόσο το κύρος, όσο και τις καλές χρηματικές απολαβές. 
Έτσι, προκύπτει άμεσα η ανάγκη για ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα συγκεκριμένα 

επιστημονικά πεδία, τόσο για λόγους οικονομικής ισότητας και ισότιμης πρόσβασης σε κοινωνικά 
αγαθά, όσο και για λόγους που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της ίδιας της κοινωνίας, η οποία 
οφείλει να εκπροσωπεί το σύνολο των πολιτών που την αποτελούν (Τρέσσου & Μυλωνά, 1997, 
OECD, 2017). 

Παρουσιάζει συνεπώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτιών της 
κατάστασης αυτής, αλλά και των παραγόντων που περιορίζουν την επιστημονική σταδιοδρομία των 
γυναικών στο πεδίο των θετικών επιστημών. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σκοπός της έρευνας  

Η σύγχρονη πραγματικότητα ωστόσο απέχει πολύ από την επίτευξη μιας ισότιμης 

αντιπροσώπευσης των δυο φύλων σε STEM επιστημονικούς κλάδους. Αν και το χάσμα μεταξύ των 
δύο φύλων έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν 
τη μειοψηφία σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας λοιπόν, είναι η αναζήτηση των λόγων της υποεκπροσώπησης 

των γυναικών στο πεδίο των θετικών επιστημών, η κατανόηση και η διερεύνηση των παραγόντων 
που συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου αυτού, ώστε να αναδειχθούν οι έμφυλες διαφορές 
στο χώρο αυτό, που αποτελoύν και τα δυο ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας ερευνητικής 
εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε τα στερεότυπα που υπάρχουν σχετικά με τις επιδόσεις 

των δυο φύλων στο πεδίο των επιστημών STEM, αν υπάρχουν διαφορές, πού οφείλονται οι διαφορές 
αυτές και τον αντίκτυπο που έχουν στην επιστημονική σταδιοδρομία των γυναικών.  
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2.2. Επισκόπηση βιβλιογραφίας  

Η συμμετοχή της γυναίκας στην  τυπική εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα στη μόρφωση 

αποτέλεσε το  επίτευγμα πολλών αγώνων στην ιστορία του χρόνου και κατακτήθηκε σταδιακά, τόσο  
στα υπόλοιπα κράτη, όσο και στον ελληνικό χώρο (Ζιώγου & Δεληγιάννη, 1998, Ζιώγου-
Καραστεργίου, 1999). Η μειωμένη συμμετοχή των γυναικών σε σπουδές που  σχετίζονται με τ ις 
θετικές επιστήμες και την τεχνολογία σε συνάφεια με την επακόλουθη υποαντιπροσώπευσή τους σε 

επαγγέλματα που αφορούν τα STEM επιστημονικά πεδία,  αποτελεί σημαντικό δείκτη που φανερώνει 
τον έμφυλο και άνισο χαρακτήρα της  εκπαίδευσης (Colclough, 2004). Θεωρείται σημαντική η 
κατανόηση του φαινομένου, τόσο ως ένα αποτέλεσμα και παράγωγο των έμφυλων κοινωνικών 
ανισοτήτων που διέπουν ιστορικά τις πολιτισμένες κοινωνίες, αλλά και ως μία σημαντική  σύγχρονη 

αιτία ή έναν σημερινό παράγοντα δημιουργίας αυτών των  ανισοτήτων (Francis, 2000, Burke, 2007). 
Η πραγματοποίηση διαρκών ερευνών μαρτυρά επίσης την ανάπτυξη μεμονωμένου ενδιαφέροντος σε 
συγκεκριμένους κλάδους των θετικών επιστημών από πλευράς των γυναικών, όπως η Βιολογία, η 
Ιατρική και η Χημεία και την έντονη αποστροφή τους από επαγγέλματα που σχετίζονται με την  

Τεχνολογία, τις Φυσικές Επιστήμες και την Μηχανική (Baker κ.ά., 2007, Howard κ.ά. 2011, Leaper, 
Farkas & Brown, 2012, Wang, Degol & Ye, 2015, Sáinz & Müller, 2018).  

 Μέσα από την εξέταση της ιστορικότητας των διακρίσεων και των έμφυλων ανισοτήτων, 
δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστούν και να αναδειχθούν  μέχρι και σήμερα νέες πτυχές του 

ζητήματος όπως και να γίνει περισσότερο  κατανοητή η πραγματικότητα που βιώνουν οι σύγχρονες 
κοινωνίες  (Κλαδούχου, 2005). Οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις για τις διακριτές  σφαίρες 
δραστηριότητας των φύλων δεν μπορούσαν να επιτρέψουν την διεύρυνση  των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων των γυναικών που θα προέκυπτε από τη  φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο 

(Κλαδούχου, 2005, Δαλακούρα & Ζιώγου, 2015), ενώ είναι ξεκάθαρο πως οι στερεοτυπικές 
αντιλήψεις της  κοινωνίας ήταν εκείνες οι οποίες προσδιόριζαν την ποιότητα της εκπαίδευσης των  
δύο φύλων, με τις γυναίκες να βρίσκονται πάντοτε σε μειονεκτική θέση έναντι των  ανδρών 
(Δαλακούρα & Ζιώγου, 2015). Ο  χώρος του σχολείου αποτελώντας τον μικρόκοσμο της ευρύτερης 

κοινωνίας, εντός της οποίας η ανδρική ταυτότητα βρίσκεται σε θέση κυρίαρχη και ηγεμονική, 
καλλιεργεί στους μαθητές εικόνες και πρότυπα που την αντιπροσωπεύουν (Connel, 2006, Φρό ση, 
Κουιμτζή & Παπαδήμου, 2001). Οι επαγγελματικοί ρόλοι στο ελληνικό σχολείο αντανακλώντας τις 
δομές της κοινωνίας, είναι άνισα  καταμερισμένοι μεταξύ των φύλων. Έτσι, παρατηρεί κανείς το 

φαινόμενο της  συσσώρευσης του γυναικείου φύλου στον κλάδο των νηπιαγωγών όπου 
απασχολούνται ελάχιστοι άνδρες εκπαιδευτικοί, ενώ αντίστοιχα παρατηρείται συγκέντρωση του 
ανδρικού φύλου σε ανώτερες διοικητικές  ή διευθυντικές θέσεις (Κογκίδου & Τάκη, 2005).  

 Η  κατάσταση αυτή αδιαμφισβήτητα προβάλλει και ενισχύει διάφορα στερεότυπα και  

σεξιστικές εικόνες στους/ις μαθητές/τριες σχετικά με τον ρόλο των δύο φύλων, την κοινωνική τους 
θέση και την επαγγελματική τους ταυτότητα, αναπαράγοντας, όπως είναι λογικό το πρότυπο της 
ανδρικής ηγεμονίας. Σχετικές έρευνες που ρίχνουν φως στους παράγοντες που εμποδίζουν τις 
γυναίκες να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία STEM, επικεντρώνονται κυρίως στο 

πλαίσιο του διδακτικού υλικού που εφαρμόζεται στα μαθήματα STEM, που στερούνται 
οποιονδήποτε διδακτικών καθώς και των κοινωνικών παραμέτρων για την ισότητα των φύλων, 
τονίζοντας κυρίως την έλλειψη γυναικείων προτύπων (Smyrnaiou, Z., & Kynigos, C. (2012), 
Kynigos, C., Smyrnaiou, Z., & Roussou, M. (2010). Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών σε 

ειδικότητες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί άλλο ένα σημαντικό ζήτημα που βρίσκεται 
υπό το πρίσμα της εξέτασης της έμφυλης οργάνωσης της εκπαίδευσης. Η έντονη παρουσία των 
ανδρών εκπαιδευτικών σε μαθήματα θετικών και τεχνολογικών κατευθύνσεων, σε συνδυασμό  με 
την μεγάλη παρουσία των γυναικών στη διδασκαλία μαθημάτων θεωρητικής  κατεύθυνσης, περνάει 

κι εκείνη με τον δικό της τρόπο μηνύματα σε μαθήτριες και μαθητές σχετικά με τον έμφυλο 
διαχωρισμό των γνωστικών και επιστημονικών  πεδίων, τα οποία όπως είναι λογικό, μπορεί να 
καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις  προσδοκίες των μαθητών/τριών και κατ’ επέκταση τις 
επαγγελματικές τους επιλογές (Μοσχοβάκου, Κανταράκη, Παγκάκη & Σταματελοπούλου, 2008).  
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 Μέρος μιας έρευνας που εξετάζει τον παράγοντα του φύλου, φανερώνει μία ανδρική υπεροχή. 
Πιο συγκεκριμένα η Arnot (2006), στα πλαίσια της Φεμινιστικής Παιδαγωγικής κάνει λόγο για 
επικράτηση νέων μικροανισοτήτων στην εκπαίδευση, παρά την απόπειρα νομικής  προστασίας της 
ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών, ενώ διαπιστώνεται έως και σήμερα μειωμένη εμπλοκή του 

γυναικείου φύλου στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία και κατ’ επέκταση με την μειωμένη 
απασχόλησή τους σε επιστημονικούς κλάδους STEM (Πανάτσα, 2017). Η Keller το 1978  στο άρθρο 
της «Gender and Science» κάνει για πρώτη φορά τη συσχέτιση φύλου και  επιστήμης, υποστηρίζοντας 
ότι η εξέλιξη της σύγχρονης επιστήμης στηρίχθηκε στην ταύτιση της έννοιας της αντικειμενικότητας 

με αυτή της ανδρικότητας, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο την συμμετοχή των γυναικών στον 
επιστημονικό χώρο. 

 Σύμφωνα με άλλη έρευνα που  πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009, όταν 
ζητήθηκε από μαθητές  και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να απεικονίσουν την φιγούρα 

ενός/μίας επιστήμονα/ισσας, παρά την ίση αντιπροσώπευση κοριτσιών-αγοριών του  δείγματος, μόνο 
το 35 % του συνόλου απεικόνισε μία γυναίκα επιστημόνισσα (Casteel, 2009.), ενώ παρόμοια 
αποτελέσματα εμφανίστηκαν και στην Ελλάδα με τους/τις ερευνητές/τριες να κάνουν λόγο μάλιστα 
για την πιθανότητα εμφάνισης υψηλότερου ποσοστού σε σχέση με το πραγματικό, δεδομένων και 

κάποιων περιορισμών της έρευνας (Emvalotis &  Koutsianou, 2018).  

2.3 Μεθοδολογία Έρευνας 

2.3.1 Είδος Έρευνας 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία, η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ποιοτική. 
Θεωρήσαμε ότι είναι η καταλληλότερη μέθοδος για αυτού του είδους την έρευνα, ώστε να γίνει μια 
εις βάθος μελέτη  και κατανόηση όλων των διαστάσεων των έμφυλων διαφορών που παρατηρούνται 

στο STEM επιστημονικό πεδίο. Επιπλέον, η ποιοτική μέθοδος μας παρέχει τη δυνατότητα 
μεγαλύτερης κατανόησης των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι γυναίκες που πήραν μέρος στην 
έρευνά μας και αποτύπωσης των ιστοριών και των περιγραφών τους πιο παραστατικά, αφού σε αυτήν 
ο ερευνητής έρχεται σε άμεση επαφή και αλληλεπίδραση με τα υποκείμενα της έρευνάς του. 

Αντίθετα, μια ποσοτική έρευνα δεν μπορεί να αποδώσει κανένα συναίσθημα και καμία υποκειμενική 
άποψη, καθώς σε αυτή γίνεται μια καθαρά επιστημονική παράθεση των στοιχείων που έχουν 
συλλεγεί από τα όργανα συλλογής δεδομένων, με καθαρά ουδέτερο ύφος και χωρίς καμία προσωπική 
εμπλοκή του ερευνητή.   

2.3.2 Πληθυσμός – Συμμετέχοντες στην έρευνα 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 50 γυναίκες εκπαιδευτικοί (δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και 10 γυναίκες ερευνήτριες. Από αυτές επιλέξαμε οι μισές να είναι 
μητέρες, ώστε να μας περιγράψουν τόσο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο χώρο αυτό ως 
γυναίκες, όσο και τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συνάντησαν στο χώρο λόγω της μητρότητας. 
Επιλέξαμε εκπαιδευτικούς και ερευνήτριες από διάφορες ειδικότητες που αφορούν στις θετικές 

επιστήμες, δασκάλες που προήλθαν από θετικές κατευθύνσεις, καθηγήτριες Μαθηματικών, Φυσικής, 
Χημείας, Βιολογίας και Πληροφορικής. 

Επιπλέον, επιλέξαμε οι γυναίκες που πήραν μέρος στην έρευνα να είναι όλες εν ενεργεία, άλλες 
σε σχολεία της Αθήνας και άλλες σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ώστε να μας μεταφέρουν 

βιωματικά και εμπειρικά την καθημερινότητά τους στο χώρο εργασίας τους.  
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2.3.3 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

• Όσον αφορά τα ερωτήματα που έχουμε συμπεριλάβει στο ερωτηματολόγιο μας είναι τα 

ακόλουθα: 

• Επηρεάζονται τα κριτήρια επιλογής των σπουδών και η επιλογή του επαγγέλματος από τον 
παράγοντα φύλο; Ποιοι λόγοι σας ώθησαν στην επιλογή του δικού σας επαγγέλματος;  

• Πιστεύετε ότι οι ικανότητες των γυναικών υστερούν στους STEM επιστημονικούς κλάδους 
έναντι των ανδρών; Αν ναι που οφείλεται αυτό; 

• Οι στόχοι των ανθρώπων τόσο για επαγγελματική, όσο και για προσωπική εξέλιξη, 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο; 

• Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις πιστεύετε ότι είναι ακόμα εδραιωμένες στα μυαλά των 
ανθρώπων όσον αφορά τα δύο φύλα; Αν ναι, μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά και να 
οδηγήσουν μια γυναίκα στην απόρριψη του επαγγέλματος που επιθυμεί αν και διαθέτει τα 
απαιτούμενα προσόντα; 

• Οι γυναίκες έχουν να αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες και εμπόδια στην καριέρα 
τους απλά και μόνο επειδή είναι γυναίκες; Ποιες δυσκολίες κληθήκατε να αντιμετωπίσετε 
εσείς στον εργασιακό σας χώρο είτε λόγω φύλου, είτε λόγω μητρότητας; 

• Η εξισορρόπηση προσωπικών και επαγγελματικών στόχων επηρεάζεται από το φύλο; Αν ναι, 
πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να διαχειριστεί ταυτόχρονα τους ρόλους της καθηγήτριας, 
ερευνήτριας, συζύγου και μητέρας; 

• Πιστεύετε ότι υπάρχουν ‘’γυναικεία’’ και ‘’ανδρικά’’ επαγγέλματα; Θα χαρακτηρίζατε το 

επάγγελμα που έχετε ακολουθήσει ως ‘’ανδροκρατούμενο’’; και αν  ναι, πόσο εύκολο είναι 
για μια γυναίκα να επιβιώσει σε ένα τέτοιο επάγγελμα; 

• Πώς είναι η συνεργασία σας με άνδρες συναδέλφους; Νιώθουν υπεροχή απέναντί σας επειδή 

είστε γυναίκα; 

• Ποια συμβουλή θα δίνατε σε νέες κοπέλες που θα ήθελαν να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή 
καριέρα στο πεδίο των θετικών επιστημών; 

3. Αποτελέσματα 

Από την έρευνα που διεξήχθει, ως κριτήρια επιλογής του επαγγέλματος αναφέρονται το 
ενδιαφέρον, οι κλίσεις, η φύση του επαγγέλματος και η αγάπη για το αντικείμενο, ενώ ο παράγοντας 

του φύλου δεν υπήρξε κριτήριο για την επιλογή του επαγγέλματος. Οι γυναίκες μπορούν ισότιμα να 
σταθούν στους STEM επιστημονικούς κλάδους, καθώς η επιστημονικότητα δεν σχετίζεται με το 
φύλο, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, την εξειδίκευση, τις δεξιότητες και τον τρόπο προσέγγ ισης της 
γνώσης. Οι στόχοι των ανθρώπων τόσο για επαγγελματική, όσο και για προσωπική εξέλιξη δεν 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο. Οι περισσότερες συμμετέχουσες κατέγραψαν 
χαρακτηριστικά ότι ενώ δικαίωμα στην εξέλιξη έχουν όλοι οι άνθρωποι, αυτό πρακτικά καταργείται, 
η επαγγελματική εξέλιξη του άνδρα συνεχίζεται αενάως, ενώ της γυναίκας περιορίζεται στη 
δημιουργία οικογένειας. Ο καταξιωμένος επαγγελματικά άνδρας θεωρείται κοινωνικά επιτυχημένος, 

ενώ η καταξιωμένη επαγγελματικά γυναίκα θεωρείται κοινωνικά μη επιτυχημένη, αν η καταξίωση 
αυτή δε συνοδεύεται από τη δημιουργία οικογένειας. 

Όσον αφορά τις στερεωτυπικές αντιλήψεις είναι ακόμα εδραιωμένες στα μυαλά των 
ανθρώπων. Μερικές φορές ίσως αποτελούν ανασταλτικό παράγονται που μπορεί να αποθαρρύνει μια 

γυναίκα να διαλέξει το επάγγελμα που θέλει. Αν όμως είναι προσηλωμένη στους στόχους της, τότε 
το φύλο δεν επηρεάζει την επιλογή της. Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο για μια γυναίκα να επιβιώσει σε 
ένα ‘’ανδροκρατούμενο επάγγελμα’’. Πολλές φορές καλείται να αντιμετωπίσει την κριτική των 
ανδρών, πολλοί από τους οποίους, υποτιμούν τις ικανότητές της και την υποβιβάζουν για αυτό 

χρειάζεται να έχει υπομονή και επιμονή. Οι συμμετέχουσες δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα 
στη συνεργασία τους με άνδρες συναδέλφους, πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Τονίζουν μάλιστα ότι 
στη συνεργασία παίζει ρόλο ο χαρακτήρας του ανθρώπου και όχι το φύλο του.  
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Επισημαίνουν ακόμα ότι δεν υπάρχουν ‘’ανδρικά’’ και ‘’γυναικεία’’ επαγγέλματα. Υπάρχουν 
μόνο ́ ΄κολλημένα’’ μυαλά που αδυνατούν να συμβαδίσουν με την εξέλιξη της κοινωνίας μας. Στα 
επαγγέλματα αυτά επιβιώνουν το ίδιο και άνδρες και γυναίκες, γιατί όλα είναι θέμα προσωπικότητας 
και όχι φύλου. Κοινότυπα εμπόδια που προβάλλονται στη γυναίκα σε σχέση με τον άνδρα είναι η 

δημιουργία οικογένειας, η ανατροφή των παιδιών και ο "ευάλωτος" γυναικείος χαρακτήρας. Τα πιο 
σημαντικά προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ήταν οι άδειες λόγω της μητρότητας και 
ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των ανδρών. Η εξισορρόπηση προσωπικών και επαγγελματικών 
στόχων τονίζουν ότι επηρεάζεται από το φύλο, καθώς η κοινωνία και η καθημερινότητα ζητά από τις 

γυναίκες να διαχειριστούν πολλούς ρόλους, γεγονός που προκαλεί σε αυτές ένα επιπρόσθετο άγχος. 
Τέλος, η συμβουλή που θα έδιναν σε μια νέα κοπέλα που θα ήθελε να ακολουθήσει μια καρίερα 
στους STEM επιστημονικούς τομείς είναι: να ακολουθήσει τα όνειρά της, να αναπτύξει τις 
δεξιότητες που απαιτεί η εποχή μας, γιατί οι γνώσεις και η επιστημονική ταυτότητα αντιμετωπίζουν 

τα κοινωνικά στερεότυπα και βελτιώνουν την κοινωνική πραγματικότητα.  

4. Θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας 

 Κάθε έρευνα έχει σκοπό να προάγει την επιστημονική γνώση και να υποστηρίξει την 
εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τις αποδεκτές θεωρίες της διεθνούς επιστημονικής 
κοινότητας. Τα πιο συνηθισμένα ζητήματα είναι η ελεύθερη και συνειδητή συγκατάθεση όσων 
εμπλέκονται στην έρευνα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, κυρίως η διατήρηση της 

ανωνυμίας τους. Όσον αφορά στη συνειδητή συγκατάθεση, οι συμμετέχουσες στην έρευνα ήταν 
πλήρως ενημερωμένες σχετικά με τους στόχους της έρευνας και είχαν τη δυνατότητα άρνησης 
συμμετοχής ή αποχώρησης από αυτήν ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία συνέπεια.  Τα δεδομένα που 
συλλέχθησαν κατά την έρευνα αφορούσαν προσωπικά στοιχεία και πλροφορίες σχετικά με την 

προσωπική ζωή των γυναικών που συμμετείχαν σε αυτή. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχουσών και να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.  
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Περίληψη  

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια αποτίμηση της υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου 
στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από ομάδα Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων 
των ειδικοτήτων που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία. Ευρύτερος σκοπός είναι η αξιολόγηση της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της 2ης  Ενότητας Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ηπείρου κατά την 
πρώτη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με θέμα την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα μαρτυρούν την αναγκαιότητα υποστήριξης και 
καθοδήγησης του εκπαιδευτικού έργου, και ταυτόχρονα τη χρησιμότητά της στην οργάνωση και 

εφαρμογή στην διδασκαλία τους.  
 
Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ), εκπαιδευτικό έργο, επιμόρφωση  

1. Εισαγωγή  

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «εξΑΕ: η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και η αξιολόγησή 
του από τους εκπαιδευτικούς» επιχειρεί μια αποτίμηση της υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου 

στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από ομάδα Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου  (ΣΕΕ) του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) 
Ηπείρου, σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται σε 
δημοτικά σχολεία. 

Η εξΑΕ στο σχολικό πλαίσιο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάσθηκε στην Ελλάδα με 
την έλευση της πανδημίας του Covid-19 και αποτέλεσε αναγκαία διδακτική επιλογή. Την άνοιξη του 
2020, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα και να προσαρμοστούν 
σε μικρό χρονικό διάστημα στις απαιτήσεις της ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας. Δεδομένης της αναστολής των σχολικών μονάδων, η υποστήριξη του εκπαιδευτικού 
έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιασκέψεων, διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις 

http://uis.unesco.org/en/topic/women-science
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ουσιαστικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και παρείχε όλες τις συνισταμένες της οργάνωσης και 
εφαρμογής της εξ αποστάσεως διδακτικής μεθόδου.  

Ως εξΑΕ ορίζεται η υποβοηθούμενη από τα μέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδρομείο, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κασέτες βίντεο, υπολογιστές, τηλεδιάσκεψη και 

άλλα) με μικρή ή καθόλου διαπροσωπική ή σε τάξη επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου 
(Unesco, 2022). Διακρίνεται στη σύγχρονη εξΑΕ, κατά την οποία η διαδικασία της διδασκαλίας και 
της μάθησης γίνονται ταυτόχρονα, και στην ασύγχρονη εξΑΕ, που είναι και π ιο διαδεδομένη, κατά 
την οποία ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει όχι μόνο σε διαφορετικό χώρο από τον εκπαιδευτή, αλλά και 

σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία της παράδοσης ή δημιουργίας του μαθήματος.  
Υπό αυτές τις συνθήκες, η αποτίμηση του επιμορφωτικού έργου από τους εκπαιδευτικούς της 

2ης  Ενότητας Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ηπείρου, αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμορφωτικής 
ανατροφοδότησης του υποστηρικτικού και συμβουλευτικού έργου, το οποίο αναπτύσσεται στους 

κόλπους των ΠΕΚΕΣ, αλλά και σε όλους τους φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Για αυτό 
το σκοπό, χρησιμοποιώντας εργαλεία ποσοτικής αποτίμησης, ελέγχθηκε η αξιοπιστία και η 
εγκυρότητα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης τηλεδιασκέψεων και η συσχέτιση της συνολικής 
κλίμακας αξιολόγησης τηλεδιασκέψεων με την περιφερειακή ενότητα εργασίας, τη σχολική μονάδα, 

την τάξη διδασκαλίας και τον αριθμό συμμετοχών στις τηλεδιασκέψεις.   
Μελετώντας ιστορικά τα δεδομένα, είναι προσιφανές πως πρόκειται για την πρώτη φορά, κατά 

την οποία οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα επιμορφώθηκαν μέσω τηλεδιασκέψεων στην οργάνωση και 
εφαρμογή της εξΑΕ. Ως εκ τούτου, οι απόψεις τους είναι σημαντικές και η καταγραφή τους 

απεικονίζει το βαθμό ανάπτυξης των φιλοδοξιών, της ικανοποίησης και της υποστήριξης που έλαβαν.  
Σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο, ο σχεδιασμός και η χάραξη της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών πρέπει να λαμβάνει υπόψη: τη θεωρητική αποσαφήνιση, τους στόχους και το είδος 
επιμόρφωσης, τη σχέση μεταξύ βασικής και συνεχούς επιμόρφωσης, τους θεσμούς οργάνωσης κι 

εφαρμογής των επιμορφωτικών προγραμμάτων (Ανδρέου, 1991).  
Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι για να ενισχυθεί η επαγγελματική 

μάθηση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητο να δοθούν στους εκπαιδευτικούς οι τρόποι και τα 
εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να γνωρίσουν τον τρόπο σκέψης και τις ιδέες των μαθητών τους, 

να εξετάσουν τον τρόπο εργασίας των μαθητών στην πράξη, αλλά και να αξιοποιήσουν αυτή τη 
γνώση για να ενημερώνουν τις αποφάσεις και τις πρακτικές τους (Easton 2008). Η επιμόρφωση 
προϋποθέτει τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η οποία σε παγκόσμια κλίμακα καλύπτει την 
ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 1991). Η 

βασική εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση αποτελούν δυο στοιχεία που είναι αναπόσπαστα 
σκέλη μιας συνεχούς διαδικασίας (Young, 1998). Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιμόρφωση στοχεύει 
στη διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη της επαγγελματικής και ατομικής ανάπτυξης του 
εκπαιδευτικού προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιπέδου 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 
συστήματος (Ανδρέου, 1992). Σε μια κοινωνία που αλλάξει και μετά την ταχύτατη αναβάθμιση των 
τεχνολογιών της πληροφορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, η επιμόρφωση αποτελεί απαραίτητη 
προσαρμογή στους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 2002). 

Σύμφωνα με μελέτη των Moreno & Gortazar (2020), η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη ζώνη 
(από τις πέντε) παγκοσμίως σε σχέση με τις αναγκαίες παιδαγωγικές γνώσεις και τεχνολογικές 
δεξιότητες των εκπαιδευτικών, και στην τέταρτη ζώνη (από τις πέντε) παγκοσμίως σε σχέση με τους 
διαθέσιμους επαγγελματικούς πόρους (επιμόρφωση  κλπ.)  προκειμένου  οι  εκπαιδευτικοί  να  

μάθουν  πως  να χειρίζονται αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες (Αναστασιάδης, 2020).  
Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς τις 

τελευταίες δεκαετίες, ανέδειξε πως πολλλά από αυτά δεν είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες και 
απαιτήσεις των εκπαιδευτικών (Τρούλης, 1985, Μαυρογιώργος, 1996).  

Η περίπτωση της χρησιμοποίησης της εξΑΕ από τους εκπαιδευτικούς,  κατά την πρώτη περίοδο 
της πανδημίας Covid-19, βρήκε το εκπαιδευτικό σύστημα απροετοίμαστο, μιας και καταγράφηκαν 
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προβλήματα υστέρησης οικογενειών και εκπαιδευτικών σε τεχνολογικό εξοπλισμό και στη 
διαχείρισή του. 

Σε αυτό το πλαίσιο, και με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ομάδα ΣΕΕ 
του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, πραγματοποίησε τέσσερις (4) τηλεδιασκέψεις για κάθε σχολική μονάδα, στις 

οποίες παρουσιάστηκαν το θεωρητικό υπόβαθρο της εξΑΕ, μεθοδολογικά ζητήματα, διδακτικά 
σενάρια, καθώς και ζητήματα που αφορούσαν τη χρήση και λειτουργία των πλατφορμών e-me, e-
class και webEx Meetings. Παράλληλα, εστάλη σε όλους τους εκπαιδευτικούς ψηφιακό  υλικό για τα 
μαθήματα της Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, Εμείς & ο Κόσμος, Φυσικών, Γεωγραφίας, με 

στόχο τη χρησιμοποίησή τους στην εξΑΕ. Οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιήθηκαν για κάθε σχολείο 
ξεχωριστά και έτσι δόθηκε η δυνατότητα της τροποίησης του υλικού, σύμφωνα με τις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών και με έμφαση στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορίας για 
τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων.  

Στο παρόν κείμενο, η μεθοδολογία, καθώς και η έρευνα με τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
στο κύριο σώμα της εργασίας, ενώ στα συμπεράσματα επιχειρείται μια συνολική αποτίμηση του 
επιμορφωτικού έργου. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Στην παρούσα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου -  

Μαΐου 2020, συμμετείχαν 189 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε μέσω ανώνυμου διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Η διαδικασία συμμετοχής στην 
έρευνα έγινε μέσω ανάρτησης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδέσμου του ερωτηματολογίου 
του οποίου η συμπλήρωση έγινε αποκλειστικά διαδικτυακά. Στην ιστοσελίδα υπήρχε ενημερωτική 

επιστολή για τους σκοπούς της έρευνας, το προαιρετικό της συμμετοχής τους, την εξασφάλιση της 
ανωνυμίας και την τήρηση απορρήτου σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και 
τη μη χρήση των στοιχείων σε άλλες έρευνες ή άλλους σκοπούς.  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ειδικό ερωτηματολόγιο είκοσι (20) ερωτήσεων, το οποίο 

αναπτύχθηκε από τους ερευνητές για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. Επιπλέον έγινε 
καταγραφή της περιφερειακής ενότητας εργασίας (Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας), της Σχολικής 
Μονάδας που υπηρετούν (ολιγοθέσιο ή πολυθέσιο), της τάξης ή των τάξεων που διδάσκουν (σε μία 
τάξη Δημοτικού ή από 2 και άνω τάξεις του Δημοτικού) και τον αριθμό των τηλεδιασκέψεων που 

συμμετείχαν.  

2.2 Στατιστική ανάλυση 

Για την περιγραφή των γενικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και των επιμέρους 
ερωτήσεων που συνθέτουν την κλίμακα αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων, καθώς και τη χρήση των 
βασικών μέτρων θέσης και διασποράς για την περιγραφή της συνολικής κλίμακας αξιολόγησης των 
τηλεδιασκέψεων, έγινε χρήση των συχνοτήτων και των σχετικών συχνοτήτων.  

Η κλίμακα αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων είναι αποτέλεσμα άθροισης των 20 αυτο -
αναφορικών δηλώσεων πέντε διαβαθμίσεων (1–Καθόλου, 2–Λίγο, 3–Αρκετά, 4–Πολύ και 5-
Εξαιρετικά). Το εύρος της κλίμακας κυμαίνεται από 20 μέχρι 100, με την υψηλότερη βαθμολογία να 
υποδεικνύει καλύτερη αξιολόγηση/ικανοποίηση από τις τηλεδιασκέψεις. Για τη διερεύνηση της 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε α) η εσωτερική συνάφεια του 
ερωτηματολογίου (συντελεστής Cronbach’s alpha) και β) η εγκυρότητά του (με τον συντελεστή 
Pearson r), συσχετίζοντας τις επιμέρους ερωτήσεις του ερωτηματολογίου με τη συνολική κλίμακα.  

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της κλίμακας αξιολόγησης με τα γενικά χαρακτηριστικά 

εφαρμόστηκε ο έλεγχος t-test σύγκρισης μέσων τιμών για δύο (2) ανεξάρτητα δείγματα, η ανάλυση 
διακύμανσης κατά μια κατεύθυνση (ANOVA) και υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson 
r. Στη συνέχεια, προκειμένου να διερευνηθεί αν η μέση τιμή της Κλίμακας Αξιολόγησης των 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

201 

τηλεδιασκέψεων διαφέρει από την αναμενόμενη τιμή 60 (προκύπτει ως το άθροισμα της ελάχιστης 
και μέγιστης τιμής που μπορεί να πάρει η κλίμακα δια δύο: (20+100)/2), πραγματοποιήθηκε ο  
έλεγχος t-test για τη σύγκριση μιας μέσης τιμής από μια σταθερή τιμή.   

Τα p-value που αναφέρονται βασίζονται σε αμφίπλευρους ελέγχους. Τα p -value με τιμή 

χαμηλότερη από 0,05 θεωρήθηκαν ως στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα και με τιμή χαμηλότερη 
από 0,10 ενδεικτικά. Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό SPSS v.26 (SPSS Inc., 2003, Chicago, USA) 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.2.1 Περιγραφική ανάλυση 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των γενικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων 

στις τηλεδιασκέψεις. Από τα περιγραφικά μέτρα προκύπτει ότι το τυπικό προφίλ του συμμετέχοντα 
στην παρούσα έρευνα είναι εργαζόμενος στον Νομό Άρτας, σε πολυθέσια σχολική μονάδα, που 
διδάσκει σε μία τάξη του Δημοτικού και που έχει κατά μέσο όρο παρακολουθήσει 4 τηλεδιασκέψεις 
(Σταθερή Απόκλιση – ΣΑ: 1,5 τηλεδιασκέψεις).   

 
Πίνακας 1. Περιγραφικά μέτρα των γενικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στις τηλεδιασκέψεις ( N= 189). 

 
 Γενικά χαρακτηριστικά                                Περιγραφικά μέτρα 
Περιφερειακή Ενότητα εργασίας                                       (n, %)  

Ιωαννίνων                                                               47 (25,3) 
Άρτας                                                                         137 (73,7) 
Πρέβεζας                                                                 2 (1,1) 
Σχολική μονάδα                                                                  (n, %)  

Ολιγοθέσιο                                                               17 (9,0) 
Πολυθέσιο                                                             172 (91,0) 
Τάξη/εις Διδασκαλίας  
Σε μία τάξη                                                              124 (65,6) 

Άνω των 2 τάξεων                                                    65 (34,4) 
Αριθμός συμμετοχών σε τηλεδιασκέψεις 
 (μέση τιμή, ΣΑ)                                                      4 (1,5) 
ΣΑ: Σταθερή Απόκλιση 

 
Στον Πίνακα 2 δίνεται η κατανομή των επιμέρους 20 ερωτήσεων για την αξιολόγ ηση των 

τηλεδιασκέψεων που συνθέτουν την αντίστοιχη συνολική κλίμακα. Με έντονο παρουσιάζεται η 
επιλογή της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων. Έτσι, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αξιολόγησε 

«εξαιρετικά» τις τηλεδιασκέψεις στις 15 από τις 20 ερωτήσεις. Οι αναλυτικές απαντήσεις φαίνονται  
στον Πίνακα 1, ενώ στο Σχήμα 1 δίνεται η μέση τιμή και το αντίστοιχο 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης 
για τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις 20 επιμέρους ερωτήσεις αξιολόγησης των 
τηλεδιασκέψεων. Παρατηρούμε ότι τη μέση υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνει η ερώτηση 7 – όπου 

το 90,5% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι «ναι», ήταν κατανοητές οι οδηγίες αναφορικά με την 
θεματική της κάθε τηλεδιάσκεψης. Από την άλλη, τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία λαμβάνει η 
ερώτηση 19 – όπου το 23,1% των συμμετεχόντων απάντησε πως το κλίμα που διαμορφώθηκε στις 
τηλεδιασκέψεις ήταν «εξαιρετικό». 

 
Πίνακας 2. Κατανομή των επιμέρους ερωτήσεων αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων που συνθέτουν την αντίστοιχη συνολική 

κλίμακα και της συνολικής κλίμακας (Ν= 189). 

 
Ερωτήσεις αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων  Συχνότητα (%) 

1. Ανταποκρίθηκαν οι τηλεδιασκέψεις στις προσδοκίες σας;  
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Καθόλου 
11 (5,8) 

Λίγο 
9 (4,8) 

Αρκετά  
30 (15,9) 

Πολύ  
68 (36,0) 

Εξαιρετικά  
71 (37,6) 

2. Ήταν οι στόχοι των τηλεδιασκέψεων σαφείς;  

Καθόλου 
6 (3,2) 

Λίγο 
9 (4,8) 

Αρκετά  
24 (12,7) 

Πολύ  
58 (30,7) 

Εξαιρετικά  
92 (48,7) 

3. Πήρατε συγκεκριμένες υποδείξεις στα τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα;   

Καθόλου 
9 (4,8) 

Λίγο 
9 (4,8) 

Αρκετά  
34 (18,0) 

Πολύ  76 (40,2) 

Εξαιρετικά  61 (32,3) 

4. Ήταν οι τηλεδιασκέψεις χρήσιμες σχετικά με τον τύπο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
που χρησιμοποιήσατε; 

 

Καθόλου 
10 (5,3) 

Λίγο 
9 (4,8) 

Αρκετά  
32 (16,9) 

Πολύ  
60 (31,7) 

Εξαιρετικά  
78 (41,3) 

5. Μείνατε ικανοποιημένος/η από τη διάρθρωση της κάθε τηλεδιάσκεψης;  

Καθόλου 
7 (3,7) 

Λίγο 
7 (3,7) 

Αρκετά  
32 (16.9) 

Πολύ  
70 (37,0) 

Εξαιρετικά  
73 (38,6) 

6. Μείνατε ικανοποιημένος/η από το υλικό που σας διαμοιράστηκε κατά τη διάρκεια των 
τηλεδιασκέψεων; 

 

Καθόλου 
5 (2,6) 

Λίγο 
13 (6,9) 

Αρκετά  
24 (12,7) 

Πολύ  
69 (36,5) 

Εξαιρετικά  
78 (41,3) 

7. Ήταν κατανοητές οι οδηγίες αναφορικά με την θεματική της κάθε τηλεδιάσκεψης;   

Όχι  
3 (1,6) 

Λίγο 
14 (7,4) 

Αρκετά  
1 (0,5) 

Ναι  
171 (90,5) 

8. Σας βοήθησαν τα διδακτικά σενάρια διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως διδασκαλία σας;  

Καθόλου 
11 (5,8) 

Λίγο 
14 (7,4) 

Αρκετά  
45 (23,8) 

Πολύ  
57 (30,2) 

Εξαιρετικά  
62 (32,8) 

9. Ήταν κατανοητές οι γνώσεις και τα πεδία που διαχειρίζονταν οι τηλεδιασκέψεις;   
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Καθόλου 
7 (3,7) 

Λίγο 
8 (4,2) 

Αρκετά  
21 (11,1) 

Πολύ  
74 (39,2) 

Εξαιρετικά  
78 (41,3) 

10. Σας βοήθησαν οι τηλεδιασκέψεις να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση; 

 

Καθόλου 10 (5,3) 

Λίγο 
8 (4,2) 

Αρκετά  
31 (16,4) 

Πολύ  
61 (32,3) 

Εξαιρετικά  
78 (41,3) 

11. Το ταξινομημένο υλικό που σας απεστάλη αποτέλεσε αξιοποιήσιμο υλικό;   

Καθόλου 
9 (4,8) 

Λίγο 
14 (7,4) 

Αρκετά  
37 (19,7) 

Πολύ  
73 (38,8) 

Εξαιρετικά  
55 (29,3) 

12. Το υλικό των παρουσιάσεων σε συνδυασμό με τις οδηγίες χρήσης των πλατφορμών 

αποτέλεσε αξιοποιήσιμο υλικό; 

 

Καθόλου 8 (4,2) 

Λίγο 15 (7,9) 

Αρκετά  37 (19,6) 

Πολύ  
64 (33,9) 

Εξαιρετικά  
65 (34,4) 

13. Σας βοήθησαν οι πρακτικές οδηγίες που σας δόθηκαν κατά τη διάρκεια των 

τηλεδιασκέψεων; 

 

Καθόλου 
6 (3,2) 

Λίγο 
10 (5,3) 

Αρκετά  
27 (14,4) 

Πολύ  
60 (31,9) 

Εξαιρετικά  
85 (45,2) 

14. Θεωρείτε πως ήταν αναγκαίες οι τηλεδιασκέψεις;  

Καθόλου 
10 (5,3) 

Λίγο 
5 (2,6) 

Αρκετά  22 (11,6) 

Πολύ  42 (22,2) 

Εξαιρετικά  110 (58,2) 

15. Οι εισηγήσεις των τηλεδιασκέψεων ήταν προσανατολισμένες στις απαιτήσεις σας;  

Ελλιπή 7 (3,7) 

Υπερβολικό 10 (5,3) 

Αναγκαίο 
55 (29,3) 

Ικανοποιητικό 
116 (61,7) 

16. Οι εισηγήσεις των τηλεδιασκέψεων κρίνετε πως ήταν τεκμηριωμένες στις προσεγγίσεις 

που πρότειναν; 

 

Καθόλου 
11 (5,9) 

Λίγο 
9 (4,8) 

Αρκετά  
32 (17,0) 

Πολύ  
82 (43,6) 

Εξαιρετικά  
54 (28,7) 
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Στον Πίνακα 2 δίνεται και η κατανομή της συνολικής κλίμακας αξιολόγησης των 

τηλεδιασκέψεων. Η μέση βαθμολογία της συνολικής κλίμακας αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων 
είναι 81 μονάδες με ΣΑ 17,3 μονάδες. Στο Σχήμα 2 απεικονίζεται η κατανομή της κλίμακας 
αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων, η οποία ακολουθεί ικανοποιητικά την κανονική κατανομή.  

 

Σχήμα 1. Μέση τιμή και το αντίστοιχο 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις 20 επιμέρους 

ερωτήσεις αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων. 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ & 5= Εξαιρετικά.  

 

 
 

17. Δημιούργησαν οι τηλεδιασκέψεις περαιτέρω συζητήσεις και προβληματισμό;   

Καθόλου 
5 (2,7) 

Λίγο 
8 (4,3) 

Αρκετά  
22 (11,8) 

Πολύ  
73 (39,2) 

Εξαιρετικά  
78 (41,9) 

18. Χρησιμοποιήσατε το υλικό που σας έχει αποσταλεί και υπάρχει διαθέσιμο για εσάς στην 

πλατφόρμα e class ; 

 

Καθόλου 4 (2,1) 

Λίγο 7 (3,7) 

Αρκετά  50 (26,6) 

Πολύ  
66 (35,1) 

Εξαιρετικά  
61 (32,4) 

19. Σας ικανοποίησε το κλίμα που διαμορφώθηκε στις τηλεδιασκέψεις;   

Καθόλου 
26 (14,0) 

Λίγο 
12 (6,5) 

Αρκετά  
49 (26,3) 

Πολύ  
56 (30,1) 

Εξαιρετικά  
43 (23,1) 

20. Σας ικανοποίησε η επιμόρφωση που λάβατε στις  

τηλεδιασκέψεις; 

 

Καθόλου 
4 (2,1) 

Λίγο 
7 (3,7) 

Αρκετά  31 (16,6) 

Πολύ  66 (35,3) 

Εξαιρετικά  79 (42,2) 

 
 

Κλίμακα αξιολόγησης τηλεδιασκέψεων (μέση τιμή, ΣΑ) 

Ελάχιστη – Μέγιστη τιμή 

81 (17,3) 

 
22 - 100 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

205 

Σχήμα 2. Ιστόγραμμα συχνοτήτων της συνολικής κλίμακας αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων (N= 189). 

 

 

2.2.2 Έλεγχος της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηματολογίου  

Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha βρέθηκε 0,98 και ο συντελεστής συσχέτισης Pearson 
r που αφορά στην εγκυρότητα του ερωτηματολογίου είναι 0,82. Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων έχει εξαιρετική αξιοπιστία και εξαιρετική εγκυρότητα αναφορικά 
με τις ιδιότητες αποτύπωσης των απόψεων των συμμετεχόντων για τις τηλεδιασκέψεις και την 
υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα συσχέτισης των επιμέρους ερωτήσεων του ερωτηματολογίου με τη συνολική κλίμακα αξιολόγησης 

των τηλεδιασκέψεων 

 
 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson r  

  ΚΑ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε8 Ε9 Ε10 Ε11 Ε12 Ε13 Ε14 Ε15 Ε16 Ε17 Ε18 Ε19 Ε20 

ΚΑ -                     

Ε1 .870** -                    

Ε2 
.854** 

.730*

* 
- 

                  

Ε3 
.874** 

.724*

* 
.740** - 

                 

Ε4 
.887** 

.767*

* 
.774** .798** - 

                

Ε5 
.902** 

.826*

* 
.787** .777** .786** - 

               

Ε6 
.879** 

.721*

* 
.777** .770** .773** .795** - 

              

Ε7 
.753** 

.688*

* 
.636** .666** .684** .668** .626** - 

             

Ε8 
.869** 

.767*

* 
.705** .764** .728** .767** .761** .550** - 

            

Ε9 
.859** 

.796*

* 
.747** .692** .748** .781** .716** .699** .690** - 

           

Ε10 
.895** 

.722*

* 
.718** .782** .807** .789** .773** .680** .769** .741** - 

          

Ε11 
.819** 

.675*

* 
.632** .683** .672** .673** .753** .534** .730** .650** .723** - 

         

Ε12 
.879** 

.771*

* 
.714** .766** .796** .767** .799** .603** .801** .737** .756** .769** - 

        

Ε13 
.904** 

.799*

* 
.791** .753** .785** .818** .794** .706** .767** .775** .838** .711** .784** - 

       

Ε14 
.832** 

.686*

* 
.717** .717** .724** .714** .697** .598** .720** .695** .759** .653** .698** .730** - 

      

Ε15 
.552** 

.447*

* 
.480** .466** .478** .498** .433** .606** .378** .477** .521** .393** .425** .526** .430** - 

     

Ε16 
.908** 

.823*

* 
.763** .781** .792** .817** .774** .681** .804** .747** .781** .745** .812** .815** .742** .455** - 

    

Ε17 
.903** 

.799*

* 
.806** .770** .805** .847** .783** .703** .769** .802** .784** .666** .753** .840** .725** .492** .829** - 

   

Ε18 
.570** 

.397*

* 
.415** .521** .449** .480** .458** .224** .528** .475** .551** .469** .429** .488** .520** .140 .468** .519** - 

  

Ε19 
.628** 

.453*

* 
.414** .530** .519** .486** .550** .377** .554** .455** .549** .652** .555** .489** .477** .251** .559** .458** .392** - 

 

Ε20 
.845** 

.742*

* 
.775** .709** .729** .815** .732** .617** .699** .781** .707** .641** .697** .746** .704** .446** .751** .811** .457** .444** - 

           ΚΑ: Κλίμακα αξιολόγησης τηλεδιασκέψεων  

**      Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%  
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Πιο αναλυτικά, στον Πίνακα 3 δίνονται τα αποτελέσματα της συσχέτισης των επιμέρους 
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου με τη συνολική κλίμακα αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων. 
Παρατηρούμε ότι όλες οι ερωτήσεις συσχετίζονται θετικά στατιστικά σημαντικά με την συνολική 
κλίμακα αξιολόγησης.  

2.2.3 Συσχέτιση της κλίμακας αξιολόγησης με τα γενικά χαρακτηριστικά 

Σημαντικά είναι τα ευρήματα της διενέργειας των στατιστικών ελέγχων. Από τον Πίνακα 4 

φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της μέσης τιμής της  κλίμακας 
αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων ανάλογα με τη σχολική μονάδα, τον αριθμό των τάξεων 
διδασκαλίας και τον αριθμό των συμμετοχών στις τηλεδιασκέψεις (p -value< 0.05 ή <0.001). 
Ειδικότερα, υψηλότερη κατά μέσο όρο βαθμολογία στην κλίμακα αξιολόγησης των  τηλεδιασκέψεων 

δίνουν, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ολιγοθέσιο και που διδάσκουν σε 2 και άνω τάξεις. 
Θετική συσχέτιση υπάρχει μεταξύ της συνολικής κλίμακας αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων και 
του αριθμού συμμετεχόντων στις τηλεδιασκέψεις. Αυτό σημαίνει πως,  σε όσο περισσότερες 
τηλεδιασκέψεις συμμετείχαν, τόσο μεγαλύτερη και η βαθμολογία που έδωσαν στην κλίμακα 

αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων. Από την άλλη, δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση της μέσης τιμής της κλίμακας αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων ανάλογα με την 
περιφερειακή ενότητα εργασίας (p-value> 0.05). 

 

Πίνακας 4. Αποτελέσματα συσχέτισης της Κλίμακας Αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων με τα γενικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων (N= 189).  

 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Κλίμακα Αξιολόγησης 

Μέση τιμή (ΣΑ) 

95% Δ.Ε.  p-value 

Περιφερειακή Ενότητα εργασίας    

Ιωαννίνων (n=47) 78,2 (17,0) (73,2 έως 83,2) 

(78,8 έως 84,6) 
0,4731 

Άρτας (n=137) 81,7 (17,3) 

Πρέβεζας (n=2)  83,5 (21,9) (63,8 έως 94,6)  

Σχολική Μονάδα    

Ολιγοθέσιο (n=17) 87,5 (11,5) 
(1,2 έως 13,9) 0,0232* 

Πολυθέσιο (n=172) 80,0 (17,7) 

Τάξη/εις Διδασκαλίας    

Μία τάξη (n=124) 77,6 (19,2) 
(-13,3 έως -4,6) <0,0012** 

2 τάξεις και άνω (n=65) 86,7 (11,1) 

Αριθμός συμμετοχών στις  

τηλεδιασκέψεις 
r= 0,32 <0,0013** 

ΣΑ: Σταθερή Απόκλιση 
1Ανάλυση Διακύμανσης κατά μια κατεύθυνση (ANOVA)  
2t-test για ανεξάρτητα δείγματα 
3Συντελεστής συσχέτισης Pearson r 

*Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%  
**Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%  
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2.2.4 Διερεύνηση της διαφοροποίησης της Κλίμακας Αξιολόγησης από την αναμενόμενη τιμή  

 

Σχήμα 3. Μέση τιμή και 95% Δ.Ε. της Κλίμακας Αξιολόγησης.  

 

5. Συμπεράσματα 

Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την 
αποτύπωση της αξιολόγησης των τηλεδιασκέψεων έχει εξαιρετική αξιοπιστία και εγκυρότητα. Οι 
συμμετέχοντες αξιολόγησαν σε βαθμό υψηλότερο από τον αναμενόμενο τις τηλεδιασκέψεις σχετικά 
με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ παράλληλα η 

θετική αξιολόγηση των τηλεδιασκέψεων παρέμεινε ανεξάρτητα από την περιφερειακή ενότητα 
εργασίας των εκπαιδευτικών. Από την άλλη, σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των τηλεδιασκέψεων 
με υψηλότερη βαθμολογία παίζει η Σχολική Μονάδα, ο αριθμός των τάξεων διδασκαλίας και ο 
αριθμός των τηλεδιασκέψεων που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί.  

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν θετικά τη στοχοθεσία και την διάρθωση των 
τηλεδιασκέψεων, τη συσχέτιση με υποδείξεις σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά θέματα, την 
χρησιμότητα αναφορικά με το τύπο της εξΑΕ που χρησιμοποίησαν, το διαμοιρασμένο ψηφιακό 
υλικό, τις οδηγίες χρήσης των πλατφορμών και την παρουσίαση των διδακτικών σεναρίων. Επίσης, 

αναφέρουν ως αναγκαιότητα για τη δεδομένη στιγμή την υλοποίηση της επιμόρφωσης, και 
αναφέρουν πως αυτή είχε τα χαρακτηριστικά μιας στοχευμένης επιμόρφωσης σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις τους,  και εμπλουτίζοντας παράλληλα το γνωστικό τους πεδίο.  

Τα ερευνητικά δεδομένα καταγράφουν την επιμόρφωση στο επίπεδο της εξΑΕ, ως σημαντική 

συνισταμένη στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, την πρώτη περίοδο της πανδημίας Covid-
19 από ομάδα ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου.   

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ελληνόγλωσσες 

Αναστασιάδης, Π. (2020). Η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού 
COVID-19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό 

Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Open Education -The Journal for Open and Distance Education 
and Educational Technology, Volume 16, Number 2, 2020 Section one, σ.σ. 20-48 

Ανδρέου, Α. (1991). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: από την πολυτυπία στην πολυμορφία. Στο Λόγος 

και Πρακτική, 46, σ.σ. 76-86 
Ανδρέου, Α (1992). Πολυτυπία και πολυμορφία. Στο Ανδρέου, Α. (επιμ.) Αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, βασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών . Αθήνα: Όμιλος 
Συγγραφέων Καθηγητών 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

208 

Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ. (2002). Η Διά Βίου Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: μια μελέτη 
περίπτωσης του προγράμματος αναβάθμισης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Επιστήμες της Αγωγής, 2, σ.σ. 37-60 

Μαυρογιώργος, Γ. (1996). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: οι μορφές τους και το κοινωνικοπολιτικό 

τους πλαίσιο. Στο Γκότοβος Θ., Μαυρογιώργος, Γ. Παπακωνσταντίνου, Π. Κριτική 
Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg, σ.σ. 85-103 

Τρούλης, Γ. (1985). Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: κίνητρα, φιλοδοξίες, σχέδια. 
Αθήνα: Δίπτυχο 

Ξωχέλλης, Π. (1991). Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. 
Διαπιστώσεις και προτάσεις. Φιλόλογος, 64, σ.σ.84-97  

Ξενόγλωσσες 

Easton, L.B. (2008). Teaching: a developing profession. From Professional development to 
professional learning. Phi Delta Kappan, 89 (10), pp. 755-761 

Moreno, J, & Gortazar, L. (2020). Schools’ readiness for digital learning in the eyes of principals. 

An analysis  from  PISA  2018  and  its  implications  for  the  COVID19  (Coronavirus)  
crisis  response. https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-
eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its, ανακτήθηκε 21.03.2022  

Unesco, (2022). Distance learning solutions. 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions, ανακτήθηκε 18.03.2022 
Young, M. (1998). Rethinking teacher education for a global future: lessons from the English. 

Journal of Education for Teaching, 24, (1), pp. 51-62 
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Λαζανάκη Ζαμπία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
 

Κωνιού Αντωνία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

 
Καψαλάκης Στυλιανός 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 ΕΑΕ 
 

 

Περίληψη  

Στην παρούσα  εισήγηση  παρουσιάζουμε την αξιοποίηση διαφόρων τύπων κούκλας στην 
μαθησιακή διαδικασία. Την κούκλα που γίνεται αφορμή για να δράσει η φαντασία των παιδιών και 
να γίνει η γέφυρά τους σε όλους τους τομείς διαπροσωπικής ανάπτυξης. Αναλύουμε  τους τύπους 
της κούκλας  που χρησιμοποιούμε  στην διδακτική  του νηπιαγωγείου. Κούκλα  κουκλοθεάτρου, 

μαριονέτα, γαντόκουκλα ή ανδρείκελο, δακτυλόκουκλα, κούκλα αντικείμενο, κούκλα μάπετ, κούκλα 
τάξης  ή Persona Doll. Στην κούκλα Persona γίνεται μια εκτενέστερη  παρουσίαση  σαν ένα νέο 
εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει  στη μείωση των διακρίσεων, των 
στερεοτύπων  και του ρατσισμού που μπορεί να βιώνουν  τα παιδιά. Επίσης, παρουσιάζουμε 

παραδείγματα  και τρόπους χρήσης της  κούκλας στις μαθησιακές περιοχές: γλώσσα, μαθηματικά, 
φυσικές  επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, προσωπική και συναισθηματική  ανάπτυξη, τέχνες 

https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
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καθώς  και στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την καθοριστική  σημασία 
της χρήσης της κούκλας  στην επίτευξη των στόχων που επιδιώκουμε  στις επιμέρους  διδακτικές 
ενότητες  του νηπιαγωγείου. 

 

Λέξεις κλειδιά: κούκλα, Persona Doll, νηπιαγωγείο. 

1. Εισαγωγή 

Η κούκλα είναι ένα παιχνίδι που όλα τα παιδιά αγαπούν και το έχουν συντροφιά από τη στιγμή 
που θα γεννηθούν. Κερδίζει τη συμπάθεια των παιδιών, τα οποία όχι μόνο παίζουν μαζί της, αλλά 
κοιμούνται μαζί, τρώνε μαζί και της μιλάνε σαν να είναι έμψυχος σύντροφός τους. Πράγματι, τα 
παιδιά την αντιμετωπίζουν ως κάτι ζωντανό, αναπτύσσουν αισθήματα απέναντί της και 

ενθουσιάζονται ακόμα περισσότερο με τις κούκλες που έχουν δική τους προσωπικότητα. Η συμβολή 
της κούκλας σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού, όπως η γνωστική, σωματική, η ψυχική, η 
συναισθηματική και η κοινωνική, είναι βαρυσήμαντη. Ακόμη, η αξιοποίηση οπο ιουδήποτε τύπου 
κούκλας στο Νηπιαγωγείο, μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για τα παιδιά. Επομένως, ο εκπαιδευτικός 

έχει στα χέρια του ένα «εργαλέιο», μέσω του οποίου τα παιδιά βιώνουν νέες εμπειρίες, αναπτύσσουν 
τη φαντασία τους, εκφράζουν τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους και υιοθετούν στάσεις και 
συμπεριφορές.    

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Κουκλοθέατρο και εκπαίδευση 

Το κουκλοθέατρο κατέχει σημαντική θέση στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο Νηπιαγωγείο. 

Πράγματι, εντάσσεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, στοχεύοντας στην 
εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνικές του κουκλοθεάτρου και στην έκφρασή τους μέσα από αυτό 
παίζοντας (ΙΕΠ, 2014). Το παιχνίδι του παιδιού με το κουκλοθέατρο έχει κρίσιμη σημασία ως προς 
την επίτευξη μαθησιακών στόχων όλων των μαθησιακών περιοχών του προγράμματος σπουδών και 

συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (Βίτσου, 2014).  
Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη χρήση της κούκλας στην τάξη. Σύμφωνα με τη θεωρία του 

Piaget, το κουκλοθέατρο βοηθά τα μικρά παιδιά να αναπτύξουν δημιουργικές και γνωστικές 
δεξιότητες, καθώς τα αναγκάζει να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους (Caganaga & Kalmis, 2015). 

Επιπλέον, η Βίτσου (2014) υποστηρίζει ότι το κουκλοθέατρο δίνεί την ευκαιρία στους μαθητές να 
συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και παρέχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τη 
μάθηση. Επίσης, τονίζει ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων δημιουργείται η ανάγκη για 
μάθηση, καθώς οι μαθητές εισάγονται σε καταστάσεις που χρειάζονται άμεση επίλυση και 

«ωθούνται» να είναι δημιουργικοί και περισσότερο υπεύθυνοι για τη μάθησή τους. Επιπροσθέτως, η 
χρήση των κουκλών στην τάξη αυξάνει την εμπλοκή των μαθητών, την κινητοποίησή τους, τις 
προφορικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες (Caganaga & Kalmis, 2015). Τέλος, το 
κουκλοθέατρο συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης, της ενσυναίσθησης και της 

διαπολιτισμικής επίγνωσης (Βίτσου, 2014).  
Σε μια παράσταση κουκλοθέατρου η επικοινωνία γίνεται προς δύο κατευθύνσεις, τόσο μεταξύ 

μαθητών και δασκάλου, όσο και μεταξύ των μαθητών. Κατά την επαφή με την κούκλα συντελείται 
μια μοναδική διαδικασία επικοινωνίας, κατά την οποία ανταλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των 

εμπλεκομένων, ενώ η κούκλα είναι ο ενδιάμεσος (Βίτσου, 2014). Σύμφωνα με τον Majaron (2002), 
υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας με τις κούκλες: πρώτον, ο ενήλικας καθοδηγεί το παιδί 
χρησιμοποιώντας την κούκλα και έπειτα το παιδί ανταποκρίνεται μόνο του με την ενθάρρυνση του 
ενδιάμεσου της κούκλας και εκφέρει την άποψή του, ακόμα και μέσω των κινήσεών του πάνω στο 

ίδιο το παιχνίδι. Τα παιδιά είναι, επίσης, ικανά να κατανοήσουν τη σημειωτική – συμβολική αξία των 
οπτικών σημάτων και της γλώσσας της μη-λεκτικής επικοινωνίας. Αυτό συνεπάγεται ότι οι μαθητές 
μπορούν να αναπτύξουν τόσο τη μη-λεκτική τους επικοινωνία, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική 
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στην επικοινωνία, όσο και τη λεκτική επικοινωνία με τη συμβολή των κουκλών (Caganaga & Kalmis, 
2015).  

2.2. Τύποι κουκλών 

Οι κυριότεροι και ευρύτερα διαδεδομένοι τύποι κουκλών αναλύονται παρακάτω, σύμφωνα με 
την ταξινόμηση του Μαγουλιώτη (2015). 

2.2.1. Κούκλα με κλωστές (μαριονέτα/νευρόσπαστο) 

Η κίνηση αυτής της κούκλας επιτυγχάνεται από τις κλωστές που υπάρχουν στο πάνω μέρος 
της, οπότε έχει τη δυνατότητα να περπατάει, να χορεύει και να μετατοπίζει τα διάφορα μέρη του 

σώματός της, μιμούμενη συχνά τους αληθινούς ανθρώπους. Επομένως, η κούκλα ζωντανεύει μέσω 
του ανθρώπου – εμψυχωτή.  

2.2.2. Κούκλα-ανδρείκελο ή γαντόκουκλα 

 Αφορά τις κούκλες που το κεφάλι τους στηρίζεται σε ένα ραβδί και ο κουκλοπαίχτης 
τοποθετεί το χέρι του στο κούφιο πάνινο σώμα της. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κούκλες αυτές 
είναι κατασκευασμένες με μισό σώμα, ενώ στις περιπτώσεις που έχουν και πόδια, αυτά δεν είναι 

δυνατό να ζωντανέψουν στο βαθμό που επιτυγχάνεται με τα χέρια. Επιπλέον, η λέξη ανδρείκελο 
αντικαταστάθηκε κατά τον 20ο αιώνα από τη λέξη μαρότα και τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη 
κούκλα ονομάζεται γαντόκουκλα, καθώς το ραβδί αφαιρέθηκε από την κούκλα.  

2.2.3. Δακτυλόκουκλα 

 Αναφέρεται στη μικρού μεγέθους κούκλα, η οποία τοποθετείται στα δάκτυλα του εμψυχωτή. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατασκευή της είναι το ύφασμα, το χαρτί, τα 

πλεκτά γάντια, ακόμα και διάφορα κουτιά.  

2.2.4. Κούκλα αντικείμενο 

 Περιλαμβάνει τις κούκλες που δημιουργούνται από οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως κουτιά, 
τενεκεδάκια, ρούχα ή φρούτα. Πάνω στα αντικείμενα σχεδιάζονται, σκαλίζονται ή κολλούνται τα 
κύρια χαρακτηριστικά του προσώπου.  

2.2.5. Κούκλα μάπετ 

 Αφορά τις κούκλες που κατασεκευάστηκαν από τον μαριονετίστα, ηθοποιό και σκηνοθέτη 
Τζιμ Χένσον, ο οποίος δημιούργησε το «Muppet Show». Το βασικό υλικό κατασκευής τους είναι το 

ύφασμα και το στόμα τους ανοιγοκλείνει. Αποτελούν συνδυασμό της γαντόκουκλας, της κούκλας 
όπερας (εμφανίσθηκε αρχικά στο θέατρο όπερας και ανοιγοκλείνει το στόμα της), όπως και της Ιάβας 
(τρισδιάστατη κούκλα που χρησιμοποιείται με ραβδιά). Είναι εξαιρετικά δημοφιλής και έχουν 
δημιουργηθεί αρκετές παραλλαγές της έως σήμερα.  

2.2.6. Κούκλα κουκλόσπιτου 

 Ο συγκεκριμένος τύπος κουκλών περιλαμβάνει τις κούκλες που είναι κατασκευασμένες από 

ύφασμα ή πλαστικό και υπάρχει η δυνατότητα από τα παιδιά να τους προσθέτουν και να τους 
αφαιρούν ρούχα ή αξεσουάρ. Επομένως, ενισχύονται τα παιχνίδια ρόλων, καθώς μπορεί να γίνει 
αναπαράσταση των κουκλών ως βρέφη, αγόρια, κορίτσια ή να τους δοθούν πολυφυλετικά 
χαρακτηριστικά.  
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2.2.7. Κούκλα τάξης ή Persona Doll 

Η Persona Doll έχει πολλές ομοιότητες με ένα παιδί προσχολικής ηλικίας. Είναι 

κατασκευασμένη κυρίως από πανί, το ύψος της είναι περίπου 75 εκατοστά, είναι είτε αγόρι είτε 
κορίτσι και μπορεί να της αποδοθεί οποιαδήποτε καταγωγή ή χρώμα. Με τη χρήση της Personal Doll, 
προωθούνται σημαντικές αξίες και επιχειρείται η συναισθηματική αυτοέκφραση των μαθητών, χάρη 
στην αγάπη και την εμπιστοσύνη που αναμένεται να νιώσουν προς αυτήν. Στο επόμενο κεφάλαιο 

γίνεται εκτενέστερη αναφορά για τη χρήση της συγκεκριμένης κούκλας.     

2.3. Η Persona Doll 

2.3.1. Τι είναι η Persona Doll  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Persona Doll έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, έτσι ώστε τα παιδιά να αισθανθούν ότι είναι ένας/μία μαθητής/τρια της τάξης 
τους. Δύναται να χρησιμοποιηθούν και μικρότερου ύψους κούκλες, ενώ μπορεί  να χρησιμοποιηθεί 

οποιοδήποτε υλικό για την κατασκευή τους. (Κανταρτζή, 2018). Βασικό χαρακτηριστικό της 
κούκλας Persona είναι η ανταπόκρισή της στην πραγματικότητα. Δηλαδή, έχει όνομα και της 
αποδίδεται πάντα μια προσωπική ταυτότητα, ανήκει σε μια οικογένεια, έχει τους φίλους της και 
κατοικεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Ακόμα, έχει μια προσωπική ιστορία να μοιραστεί στην ομάδα, 

που περιέχει κάποιο πρόβλημα (Δημητριάδη, 2018).  
Μέσω της ιστορίας που παρουσιάζεται, δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να 

προβληματίσει τα παιδιά γύρω από σημαντικά θέματα, όπως οι διαφορετικότητα. Όμως, το πρόβλημα 
αυτό παρουσιάζεται μετά την ανάπτυξη φιλίας των παιδιών με την κούκλα και την συναισθηματική 

προσέγγισή τους μέσω κοινών ταλέντων ή αδυναμιών τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
εμπλοκή των παιδιών στην ιστορία της κούκλας, τα οποία προτείνουν εποικοδομητικές λύσεις και 
στρατηγικές (Γελαστοπούλου κ.ά., 2020).   

Τα οφέλη από την εφαρμογή της μεθόδου είναι πολλαπλά, καθώς βοηθάνε τα παιδιά:  

• να αποκτήσουν νέες μαθησιακές εμπειρίες, μέσω των ιστοριών που τους παρουσιάζονται,  

• να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους σε δύσκολες συναισθηματικές 

καταστάσεις, παρόμοιες με αυτές που βιώνει η Persona Doll, 

• να κατανοούν καινούργιες καταστάσεις, συναισθήματα και οικογενειακά ζητήματα, 

• να βρίσκουν τρόπους διαχείρισης της αδικίας, των διακρίσεων και των προκαταλήψεων που 

αφορούν τόσο τα ίδια όσο και άλλα παιδιά.  

• να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η ξενοφοβία, τα θέματα υγείας, οι διαφορές λόγω 
πολιτισμού, θρησκείας, κοινωνικής και οικονομικής τάξης.  

• που βίωσαν πολεμικές συγκρούσεις, τρομοκρατιές ενέργειες κ.λπ. ή βρίσκονται σε δυσμενή 

ψυχολογική κατάσταση από τις επιπτώσεις τους (Κανταρτζή, 2018).   

2.3.2. Θεωρίες που στηρίζεται η προσέγγιση της Persona Doll  

 Η προσέγγιση της συγκεκριμένης κούκλας βασίζεται στις θεωρίες του Vygotsky και του 
Bruner. Όσον αφορά τον Vygotsky, η θεωρία του υποστηρίζει ότι η ενεργή αλληλεπίδραση των 
παιδιών με το περιβάλλον τους, έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της μάθησης  και της ανάπτυξής 

τους. Με άλλα λόγια, τα παιδιά αποκτούν γνώση για το περιβάλλον τους, χρησιμοποιώντας τον 
διάλογο και την επικοινωνία τόσο με τους ενήλικες, όσο και με τα άλλα παιδιά. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το παιδί εκλαμβάνεται ως μία κοινωνική ύπαρξη, της οποίας οι ικανότητες σχετίζονται 
με τις αντίστοιχες των άλλων (Βίτσου & Αγτζίδου, 2008). Επιπλέον, η θεωρία του Vygotsky τονίζει 

ότι η ενσωμάτωση του κοινωνικού πλαισίου στη μαθησιακή διαδικασία είναι αναγκαία με κάθε μέσο, 
καθώς δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε οι μαθητές να συνδέσουν το σκοπό της γνώσης που 
λαμβάνουν με τη χρήση της (Βίτσου, 2014). Ο ρόλος των χρηστών της Persona Doll είναι 
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διαμεσολαβητικός, με σκοπό την έκφραση των συναισθημάτων των παιδιών και της διερεύνησης του 
γνωστικού τους επιπέδου (Βίτσου & Αγτζίδου, 2008).  
 Παρομοίως, ο Bruner ισχυρίζεται ότι η ενίσχυση της γνωστικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται 
ανάλογα με τα ερεθίσματα που δίνουμε στα παιδιά για την ανάπτυξη δημιουργικών τρόπων σκέψης 

σε μη ρεαλιστικές καταστάσεις. Πρότεινε τον όρο «σκαλωσιά» (scaffolding), με σκοπό να αναλύσει 
τη διαδικασία της σταδιακής καθοδήγησης που λαμβάνουν τα παιδιά, η οποία τα ενθαρρύνει να 
προχωρούν ανεξάρτητα ένα βήμα μπροστά. Η διαδικασία αυτή διαδραματίζεται και κατά τη χρήση 
της Persona Doll. Η καθοδήγηση διαφοροποιείται με βάση την τρέχουσα κατάσταση του παιδιού και 

μειώνεται σταδιακά, μέχρι να μπορέσει το παιδί να διαχείριστεί μόνο του την κάθε κατάσταση 
(Βίτσου & Αγτζίδου, 2008).    

2.3.3. Προετοιμασία για την εισαγωγή της Persona Doll στην τάξη 

 Η εισαγωγή της Persona Doll στην τάξη προϋποθέτει την προετοιμασία του εκπαιδευτικού 
ως προς την επιλογή θέματος ή προβληματισμού, τη δημιουργία συγκεκριμένης ταυτότητας και 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της κούκλας και την επινόηση μιας ιστορίας. Όσον αφορά  την 

επιλογή του θέματος, μπορεί να πάρει διάφορες προεκτάσεις και να σχετίζεται με τις ανάγκες που 
ήδη υπάρχουν στο πλαίσιο του σχολείου ή της τάξης, με την επιθυμία ευαισθητοποίησης των παιδιών 
στη διαφορετικότητα (φοίτηση παιδιού με αναπηρία ή διαφορετικής εθνικότητας) ή την πρόληψη 
του σχολικού εκφοβισμού (Γελαστοπούλου κ.ά., 2020).  

Η επιλογή της ταυτότητας της κούκλας αφορά τόσο την εξωτερική εμφάνισή της, όσο και την 
προσωπικότητά της, ενώ τα χαρακτηριστικά που θα προτιμηθούν, είναι κρίσιμο να είναι σταθερά 
(Κανταρτζή, 2018). Αυτή η άποψη υποστηρίζεται από τη Δημητριάδη (2018), η οποία αναφέρει, 
όμως, ότι μπορούν να προστεθούν νέα γεγονότα που αφορούν τη ζωή της, όπως η γέννηση αδελφού 

ή μια μετακόμιση. Επιπλέον, οι Γελαστοπούλου κ. ά. (2020) τονίζουν  ότι προκειμένου να αποφευχθεί 
η άμεση συσχέτιση της κούκλας με ένα παιδί, είναι προτιμότερο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά 
από τα παιδιά της τάξης ή στην περίπτωση ύπαρξης παιδιού με αναπηρία, θεωρείται περισσότερο 
ωφέλιμο να έχει μια διαφορετική αναπηρία. Επίσης, αναφέρουν ότι μια Persona Doll μπορεί να 

διαφέρει ως προς τα παρακάτω: 

• Φυσικά χαρακτηριστικά: αφορούν τις φυλετικές ομάδες, τον τόνο του δέρματος, ύψος, το 
στυλ μαλλιών και το σχήμα και χρώμα των ματιών. Επίσης, σχετίζονται με το ντύσιμο και τα 
αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται ανάλογα την ηλικία ή την εθνικότητα. Τέλος, αφορούν τις 
σωματικές αναπηρίες, όπου μπορεί να γίνει χρήση αναπηρικού αμαξιδίου, πατεριτσών, 
ειδικού μπαστουνιού για τυφλούς ή γυαλιών.  

• Εθνική και πολιτισμική ομάδα: αφορά τις εθνικές και πολιτιστικές ταυτότητες (πρόσφυγες / 
μετανάστες), τη θρησκεία ή τη γλώσσα.  

• Κοινωνικοοικονομική θέση: περιλαμβάνει την καταγωγή, την επαγγελματική και την 

οικονομική κατάσταση (άστεγη, φτωχή ή εύπορη οικογένεια) 

• Οικογενειακή δομη: μονογονεϊκή ή πολυμελής οικογένεια, διαζευγμένοι γονείς ή γονείς του 
ίδου φύλου.  

• Προτιμήσεις, ταλέντα, ενδιαφέροντα, αδυναμίες: επιλογές σε φαγητά, ασχολίες, καλύτεροι 

φίλοι, αγαπημένο παιχνίδι ή ήρωας.  

Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί την ιστορία της Persona Doll, η οποία θα πρέπει 

να σχετίζεται με τους στόχους που έχει θέσει και με την καθημερινότητα των παιδιών 
(Γελαστοπούλου κ.ά., 2020). Επίσης, η Κανταρτζή (2018) επισημαίνει ότι οι ιστορίες αυτές συνήθως 
βασίζονται σε τέσσερις άξονες: 
α) τα ζητήματα που προκύπτουν από τα βιώματα των παιδιών και τη ζωή τους 

β) ο σύγχρονος και επίκαιρος χαρακτήρας του κόσμου και των συμβάντων των ιστοριών  
γ) η καταλληλότητα των νέων πληροφοριών που θα παρουσιαστούν στα παιδιά  
δ) συγκαταλέγονται αξιόλογα ιστορικά γεγονότα.  
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2.3.4. Εισαγωγή της Persona Doll στην τάξη 

 Η εισαγωγή της Persona Doll στην τάξη ακολουθεί τρία ξεχωριστά και διαδοχικά στάδια. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο αφορά την πρώτη επίσκεψη της κούκλας Persona στην τάξη και τη 
γνωριμία της με τα παιδιά. Οι μαθητές την παρατηρούν και ανακαλύπτουν τις βασικές πληροφορίες 
και τα χαρακτηριστικά της, όπως το όνομα, η ηλικία της, την εθνικότητά της και την οικογενειακή 
της κατάσταση (Κανταρτζή, 2018). Ο/Η εκπαιδευτικός συστήνει την κούκλα κρατώντας την στην 

αγκαλιά του και αναφέρει ότι είναι επισκέπτρια ή μια νέα «φίλη» που θα παραμείνει μαζί μας στην 
τάξη. Επίσης, τονίζει στους μαθητές ότι θα μιλάει εκ μέρους της κούκλας, εξηγώντας ότι είναι αρκετά 
«ντροπαλή» και δεν επιθυμεί να μιλάει (Γελαστοπούλου κ.ά., 2020). Δεν προσποιείται τη φωνή της 
κούκλας με παραποίηση της φωνής του/της, αλλά η Persona Doll «ψιθυρίζει» αυτό που θέλει να πει 

στο αυτί του/της (Δημητριάδη, 2018). Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να τοποθετείται σε 
συγκεκριμένο σημείο στην τάξη, είτε σε ένα ψηλό ράφι, όπου θα παρακολουθεί από αυτό το σημείο, 
είτε σε ένα ντουλάπι και θα παρουσιάζεται όταν επισκέπτεται ξανά την τάξη. Κάθε φορά που φεύγει 
η κούκλα Persona, δίνει υπόσχεση στα παιδιά ότι θα τα επισκεφθεί ξανά και ο/η εκπαιδευτικός 

επιτρέπει στα παιδιά να την αποχαιρετούν με τον τρόπο που επιθυμούν  (Γελαστοπούλου κ. ά, 2020). 
 Η δεύτερη επίσκεψη της κούκλας στην τάξη αποτελεί το δεύτερο στάδιο, το οποίο έχει στόχο 
την συναισθηματική προσέγγιση των παιδιών μαζί της και την αποδοχή της ως μέλος της ομάδας. Η 
κούκλα μοιράζεται με τα παιδιά βιώματα που είναι οικεία στα παιδιά, παρουσιάζει αγαπημένες της 

ασχολίες και παιχνίδια και συμμετέχει σε δραστηριότητες μέσα στην τάξη, έτσι ώστε τα παιδιά να 
εξοικειωθούν με την κούκλα (Γελαστοπούλου κ. ά, 2020).  
 Το τρίτο στάδιο, όπου είναι και το πιο αξιόλογο, ξεκινάει με την τρίτη επίσκεψη της Persona 
Doll στην τάξη και αφορά την παρουσίαση της προβληματικής κατάστασης που απασχολεί την 

κούκλα και την διαχείρισή της από την ομάδα των παιδιών. Μετά την εξοικείωσή τους με την κούκλα 
Persona, τα παιδιά καλούνται να προβληματιστούν, να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους και να 
αλληλομοιραστούν τις σκέψεις τους και τις σχετικές εμπειρίες τους (Κανταρτζή, 2018). Η 
Δημητριάδη (2018) τονίζει την κρισιμότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού σε αυτό το στάδιο, καθώς 

κατευθύνει τη συζήτηση, βοηθάει τα παιδιά να συναισθανθούν το πρόβλημα της κούκλας, τους 
απευθύνει ερωτήσεις, τα ενθαρρύνει να σκεφτούν κριτικά και να προτείνουν ένα ένα ξεχωριστά τις 
λύσεις και τις συμβουλές που θα δώσουν στην κούκλα, για τη λύση του προβλήματός της. Η ιστορία 
ολοκληρώνεται με την παρουσιάση των προτάσεων – λύσεων που αποφασίζει να εφαρμόσει η 

κούκλα. Οι Γελαστοπούλου κ. ά. (2020) προτείνουν και μια τέταρτη επίσκεψη της Persona Doll στην 
τάξη για να ανακοινώσει στα παιδιά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις προτάσεις των παιδιών, 
ποιες από αυτές ήταν αποτελεσματικές και αν υπήρξε θετική έκβαση στο πρόβλημά της.  

2.4. Παραδείγματα και τρόποι χρήσης της κούκλας σε διάφορες μαθησιακές περιοχές και στα 

εργαστήρια δεξιοτήτων 

Τα παραδείγματα και οι τρόποι χρήσης της κούκλας που ακολουθούν εφαρμόστηκαν από εμάς, 

κατά το σχολικό έτος 2021-2022, σε μαθητές του Νηπιαγωγείου.  
Στη Μαθησιακή περιοχή της «Γλώσσας» και στην θεματική ενότητα «Κατανόηση 

Προφορικών Κειμένων», αξιοποιήθηκε αφηγηματικό κείμενο-παραμύθι, με στόχους: 

• την εξοικείωση των παιδιών με την κειμενική δομή της αφήγησης,  

• την κατανόηση της δομής του κειμένου και  

• την ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων.  

Αναφορικά με τη χρήση της κούκλας στην διδακτική παρέμβαση αξιοποιήθηκε ο ήρωας του 

κειμένου, μία κούκλα – μυρμήγκι. Η εκπαιδευτικός μέσω της κούκλας και με τις κατάλληλες 
ερωτήσεις, διερεύνησε τις γνώσεις των παιδιών αναφορικά με τα γεγονότα της ιστορίας, ανακάλεσε 
τα συναισθήματα των ηρωών του παραμυθιού και τα συνέδεσε με τα βιώματα των παιδιών. 
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Επιπρόσθετα, κατά την τελική αξιολόγηση τα παιδιά έπαιξαν κουκλοθεατρο με τους χάρτινους ήρωες 
της ιστορίας, με στόχο την ανάκληση και αναπαραγωγή διαλόγων από το κείμενο.  

Στη Μαθησιακή περιοχή των «Μαθηματικών» και στη θεματική ενότητα «Άλγεβρα», 
αναφορικά με τις κανονικότητες–μοτίβα, αξιοποιήθηκε η κούκλα «κύριος Ρολόης». Η εκπαιδευτικός 

κατά το α΄τρίμηνο χρησιμοποίησε την κούκλα: 

• στις ρουτίνες της τάξης, στο ημερολόγιο (ημέρες της εβδομάδας, μήνες, εποχές, ρολόι),  

• στην εναλλαγή των δραστηριοτήτων του ημερήσιου προγράμματος (άφιξη και ημερολόγιο, 
δεκατιανό πρόγευμα, διάλειμμα, αναχώρηση) και  

• στην τελική αξιολόγηση του ημερήσιου προγράμματος, προκειμένου να αξιολογήσει τις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και τις γνώσεις των παιδιών. 

Στη Μαθησιακή περιοχή των «Φυσικών Επιστήμών» και στη θεματική ενότητα «Έννοιες και 

φαινόμενα από το Φυσικό κόσμο», αξιοποιήθηκε η κούκλα «ερευνητής Σταγόνης». Η διδακτική 
παρέμβαση με θέμα «το Νερό» σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη 
χρήση ψηφιακών εφαρμογών της πλατφόρμας Open eClass και άλλων. Η κούκλα «ερευνητής 
Σταγόνης» αναφερόταν στα παιδιά μέσω βίντεο προκειμένου:  

• να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες,  

• να τους αναθέσει αποστολές-δραστηριότητες και  

• να αξιολογήσει όσα μάθαιναν.  

Στη Μαθησιακή περιοχή των «Κοινωνικών Επιστημών» και στις θεματικές ενότητες «Ιστορία 
και Πολιτισμός, Άνθρωποι, Χώρος και Περιβάλλον», αξιοποιήθηκε η κούκλα «κυρία Ιστορία». Η 
διδακτική παρέμβαση είχε στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά την Τοπική Ιστορία μέσα απ ό τρεις 
ιστορικές εποχές (Τουρκοκρατία, Ενετοκρατία, Ρωμαιοκρατία) και να καλλιεργήσουν τα παιδιά 

δεξιότητες σχετικές με την ιστορική έρευνα και ερμηνεία, όπως το να μάθουν να ερευνούν θέτοντας 
τα κατάλληλα ερωτήματα και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις. Η εκπαιδευτικός αξιοποίησε 
την κούκλα «κυρία Ιστορία»:  

• για να εισάγει τα παιδιά στο υπο διερεύνηση θέμα,  

• στην αναφορά και παρουσίαση ιστορικών γεγονότων (28η Οκτωβρίου, θυσία στο Αρκάδι)  

• στην αξιολόγηση δράσεων και γνώσεων,  

• στη διασύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων και των θεματικών (γρίφοι, μικρές έρευνες) και 
φυσικά  

• ως μέσο κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των παιδιών.  

Στη μαθησιακή περιοχή των «Τεχνών», στη θεματική ενότητα «Εικαστικά»,  με στόχο την 
εισαγωγή στην καλαισθησία και την αναγνώριση των έργων τέχνης, γίνεται η αξιοποίηση της 

κούκλας «Σπασμένο Πινέλο». Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την κούκλα ως μέσο, για να 
προσεγγίσει έργα τέχνης, να διερευνήσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις  των παιδιών και να 
κινητοποιήσει το ενδιαφέρον τους για τα εικαστικά έργα, με απώτερο στόχο την αισθητική τους 
καλλιέργεια.  

Στη μαθησιακή περιοχή «Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη», από τη θεματική ενότητα 
«Aυτορύθμιση», η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την κούκλα «Συναισθηματούλης», με στόχο τα 
παιδιά να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους. Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί 
την κούκλα ως μέσο εκτόνωσης και ρύθμισης του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών, με αφορμή 

συναισθηματικές καταστάσεις που βιώνουν οι μαθητές στο χώρο του Νηπιαγωγείου (διαχείριση 
συγκρούσεων, φόβος, θυμός κ.ά.).  

Στην ίδια θεματική και με τους ίδιους στόχους αξιοποιείται και η Persona Doll «Ρόζα». Η 
εκπαιδευτικός αξιοποίησε την κούκλα προκειμένου να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την έννοια της 

διαφορετικότητας. Η συγκεκριμένη κούκλα αξιοποιήθηκε και στα πλαίσια του Εργαστηρίου 
Δεξιοτήτων «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη», με υποθεματικές τα 
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«Ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρέπεια, αλληλοσεβασμός και σεβασμός στη διαφορετικότητα, 
συνεργασία /συνεργατικότητα, αντιμετώπιση διακρίσεων κοινωνική ευαισθησία, ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες», με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας.  

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο θεματικό κύκλο  «Ζω καλύτερα- Ευ ζην», ενότητα Υγεία-
Διατροφή η εκπαιδευτικός αξιοποίησε την κούκλα «Λάκης - ο μαθητευόμενος σεφ». Η κούκλα 
εισήγαγε τα παιδιά στο θέμα, διερεύνησε τις προυπάρχουσες γνώσεις τους και αξιολόγησε τις 
γνώσεις τους στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης, ώστε να γίνει εποικοδομητικά η 

διασύνδεση μεταξύ των εργαστηρίων. 
Στα Αγγλικά αξιοποιήθηκε η κούκλα «Mickey», ώστε να προσεγγίσουν τα παιδιά την αγγλική 

γλώσσα με παιγνιώδη τρόπο. Η κούκλα ήρθε από μια άλλη χώρα και μοιραζόταν εμπειρίες με τα 
παιδιά. Προέκυπτε λοιπόν λειτουργική χρήση της αγγλικής γλώσσας ως μια αναγκαιότητα για να 

επικοινωνήσουν τα παιδιά με την κούκλα.  

3. Συμπεράσματα  

Η αξιοποίηση οποιουδήποτε τύπου κούκλας στο πλαίσιο των μαθησιακών δράσεων στο 
Νηπιαγωγείο, κινητοποιεί το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των παιδιών. Πράγματι, μέσω των 
παραδειγμάτων και των τρόπων χρήσεων της κούκλας που εφαρμόσαμε και παρουσιάσαμε 
παραπάνω, αποδεικνύεται ότι η κούκλα μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο σύνολο των διδακτικών 

ενοτήτων του Νηπιαγωγείου, όσο και στα εργαστήρια δεξιοτήτων και στα Αγγλικά. Συνοψίζοντας, 
τα οφέλη από τη χρήση της είναι πολλαπλά, καθώς διαπιστώνεται ότι οι κούκλες βοηθάνε τα παιδιά: 

• να αποκτήσουν νέες μαθησιακές εμπειρίες,  

• να προσεγγίσουν με ελκυστικό τρόπο διάφορες μαθησιακές περιοχές και ενότητες στα 
πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.  

• να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους σε δύσκολες συναισθηματικές 

καταστάσεις, 

• να κατανοούν καινούργιες καταστάσεις, συναισθήματα και οικογενειακά ζητήματα, 

• να βρίσκουν τρόπους διαχείρισης της αδικίας, των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και των 

στερεοτύπων που αφορούν τόσο τα ίδια όσο και άλλα παιδιά.  
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Περίληψη  

Η παρούσα έρευνα έχει στόχο να εξετάσει τη σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με τη 

σχολική επίδοση των εφήβων μαθητών της Γ’ Λυκείου οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις, τη χρονιά (2021). 

Τα αποτελέσματα των ερευνών, υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης 
και σχολικής επίδοσης, έτσι σε μία επίπονη συγκυρία, όπως είναι αυτή των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων, το επίπεδο των συναισθηματικών δεξιοτήτων θα μπορούσε να επηρεάσει τη σχολική  
επίδοση. 

Στην έρευνα συμμετείχαν - με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου - 1432 μαθητές και 
μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, με μέση ηλικία τα  18,2 έτη, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τη φοίτησή 

τους στο σχολείο και τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τη χρονιά (2021). Οι 
απόφοιτοι συμπλήρωσαν το αυτοαναφορικό εργαλείο μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης 
Wong & Law EI scale  (Wong, C. S. & Law, K. S. 2002).  

Η επίδοσή των συμμετεχόντων υπολογίστηκε από το βαθμό του απολυτηρίου τους και τα 

εισαγωγικά μόρια από τις Πανελλαδικές.  
Τα ευρήματα αποκάλυψαν σημαντική στατιστική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης 

με την επίδοση των συμμετεχόντων. Οι επιμέρους υποκλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης 
είχαν σημαντική συσχέτιση με τη βαθμολογία στο  σχολείο. Επίσης, βρέθηκε ότι τα κορίτσια είχαν 

καλύτερο σκορ από τα αγόρια σε σχέση με την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων. Επίσης 
φάνηκε ότι τα παιδιά της επαρχίας εμφανίστηκαν καλύτεροι στη διαχείριση των συναισθημάτων 
τους. 

 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/meros_2_paidagogiko_plaisio.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/meros_2_paidagogiko_plaisio.pdf
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Λέξεις-Κλειδιά: Συναισθηματική εκφραστικότητα γονέων, συναισθηματική κατανόηση, 
Θεωρία του Νου  

1. Εισαγωγή 

Η προσέγγιση της έννοιας του συναισθήματος έχει απασχολήσει την ανθρώπινη κοινότητα από 
τα αρχαία χρόνια. Ο Πλάτωνας υπήρξε από τους πρώτους υποστηρικτές της αλληλεπίδρασης και του 
ρόλου που διαδραματίζει το συναίσθημα στη συμπεριφορά. Ο Αριστοτέλης ανέφερε πως τα 

συναισθήματα επηρεάζουν τις κρίσεις. Μάλιστα, θεώρησε ότι βασικές ιδιότητες του επιτυχημένου 
ρήτορα είναι η  καλή γνώση του συναισθήματος (Κασσωτάκη, 2011).  

Αντίστροφα, κάποιοι άλλοι φιλόσοφοι προσέγγιζαν το συναίσθημα, ως απολύτως 
διαχωρισμένο από τη λογική, το οποίο είτε θα ερχόταν σε αντίθεση μαζί της, είτε θα υπήρχε τελείως 

αυτόνομα (Solomon, 1999).Από τότε, ακολούθησαν πολλές προσπάθειες προσέγγισης της έννοιας 
του συναισθήματος και προβολής της σπουδαιότητάς του στην έκφραση της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς.  

Στις μέρες μας, το συναίσθημα θα μπορούσε να οριστεί ως συγκινησιακή κατάσταση που 

προκαλεί συγκεκριμένες σκέψεις, συνοδεύεται από ψυχοσωματικές αντιδράσεις και ανακινεί τάσεις 
για δράση (Izard, 1971, 2007). Επομένως, προσδιορίζεται από βιοχημική, νευρολογική και φυσική 
διέγερση (Denham, 1998).Άλλωστε, το ́ ΄συναίσθημα΄΄ (emotion) προέρχεται, ετυμολογικά, από το 
λατινικό motere (κινώ), που παραπέμπει στην κίνηση, την ανάληψη δράσης (Goleman, 1998).  

Καθημερινά, ερχόμαστε σε επαφή με δεκάδες συναισθήματα που χρωματίζονται από διάφορες 
προσμίξεις. Αν και υπάρχουν διαφωνίες των ειδικών ως προς τα βασικά και τα δευτερεύοντα 
συναισθήματα, εντούτοις μια ενδεικτική καταγραφή των κυριοτέρων, μαζί με τις προσμίξεις τους, 
είναι η παρακάτω: 

Θυμός: οργή, αγανάκτηση, εκνευρισμός, απόγνωση, μίσος 
Θλίψη: πικρία, μελαγχολία, απελπισία 
Φόβος: άγχος, τρόμος, αναστάτωση, νευρικότητα, δέος, φρίκη, πανικός  
Απόλαυση: ευτυχία, χαρά, ικανοποίηση, διασκέδαση, καμάρι, ενθουσιασμός, ηδονή,          κέφι, 

έκσταση, ευφορία, μανία 
Αγάπη: αποδοχή, φιλικότητα, εμπιστοσύνη, τρυφερότητα, ευγένεια, αφοσίωση, λατρεία, 

έρωτας 
Έκπληξη: σοκ, θαυμασμός, απορία 

Αποστροφή: περιφρόνηση δυσφορία, απέχθεια, φρίκη, αηδία 
Ντροπή: ενοχή, αμηχανία, απογοήτευση, ταπείνωση, εξευτελισμός, συστολή, μετάνοια 

(Goleman, 1998) 
Τα συναισθήματα αποτελούν βασικό ρυθμιστή των συναλλαγών του ατόμου με το περιβάλλον 

του και διαμορφώνουν τη σχέση του με αυτό (Schore, 1994).Απόρροια των συναισθημάτων μπορεί 
να είναι η εξωτερίκευση της εσωτερικής κατάστασης του ατόμου και η αντίδραση του οργανισμού 
σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα ή κινδύνους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της αιμάτωσης των 
μυών, που προέρχεται από αύξηση της γλυκόζης στο αίμα, ώστε να παραχθεί έντονη μυϊκή 

λειτουργία (Arnold, 1960).  
Έτσι, ορισμένα συναισθήματα, κυρίως θετικά, έχουν αποτέλεσμα την περαιτέρω συναλλαγή 

με το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ κάποια άλλα, συνήθως αρνητικά, είναι πιθανό να φέρουν την 
διακοπή επαφής με αυτό. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα συναισθήματα αποκτούν τεράστια σημασία για 

είδη κοινωνικά εξαρτώμενα, όπως είναι οι άνθρωποι. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις του βρέφους 
γνωστοποιούν τις πρωταρχικές βιοποριστικές ανάγκες του στο φροντιστή του,  ώστε ο ίδιος να 
ανταποκριθεί και να τις καλύψει με τη φροντίδα και την προσοχή του, καθώς σε διαφορετική 
περίπτωση θα κινδυνεύσει σοβαρά η ζωή του (Fogel, 1993).  

Ο αντίκτυπος του συναισθήματος στον άνθρωπο γίνεται εντονότερα αντιληπτός αν 
συλλογιστούμε την αποτύπωση του τρόμου στη μνήμη. Έρευνα που διεξήχθη σε επιζήσαντες του 
Ολοκαυτώματος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, φανέρωσε ότι το 60% έφερναν καθημερινώς στη 
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μνήμη τους τις τραγικές σκηνές και οι 8/10 εξακολουθούσαν να έχουν συχνούς εφιάλτες, ακόμη και 
50 χρόνια μετά. Χαρακτηριστική φράση ενός άνδρα από τους επιζήσαντες ήταν: ́ ΄Αν περάσεις από 
το Άουσβιτς και δεν έχεις εφιάλτες, δεν είσαι φυσιολογικός΄΄ (Goleman, 1998).  

Εκτός από την  οδύνη και τον τρόμο, η μνήμη του συναισθήματος λειτουργεί και στη θετικ ή 

του όψη. Οι μεταφορές, οι εικόνες, η τέχνη, η ποίηση, η ζωγραφική, η μουσική, το τραγούδι, ο 
κινηματογράφος, το θέατρο επικοινωνούν κυρίως στο συγκινησιακό νου και επηρεάζουν την 
ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά, βάσει της γλώσσας των συναισθημάτων. Οι θρ ησκείες και οι 
ηγέτες που τις εκπροσωπούν, όπως ο Χριστός, ο Μωάμεθ και ο Βούδας, που τόσο υμνούνται, 

καθοδηγούν και επηρεάζουν τα πλήθη παγκοσμίως, δεν επεξηγούνται βάσει της ανθρώπινης λογικής, 
καθώς απευθύνονται αποκλειστικά στο συναίσθημα(Goleman, 1998).  

1.1. Έννοια και αναδρομή στη Συναισθηματική Νοημοσύνη  

Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης μπορεί να συναντάται ως μία καινούργια έννοια 
στο φάσμα της Ψυχολογίας, ωστόσο απαρτίζεται από δύο γνώριμους όρους, το συναίσθημα και τη 
νοημοσύνη, για τον προσδιορισμό των οποίων έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από ειδικούς του 

πνεύματος και της διανόησης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Κασσωτάκη, 2011). Για πρώτη 
φορά, ο Thorndike (1920) εισήγαγε μία νέα μορφή νοημοσύνης για την εποχή εκείνη, πέρα από τη 
γνωστική, την κοινωνική, η οποία αναφερόταν στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τη σκέψη 
και τη συμπεριφορά του, καθώς και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις ανθρώπινες σχέσεις (Landy, 

2005, Newsome, Day & Catano, 2000). Αρκετά αργότερα, το 1983, ο Gardner  υποστήριξε πως η 
νοημοσύνη δεν είναι μονοδιάστατη αλλά αποτελείται από επτά μέρη: τη γλωσσική, τη μαθηματική, 
τη χωροταξική, την κινητική, τη μουσική, την διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική. Τα δύο 
τελευταία είδη (διαπροσωπική, ενδοπροσωπική) αποτέλεσαν προάγγελο της ανάδυσης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στην επιφάνεια, η οποία μελετήθηκε διεξοδικά, για πρώτη φορά, το 
1990, από τους Mayer και Salovey, στο άρθρο τους ́ Emotional intelligence, imagination, cognition 
and personality΄. Οι δύο ερευνητές επιχείρησαν να αναδείξουν εκείνες τις ιδιότητες που είναι 
υπεύθυνες για τη σχολική-ακαδημαϊκή, επαγγελματική, προσωπική επιτυχία. Όρισαν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα των ατόμων να κατανοούν και να ελέγχουν τα 
συναισθήματα του εαυτού τους και των άλλων, ώστε να διαμορφώνουν αναλόγωςτις σκέψεις και τις 
ενέργειές τους (Mayer & Salovey, 1993,Πλατσίδου, 2006, Κασσωτάκη, 2011).  

Παρά ταύτα,  ο Goleman, ήταν αυτός που απογείωσε τη δημοφιλία της συναισθηματικής 

νοημοσύνης στα ύψη, εκδίδοντας το 1995 το βιβλίο του, με τίτλο ΄΄Συναισθηματική Νοημοσύνη΄́ . 
Ο Goleman ονόμασε την ικανότητα του ατόμου να ανακαλύπτει κίνητρα, να ελέγχει τις παρορμήσεις 
του, να ρυθμίζει τη διάθεσή του, να αντέχει τις απογοητεύσεις, να έχει ενσυναίσθηση κι ελπίδα, ως 
συναισθηματική νοημοσύνη (Κασσωτάκη, 2011).  

Από τότε, πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με την δυναμική της συναισθηματικής ευφυΐας 
και έχουν προσπαθήσει να προσφέρουν έναν ακριβή προσδιορισμό της έννοιας. Μέχρι σήμερα, 
κανένας ορισμός της Συναισθηματικής Νοημοσύνης δεν έχει απαντήσει σε όλα τα σημαντικά 
ερωτήματα και κανένας δεν έχει γίνει δεκτός από όλους τους διακεκριμένους ερευνητές. Εντούτοις, 

μία αναγνωρισμένη επιστημονική θέση αναφέρει ότι οι διαφορετικοί ορισμοί της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης θα μπορούσαν να ειδωθούν ως περισσότερο συμπληρωματικοί μεταξύ τους, παρά ως 
αντίθετοι (Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000, Πλατσίδου 2004).  

Μεγάλο μέρος των ερευνών, τονίζει την τεράστια σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

στη γνωστική ανάπτυξη, τη σχολική και ακαδημαϊκή επιτυχία (Aritzeta et al., 2016, Costa & Faria, 
2015, Perera & DiGiacomo, 2013, Joshi et al., 2012, Mac Cannetal., 2011, Khajehpour, 2011,  Parker 
et al., 2004). Η συνεισφορά της σε αυτούς τους τομείς αναδεικνύεται καλύτερα στις περιπτώσεις 
ατόμων, που ενώ εμφανίζουν ικανοποιητικό νοητικό δυναμικό, τελικώς αποτυγχάνουν στο σχολείο 

ή την εργασία τους (Arsenio 2003, Caruso&Wolfe, 2001).   



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

219 

1.2. Έννοια και σημασία της σχολικής επίδοσης 

Ως σχολική επίδοση εννοούμε την ετοιμότητα του μαθητή για πρόσληψη γνώσης και 

παραγωγής έργου (Streinberger, 1993). Η σχολική επίδοση αποτυπώνεται κυρίως με τη βαθμολογία, 
η οποία διαμορφώνεται από τους εκπαιδευτικούς και αφορά στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και 
τη γενική πορεία ενός μαθητή στο σχολείο (Τουρτούρας, 2010). Η υψηλή σχολική επίδοση 
συνεπάγεται ικανοποιητικές σχέσεις, αναγνώριση και εύνοια των καθηγητών, γεγονός που αυξάνει 

το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών στο σχολείο. Αντιθέτως, η χαμηλή επίδοση επιδρά αρνητικά 
στην ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών, ιδίως κατά την εφηβική ηλικία (Κοκκέβη, 2008). Έτσι, 
όταν οι μαθητές αντλούν ευχαρίστηση από το σχολείο αυξάνεται η αυτοεκτίμησή τους και 
απολαμβάνουν καλύτερα επίπεδα ψυχοσωματικής υγείας, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, που 

βιώνουν συνεχείς αποτυχίες από τη μαθησιακή διαδικασία, επηρεάζεται αρνητικά η υγεία τους 
(Duncan et al., 2000). Επιπλέον, η χαμηλή σχολική επίδοση συνδέεται με αντικοινωνικές 
συμπεριφορές και σχολική διαρροή των μαθητών (Akiba et al., 2002).  

1.3.Σχέση συναισθηματικής και γνωστικής νοημοσύνης 

Στις μέρες μας, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες που εξετάζουν τη συσχέτιση της 
συναισθηματικής νοημοσύνης με τις γνωστικές ικανότητες, όπως και με την ακαδημαϊκή και σχολική 

επίδοση των ατόμων. Εντούτοις, τα αποτελέσματα δεν κινούνται μόνο προς τη μία κατεύθυνση.  
Σε αρκετές έρευνες διαπιστώθηκε μέτρια επίδραση των συναισθημάτων στις γνωστικές 

επιδόσεις του ατόμου (Lam & Kirby, 2002), σε κάποιες άλλες έρευνες η επίδραση ήταν χαμηλή (Zee, 
etal., 2002), ενώ σε ορισμένες δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ των δύο  μεταβλητών 

(Ciarrochi et al., 2000, Πλατσίδου, 2006). Ειδικότερα, έχει βρεθεί ότι τα συναισθήματα επηρεάζουν 
τον τρόπο παρακολούθησης (Bower, 1992), κωδικοποίησης (Isen & Daubman, 1984) και ανάκτησης 
πληροφοριών (Bower et al., 1978, Bartlett & Santrock, 1979), όπως επίσης, τη σκέψη και την κρίση 
(Forgas, 2001) των ατόμων (Βουτυρά, 2009). Τα ευρήματα είναι επίσης, αντικρουόμενα, αναφορικά 

με τη σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και σχολικής-ακαδημαϊκής επίδοσης, όμως μπορεί να 
εξαχθεί ως γενικό συμπέρασμα ότι παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης 
και επίδοσης (Κασσωτάκη, 2011).  

2.Η έρευνα 

2.1.Διερευνητικά ερωτήματα 

• Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και ακαδημαϊκής επίδοσης;  

• Υπάρχουν διαφορές της συναισθηματικής νοημοσύνης των νέων και της επίδοσή τους 
σε σχέση το φύλο τους; 

• Υφίσταται συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών με τον αριθμό των 

αδικαιολόγητων απουσιών τους από το σχολείο; 

2.2.Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 1432 μαθητές και μαθήτριες της τελευταίας τάξης του Λυκείου. Από 
αυτούς, 593 ήταν αγόρια (41,4%) και 839 κορίτσια (58,6%). Το 91,0% των συμμετεχόντων ήταν 18 
ετών (μ.ο. 18,1, τ.α. 2,15) και το υπόλοιπο 5,5% ήταν 17 ετών.  

Επίσης, 1277 (89,2%) κατείχαν ελληνική εθνικότητα και (11,8%) προέρχονταν από άλλες 

χώρες (Αλβανία, Ρουμανία κ.ά).  
Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, το 18,8% των πατέρων ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου και το 42,3%, Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα, οι μητέρες ήταν απόφοιτες Λυκείου στο 14,5%, 
ενώ το ίδιο ποσοστό 41,2% είχαν και οι μητέρες με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

Σε σχέση με τον βαθμό απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου και τα Μόρια των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είχε βαθμολογία από 16 και άνω.  
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Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα αποτελέσματα σε σχέση με τα Μόρια των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων.  

Από τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι ο  βαθμός απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου κυμάνθηκαν σε 
όλο το εύρος της αναμενόμενης βαθμολογίας με την πλειοψηφία να δηλώνουν βαθμό από 16 και 

άνω. Παρόμοια εικόνα, με τα προηγούμενα,  παρουσίασαν και τα αποτελέσματα σε σχέση με τον 
τελικό  βαθμό  στο μάθημα της Έκθεσης. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, ο βαθμός  στο μάθημα 
των Μαθηματικών κυμάνθηκε στην πλειοψηφία από 13 έως 16.  

 

2.3.Ερευνητικά εργαλεία 

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Wong & Law EI scale  

(Wong, C. S. &Law, K. S. 2002), το οποίο θεωρείται αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης της 
συναισθηματικής νοημοσύνης (Kafetsios & Zampetakis, 2008,Wong &  Law, 2002). Ανήκει στα 
ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, καθώς ο ερωτώμενος μπορεί να το συμπληρώσει με βάση τις δικές 
του υποκειμενικές αντιλήψεις για τις επιμέρους εκφάνσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης.  

Πρόκειται για ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 16 ερωτήσεων το οποίο  συμπληρώνεται σε 
μερικά λεπτά. Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με κλίμακα τύπου Likert, από το 1 έως το 7. Αφού 
συμπληρωθεί, είναι εφικτό να εξαχθούν τέσσερεις βαθμολογίες για τις τέσσερεις διαστάσεις της 
συναισθηματικής νοημοσύνης με βάση τον ορισμό των Mayer & Salovey (1997) : 

1. την κατανόηση των συναισθημάτων μου (Self Emotion Appraisal - SEA),  
2. την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων (Other Emotion Appraisal - OEA),  
3. την διαχείριση των συναισθημάτων μου (Use Of Emotion - UOE) και  
4. τον έλεγχο των συναισθημάτων μου (Regulation Of Emotion -ROE).  

Η υποκλίμακα κατανόηση των συναισθημάτων μου, εξετάζει την υποκειμενική αντίληψη του 
ερωτώμενου σχετικά με την ικανότητά του για την κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού του.  

Η υποκλίμακα κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, αξιολογεί την  ικανότητα του 
εξεταζόμενου, να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων.  

Η υποκλίμακα διαχείριση των συναισθημάτων μου, μετράει την υποκειμενική αντίληψη του 
ατόμου για την τάση του να κινητοποιείται αυξάνοντας την απόδοσή του.  

Τέλος, η υποκλίμακα «έλεγχος των συναισθημάτων μου», αφορά στην ικανότητα του ατόμου 
να ρυθμίζει τα συναισθήματά του.  

 
Οι συντελεστές Coefficients alphas για τις τέσσερεις υποκλίμακες είναι:  
SEA: .83; OEA: .77; ROE: .83; UOE: .79. Ο συντελεστής Cronbach’s  για το σύνολο των 

ερωτήσεων ισούται με .90.  

3.Αποτελέσματα 

3.1. Περιγραφική ανάλυση και έλεγχος μέσων όρων 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις στις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων μαθητών στην κλίμακα Wong & Law EI scale.  

 
Πίνακας 1.:Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των  μαθητών στην κλίμακα αξιολόγησης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

 μ.ο. τ.α. 
SEA =  Κατανόηση των συναισθημάτων μου 5,54 1,007 
OAE = Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων 5,44 ,975 
UOE = Διαχείριση των συναισθημάτων μου 5,48 1,018 

ROE = Έλεγχος των συναισθημάτων μου 4,82 1,295 
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Συνολική βαθμολογία συναισθηματικής νοημοσύνης 5,35 ,690 
 

Παρατηρείται ότι σε όλα τα ερωτήματα, τις υποκλίμακες και τη συνολική συναισθηματική 
νοημοσύνη, οι τιμές των μέσων όρων των απαντήσεων κυμάνθηκαν μεταξύ 4,2 και  5,5. Αυτό 
σημαίνει ότι το επίπεδο της αντιληπτικής συναισθηματικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων κρίνεται 
μέτριο προς υψηλό. 

3.2.Σύγκριση μέσων όρων σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων  

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τους μέσους όρους, τις τυπικές αποκλίσεις και τις διαφορές στους 

μέσους όρους των απαντήσεων των μαθητών στην κλίμακα αξιολόγησης της συναισθηματικής 
νοημοσύνης, σε σχέση με το φύλο τους. 

 
Πίνακας 2: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων των  μαθητών στην κλίμακα 

Wong & Law EI scale σε σχέση με το φύλο τους 

 

 
Αγόρια (n=593) 

Κορίτσια 
(n=839) 

Σύγκριση μ.ο. 

 μ. ο. τ. α. μ. ο. τ. α. T P 

1.Τις περισσότερες φορές αντιλαμβάνομαι το 

λόγο για τον οποίον αισθάνομαι το πώς 
νιώθω. 

5,24 1,075 5,00 1,369 ,869 ,130 

2.Πάντα μπορώ να καταλάβω πως 

αισθάνονται οι φίλοι μου με βάση τη 
συμπεριφορά τους. 

5,12 1,122 5,09 1,123 ,100 ,637 

3.Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό μου και 
μετά βάζω τα δυνατά μου για να τους πετύχω. 

5,53 1,482 5,55 1,208 -,063 ,470 

4.Μπορώ με τη λογική να ελέγχω το θυμό μου 
και να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες. 

4,65 1,433 4,66 1,472 -,030 ,912 

5.Κατανοώ καλά τα συναισθήματά μου. 4,97 1,267 5,08 1,172 -,420 ,266 

6.Αντιλαμβάνομαι καλά το πώς αισθάνονται 

οι άλλοι. 

4,97 ,937 5,00 1,234 -,121 ,067 

7.Πάντα ‘λέω στον εαυτό μου’ ότι είμαι ένα 

άξιο και ικανό άτομο. 

4,68 1,492 4,14 1,582 1,627 ,920 

8.Νομίζω ότι είμαι απόλυτα ικανός στο να 
ελέγχω τα συναισθήματά μου. 

4,38 1,557 4,34 1,439 ,123 ,277 

9.Πάντα καταλαβαίνω πώς πραγματικά 
αισθάνομαι. 

4,94 1,127 4,95 1,290 -,046 ,151 

10.Συγκινούμαι εύκολα με τη συγκίνηση των 
άλλων. 

4,21 1,610 5,64 1,607 -4,204 ,479 

11.Είμαι ένα άτομο με ισχυρά κίνητρα. 5,26 1,082 5,08 1,145 ,782 ,467 

12.Ηρεμώ γρήγορα, όποτε θυμώνω. 4,15 2,002 4,30 1,706 -,389 ,103 
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13.Πάντα γνωρίζω αν είμαι χαρούμενος ή όχι. 5,35 1,346 5,61 1,255 -,939 ,751 

14.Κατανοώ καλά τα συναισθήματα των 

ανθρώπων που είναι γύρω μου. 

4,76 1,046 5,22 1,076 -2,007 ,270 

15.Πάντα παρακινώ τον εαυτό μου να 

καταφέρει το καλύτερο. 

5,41 1,131 5,39 1,399 ,076 ,198 

16.Έχω καλό έλεγχο των συναισθημάτων 
μου. 

4,82 1,314 4,64 1,264 ,673 ,867 

SEA =  Κατανόηση των συναισθημάτων μου 5,53 ,992 5,55 1,022 -,081 ,519 

OAE = Κατανόηση των συναισθημάτων των 
άλλων 

5,12 ,769 5,61 1,033 -2,437 ,036* 

UOE = Διαχείριση των συναισθημάτων μου 5,65 ,950 5,39 1,048 1,190 ,449 

ROE = Έλεγχος των συναισθημάτων μου 4,79 1,409 4,83 1,242 -,123 ,175 

Συνολική βαθμολογία συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

5,29 ,629 5,38 ,724 -,550 ,300 

*p<0,05 

Ο έλεγχος των μέσων όρων, με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα, αποκάλυψε διαφορά 
στον παράγοντα Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων (ΟΑΕ), ανάμεσα στα αγόρια και τα 
κορίτσια. Συγκεκριμένα, τα κορίτσια τείνουν, σύμφωνα με την υποκειμενική αντίληψή το υς, να τα 

πηγαίνουν καλύτερα από τα αγόρια την «κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων». [t( -2,437), 
p=0,03]. Δεν βρέθηκε καμιά άλλη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αγοριών και 
κοριτσιών.  

3.3.Συσχετίσεις 

Για τη διερεύνηση των σχέσεων των υπό μελέτη μεταβλητών υπολογίστηκε ο δείκτης 
συνάφειας pearson r.  

 

Πίνακας 3: Συντελεστές συνάφειας Pearson r μεταξύ των μεταβλητών 

 

      Μέσος 

όρος 

       Τυπική 

απόκλιση  

SEA =  Κατανόηση των συναισθημάτων μου 
5,54 1,007  

OAE = Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων 
5,44 ,975  

UOE = Διαχείριση των συναισθημάτων μου 
5,48 1,018  

ROE = Έλεγχος των συναισθημάτων μου 
4,82 1,295  

Συνολική βαθμολογία συναισθηματικής 
νοημοσύνης 

5,35 ,690  
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3.4. Ανάλυση παλινδρόμησης 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση απλής γραμμικής παλινδρόμησης για όλο το δείγμα, προκειμένου 

να διερευνηθεί εάν η συναισθηματική νοημοσύνη, με βάση τις επιμέρους διαστάσεις που εξετάζει η 
κλίμακα Wong & Law EI scale, (Κατανόηση των συναισθημάτων μου, Κατανόηση των 
συναισθημάτων των άλλων, Διαχείριση των συναισθημάτων μου, Έλεγχος των συναισθημάτων 
μου)μπορεί να προβλέψει τη βαθμολογία των μαθητών στο σχολείο.  

 
Πίνακας 4: Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης  στη συνολική βαθμολογία  

 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Εξαρτημένη 
Μεταβλητή 

Βήτα t p 
Προσαρμοσμένος 

συντελεστής r 

SEA Βαθμολογία ,190 ,595 ,553 ,030 

OAE Βαθμολογία ,147 ,514 ,608 ,030 

UOE Βαθμολογία ,181 ,731 ,466 ,030 

ROE Βαθμολογία -,016 -,070 ,944 ,030 

ALL Βαθμολογία -,029 -,040 ,968 ,030 

 

Τα αποτελέσματα για το συνολικό δείγμα της έρευνας, αποκάλυψαν ότι η συναισθηματική 
νοημοσύνη και όλες οι επιμέρους εκφάνσεις της, οι οποίες αξιολογήθηκαν με την κλίμακα Wong & 
Law EI scale, (Wong, C. S. &Law, K. S. 2002), (SEA = Κατανόηση των συναισθημάτων μου, OAE 

= Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, UOE = Διαχείριση των συναισθημάτων μου, ROE = 
Έλεγχος των συναισθημάτων μου), δεν έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στη  βαθμολογία των 
μαθητών στο σχολείο. Εντούτοις, οι υποκλίμακες ΄΄Διαχείριση των συναισθημάτων μου΄ ,́ 
΄΄Κατανόηση των συναισθημάτων μου΄΄ και΄΄Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων΄΄ έδειξαν 

μικρή αλλά μη στατιστικά  σημαντική επίδραση στη βαθμολογία των συμμετεχόντων.  

Συζήτηση  

Τα ευρήματα αποκάλυψαν σημαντική στατιστική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης 
με την επίδοση των συμμετεχόντων. Οι επιμέρους υποκλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης 
είχαν σημαντική συσχέτιση με τη βαθμολογία στο σχολείο. Επίσης, βρέθηκε ότι τα κορίτσια είχαν 
καλύτερο σκορ από τα αγόρια σε σχέση με την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων. 

Ο έλεγχος των μέσων όρων, αποκάλυψε διαφορά στον παράγοντα Κατανόηση των 
συναισθημάτων των άλλων (ΟΑΕ), ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. Συγκεκριμένα, τα κορίτσια 
τείνουν, σύμφωνα με την υποκειμενική αντίληψή τους, να τα πηγαίνουν καλύτερα από τα αγόρια την 
«κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων». Δεν βρέθηκε καμιά άλλη στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των αγοριών και κοριτσιών.  
Τα αποτελέσματα για το συνολικό δείγμα της έρευνας, αποκάλυψαν ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη και όλες οι επιμέρους εκφάνσεις της, οι οποίες αξιολογήθηκαν με την κλίμακα Wong & 
Law EI scale, δεν έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στη  βαθμολογία των μαθητών στο σχολείο. 

Εντούτοις, οι υποκλίμακες Διαχείριση των συναισθημάτων μου, Κατανόηση των συναισθημάτων 
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μου και Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων έδειξαν μικρή αλλά μη στατιστικά  σημαντική 
επίδραση στη βαθμολογία των συμμετεχόντων. 
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Α01. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

Τζίγκου Αθηνά 

Γεωγράφος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία.  
Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ  

 
Μάιπας Σωτήριος 

Φυσικός, Δρ., ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία.  
Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

 

Περίληψη 

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι οργανισμοί των οποίων το γενετικό υλικό έχει 
αλλοιωθεί με τρόπο που δεν είναι εφικτός μέσω φυσικών διεργασιών. Όσον αφορά στην αποδοχή 
και την αξιοποίησή τους, οι απόψεις στην επιστημονική κοινότητα διίστανται, καθώς υπάρχουν τόσο 

θετικές όσο και αρνητικές ενδείξεις για τις επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει, μέσω μίας σύντομης συστηματικής ανασκόπησης 
άρθρων της τελευταίας δεκαετίας, το αν η εκπαίδευση μπορεί να διαμορφώσει την άποψη των 
πολιτών σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Διαπιστώθηκε ότι η εκπαίδευση 

μπορεί εν δυνάμει να καθορίσει τη στάση των ανθρώπων απέναντι στους γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς, όχι όμως μονόπλευρα, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τα διαφορετικά 
αποτελέσματα μεταξύ των ερευνών. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό των σχετικών 
άρθρων που ανευρεθήκαν, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και επομένως το όλο ζήτημα 

χρήζει περαιτέρω έρευνας. 
 
Λέξεις κλειδιά: Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί, ΓΤΟ, Εκπαίδευση, Αποδοχή από το 

κοινό, Περιβάλλον 

1. Εισαγωγή 

Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) είναι οργανισμοί των οποίων το γενετικό 

υλικό έχει αλλοιωθεί με τρόπο που δεν είναι εφικτός μέσω φυσικών διεργασιών (Zhang et al., 2016). 
Οι ΓΤΟ, οι οποίοι περιέχουν επιθυμητά γονίδια για μεγάλο αριθμό εφαρμογών, αποτελούν προϊόν 
της Γενετικής Μηχανικής και χαρακτηριστικό γνώρισμα της «Γονιδιακής Επανάστασης» (Wright 
and Boorse, 2013). 

Το θεσμικό πλαίσιο για τους ΓΤΟ δεν είναι ενιαίο σε παγκόσμια κλίμακα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η διαφορετική οπτική γωνία και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ). Η ΕΕ φαίνεται να έχει μία πιο επιφυλακτική 
προσέγγιση, βασισμένη στην Αρχή της Προφύλαξης, η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι δεν είναι 

επαρκώς αποδεδειγμένο ότι ένα προϊόν είναι πιθανό ή όχι να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, στην ΕΕ σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι καταναλωτές 
γνωρίζουν ποια προϊόντα είναι γενετικά τροποποιημένα κι αυτό γιατί αυτά τα προϊόντα υπόκεινται 
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σε αυστηρό έλεγχο και φέρουν ειδική ετικέτα όπως έχει θεσμοθετηθεί μέσω της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ 
(Οδηγία 2001/18/ΕΚ · Adenle et al., 2017).   

Σε κάθε περίπτωση, οι ΓΤΟ φαίνεται να έχουν ορισμένες σημαντικές χρήσεις. Για παράδειγμα, 
κάποιες καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων ζαχαρότευτλων μπορούν να αξιοποιηθούν για την 

παραγωγή χαρτιού, ενώ κάποιοι τύποι μικροφυκών μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων. Μία ακόμα χρήση των ΓΤΟ είναι η εκμετάλλευσή τους για παραγωγή εμβολίων και 
διάφορων φαρμακευτικών προϊόντων. Παράλληλα, με δεδομένο ότι τόσο η ξηρασία όσο και η 
αλατότητα των εδαφών φαίνεται να εντείνονται, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζεται ότι 

οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες μπορούν να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ανθεκτικές στις 
υπό διαμόρφωση αντίξοες νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Υποστηρίζεται ακόμη ότι οι ΓΤΟ έχουν 
ανάγκη από λιγότερα φυτοφάρμακα, επειδή μπορούν να αποκτήσουν υψηλή ανθεκτικότητα στα 
παράσιτα και στα έντομα (Wahi et al., 2016).  

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι οι ΓΤΟ μπορεί να περιέχουν περισσότερες πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες και βιταμίνες συγκριτικά με τα προϊόντα των συμβατικών καλλιεργειών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το χρυσό ρύζι, το οποίο αποτελεί γενετικά τροποποιημένη 
εκδοχή του κοινού ρυζιού, το οποίο δεν είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α. Έχει παρατηρηθεί ότι, σε ετήσια 

βάση, περίπου 250.000 με 500.000 παιδιά στην αφρικανική και την ασιατική ήπειρο υποφέρουν από 
προβλήματα όρασης. Αντιθέτως, το χρυσό ρύζι, που είναι γενετικά τροποποιημένο, είναι 
εμπλουτισμένο με βιταμίνη Α και είναι ικανό να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 
προβλήματος (Acker et al., 2017). 

Η κατανάλωση ΓΤΟ ενδέχεται όμως να επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία. Αρχικά, 
είναι πιθανό να πυροδοτήσει αλλεργικές αντιδράσεις, δεδομένου ότι υπάρχει η πιθανότητα οι 
μικροοργανισμοί από τους οποίους χρησιμοποιούνται κάποια γονίδια να έχουν αλλεργιογόνο δράση. 
Επιπλέον, υφίσταται και ο κίνδυνος η κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων να επιφέρει 

την πρόσληψη τοξινών από τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, εφόσον ορισμένοι ΓΤΟ περιέχουν γονίδια 
εξόντωσης εντόμων, μπορεί να φέρουν κάποιο τοξικό φορτίο. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι οι ΓΤΟ 
είναι πιθανό να έχουν είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο καρκινογόνο δράση. Τέλος, υπάρχει η 
επικινδυνότητα τα γονίδια τα οποία είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά να οδηγήσουν στη δημιουργία 

ανθεκτικών στελεχών μικροοργανισμών με παθογόνο δράση για τον άνθρωπο (Ozkok, 2015).  
Επιπλέον, θεωρείται πιθανό τα γενετικά τροποποιημένα φυτά να επιμολύνουν τα μη 

τροποποιημένα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία υβριδίων, τα οποία ενδεχομένως 
να επικρατήσουν μέσω του πολλαπλασιασμού τους στο περιβάλλον. Ο υβριδισμός είναι πιθανό να 

επιφέρει αναπάντεχα αποτελέσματα στα φυτά των μετέπειτα γενεών μέσω των βιολογικών 
αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν. Επιπλέον, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά 
μπορεί να αποδειχθούν περισσότερο ανθεκτικά σε σύγκριση με τα συμβατικά, κάτι που θα επιφέρει 
την κυριαρχία τους και ως εκ τούτου τον αφανισμό των συμβατικών φυτών και γενικότερα τη μείωση 

της βιοποικιλότητας. Τέλος, υπάρχει η πιθανότητα η ανθεκτικότητα των γενετικά τροποποιημένων 
φυτών έναντι των παρασίτων να εντείνει και την ανθεκτικότητα των ίδιων των παρασίτων, 
απαιτώντας την εκ νέου αντιμετώπισή τους (Bauer-Panskus et al, 2020). 

Το ζήτημα για την αποδοχή ή όχι των ΓΤΟ αφορά το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας 

και πολλά σχετικά προγράμματα σπουδών ενδεχομένως απαιτούν αναδιαμορφώσεις εξαιτίας της 
ύπαρξης των ΓΤΟ (AbuQuamar et al., 2015). Σε κάθε περίπτωση, οι απόψεις διίστανται σε μεγάλο 
βαθμό. Η συγκεκριμένη εργασία, η οποία βασίζεται στη μέθοδο της συστηματικής ανασκόπησης, 
έχει ως στόχο να εξετάσει το αν η εκπαίδευση μπορεί να διαμορφώσει την άποψη των πολιτών 

σχετικά με τους ΓΤΟ.  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1 Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η 
συστηματική ανασκόπηση (βλ. Aromataris and Pearson, 2014). Οι μηχανές αναζήτησης από τις 
οποίες αντλήθηκε υλικό ήταν το Scopus, το Web of Science και το PubMed. Τα κριτήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική αναζήτηση ήταν: α) τα άρθρα να προέρχονται από διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά, β) τα άρθρα να έχουν δημοσιευθεί στην αγγλική γλώσσα, γ) τα άρθρα να 
έχουν δημοσιευθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας και δ) να υπάρχει διαθέσιμη -δωρεάν ή μέσω 
σχετικής συνδρομής του ιδρύματος- πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (όχι μόνο στο abstract). Στη 
συνέχεια, αφαιρέθηκαν οι διπλοεγγραφές και ακολούθησε ανάγνωση των abstracts, ώστε να 

προκύψει η τελική επιλογή των άρθρων. Το σχήμα που ακολουθεί (Εικόνα 1) δίνει μία συνοπτική 
σχηματική απεικόνιση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε.  
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2.2 Αποτελέσματα 

Ο πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 1) παρουσιάζει τα 5 άρθρα που επιλέχθηκαν για περαιτέρω 

ανάλυση. 
Πίνακας 1: Η τελική επιλογή των άρθρων 

 
Τίτλος 

άρθρου 
Αρθρογράφοι Περιοδικό 

Έτος 

δημοσίευσης 

Περιοχή 

ενδιαφέροντος 

Public attitudes 

to GM foods. The 

balancing of risks and 

gains. 

Hudson et al. Appetite 2015 
Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Attitudes in 

China about Crops and 

Foods Developed by 

Biotechnology 

Han et al. PLOS ONE 2015 Κίνα 

An extended 

model of Theory of 

Planned Behavior to 

investigate highly- 

educated Iranian 

consumers intentions 
towards consuming 

genetically modified 

foods 

Akbari et al. 
Journal of 

Cleaner Production 
2019 Ιράν 

The influence 

of consumers’ 

knowledge on their 

responses to 

genetically modified 

foods 

Hwang and 

Nam 

GM Crops 

Food 
2020 Κορέα 

Attitudes 

toward genetically 

modified organisms in 

Poland: to GMO or not 

to GMO? 

Rzymski and 
Krόlczyk 

Food Security 2016 Πολωνία 

 
Οι Hudson et al. (2015), στηριζόμενοι σε προγενέστερες έρευνες, επέλεξαν μεταξύ άλλων 

κριτηρίων όπως το φύλο και η θρησκεία, να εξετάσουν αν το επίπεδο της εκπαίδευσης επηρεάζει τις 
απόψεις των ατόμων σχετικά με τους ΓΤΟ. Το αρχικό δείγμα των πολιτών που δέχτηκαν να 

απαντήσουν ήταν 15.650, αλλά τελικά το δείγμα περιορίστηκε στα 12.000 άτομα κι αυτό γιατί 
ακυρώθηκαν τα ερωτηματολόγια που περιλάμβαναν ερωτήσεις που δεν είχαν απαντηθεί. Από τη 
συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώθηκε ότι αυτοί που είχαν γνώσεις με επιστημονικό υπόβαθρο έδειξαν 
να αποδέχονται πιο εύκολα τους ΓΤΟ και να μην είναι σε μεγάλο βαθμό επιφυλακτικοί σχετικά με 

αυτούς (Hudson et al, 2015).   
Οι Han et al. (2015), αξιολογώντας την αποδοχή των ΓΤΟ, επέλεξαν τη μέθοδο των 

συνεντεύξεων για τις κυριότερες περιοχές παραγωγής βαμβακιού της Κίνας, ενώ υπήρχε και το 
κομμάτι της έρευνας μέσω του ταχυδρομείου που απευθυνόταν σε ακαδημαϊκούς. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 1.416 άτομα και εξέφρασαν την άποψή τους σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα 
τρόφιμα. Αρχικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αγρότες υποστήριξαν τις γενετικά τροποποιημένες 
καλλιέργειες, όμως το βασικό τους κίνητρο ήταν το οικονομικό τους όφελος και όχι άλλοι 
παράγοντες σχετιζόμενοι με το περιβάλλον. Μεταξύ των ακαδημαϊκών διαπιστώθηκε ότι οι από ψεις 
διίστανται. Οι ερευνητές ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση μπορεί να διαμορφώσει την άποψη 

των πολιτών για τους ΓΤΟ και στη βάση των αποτελεσμάτων τους θεωρούν ότι οι προσπάθειες που 
γίνονται στην Κίνα από την πλευρά των επιστημόνων για την εκπαίδευση των πολιτών θα 
συμβάλλουν στην αποδοχή των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων (Han et al., 2015).  

Μία ακόμα σχετική έρευνα έλαβε χώρα στο Ιράν από τους Akbari et al. (2019). Οι ερευνητές 

επέλεξαν το δείγμα τους να περιλαμβάνει καταναλωτές από την Τεχεράνη οι οποίοι είχαν υψηλό 
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επίπεδο εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού επιπέδου) κι αυτό γιατί τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 
δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στο ευρύ κοινό. Μέσω της μεθόδου της τυχαίας δειγματοληψίας, 
επιλέχθηκαν 385 καταναλωτές ως αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Για την έρευνα 
χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια. Το τελικό δείγμα ωστόσο ήταν 372 κι αυτό γιατί 13 

ερωτηματολόγια δεν απαντήθηκαν. Φάνηκε ότι οι άνθρωποι που έλαβαν μέρος στην έρευνα δεν είχαν 
εμπιστοσύνη στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, επειδή ήταν ανήσυχοι σχετικά με πιθανές 
επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η κατανάλωσή τους, αλλά και με ζητήματα που αφορούν στην 
εταιρική κοινωνική ευθύνη των παραγωγών των ΓΤΟ (Akbari et al., 2019).  

Σε μία ακόμα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κορέα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σχέση 
μεταξύ της εκπαίδευσης και της στάσης των ανθρώπων απέναντι στους ΓΤΟ. Το δείγμα ήταν 1.000 
ενήλικες, οι οποίοι δέχτηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας.  Στη συνέχεια, οι 
ερωτηθέντες διαχωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες με κριτήριο την υποκειμενική και την αντικειμενική 

γνώση. Η πρώτη ομάδα ήταν αυτή που είχε υψηλού επιπέδου και υποκειμενική και αντικειμενική 
γνώση, η δεύτερη αυτή που είχε χαμηλές και τις δύο, η τρίτη αυτή που είχε υψηλή υποκειμενική 
γνώση και χαμηλή αντικειμενική και η τέταρτη αυτή με το υψηλό επίπεδο αντικειμενικής γνώσης 
και χαμηλό επίπεδο υποκειμενικής γνώσης. Αρχικά, διαφάνηκε ότι τα άτομα της τρίτης ομάδας σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες εμπιστεύονταν λιγότερο τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και 
ήταν λιγότερο πρόθυμα να προβούν στην αγορά τους. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι είχαν 
ανεπαρκή γνώση και δεν αντιλαμβάνονταν τα οφέλη, ενώ λόγω της υψηλής υποκειμενικής τους 
γνώσης αντιλαμβάνονταν την επικινδυνότητα αυτών. Όμως, τελικά, αυτό  που διαφάνηκε από την 

έρευνα ήταν ότι τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης εντάσσονταν στην τρίτη ομάδα, 
γεγονός που δείχνει ότι υποτιμούσαν τις γνώσεις τους, ενώ τα άτομα με λιγότερες γνώσεις 
κατατάχθηκαν κυρίως στην τέταρτη ομάδα, κι αυτό γιατί υπερεκτιμούσαν το επίπεδο της 
εκπαίδευσής τους. Στην ομάδα αυτή ήταν αρκετά πρόθυμοι να αγοράζουν γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα (Hwang and Nam, 2020).  
Εντούτοις, σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία, οι ερευνητές δεν εντόπισαν 

κάποια σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και της στάσης των πολιτών απέναντι στους ΓΤΟ. Σε αυτήν 
την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε σε διάφορες ομάδες ανθρώπων, 

όπως για παράδειγμα σε δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ακαδημαϊκούς, σε μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αγρότες, σε επαγγελματίες υγείας και σε ανθρώπους που μελετούν 
για διάφορους λόγους τους ΓΤΟ. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το 60,2% των 
ατόμων που απάντησαν στα ερωτηματολόγια τάχθηκαν κατά της παραγωγής και διακίνησης των 

γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στη χώρα τους, ενώ το 21% δεν εξέφρασε κάποια γνώμη. Οι 
ερευνητές αποφάνθηκαν ότι η εκπαίδευση δεν είχε κάποια σχέση με την άποψη των πολιτών για το 
συγκεκριμένο θέμα κι αυτό γιατί αυτοί που φάνηκε να είναι περισσότερο κατηγορηματικοί για τους 
εν λόγω οργανισμούς ήταν οι γιατροί, οι αγρότες και οι δάσκαλοι, δηλαδή ομάδες διαφορετικού 

γνωστικού επιπέδου όσον αφορά στο θέμα αυτό (Rzymski and Krόlczyk, 2016).  

3. Συζήτηση 

Στην έρευνα που διεξάχθηκε στην Κίνα, για παράδειγμα, υποστηρίχθηκε ότι η εκπαίδευση των 
καταναλωτών θα συμβάλλει στην αποδοχή των ΓΤΟ (Han et al., 2015). Αυτό συνάδει με την έρευνα 
που έγινε σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία τα άτομα με υψηλό επίπεδο 
γνώσεων στον τομέα των επιστημών έδειξαν μεγαλύτερη αποδοχή για τους ΓΤΟ (Hudson et al., 

2015). Το ακριβώς αντίθετο προέκυψε από την έρευνα στο Ιράν, όπου οι καταναλωτές υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης φάνηκε να είναι επιφυλακτικοί για τους ΓΤΟ, αλλά και να δείχνουν έντονο 
ενδιαφέρον για ζητήματα, όπως για την εταιρική κοινωνική ευθύνη των παραγωγών (Akbari et al., 
2019). Αυτή η παρατήρηση είναι σύμφωνη και με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κορέα 

(Hwang and Nam, 2020), όπου υπήρξε και ο διαχωρισμός σε ομάδες ανάλογα με την υποκειμενική 
και την αντικειμενική γνώση. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη έρευνα που 
έλαβε χώρα στην Πολωνία, οι ερευνητές δεν κατόρθωσαν να διαπιστώσουν ότι η εκπαίδευση μπορεί 
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να επηρεάσει τη στάση των ανθρώπων για τους ΓΤΟ, επειδή οι απόψεις δεν φάνηκε να καθορίζονται 
από το μορφωτικό επίπεδο και τις συναφείς γνώσεις (Rzymski and Krolczyk, 2016).  

Σε γενικές γραμμές, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραπάνω μελετών, γίνεται αντιληπτό 
ότι η εκπαίδευση πράγματι μπορεί εν δυνάμει να επηρεάσει την άποψη των καταναλωτών για τους 

ΓΤΟ, χωρίς όμως να είναι προδιαγεγραμμένο το αν οι καταναλωτές θα υιοθετήσουν θετική ή 
αρνητική στάση γι’ αυτούς. Ενδεχομένως να υπάρχουν άλλοι παράγοντες που να διαδραματίζουν για 
τους πολίτες πιο καθοριστικό ρόλο από την εκπαίδευση (π.χ. η πληροφόρηση σχετικά με πιθανές 
επιδράσεις στο περιβάλλον, το γενικότερο ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, το 

οικονομικό όφελος κτλ.). 

4. Συμπεράσματα 

Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των σχετικών ερευνών που έχουν λάβει χώρα σε 
παγκόσμιο επίπεδο είναι μικρός και δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, όπως 
προκύπτει από τη σύντομη συστηματική ανασκόπηση που παρουσιάστηκε. Ωστόσο, μπορούμε να 
αναφέρουμε πως διαπιστώθηκε ότι η εκπαίδευση μπορεί εν δυνάμει να καθορίσει τη στάση των 

πολιτών απέναντι στους ΓΤΟ, όχι όμως μονόπλευρα, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τα 
διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ των ερευνών. Λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό των άρθρων 
που εντοπίστηκαν στις τρεις βάσεις δεδομένων, γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι το όλο ζήτημα χρήζει 
περαιτέρω έρευνας. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ:  

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 

Τζώτζου Μαρία 

Υποψήφια Διδάκτωρ  

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ποσοτική διερεύνηση των αντιλήψεων 
εκπαιδευτικών της δημόσιας δημοτικής εκπαίδευσης για τη στοχοθεσία της παρεχόμενης 
ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης στον 21ο αιώνα υπό το πρίσμα των σύγχρονων τάσεων και 
προκλήσεων βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας και των επίσημων εκθέσεων υπερεθνικών 

οργανισμών. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν την ανάγκη αναθεώρησης και  διαρκούς 
επικαιροποίησης της στοχοθεσίας της επιμόρφωσης όσον αφορά τη συστηματική διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, την άμεση σύνδεση με τη νέα σχολική 
πραγματικότητα, την ενίσχυση της διαλεκτικής σχέσης σχολείου-κοινωνίας, την ανάπτυξη 

σύγχρονων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών καθώς επίσης την αποτελεσματική διαχείριση των 
αναδυόμενων προβλημάτων του σύγχρονου δημόσιου σχολείου.  

 
Λέξεις κλειδιά: ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, στοχοθεσία, κοινωνικό-εκπαιδευτικό ‘γίγνεσθαι’ 

21ου αιώνα,  ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλληλεπίδραση σχολείου-κοινωνίας 

1. Εισαγωγή  

Στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και εκπαίδευση του 21 ου αιώνα αναδύονται σύγχρονες 
τάσεις και προκλήσεις που συνδέονται με την αλληλεπίδραση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού 
με το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό συγκείμενο (OECD/E.C., 2010). Το σχολείο αντανακλά 
πλήρως την ποικιλομορφία και συνθετότητα της κοινωνίας μέσα στην οποία εντάσσεται με 

αποτέλεσμα ο ρόλος των εκπαιδευτικών να εξαρτάται άμεσα από το συγκείμενο της εκπαίδευσης και 
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τη θέση που έχει το σχολείο μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (Tzotzou et al., 2021· Zhao, 
2010). Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση καλείται να αναγνωρίσει την αλληλεπίδρασή των 
εκπαιδευτικών με το κοινωνικό ‘γίγνεσθαι’ προάγοντας τη διαλεκτική σχέση σχολείου-κοινωνίας 
προκειμένου να καταστούν ικανοί αφενός να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της διαρκώς 

αυξανόμενης κοινωνικής και πολιτισμικής πολυμορφίας του ελληνικού δημόσιου σχολείου που 
συνδέεται με την ένταξη στη σχολική εκπαίδευση παιδιών μεταναστών  και προσφύγων, την 
εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαφοροποιημένη 
μάθηση, αφετέρου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας ραγδαίως αναπτυσσόμενης κοινωνίας 

μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, την προώθηση της εκπαιδευτικής 
καινοτομίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
2007).  

 Σύμφωνα με τις εκθέσεις υπερεθνικών οργανισμών, στο ρευστό κοινωνικο -εκπαιδευτικό 

‘γίγνεσθαι’ του 21ου αιώνα, σκοπός της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης είναι η ουσιαστική 
υποστήριξη του έργου του σύγχρονου εκπαιδευτικού για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και 
ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος μέσα από την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων του όπως 
α. η διαπολιτισμική δεξιότητα που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της διαφορετικότητας, στην 

αλληλοκατανόηση, την ανεκτικότητα και την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στη 
μαθησιακή διαδικασία, ιδιαιτέρως σε ανομοιογενείς τάξεις μαθητών με διαφορετικό εθνικό, 
κοινωνικό-οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, β. η συνεργατική δεξιότητα για μία γόνιμη 
αλληλεπίδραση και συνεργασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς, με γονείς και την ευρύτερη 

κοινότητα, γ. η ψηφιακή δεξιότητα για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας 
στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς επίσης σε διάφορες δραστηριότητες που συνδέονται με τα 
καθήκοντά του για την προσωπική επαγγελματική του εξέλιξη (European Commission/D.G. for 
Education and Culture, 2005· Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2007· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000 ).  

Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα καλείται να αναπτύξει την ικανότητα της συνεργασίας με 
τους συναδέλφους τους, με τους γονείς και με την ευρύτερη κοινότητα, να συμμετέχει στην εξέλιξη 
του σχολείου στο οποίο εργάζεται, να αποκτά νέες γνώσεις και να καινοτομεί μέσω της συμμετοχή 
του στη στοχαστική πρακτική και έρευνα (Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2007). Οι ικανότητες-

κλειδιά που έχουν προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συναφείς με τη σύγχρονη 
κοινωνικο-εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι: οι ψηφιακές ικανότητες, η ικανότητα της 
καινοτομίας, η μεταγνωστική ικανότητα και άλλες ικανότητες όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση 
προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων (European Commission, 2006). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη 

μετα-ικανότητα του ‘να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις’ καθώς συνδέεται με την προσαρμογή στη νέα 
πραγματικότητα της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η στοχοθεσία 
της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης πρέπει να είναι συμβατή με τη στοχοθεσία της εκπαίδευσης του 
21ου αιώνα εστιάζοντας στην ανάπτυξη 4 ικανοτήτων/υπέρ-δεξιοτήτων (4 Cs-‘super skills’) που 

αφορούν: την καινοτομία και δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων, 
την επικοινωνία και τη συνεργασία (Donovan et al., 2014· Kivunja, 2015· Τζώτζου κ.ά., 2022· 
Tzotzou et al., 2021). 

Οι σύγχρονες τάσεις αναδεικνύουν την ανάγκη ενσωμάτωσης της ενδοϋπηρεσιακής 

επιμόρφωσης στην καθημερινότητα του σχολείου με επίκεντρο τη σχολική μονάδα λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του εκπαιδευτικού, αφετέρου τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος προκειμένου να λειτουργήσει υποστηρικτικά 
για τον εκπαιδευτικό (Bredeson, 2002· Hunzicker, 2011). Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ανάγκες 

των εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελούν αφετηρία και στόχευση κάθε επιμορφωτικής δράσης. Η 
πρότερη σε βάθος διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις 
επιμορφωτικές ανάγκες των ίδιων των εκπαιδευτικών σε συνάφεια με τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
σχολικού περιβάλλοντος θεωρείται επιβεβλημένη πρακτική (Somers & Sikorova, 2002). Σύμφωνα 

με τον Day (2000), ο προσδιορισμός των αναγκών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης και συν-καθορισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών δεδομένου ότι οι 
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μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών έχουν δυναμικό χαρακτήρα και μεταβάλλονται με την 
πάροδο του χρόνου ενώ ο Guskey (2003) επισημαίνει ότι η επιμόρφωση χρειάζεται να σχεδιαστεί, 
να εφαρμοστεί και να αξιολογηθεί ως προς την επάρκεια και συμβατότητα με τις επιμορφωτικές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα.  

Ο ΟΟΣΑ τονίζει το σημαντικό ρόλο του σχολικού περιβάλλοντος στην υλοποίηση 
επιμορφωτικών δράσεων και την ανάγκη διασύνδεσης με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας 
(OECD, 1998). Με την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων μέσα στο πλαίσιο του σχολείου που 
λειτουργεί ως ‘κοινότητα μάθησης’ επιτυγχάνεται τόσο η προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού όσο και η ανάπτυξη του ίδιου του σχολείου με θετικό αντίκτυπο στη βελτίωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση των αναδυόμενων 
προβλημάτων (Arvanitis, 2018· OECD/E.C, 2010). Τη σημασία της αποκεντρωμένης επιμόρφωσης 
με επίκεντρο τη σχολική μονάδα τονίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012) δίνοντας έμφαση στην 

ανάγκη για προσαρμογή της στοχοθεσίας της επιμόρφωσης στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των 
σχολικών μονάδων μέσα από την ιεράρχηση προτεραιοτήτων με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση 
σύγχρονων ενδοσχολικών ζητημάτων. Σύμφωνα με το θεματικό δίκτυο για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αποκεντρωμένες 

δραστηριότητες επιμόρφωσης που έχουν ως αφετηρία το σχολείο και εστιάζουν στο σχολείο 
(Buchberge et al., 2000).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγούμενες έρευνες δεν εξετάζουν αυτή καθεαυτή τη στοχοθεσία 
της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης σε επίπεδο ανάπτυξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων και σε άμεση 

συσχέτιση με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και του σύγχρονου δημόσιου σχολείου. 
Διερευνούν είτε την παρεχόμενη ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση για μία γενική αποτίμηση είτε την 
αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων, για να αξιολογήσουν κατά 
κανόνα συνιστώσες όπως τη θεματολογία, τις μορφές και τη μεθοδολογία, χωρίς να επικεντρώνονται 

ή να κάνουν ιδιαίτερη μνεία στους στόχους της επιμόρφωσης  όπως η διερεύνηση της ανάπτυξης 
σύγχρονων δεξιοτήτων που κρίνονται σημαντικές στην εποχή των αυξημένων κοινωνικο-
εκπαιδευτικών απαιτήσεων και προκλήσεων. Με αφορμή λοιπόν τις διεθνείς εξελίξεις σε κοινωνία 
και εκπαίδευση, η παρούσα μελέτη διερευνά σε ποιο βαθμό η στοχοθεσία της θεσμικά παρεχόμενης 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές προκλήσεις σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και επιταγές αποτυπώνοντας τα 
αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας με συμμετοχή εκπαιδευτικών της δημόσιας δημοτικής 
εκπαίδευσης. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

2.1.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις εν ενεργεία εκπαιδευτικών του 
ελληνικού δημόσιου σχολείου για τη στοχοθεσία της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης στον 21ο αιώνα 
υπό το πρίσμα των σύγχρονων τάσεων και προκλήσεων. Τα ερευνητικά ερωτήματα που εξειδικεύουν 

το σκοπό της έρευνας εξετάζουν εάν και σε ποιο βαθμό η στοχοθεσία της παρεχόμενης 
ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης: 

Ε1.  λαμβάνει υπόψη και ανταποκρίνεται στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών,  
Ε2.  στοχεύει στη διαχείριση προβλημάτων του σύγχρονου δημόσιου σχολείου,  

Ε3.  συνδέεται με την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών,   
Ε4. ενισχύει τη διαλεκτική σχέση σχολείου-κοινωνίας μέσα στο σύγχρονο διεθνοποιημένο 

κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, 
Ε5. ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς του ελληνικού δημόσιου σχολείου ή χρειάζεται 

αναθεώρηση. 
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2.1.2 Ερευνητική προσέγγιση – εργαλείο – δειγματοληψία - ανάλυση δεδομένων 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης που διενεργήθηκε αξιοποιώντας την 
ποσοτική μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων μέσω ενός online ερωτηματολογίου 
‘κλειστού’ τύπου. Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε με τη βοήθεια του εργαλείου Google Forms και 
αφού εφαρμόστηκε πιλοτικά ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου προωθήθηκε στον πληθυσμό -στόχο 

με ενσωματωμένη ενημερωτική επιστολή.  
Τον πληθυσμό-στόχο της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δάσκαλοι που 

υπηρετούσαν στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας  
(Δυτική Ελλάδα) και διενεργήθηκε κατά τους μήνες Οκτώβριο-Ιανουάριο του σχολικού έτους 2021-

22. Για την υπέρβαση αντικειμενικά πρακτικών δυσκολιών επιλέχθηκε η δειγματοληψία μη 
πιθανοτήτων αξιοποιώντας δύο τεχνικές: τη δειγματοληψία ευκολίας και χιονοστιβάδας (Cohen, 
Manion & Morrison, 2008). Οι εκπαιδευτικοί του πληθυσμού-στόχου προσεγγίστηκαν αφενός μέσω 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχολικών μονάδων προωθώντας το ερωτηματολόγιο με την 

υποστήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και των Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, αφετέρου με την υποστήριξη συναδέλφων εκπαιδευτικών οι οποίοι 
προώθησαν το ερωτηματολόγιο σε άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς σχολείων της περιοχής.  

Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού πακέτου 

IBM SPSS 26 με όρους περιγραφικής στατιστικής για τον υπολογισμό των συχνοτήτων και τη 
μέτρηση του δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας και συνοχής Cronbach Alpha ο οποίος υπολογίστηκε 
>0,75 που σημαίνει ότι οι μεταβλητές του ερευνητικού εργαλείου πληρούν την απαιτούμενη συνοχή 
και αξιοπιστία. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας  

2.2.1 Δημογραφικά στοιχεία  

Τα δεδομένα προέρχονται από 312 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των δημόσιων δημοτικών σχολείων 
της Αιτωλοακαρνανίας. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων >70% είναι γυναίκες (228, 73%) και 84 
άνδρες (27%). Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος (101, 32,4%) είναι 41-50 ετών, 92 
(29,5%) είναι 30-40 ετών, 92 (29,5%) 51-60 ετών και 23 εκπαιδευτικοί (7,4%) είναι <30 ετών ενώ 

μόλις 4 συμμετέχοντες (1,3%) είναι >60 ετών.   

2.2.2 Ακαδημαϊκά στοιχεία   

Το δείγμα αποτελούν εκπαιδευτικοί με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα καθώς 136 (43,6%) 
διαθέτουν ήδη μεταπτυχιακό και για 33 (10,6%) οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι σε εξέλιξη ενώ 10 
(3,2%) είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, για 13 εκπαιδευτικούς (4,2%) οι διδακτορικές σπουδές 
είναι σε εξέλιξη και 29 εκπαιδευτικοί (9,3%) διαθέτουν δεύτερο πτυχίο.  

2.2.3 Εκπαιδευτική εμπειρία-Σχέση εργασίας-Θέση στη σχολική μονάδα 

Τα αποτελέσματα καταγράφουν μεγάλη διασπορά δεδομένου ότι 67 εκπαιδευτικοί του 

δείγματος (21,5%) διαθέτουν 21-30 έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας, 66 (21,2%) έχουν 16-20 έτη και 63 
(20,2%) 11-15 έτη ενώ 41 εκπαιδευτικοί (13,1%) είναι αρχάριοι με 1-5 έτη εμπειρίας, 38 (12,2%) 
έχουν 6-10 έτη και 37 (11,9%) διαθέτουν εμπειρία >31 ετών. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
υποκειμένων (235, 75,3%) είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και 77 αναπληρωτές (24,7%) ενώ μόλις 18 

(5,8%) είναι διευθυντές και 13 (4,2%) υποδιευθυντές σχολικών μονάδων.  
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2.2.4 Παρεχόμενη ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση  

Η πλειοψηφία των υποκειμένων της έρευνας (59,6%) έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικές 

δράσεις των ΠΕΚ ενώ ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό των ερωτώμενων >50% έχουν λάβει 
επιμόρφωση από το ΙΕΠ και τους Σχολικούς Συμβούλους. Ακολουθούν τα ΠΕΚΕΣ και η Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης σε ποσοστό >30%  καθώς επίσης επιμορφώσεις από άλλους φορείς (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1: Παρεχόμενη ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση  

 

Φορείς ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης Frequency Percent 

Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ έως 2018) 186 59,6 

Διδασκαλείο-Μετεκπαίδευση (έως 2012) 28 9,0 

Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπ/σης  (ΣΕΛΔΕ έως 1992) 4 1,3 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (έως 2011) 57 18,3 

Ιντιστούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 172 55,1 

Σχολικούς Συμβούλους (έως 2018) 166 53,2 

Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ)  117 37,5 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης (π.χ. ΚΠΕ) 103 33,0 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. Erasmus+, eTwinning) 77 24,7 

2.2.5 Ερευνητικά ερωτήματα 

Ε1. Η στοχοθεσία της παρεχόμενης ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης λαμβάνει υπόψη και 
ανταποκρίνεται στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών; 

Ένας στους δύο εκπαιδευτικούς του δείγματος (157, 50,3%) απαντά ότι έχει ερωτηθεί ‘σπάνια’ 
(31,1%) έως ‘ποτέ’ (19,2%) για τις επιμορφωτικές του ανάγκες, 94 εκπαιδευτικοί (30,1%) απαντούν 
‘μερικές φορές’ και 61 (19,6%) ‘συχνά’ (16,7%) έως ‘πολύ συχνά’ (2,9%) ενώ το 82,7% των 

υποκειμένων απαντά ότι δεν έχει συμμετάσχει σε επίσημη έρευνα ανάλυσης των επιμορφωτικών 
αναγκών του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων εποπτευόμενων φορέων. Ακολούθως, είναι 
αξιοσημείωτο ότι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 121 (38,8%) απαντούν ότι η 
ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση ανταποκρίνεται ‘λίγο’ (34,6%) έως ‘καθόλου’ (4,2%) στις 

πραγματικές επιμορφωτικές τους ανάγκες, οι 126 (40,4%) ‘αρκετά’ με τη μειοψηφία των 
υποκειμένων (65, 20,8%) να απαντούν ‘πολύ’ (18,6%) έως ‘πάρα πολύ’ (2,2%).  

 
Ε2. Σε ποιο βαθμό η παρεχόμενη ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση στοχεύει στη διαχείριση προβλημάτων 
του σύγχρονου δημόσιου σχολείου;  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (Πίνακας 2), ένας στους δύο ερωτώμενους 
εκπαιδευτικούς (51,9%) θεωρούν ότι η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση επικεντρώνεται ‘λίγο’ έως 

‘καθόλου’ στη σχολική μονάδα ενώ ταυτόχρονα η πλειοψηφία των υποκειμένων που υπερβαίνει το 
45% θεωρεί ότι η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση στοχεύει ‘λίγο’ έως ‘καθόλου’ στην επίλυση 
προβλημάτων της σχολικής τάξης (46,2%) και στην επίλυση ενδοσχολικών προβλημάτων (48,4%).  

 

Πίνακας 2: Διαχείριση προβλημάτων σύγχρονου δημόσιου σχολείου  

 

Σε ποιο βαθμό η 
παρεχόμενη 
ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση στοχεύει 
στη διαχείριση 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

 
N % N % N % N % N % 
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προβλημάτων του 

σύγχρονου δημόσιου 
σχολείου;  

επικεντρώνεται στη 
σχολική μονάδα 

36 11,5 26 40,4 107 34,3 38 12,2 5 1,6 

στοχεύει στην επίλυση 
προβλημάτων της 
σχολικής τάξης 

27 8,7 17 7,5 115 36,9 43 13,8 10 3,2 

στοχεύει στην επίλυση 
ενδοσχολικών 
προβλημάτων 

30 9,6 21 38,8 114 36,5 38 12,2 9 2,9 

 

Ομοίως στο ερώτημα εάν η στοχοθεσία της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης συνδέεται με τα 
πραγματικά ζητήματα και προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός του 
σύγχρονου δημόσιου σχολείου, 113 εκπαιδευτικοί (36,2%) απαντούν ‘λίγο’ (30,1%) έως ‘καθόλου’ 
(6,1%), 125 (40,1%) ‘αρκετά’ και 74 εκπαιδευτικοί (23,7%) απαντούν ‘πολύ’ (20,2%) έως ‘πάρα 

πολύ’ (3,5%). 

 
Ε3. Η στοχοθεσία της παρεχόμενης ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης συνδέεται με  την ανάπτυξη 
σύγχρονων δεξιοτήτων/ικανοτήτων των εκπαιδευτικών;  

Το 40,1% των ερωτώμενων απαντά ότι η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση αναπτύσσει τη 
ψηφιακή δεξιότητα ‘πολύ’ έως ‘πάρα πολύ’ ενώ άλλες δεξιότητες/ικανότητες όπως η κριτική-
στοχαστική ικανότητα, η συνεργατική δεξιότητα, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα 

λήψης αποφάσεων, η ικανότητα καινοτομίας, η προσαρμοστική ικανότητα και η ικανότητα 
αλληλεπίδρασης με το ‘κοινωνικό γίγνεσθαι’ συγκεντρώνουν απαντήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 
31-34,9%. Παρόλο που, σύμφωνα με τις απαντήσεις των υποκειμένων, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 
η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση αναπτύσσει σύγχρονες δεξιότητες ‘αρκετά’ σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το 32%, ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό των υποκειμένων της έρευνας (36,2%) απαντά 
ότι η διαπολιτισμική δεξιότητα αναπτύσσεται ‘λίγο’ (26,6%) έως ‘καθόλου’ (9,6%) ενώ περίπου ένας 
στους τρεις εκπαιδευτικούς (>30%) επίσης θεωρεί ότι η μεταγνωστική  ικανότητα, οι ικανότητες της 
καινοτομίας και αλληλεπίδρασης με το ‘κοινωνικό γίγνεσθαι’ αναπτύσσονται ‘λίγο’ έως ‘καθόλου’ 

(Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Ανάπτυξη σύγχρονων ικανοτήτων/δεξιοτήτων 

 

Σε ποιο βαθμό η 
παρεχόμενη 

ενδοϋπηρεσιακή 
επιμόρφωση αναπτύσσει 
σύγχρονες 
ικανότητες/δεξιότητες; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

N % N % N % N % N % 

Κριτική-στοχαστική 

ικανότητα 

5 

 

1,6 5 4 123 39,4 78 25 31 9,9 

Ψηφιακή δεξιότητα 
12 

 
3,8 68 21,8 107 34,3 87 27,9 38 12,2 

Συνεργατική δεξιότητα 
19 6,1 74 23,7 114 

 
36,5 70 

 
22,4 38 

 
12,2 

Διαπολιτισμική δεξιότητα 
30 

 
9,6 83 

 
26,6 102 

 
32,7 66 

 
21,2 31 

 
9,9 
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Ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων 

11 
 
3,5 82 

 
26,3 120 

 
38,5 69 

 
22,1 30 

 
9,6 

Ικανότητα λήψης 

αποφάσεων 

16 

 

5,1 77 

 

24,7 121 

 

38,8 69 

 

22,1 29 

 

9,3 

Ικανότητα καινοτομίας 

14 

 

4,5 82 

 

26,3 108 

 

34,6 69 

 

22,1 39 

 

12,5 

Προσαρμοστική 
ικανότητα 

12 
 
3,8 78 

 
25 114 

 
36,5 78 

 
25 30 

 
9,6 

Μεταγνωστική ικανότητα 
11 

 
3,5 83 

 
26,6 117 

 
37,5 63 

 
20,2 38 

 
12,2 

Ικανότητα 
αλληλεπίδρασης με το 
‘κοινωνικό γίγνεσθαι’ 

19 6,1 79 25,3 106 34 73 23,4 35 11,2 

 

Επιπλέον σε άλλο αυτόνομο ερώτημα διαβαθμισμένης κλίμακας που διερευνά σε ποιο βαθμό 
η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση εφοδιάζει τον Έλληνα εκπαιδευτικό με τις απαιτούμενες δεξιότητες 
προκειμένου να ανταποκριθεί στον πολυδιάστατο ρόλο του μέσα  στο παγκοσμιοποιημένο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον του 21ου αιώνα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που υπερβαίνει το 45% 

(141, 45,2%) απαντούν ‘λίγο’ (36,9%) έως ‘καθόλου’ (8,3%), 112 εκπαιδευτικοί (35,9%) ‘αρκετά’ 
και μόνο 59 εκπαιδευτικοί (18,9%) απαντούν ‘πολύ’ (14,1%) έως ‘πάρα πολύ’ (4,8%).  

 
Ε4.  Η στοχοθεσία της παρεχόμενης ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης ενισχύει τη διαλεκτική σχέση 
σχολείου-κοινωνίας μέσα στο σύγχρονο διεθνοποιημένο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον; 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 45,2% απαντούν ότι η στοχοθεσία της παρεχόμενης 
ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης λαμβάνει ‘λίγο’ έως ‘καθόλου’ υπόψη το ευρύτερο κοινωνικο-

πολιτισμικό πλαίσιο. Ομοίως η πλειοψηφία των υποκειμένων (44,2%) απαντά ότι η στοχοθεσία της 
επιμόρφωσης λαμβάνει ‘λίγο’ έως ‘καθόλου’ υπόψη τις εξελίξεις στο διεθνές/ευρωπαϊκό περιβάλλον 
ενώ ταυτόχρονα το 49,7% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η στοχοθεσία προάγει ‘λίγο’ έως 
‘καθόλου’ τη διαλεκτική σχέση σχολείου-κοινωνίας (Πίνακας 4). 

Πίνακας 4: Ενίσχυση διαλεκτικής σχέσης σχολείου-κοινωνίας 

 

Σε ποιο βαθμό η 

παρεχόμενη 
ενδοϋπηρεσιακή 
επιμόρφωση ενισχύει τη 
διαλεκτική σχέση σχολείου-

κοινωνίας μέσα στο 
διεθνοποιημένο κοινωνικο-
πολιτισμικό περιβάλλον;  

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

N % N % N % N % N % 

λαμβάνει υπόψη το 
ευρύτερο κοινωνικο-

πολιτισμικό πλαίσιο 

36 11,5 105 33,7 113 36,2 50 16 8 2,6 

λαμβάνει υπόψη τις 
εξελίξεις στο διεθνές/ 

ευρωπαϊκό περιβάλλον 

35 11,2 103 33 110 35,3 51 16,3 13 4,2 

προάγει τη διαλεκτική 
σχέση σχολείου- κοινωνίας 

28 9,0 127 40,7 100 32,1 47 15,1 10 3,2 
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Ε5. Σε ποιο βαθμό η στοχοθεσία της παρεχόμενης ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης ικανοποιεί τους 
εκπαιδευτικούς του ελληνικού δημόσιου σχολείου και χρειάζεται αναθεώρηση;  

Ένα σημαντικό ποσοστό των υποκειμένων (124, 39,7%) δηλώνουν’ λίγο’ (34,6%) έως 
‘καθόλου’ (5,1%) ικανοποιημένοι από τη στοχοθεσία της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, 129 
εκπαιδευτικοί (41,3%) δηλώνουν ‘αρκετά’ ικανοποιημένοι και μόνο 59 εκπαιδευτικοί (18,9%) 
δηλώνουν ‘πολύ’ (17%) έως ‘πάρα πολύ’ (1,9%) ικανοποιημένοι ενώ στο ερώτημα εάν πρέπει η 

στοχοθεσία να αναθεωρηθεί για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21 ου αιώνα η συντριπτική 
πλειοψηφία των υποκειμένων της έρευνας (304, 97,4%) απαντά καταφατικά για την ανάγκη 
αναθεώρησης έναντι μίας ισχνής μειοψηφίας μόλις 8 εκπαιδευτικών (2,6%).  

3. Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τα ευρήματα άλλων εμπειρικών 
μελέτων και καταδεικνύουν την απουσία και, κατά συνέπεια, την αναγκαιότητα μιας συστηματικής 

διερεύνησης και ανάλυσης των επιμορφωτικών αναγκών τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 
σχολικών μονάδων για μία στοχοθεσία επικαιροποιημένη και προσαρμοσμένη στη σύγχρονη 
σχολική πραγματικότητα που θα συνδράμει στην αποτελεσματική διαχείριση των διαρκώς 
αναδυόμενων προκλήσεων και προβλημάτων του δημόσιου σχολείου λόγω του ρευστού κοινωνικο-

εκπαιδευτικού πλαισίου του 21ου αιώνα (Bellibas & Gumus, 2016· Harju & Niemi, 2016· Karagiorgi 
& Symeou, 2007· Szelei et al., 2020). Κατ’ επέκταση, τα ευρήματα ‘μαρτυρούν’ την ανάγκη 
‘αποκέντρωσης’ της στοχοθεσίας της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και τη σύνδεσή της με τις 
ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα της κάθε σχολικής μονάδας, όπως ήδη έχει καταγραφεί από 

προηγούμενες μελέτες (Karagiorgi & Symeou, 2007· Somers & Sikorova, 2002).  
Τα ευρήματα φανερώνουν ότι η στοχοθεσία της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης δεν προάγει 

τη διαλεκτική σχέση σχολείου-κοινωνίας στον απαιτούμενο βαθμό με αποτέλεσμα να αναδύεται η 
αναγκαιότητα να ευθυγραμμιστεί με τα νέα κοινωνικο-εκπαιδευτικά δεδομένα αναγνωρίζοντας και 

ενισχύοντας την αλληλεπίδραση σχολείου-κοινωνίας. Την αδυναμία  προσαρμογής της επιμόρφωσης 
στις αλλαγές που συντελούνται στη σύνθεση της σχολικής τάξης αλλά και στις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές απαιτήσεις που απορρέουν από το ευρύτερο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και 
διεθνοποιημένο κοινωνικο-εκπαιδευτικό πλαίσιο έχουν επισημάνει και άλλοι ερευνητές (Öztașkin, 

2010· Pang et al., 2016· Pereira, 2013· Szelei & Alves, 2018). 
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της πλειοψηφίας των υποκειμένων της έρευνας,  

η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση υστερεί στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων προκειμένου 
οι εκπαιδευτικοί να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους στο 

διεθνοποιημένο κοινωνικο-εκπαιδευτικό περιβάλλον του 21ου αιώνα, προβάλλεται επιτακτικά η 
ανάγκη της ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων δίνοντας έμφαση στη διαπολιτισμική δεξιότητα, τη 
μεταγνωστική ικανότητα, την ικανότητα καινοτομίας και αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό 
‘γίγνεσθαι’  (Harju & Niemi, 2016· Jan, 2017· Szelei et al., 2020).  

Το χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών του δείγματος δικαιολογεί την έντονα 
και συνολικά εκπεφρασμένη ανάγκη για αναθεώρηση της στοχοθεσίας της παρεχόμενης 
ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21 ου αιώνα. 
Ομοίως, τα πορίσματα της συντριπτικής πλειοψηφίας προηγούμενων εμπειρικών μελετών που 

διερευνούν την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης υπογραμμίζουν 
ρητά την ανάγκη αναθεώρησης και αναμόρφωσης πολιτικών σχεδιασμού με έμφαση στην 
επικαιροποιημένη, στοχευμένη, αποκεντρωμένη και σχολειοκεντρική επιμόρφωση αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, λόγω των αναδυόμενων διεθνών κοινωνικο-

εκπαιδευτικών προκλήσεων και απαιτήσεων του 21ου αιώνα (Ghosn-Chelala, 2020· Harju & Niemi, 
2016· Öztașkin, 2010· Pang et al., 2016· Pereira, 2013· Szelei & Alves , 2018· Szelei et al., 2020). 
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4. Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει σε ποιο βαθμό η στοχοθεσία της 

παρεχόμενης ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες προκλήσεις σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και επικεντρώνεται στην επίλυση 
προβλημάτων του σύγχρονου δημόσιου σχολείου λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό-
πολιτισμικό πλαίσιο καθώς επίσης την ανάγκη ανάπτυξης από τους εκπαιδευτικούς σύγχρονων 

δεξιοτήτων δίνοντας έμφαση στη διαλεκτική σχέση σχολείου-κοινωνίας. Τα αποτελέσματα 
‘μαρτυρούν’ σημαντικές αδυναμίες που για να ‘θεραπευθούν’ απαιτείται εμπεριστατωμένη μελέτη 
των σύγχρονων αναγκών εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων μέσα από την ενεργητική εμπλοκή 
τους στον προσδιορισμό και την αναπροσαρμογή της στοχοθεσίας της επιμόρφωσης σε ένα 

αποκεντρωμένο πλαίσιο. Υπό το πρίσμα των σύγχρονων κοινωνικο -εκπαιδευτικών τάσεων και 
προκλήσεων που αντανακλώνται στη σχολική εκπαίδευση παράγοντας νέα δεδομένα και νέες 
ανάγκες, τα πορίσματα της έρευνας καταδεικνύουν την ανάγκη αναθεώρησης της στοχοθεσίας της 
ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης προκειμένου να εναρμονιστεί με τη σύγχρονη κοινωνική απαίτηση 

για επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με δεξιότητες προσαρμοσμένες στον 
πολυδιάστατο ρόλο που καλούνται να εκπληρώσουν στο διεθνοποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον 
του 21ου αιώνα αλληλεπιδρώντας με τις εξελίξεις μιας ραγδαίως αναπτυσσόμενης κοινωνίας.   
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ΔΙΑΛΕΚΤΟΦΩΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Κωνσταντίνου Ν.Κώστας  

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η γενικότερη μειονεκτική κοινωνική κατάταξη των 

διαλεκτόφωνων μαθητών στο σχολείο στο σημείο που επηρεάζεται τόσο η απόδοσή τους, όσο και οι 
προσδοκίες που έχει η εκπαιδευτική κοινότητα από αυτούς, με αρνητικές προβλέψεις για την 
ακαδημαϊκή τους πορεία. Το θέμα ερευνάται σε αντιπαραβολή προς την Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ) 
μέσω ερωτήσεων γραπτού ερωτηματολογίου κοινωνιογλωσσικής υφής που δόθηκε σε Κύπριους 

μαθητές Μέσης Παιδείας πριν από τριάντα περίπου χρόνια για τις ανάγκες διδακτορικής διατριβής 
και τώρα αντιμετωπίζεται ξανά μέσα στην πορεία του χρόνου. Τα δεδομένα αναλύονται με βάση το 
φύλο, Αγόρια (Α) ή Κορίτσια (Κ), την ηλικία, τη γεωγραφική καταγωγή, την οικονομική κατάσταση 
της οικογένειας και τη σχολική επίδοση (ΕΠΙ). 

 
Λέξεις κλειδιά: διαλεκτόφωνοι, διάλεκτος, ΚΝΕ, Κύπρος, σχολείο  

1. Εισαγωγή 

Οι διαλεκτόφωνοι μαθητές αντιμετωπίζουν στο σχολείο συνήθως προβλήματα και 
προκαταλήψεις που συνοδεύονται από αρνητικές εκτιμήσεις (Ammon, 1983). Αντίθετα, θετικές 
προσδοκίες του εκπαιδευτικού ενισχύουν την απόδοση του μαθητή (Wegera, 1983 και 

Χαραλαμπάκης, 1990). Τα μειονεκτήματα των διαλεκτόφωνων δεν περιορίζονται στις χαμηλές 
τάξεις και δεν μειώνονται προϊούσης της ηλικίας. Μερικά ευρήματα, όπως αυτά που σχετίζονται με 
τη γνώμη των εκπαιδευτικών, δείχνουν ένα αυξανόμενο μειονέκτημα για τους διαλεκτόφωνους στις 
υψηλότερες βαθμίδες (Hagen, 1989). Έτσι, αναγκασμένοι οι διαλεκτόφωνοι να εκμάθουν την ΚΝΕ, 

οδηγούνται εξ ανάγκης σε γλωσσική σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση έχει ως σκοπό την πρόσκαιρη 
αλλαγή του γλωσσικού τους συστήματος. Οι αιτίες είναι κοινωνικές. Η οριζόντια διαστρωμάτωση 
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είναι σημαντική παράμετρος. Και όσο ανεβαίνει κανείς κοινωνικό στρώμα, τόσο υποχωρούν οι 
τοπικές γλωσσικές ιδιαιτερότητες και επικρατεί μια μορφή κοινής καθομιλουμένης. Διαπιστώθηκε 
ότι οι «κακοί» μαθητές μιλούν πιο πολύ διάλεκτο και έχουν την τάση να συμμορφώνονται 
περισσότερο με τη νόρμα, ενώ νιώθουν ανασφάλεια για τον προφορικό τους λόγο, όταν πρέπει να 

εκφραστούν σε μη οικείο γι’ αυτούς περιβάλλον. Βρέθηκε επίσης ότι μαθητές με βαθμούς πάνω από 
το μέσο όρο δεν χρησιμοποιούν διάλεκτο στην ομιλία τους. Αυτό σημαίνει ότι μαθητές που 
δουλεύουν για τους βαθμούς τους, βάζουν ένα είδος διαλεκτικού φίλτρου (dialect filter) στην 
προφορά τους, κάτι που πολλές φορές οδηγεί σε υπερδιορθώσεις  (Cheshire, 1989). Τις τελευταίες 

δεκαετίες, οι γονείς ως γνώστες του σχετικού προβλήματος προσπαθούν να εξοπλίσουν τα παιδιά 
τους, πριν από τη σχολική ζωή, µε γλωσσική κοινωνική προίκα, ακριβώς για να μειωθούν οι 
αναμενόμενες δυσκολίες που υποτίθεται ότι θα αντιμετωπίσουν στην τάξη. Η σαφώς αρνητική 
εκτίμηση της διαλέκτου στο σχολικό χώρο δημιουργεί προσκόμματα στην επιτυχή εκπαίδευση των 

διαλεκτόφωνων. Αν παραβλέψει κανείς τη ρομαντική διάθεση του κόσμου, ίσως αυτός να είναι ο 
πραγματικός λόγος που, ενώ σχεδόν όλοι θλίβονται για την «εξαφάνιση» των διαλέκτων, κανείς ίσως 
δεν λυπάται που δεν μιλά διάλεκτο. 

2. Ερωτήσεις γραπτού ερωτηματολογίου 

• Νομίζεις ότι στην Κύπρο μιλούν σωστά Ελληνικά; 

•  Τι είναι σωστά Ελληνικά κατά τη γνώμη σου;  

• Ποιοι νομίζεις ότι μιλούν σωστά Ελληνικά; 

• Σου αρέσει ο τρόπος που μιλούν οι Ελλαδίτες περισσότερο από  ό,τι ο τρόπος που μιλούν οι 
Κύπριοι; 

• Τι είναι διάλεκτος κατά τη γνώμη σου; 

• Νομίζεις ότι κάποιος που μιλά μόνο κυπριακή διάλεκτο θα μπορούσε να έχει πρόβλημα στην 
Κύπρο; Αν ναι, τι είδους πρόβλημα και πού; 

• Θεωρείς ότι το να μιλά κανείς διάλεκτο είναι πλεονέκτημα;  

• Τι επάγγελμα (ή επαγγέλματα) κάνουν συνήθως αυτοί που μιλούν  διάλεκτο; 

• Οι καθηγητές σου προσέχουν στην τάξη τους συμμαθητές σου που μιλούν καλύτερα 

περισσότερο ή λιγότερο; 

• Νομίζεις ότι οι καθηγητές σου, όταν κάνετε μάθημα, σας μιλούν  με διαφορετικό τρόπο, απ’ 
ό,τι όταν μιλά κανείς εκτός τάξης;  

• Θα προτιμούσες να μιλά κανείς στην τάξη περισσότερο ή λιγότερο διάλεκτο;  

• Ποιες ιδιότητες νομίζεις ότι συγκεντρώνει αυτός που μιλά διάλεκτο; 

• Ποιες ιδιότητες νομίζεις ότι συγκεντρώνει αυτός που δεν μιλά διάλεκτο;  

• Όταν λες ότι κάποιος «καλαμαρίζει», τι εννοείς ακριβώς; 

• Νομίζεις ότι οι Ελλαδίτες σε καταλαβαίνουν, όταν μιλάς; 

• Μέχρι ποιο βαθμό καταλαβαίνεις τους Ελλαδίτες, όταν μιλούν;  

2.1. Τα σωστά Ελληνικά 

2.1.1. Σωστά Ελληνικά θεωρούνται η ελληνική γλώσσα, η ελληνική διάλεκτος, η καλλιέργεια 
της μητρικής γλώσσας, τα αρχαία, τα παλιότερα Ελληνικά, αυτά του σχολείου, η σωστή προφορά, 

χρήση, σύνταξη, γραμματική, αυτά που μιλούν στην Ελλάδα, όσων δεν ζουν σε χωριά. Επίσης, η 
αποφυγή ξένων λέξεων. Κάποιοι εστιάζουν στη γνώση όλων των ιστορικών μορφών της γλώσσας ή 
στη σωστή αντιστοιχία νοήματος και λέξης, ενώ δεν είναι σπάνια και η κοινωνική διάσταση (ευγένεια 
στην ομιλία). Το δε 50% θεωρεί ότι την Κύπρο μιλούν σωστά Ελληνικά, με ό,τι αυτό σημαίνει.  

2.1.2. Σωστά Ελληνικά θεωρείται ότι μιλούν οι Ελλαδίτες, οι καθηγητές, οι μορφωμένοι, οι 
φιλόλογοι αλλά και όσοι μιλούν διάλεκτο, όσοι γνωρίζουν συντακτικό ή γραμματική, όσοι έρχονται 
σε επαφή με κόσμο, οι κοινωνικά ανώτεροι. Υπάρχουν όμως και εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις 
όπως, οι των πόλεων, οι των χωριών, οι από 14-30 χρονών, οι γεροντότεροι. Σε κάποιες περιπτώσεις 
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το θέμα συνδέεται με τον πατριωτισμό. Αξιοσημείωτη είναι η απάντηση: εκείνοι που μιλούν λίγο 
σπαστά. Εννοείται εδώ ο υπερτεμαχιακός τονισμός, ο επιτονισμός και η θεωρούμενη ως γρήγορη 
ομιλία των Ελλαδιτών. Η Κυπριακή Διάλεκτος (ΚΔ) χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη 
«βαρυτονία», αλλεπάλληλες σειρές ατόνων, Παρατηρούνται, σε σύγκριση με την ΚΝΕ, τονικές και 

ρυθμικές διαφορές (Κωνσταντίνου, 2008). Κοινός τόπος πάντως είναι ότι εντός της ίδιας γλώσσας οι 
διαλεκτόφωνοι θεωρούν ότι οι άλλοι και όχι οι ίδιοι είναι που έχουν διαφορετικό επιτονισμό/σύρσιμο 
της φωνής. 

2.2. Η ΚΔ και οι Ελλαδίτες  

2.2.1. Ως διάλεκτος θεωρείται κυρίως ότι είναι η τοπική, η καθομιλουμένη γλώσσα, η ομιλία, 
η έκφραση του καθενός, η διαφορετική προφορά, η γλώσσα των παππούδων. Δεν λείπουν όμως 

απαντήσεις όπως, ο σωστός τρόπος ομιλίας, η καθαρή ελληνική, η εθνική γλώσσα. Στο τελευταίο 
υπονοείται ταύτιση της διαλέκτου με την ορθότητα, καθαρότητα.  

2.2.2. Η έννοια «καλαμαρίζω» ταυτίζεται με τα Ελληνικά, την ελληνική διάλεκτο, την ομιλία 
χωρίς διάλεκτο, με τη γρήγορη ομιλία. Σε δεύτερη μοίρα έρχονται η όχι βαριά προφορά καθώς και 

τα κοινωνικά κριτήρια: κάνει τον σπουδαίο, θέλει να δείξει κοινωνική ανωτερότητα, μιλά ευγενικά, 
ωραία, προσποιητά, αριστοκρατικά, προσπαθεί να μιμηθεί τον Ελλαδίτη, χωρίς να το επιτυγχάνει 
πολύ καλά. Υπάρχουν και πιο τεκμηριωμένες απόψεις όπως, η γρήγορη ομιλία, η αποφυγή του 
τελικού -ν, οι ολόκληρες, όχι κομμένες συλλαβές ή διαφοροποιημένες συλλαβές, η αποφυγή 

ορισμένων «βαριών» συμφώνων, η διαφορετική προφορά του «και», τα καθαρά Νέα Ελληνικά που 
ο άλλος δεν καταλαβαίνει. 

2.2.3. Στις περιπτώσεις που ερωτώμενος κανείς εάν αισθάνεται Έλληνας ή Κύπριος προτιμά το 
δεύτερο, είναι βέβαιο ότι το εννοεί γεωγραφικά. Το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά κυπριακό. 

Στην Κύπρο πολλοί, μορφωμένοι κυρίως, διακρίνουν μεταξύ κυπριακού και ελλαδικού και όχι 
ελληνικού. Πάντως, ο μέσος Κύπριος λέγοντας Ελλάδα εννοεί την ενδοχώρα, το συμπαγές τμήμα 
και όχι και τα νησιά. Έτσι, συχνά ερωτά κανείς «επήετε στην Ελλάδαν ή στην Κρήτην;». Παρ’ όλα 
αυτά, με το Έλληνας είναι πολύ δύσκολο να διακριθεί, εάν εννοεί κανείς αποκλειστικά τους 

Ελλαδίτες. Η μόνη λέξη που δεν αφήνει καμία αμφιβολία είναι το καλαμαράς, το οποίο όμως συχνά 
έχει και αρνητικές συνυποδηλώσεις. 

2.2.4. Παρόλο που δεν διακρίνεται συνολικά καμία ιδιαίτερη προτίμηση ούτε στην ομιλία των 
Ελλαδιτών ούτε των Κυπρίων, σημαντική είναι η διαφορά μεταξύ Α και Κ, αφού τα 

«καλαμαρίστικα» χαίρουν πολύ μεγαλύτερης εκτίμησης μεταξύ των μαθητριών. Η έρευνα απέδειξε 
ότι κοινωνικά οι γυναίκες πιέζονται περισσότερο να αποδείξουν κάτι (Münstermann, 1989, 172, 
Trudgill, 1983, 161). Τα Α διακρίνονται για την τοπικιστική τους αντίληψη, γι’ αυτό και η αισθητική 
τους προτίμηση για τη διάλεκτο είναι μεγαλύτερη. Παράλληλα, η θετική απάντηση εξαρτάται και 

από την ΕΠΙ. Σαφή προτίμηση προς την ομιλία των Ελλαδιτών επιδεικνύουν και τα δύο ανώτερα 
οικονομικά στρώματα. Η τελευταία αυτή κατανομή δεν φαίνεται να δικαιώνει όσους υποστηρίζουν 
ότι η ΚΔ έφτασε στο σημείο να έχει μεγαλύτερο κύρος στη νήσο από την ΚΝΕ (αυτά πριν από 30 
χρόνια). Ισχύει και σήμερα; Όμως, απόψεις για τη γλώσσα του τύπου καλύτερη, χειρότερη, πιο 

σωστή, λάθος, δεν είναι γλωσσολογικές κρίσεις αλλά κοινωνικές κρίσεις. Το ίδιο συμβαίνει με 
συγκεκριμένα γλωσσικά χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται με το κύρος των ομάδων που τα 
χρησιμοποιούν. Η ορθότητα, η επάρκεια, η αισθητική αξία της κάθε γλώσσας δεν έχουν 
γλωσσολογική, αλλά ιστορική, κοινωνική και κατ’ επέκτασιν πολιτισμική, ψυχολογική βάση. 

Αντικειμενικά αμερόληπτοι κριτές έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Ανεξάρτητα από τα 
κριτήρια των πληροφορητών, η Ελλαδίτικη δεν φαίνεται να περιβάλλεται με ιδιαίτερο κύρος.  

2.2.5. Οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση ότι η ομιλία τους είναι κατανοητή από τους 
Ελλαδίτες. Μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια σημαίνει και εντονότερος σκεπτικισμός, ενώ πιο 

επιμελείς μαθητές έχουν μεγαλύτερη αυτογνωσία ως προς το θέμα.  
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2.3. Πρόβλημα ή όχι η διάλεκτος;  

2.3.1. Το ήμισυ δεν θεωρεί ότι η χρήση μόνον διαλέκτου αποτελεί πρόβλημα, γεγονός που 

επιβεβαιώνει ότι η ζωή γενικά στην Κύπρο δεν εξαρτάται από την ΚΝΕ, ενώ τα όποια πιθανά 
προβλήματα εντοπίζονται στην εκπαίδευση, στο επάγγελμα, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στις 
σχέσεις με τους άλλους (επειδή θα αντιμετωπίζεται κανείς ή θα νιώθει μειονεκτικά) καθώς και στην 
επικοινωνία με ανθρώπους των πόλεων και Ελλαδίτες. Πιθανόν όμως να υπονοείται ότι είναι 

απαραίτητη και η γνώση μιας άλλης γλώσσας (Αγγλικής) ή μία εναλλαγή κώδικα (code switching). 
2.3.2. Τα πλεονεκτήματα είναι μάλλον ανύπαρκτα. Όπου υπάρχουν, εννοούνται κυρίως εθνικοί 

λόγοι, γνώση της ιστορικής και τοπικής ταυτότητας ή νοοτροπίας, η συνεννόηση γενικά χωρίς 
δυσκολία, η συνεννόηση με τους αμόρφωτους, ότι με τη διάλεκτο μαθαίνονται ευκολότερα τα 

Αρχαία Ελληνικά, ότι έτσι εκφράζει κανείς τις σκέψεις του στο δικαστήριο, ότι δεν τον 
καταλαβαίνουν, αν ο ίδιος δεν θέλει. Εδώ, η διάλεκτος προσφέρει αμεσότητα και ουσία στην 
έκφραση. 

2.3.3. Οι ομιλούντες διάλεκτο συνήθως θεωρείται ότι είναι κυρίως χειρώνακτες, εργάτες, ότι 

ασχολούνται με γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες, είναι μηχανικοί, αμόρφωτοι, αλλά όχι σπάνια και 
γιατροί, καθηγητές, δικαστικοί, ότι κάνουν όλα τα επαγγέλματα. Καταγράφεται η πραγματικότητα.  

2.4. Οι ιδιότητες-χαρακτηριστικά των διαλεκτόφωνων  

2.4.1. Δεσπόζον χαρακτηριστικό του διαλεκτόφωνου θεωρείται η κοινωνικότητα, ενώ 
ακολουθούν η περηφάνια για την καταγωγή του, ο αυθορμητισμός, ο άνθρωπος του λαού, ότι 
διατηρεί την παράδοση, είναι πατριώτης, φιλικός. Αντίθετα, στις άλλες  ιδιότητες των όσων δεν 

μιλούν διάλεκτο αναφέρθηκαν τα «ευγενικός», «φαντασμένος», «περήφανος», «κοινωνικός», «δεν 
είναι ειλικρινής», είναι «ψυχρός/υποκριτής», «θέλει να δείξει ανωτερότητα», «έχει τάση για 
μοντερνισμό», «φιλικός». Από τις απαντήσεις έγινε επίσης σαφές ότι στη νήσο η κοινωνική επιτυχία 
δεν συνδέεται ούτε με την ΚΝΕ ούτε με την ΚΔ. Οι διαλεκτόφωνοι γενικά θεωρούνται καλοκάγαθοι 

και φιλικοί άνθρωποι αλλά λιγότερο έξυπνοι και λιγότερο άξιοι εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, όπως 
και κοινωνικά κατώτεροι (Ammon, 1983). Από την άλλη, οι ομιλητές της νόρμας κύρους κρίνονται 
πιο έξυπνοι, αξιόπιστοι και μορφωμένοι (Trudgill, 1983), αλλά και λιγότερο φιλικοί και κοινωνικοί 
(Cheshire - Trudgill, 1989). Συγκριτικά εδώ φάνηκε ότι στην Κύπρο οι διαλεκτόφωνοι αξιολογούνται 

σαφώς και συνολικά θετικότερα, γεγονός το οποίο προσφέρει μια καλή απόδειξη, αν όχι για το υψηλό 
κύρος της διαλέκτου, τουλάχιστο για τη μη υστέρησή της έναντι άλλης γλωσσικής ποικιλίας.  

 2.4.2. Η εμπειρία όμως από το σήμερα δείχνει ότι η ΚΔ έχει κύρος ακόμα μεγαλύτερο. 
Πολιτικοί την εναλλάσσουν με την ΚΝΕ στο δημόσιο λόγο τους για επικοινωνιακούς σκοπούς, 

υπάρχουν όλο και περισσότερες εκπομπές σε ΚΔ στην τηλεόραση, ακόμα και υβριδικές, με μείξη 
δηλαδή ΚΝΕ και ΚΔ. Η εναλλαγή κώδικα είναι πλέον φυσιολογική και λειτουργική σε ένα ευρύτερο 
φάσμα περιστάσεων. Και στα δικαστήρια η ΚΔ ασκεί σημαντική επίδραση. Όχι μόνον πολλοί 
κατηγορούμενοι (λόγω του μορφωτικού τους επιπέδου) τείνουν να χρησιμοποιήσουν τη διάλεκτο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ακρόασης, αλλά και πολλοί δικηγόροι, όταν θέλουν «να έρθουν 
κοντά» στον μάρτυρα ή όταν θέλουν να γίνουν επιθετικοί προς τον μάρτυρα, χρησιμοποιώντας ίδια 
γλώσσα με τη δική του, υποβάλλοντάς του ότι τον έχουν «καταλάβει» και «αποκαλύψει». 
Ενδεχομένως ο διαλεκτικός ομιλητής που εμφανίζεται ως άδολος και απλοϊκός να τυγχάνει της 

ευνοϊκής μεταχείρισης του δικαστηρίου και επομένως σ’ αυτήν την περίπτωση η χρήση της 
διαλέκτου να αποτελεί πλεονέκτημα (Γεωργίου, 2011). 

2.5. Η ΚΔ μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας 

Τρεις στους τέσσερις δήλωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί μιλούν με διαφορετικό τρόπο κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος, ενώ ένα υψηλό ποσοστό όχι (ένας στους πέντε). Κατά την άποψή τους, οι 
εκπαιδευτικοί πιέζονται στην τάξη από το «κυνήγι» της. Πάντως, οι μισοί σχεδόν θα ήθελαν 

περισσότερη διάλεκτο στην τάξη, τα Κ μάλιστα σε υψηλότερο ποσοστό από τα Α. Να ληφθεί δε υπ’ 
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όψιν ότι σήμερα υπηρετούν στην κυπριακή εκπαίδευση συγκριτικά περισσότεροι Ελλαδίτες από ό,τι 
σε περασμένες δεκαετίες. Από την άλλη, δηλώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί, σε γενικές γραμμές, 
«προσέχουν το ίδιο» τους μαθητές που μιλούν καλύτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους και δεν 
γίνονται διακρίσεις. 

3. Περιορισμένος και διευρυμένος γλωσσικός κώδικας 

3.1. Το ενδιαφέρον για την κάθετη διαφοροποίηση της γλώσσας εκδηλώθηκε μετά τα μέσα του 

περασμένου αιώνα. Τα βασικά μοντέλα για την έρευνα των γλωσσικών ποικιλιών ασχολούνται με 
την περιγραφή και την εξήγησή τους, καθώς και την προσπάθεια σύλληψης του λειτουργικού τους 
ρόλου. Σημαντικό είναι το ζήτημα της αλλαγής ύφους στην ομιλία και η ανακάλυψη και περιγραφή 
των παραγόντων που είναι καθοριστικοί γι’ αυτή την αλλαγή. Από τη δεκαετία του χίλια εννιακόσια 

εβδομήντα υπεισέρχονται στην έρευνα πρωτίστως παιδαγωγικά ενδιαφέροντα και ενδιαφέροντα 
γύρω από τη φύση και τη σημασία των γλωσσικών φραγμών. Πρώτος στόχος παραμένει πάντα η 
μετάδοση από το σχολείο μιας κοινής γλώσσα σε σύνδεση όμως με τη διάλεκτο. Δύο βασικά 
αντιλήψεις είναι συνδεδεμένες με την έρευνα της κοινωνικής πλευράς της διαλέκτου.  

3.2. Η υπόθεση περί γλωσσικής ανεπάρκειας του Bernstein υποστηρίζει ότι η γλωσσική 
διαφοροποίηση της κατώτερης τάξης εμποδίζει τη συνειδητή ανάπτυξη των ομιλητών της (Κακριδή 
Μ. - Φερράρι, 2017). Μέσα στην οικογένεια ήδη διαμορφώνονται κάποιες φόρμες επικοινωνίας, οι 
οποίες είναι ταξικά προσδιορισμένες. Έτσι, τα παιδιά των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων έχουν 

περιορισμένο γλωσσικό κώδικα (restricted code) σε αντίθεση με τα παιδιά των υψηλότερων 
στρωμάτων τα οποία έχουν καλλιεργημένο διευρυμένο κώδικα (elaborated code). Δεν υπάρχει όμως 
ομιλητής που να έχει τέτοια γλωσσική ικανότητα ώστε να χρησιμοποιεί μόνο ένα γλωσσικό σύστημα, 
ούτε υπάρχει γλωσσική ικανότητα στην οποία είναι δεδομένο ένα ομοιογενές σύστημα. Για τον 

Labov κεντρική ιδέα είναι η συστηματική ετερογένεια της γλώσσας (Labov, 1972). Μια προσπάθεια 
εξήγησης της γλωσσικής πραγματικότητας πρέπει εκ των πραγμάτων να ξεκινά από μία κοινωνική 
θεωρία. Αυτή η αρχή των συνυπαρχόντων συστημάτων υποθέτει ότι σ’ ένα ομιλητή υπάρχουν πολλές 
παραλλαγές καθ’ εαυτές ομοιογενείς. Όταν αλλάζουν οι συνθήκες έχουμε το λεγόμενο language 

switching. Με τις έρευνές του ο Labov έδειξε ότι οι γλωσσικές χρήσεις δεν μειονεκτούν με την έννοια 
του Bernstein αλλά είναι ένα σύστημα που διαφέρει από τη νόρμα και ακολουθεί τους δικούς το υ 
κανόνες και τις επικοινωνιακές ανάγκες της ομάδας, έχοντας τις ίδιες λειτουργικές επιδόσεις με τη 
γλώσσα κύρους. 

4. Η γλωσσική σύγκρουση 

4.1. Ο τρόπος με τον οποίο διαφορετικοί ομιλητές σε μία διαφορετική γλωσσική ποικιλία 

πραγματοποιούν τις αρθρώσεις στην αλυσίδα της ομιλίας απαιτεί και τον κατάλληλο 
αποκωδικοποιητή δέκτη για την πλήρη κατανόηση του εκπεμπόμενου μηνύματος. Όσο πιο κοντά 
στην κοινωνική ομάδα και στη διάλεκτο του ομιλητή είναι ο ακροατής, τόσο μεγαλύτερη η ικανότητά 
του για «επανασύνθεση». Από την άλλη, σε μία διαδικασία εκμάθησης της κοινής (γραπτής) 

γλώσσας στη βάση μιας καλά χωνεμένης μητρικής γλώσσας δημιουργούνται λόγω της επαφής 
μεταξύ του συστήματος της διαλέκτου και του προς εκμάθηση νέου επιδράσεις που είτε 
διευκολύνουν είτε παρεμποδίζουν την κατάκτηση του τελευταίου. 

4.2. Εξ ορισμού, για να εκδηλωθεί γλωσσική σύγκρουση απαιτούνται δύο τουλάχιστον 

παραλλαγές ενός συστήματος που να χαρακτηρίζονται από διαφορετικό κύρος. Με τον όρο 
σύγκρουση εννοείται στη ροή της ομιλίας η γραμμική και διαδοχική εμφάνιση στοιχείων της 
διαλέκτου και της νόρμας (ή αντίστροφα), τα οποία αλληλοαποκλείονται. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι εμφανής η προσπάθεια διόρθωσης προς την κατεύθυνση της πρότυπης γλώσσας, 

ενώ λιγότερες είναι οι μαρτυρίες προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Όσο μικρότερες είναι οι διαφορές 
μεταξύ δύο γλωσσικών συστημάτων, και άρα όσο λιγότερο ευδιάκριτα τα όρια εφαρμογής των 
κανόνων, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ανάμειξής τους (Κωνσταντίνου, 2008). Οι διαφορές 
αυτές δεν είναι απόλυτες αλλά συναρτώνται άμεσα με τη γνώση αλλά και τη συγκεκριμένη πρόθεση 
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του ομιλητή. Η υψηλή συχνότητα συγκρούσεων είναι ανάλογη της πρόθεσης για εναλλαγή κώδικα, 
αλλά φανερώνει ως αντιστρόφως ανάλογη τη σχετική ικανότητα. Η γλωσσική σύγκρουση έχει ως 
σκοπό την, έστω πρόσκαιρη, αλλαγή του γλωσσικού συστήματος, το οποίο ανάλογα με το 
γραμματικό επίπεδο αλλού είτε πρέπει να μειώσει, είτε να διευρύνει τους ήδη εκμαθημένους κανόνες. 

Η υφή αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από τη συστηματική σχέση κοινής και διαλέκτου, κατά 
πόσον δηλαδή το ένα σύστημα είναι ή όχι πιο ανεπτυγμένο από το άλλο (Wegera, 1983). Ειδικά για 
το θέμα μας, από τις συγκρούσεις ο ομιλητής συνήθως προτιμά την ΚΝΕ, αραιότερα τη διάλεκτο, 
ενώ σπάνια εκδηλώνεται συγχώνευση μεταξύ των δύο με την κατασκευή αντιγραμματικών τύπων. 

5. Η μειονεκτική θέση των διαλεκτόφωνων στο σχολείο  

Τα παραπάνω έχουν επιπτώσεις για τους διαλεκτόφωνους. Αναγκασμένοι να εκμάθουν το 

σύστημα της κοινής γλώσσας στο σχολείο, οδηγούν το σύστημα της διαλέκτου τους σε σύγκρουση  
με το αντίστοιχο της κοινής γλώσσας. Όσο πιο χαμηλό είναι το γλωσσικό επίπεδο (κατά σειρά: 
φωνητική, μορφολογία, σύνταξη) τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια προσαρμογής απαιτείται. Διάφορες 
έρευνες (Wegera, 1983) κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα για τους διαλεκτόφωνους μαθητές: 

• κάνουν αισθητά περισσότερα ορθογραφικά λάθη, 

• οι εκθέσεις τους προσκρούουν περισσότερο στη νόρμα σε όλα τα επίπεδα, χρησιμοποιούν 

λιγότερες και λιγότερο διαφοροποιημένες λέξεις, 

• διαβάζουν αργά και κάνουν συχνότερα λάθη, 

• ζητούν σπανιότερα το λόγο και μιλούν λιγότερο, 

• οι βαθμοί τους στο μάθημα της γλώσσας είναι χαμηλότεροι, όπως και στα άλλα μαθήματα 
(όχι όμως τόσο πολύ), 

• συνεχίζουν σπανιότερα για ανώτερες σπουδές, 

• θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς ότι έχουν λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας, 

• θεωρούνται γενικά λιγότερο έξυπνοι και θεωρούν τον εαυτό τους λιγότερο έξυπνο.  

6. Έχουν πλεονεκτήματα οι διαλεκτόφωνοι στο σχολείο; 

Υποτίθεται ότι δεν ανευρίσκονται στο σχολείο ή στο επάγγελμα. Ίσως όμως σε peer groups ή 
στην ιδιωτική σφαίρα, όπου η διάλεκτος φαίνεται να διευκολύνει την ενσωμάτωση στην ομάδα και 
να παραμερίζει την κοινωνική απόσταση. Υπό προϋποθέσεις, μπορεί να υπάρχουν στην πολιτική, 

στη διαφήμιση, στο θέατρο κ.α. Δεν έχει από την άλλη ξεκαθαριστεί επαρκώς το ερώτημα μέχρι 
ποιου βαθμού τα αποδειχθέντα σχολικά μειονεκτήματα και τα υποτιθέμενα επαγγελματικά ξεκινούν 
από αντικειμενικά χαρακτηριστικά της διαλέκτου ή από την αξιολόγησή της. Πρέπει να υπάρχει 
αλληλεξάρτηση. 

7. Το συμπέρασμα - η ορθότητα και το ευρύτερο γλωσσικό κλίμα για τον Κύπριο μαθητή 

7.1. Το συνοπτικό συμπέρασμα είναι ότι ο Κύπριος μαθητής δεν καταπονείται στην πράξη 

καθόλου από το θέμα διάλεκτος. Είναι το αποτέλεσμα της καθημερινής χρήσης της διαλέκτου στη 
κυπριακή κοινωνία. Η Κύπρος είναι κράτος, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν νιώθει κανείς την 
πίεση αλλά ίσως (και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό) ούτε την ανάγκη για πίεση. Όμως, στο σχολείο 
ο διαλεκτόφωνος μαθητής βιώνει καθημερινά μέσα του γλωσσικές συγκρούσεις. Ο προσδιορισμός 

τους δεν είναι πάντα εύκολος. Προϋποθέτει οπωσδήποτε τον καθορισμό ενός κέντρου αναφοράς, ή 
αλλιώς νόρμας ή πρότυπης γλώσσας, γύρω από το οποίο θα περιχαρακωθεί η διάλεκτος, μία μάλιστα 
διάλεκτος που ειδικά για την Κύπρο είναι όχι μόνον ολοζώντανη, αλλά και εντυπωσιακά δυνατή. 
Είναι για τη Μεγαλόνησο το κέντρο της γλωσσικής της πραγματικότητας. Ο μαθητής ακούει παντού 

διάλεκτο, στο σπίτι, στα διαλείμματα, στο δρόμο, από τους πολιτικούς, όλο και συχνότερα στην 
τηλεόραση, σε διαλεκτόφωνες ή ημιδιαλεκτόφωνες εκπομπές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια όλο και 
αυξάνουν. Υπάρχουν επίσης και πολλές διαλεκτόφωνες εκδόσεις. Ειδικά, οι ημιδιαλεκτόφωνες 
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εκπομπές έχουν την ιδιαιτερότητα ότι «απενοχοποιούν» τη διάλεκτο. Αλλά και σε αυτές τις 
εκπομπές, ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο μορφωμένος, μετατοπίζονται κατά δύναμιν προς την ΚΝΕ. Δεν 
ήταν πάντα έτσι. Και σε περασμένες δεκαετίες όντως ο Κύπριος άκουε κυπριακά ηθογραφήματα σε 
διάλεκτο, αλλά μόνον αυτό. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τα πράγματα. Σήμερα, η διάλεκτος έχει 

αποκτήσει σαφώς μεγαλύτερο κύρος, σε σημείο που να μη σφάλλει όποιος μιλά για διαδικασία 
αποτύπωσης νέας εσωτερικής νόρμας. Τυπολογικά, έχουμε μία διπλοκεντρική προσέγγιση: η 
διαλεκτική κοινή από τη μια και από την άλλη αυτή η κοινή ως διάλεκτος απέναντι στην ΚΝΕ. Σε 
πολύ λιγότερο βαθμό κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την Κρήτη - ας περιοριστώ μόνο στο νομό 

Ηρακλείου. Σαφώς όμως και είναι πιο «βαριά» η γλώσσα της ενδοχώρας του νομού από ό,τι μέσα 
στην ίδια την πόλη. 

7.2. Η ψευδαίσθηση της ορθότητας έχει να κάνει με καθαρά κοινωνικές παραμέτρους. 
Υποτίθεται ότι σε ένα επίσημα καθιερωμένο γλωσσικό περιβάλλον, οι όποιες αποκλίσεις 

δημιουργούν προβλήματα. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι η αίσθηση κάποιας πίεσης. 
Φανταστείτε τώρα, αυτή η πίεση να μην είναι και τόσο σοβαρή ή να μην υπάρχει καθόλου. Το τι 
είναι διάλεκτος και το τι όχι θα τεθεί τότε σε νέα βάση, για να μην πω ότι ίσως καταλήξει να είναι 
άχαρη άσκηση των διαλεκτολόγων. Έτσι λειτουργεί και η Κύπρος. Ακόμα και στην περίπτωση ενός 

σχετικά έντονου κοινωνικού ελέγχου, η όποια πίεση ασκείται στον διαλεκτόφωνο ομιλητή δεν είναι 
κοινή για όλους. Εξαρτάται προφανώς από το πόσο ψαγμένος είναι ο ομιλητής και από το 
περιεχόμενο των σημείων αναφοράς που έχει, ιδίως όταν κατευθύνεται από επιλογή στον γραπτό 
λόγο. Για παράδειγμα, από το εάν για μερικούς το λεξιλόγιο είναι το σημαντικό, η προφορά, το τελικό 

-ν ή κάτι άλλο, εξαρτάται και το εισαγόμενο του ελέγχου που θα καθορίσει το εξαγόμενο ως 
γλωσσική συμπεριφορά. 

7.3. Η κυπριακή κοινωνία εκτίθεται σήμερα σε ένα μείγμα διαλέκτου και ΚΝΕ. Σε κάθε 
περίπτωση, η βαριά λεγόμενη προφορά είναι διαρκής ταυτότητα. Μπορεί να ακούσει κανείς σε 

εκπομπές «συγγνώμη για τα ελληνικά μου, σιγά σιγά θα προσαρμοστώ» με εννοούμενη την 
προσαρμογή προς την ΚΝΕ. Είναι προφανής η μετακίνηση, όταν τα θέματα είναι ελλαδίτικα, ή έχουν 
να κάνουν, ας πούμε, με το έργο Ελλαδιτών καλλιτεχνών. Θα ακούσει τύπους όπως «καγκελλόθυρα», 
«καρδία» ή «πόιντς» περί κοσμημάτων, αλλά και «κανάλι έιτς ντι» (HD) και πάρα πολλά άλλα, με 

μείξεις από την Αγγλική. Πολλά από αυτά όμως είναι πλήρως αποδεκτά από όλους τους ομιλητές. 
Την άνεση πολλών Κρητών βουλευτών να προφέρουν σταθερά στοιχεία του ιδιώματός τους ακόμα 
και μέσα στη Βουλή, δεν θα ανευρεθεί στην Κύπρο. Στην Κύπρο θα συναντήσει κανείς όμως 
πολιτικούς οι οποίοι εμφανώς και κατά περίπτωση στο δημόσιο λόγο τους θα μετατοπιστούν προς τη 

διάλεκτο, όταν οι επικοινωνιακές περιστάσεις το απαιτούν. Έτσι, στην πράξη η έννοια της 
διγλωσσίας για την Κύπρο περιλαμβάνει από την μία την καθολική διάλεκτο και από την άλλη -
πέραν της τεχνητής επίσημης σχολικής πρακτικής στην τάξη- την ομιλία ενώπιον κοινού κυρίως, την 
γραπτή απόδοση της ΚΝΕ αλλά και την επίσης γραπτή χρήση της Αγγλικής σε ένα μεγάλο μέρος του 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η διάλεκτος είναι ισχυρή, είναι το κέντρο της κοινωνικής ζωής.  

8. Πώς βοηθά κανείς; 

Ζητούμενο είναι, το πώς βοηθά κανείς. Δεν είναι απλά ένα θέμα κατανόησης, ανοχής ή καλού 
παιδαγωγικού κλίματος. Πέραν από τα γνωστά, μια πρώτη βοήθεια για τον εκπαιδευτικό θα ήταν να 
γνωρίζει από πριν ποιες γλωσσικές αποκλίσεις εμφανίζουν οι μαθητές του από την ΚΝΕ, ώστε να 
ρίχνεται στη μάχη προετοιμασμένος, να γνωρίζει πού θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του, σε ένα 

είδος γεωγραφικής και συγκριτικής αντιπαραβολής συγκρουόμενων τύπων. Ένα τέτοιο έργο απαιτεί 
προηγουμένως έρευνα και καταγραφή ανά γεωγραφική περιοχή των εμφανίσεων της διαλέκτου, τόσο 
στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο των μαθητών. Ένα τέτοιο έργο προφανώς και δεν είναι 
απλά θέμα του εκπαιδευτικού. Θα μπορούσε να το αναλάβει η πολιτεία. Με σοβαρή, συστηματική, 

οργανωμένη συνεργασία του υπουργείου με τους εκπαιδευτικούς. Προφανώς τούτο ισχύει και για 
όλο τον ελλαδικό χώρο. Όσες προσπάθειες και αν γίνουν, η κοινωνία με τις μεταβλητές της θα βάζει 
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πάντα την αξιολογική της σφραγίδα. Για το τι είναι γλώσσα και για το τι είναι διάλεκτος, δεν 
αποφασίζει η επιστήμη. Μόνον ενώπιον του Θεού και του γλωσσολόγου είναι όλες οι γλώσσες ίσες.  
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ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
Καπερνέκα Παναγιώτα 

Σ.Ε.Ε ΠΕ87 Ν.Αιγαίου και Κρήτης 
 

Περίληψη  

Στις μέρες μας, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί λειτουργούν σε διαρκείς ανταγωνιστικές 
συνθήκες. H ανάγκη για καλή επίδοση του μαθητή γίνεται διαρκώς πιο επιτακτική. Για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια.  

Η εισήγηση αυτή αναφέρεται αρχικά στο αποτελεσματικό σχολείο.Στη συνέχεια γίνεται 
αναφορά στα οφέλη της γονεϊκής εμπλοκής στους μαθητές ,στις επιδόσεις τους και στη σχολική 
διαρροή. 

http://www.enl.auth.gr/symposium19/19thpapers/046_Georgiou.pdf,%20σ.σ
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Με αφετηρία τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις δημιουργήθηκε ένα Εξ Αποστάσεως 
Πρόγραμμα,το οποίο περιλάμβανε σειρά διαδικτυακών συναντήσεων με γονείς μαθητών ΕΠΑ.Λ, με 
τη συνεργασία της Σ.Ε.Ε Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας,του 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου και των Κέντρων 
Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ιπποκράτης» στην Κω και 

«Δίοδος» στη Ρόδο.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο πιο εκτενής είναι η γονεϊκή εμπλοκή, τόσο  
υψηλότερη είναι η επίδοση των μαθητών. Τέλος, το Πρόγραμμα αποτελεί πρόταση καλής πρακτικής 
για όλους  τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας μεταξύ σχολείου 
– οικογένειας. 

 
 Λέξεις κλειδιά:Γονεϊκή εμπλοκή,  επικοινωνία σχολείου-οικογένειας 

 

1. Το αποτελεσματικό σχολείο 

Στις μέρες μας, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί λειτουργούν σε διαρκείς ανταγωνιστικές 
συνθήκες.Γι αυτό κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή μεθόδων που να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα, 

αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και τη βιωσιμότητα των 
εκπαιδευτικών οργανισμών.Είναι το αποτελεσματικό σχολείο ουτοπία ή πραγματικότητα;  

Δεν είμαστε σε θέση να περιγράψουμε ποια είναι ακριβώς τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα 
σχολείο για να χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικό ή να διακρίνουμε με σιγουριά το  αποτελεσματικό 

από το μη αποτελεσματικό σχολείο. 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες έρευνες στο διεθνή χώρο σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου. Η ύπαρξη αντιφατικών ή αμφιλεγόμενων 
ερευνητικών δεδομένων απορρέει κυρίως από την πολυπλοκότητα της πράξης στο χώρο του 

σχολείου.  
Σύμφωνα με τον Sammons (1995,2000) το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως οργανισμός 

μάθησης όπου διεύθυνση, εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεχίζουν να μαθαίνουν.Ένας από τους 
κυριότερους δείκτες αποτελεσματικότητας του έργου των σχολείων είναι η συνεργασία σχολείου-

οικογένειας. Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους και η πολιτική των 
σχολείων,τα οποία αποδέχονται και υποστηρίζουν τη συνεργασία με τους γονείς, ενισχύει τις 
μαθητικές επιδόσεις. Όταν υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη των προσπαθειών, τότε αυξάνεται η 
ποιότητα, αλλά και ο χρόνος εργασίας των μαθητών.  

Οι έρευνες για τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ξεκίνησαν, 
ουσιαστικά, το 1966 στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη δημοσίευση των στοιχείων της έρευνας 
«Ισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες» του James Coleman και των συνεργατών του. Στην έρευνα 
αυτή, διαφαίνεται η σπουδαιότητα του σχολικού κλίματος για την απόδοση των μαθητών, όμως η 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική επαγγελματική 
επιτυχία ενός ατόμου, αφού η επιτυχία είναι συνάρτηση της κοινωνικής και οικονομικής του 
προέλευσης (Coleman et al, 1966).  

Tα ευρήματα αυτής της έρευνας αμφισβητήθηκαν έντονα και από το 1971 ως το 1985 πλήθος 

καινούργιων μελετών έδωσε ώθηση για την ανάπτυξη του Κινήματος των Αποτελεσματικών 
Σχολείων ( Movement of Effective Schools). Τα πορίσματα αυτών των νεότερων μελετών 
καταλήγουν σε έναν κοινό τόπο: Η κοινωνική και οικονομική προέλευση των μαθητών δεν αποτελεί 
παράγοντα επιτυχίας ή αποτυχίας τους, αφού πολλοί μαθητές, προερχόμενοι από χαμηλά κοινωνικά, 

οικονομικά και μορφωτικά στρώματα, κατόρθωναν να πετύχουν υψηλές επιδόσεις στο σχολείο και 
να εξασφαλίσουν στη συνέχεια επαγγελματική και κοινωνική ανέλιξη.                                  Για πρώτη 
φορά δόθηκε έμφαση στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και στο σημαντικό ρόλο 
των εκπαιδευτικοί στην παιδαγωγική διαδικασία. 

Οι έρευνες αυτής της δεκαετίας γύρω από το αποτελεσματικό σχολείο, συγκλίνουν σε ένα κοινό 
σημείο: η αποτελεσματικότητα μιας εκπαιδευτικής μονάδας είναι συνδυασμός ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης και ισότητας ευκαιριών για όλους τους μαθητές (Lezotte, όπ. αναφ. στο 
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Πασιαρδής 2004). Οι εφτά πιο σημαντικοί παράγοντες αποτελεσματικότητας συνοψίζονται στα εξής 
σημεία (Πασιαρδή, 2001): 

• Εκπαιδευτική ηγεσία- οργάνωση και διεύθυνση του σχολείου: πρωταρχικό μέλημα του 
διευθυντή να αποτελεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο διευθυντής της κάθε 
σχολικής μονάδας οφείλει να επιδιώκει την αγαστή συνεργασία και την επικοινωνίας με τους 
υφιστάμενους εκπαιδευτικούς, μεταδίδοντας τους με αυτό τον τρόπο την αποστολή του 

σχολείου. 

• Έμφαση στη σχολική διδασκαλία: έχει ιδιαίτερη σημασία ο χρόνος που αφιερώνεται στη 
διδασκαλία, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία μαθητών – εκπαιδευτικών. 

• Διαπροσωπικές σχέσεις: η ύπαρξη ενός ευνοϊκού κλίματος διευκολύνει τη μάθηση και τη 
διδασκαλία. Το θετικό σχολικό κλίμα αποτελεί εγγύηση για την πραγμάτωση των στόχων της 
σχολικής μονάδας .  

• Υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές: ίση αντιμετώπιση όλων των 

μαθητών από τους δασκάλους τους. Πρέπει να αποτελεί κοινή πεποίθηση των δασκάλων πως 
όλοι οι μαθητές ανάλογα με τις ικανότητές τους μπορούν να μάθουν με επιτυχία.  

• Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών: με τη μέτρηση της επίδοσης  των μαθητών, 
αξιολογούνται ταυτόχρονα και τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

• Συμμετοχή των γονέων στο σχολείο: η ενεργή συμμετοχή των γονέων στη σχολική 
πραγματικότητα, αναμφισβήτητα, διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης.  

• Παροχή χωριστού προϋπολογισμού σε κάθε σχολική μονάδα: έτσι επιτυγχάνεται η 

αποκέντρωση, υπάρχει ευελιξία και δίνεται έμφαση στις πραγματικές και όχι – ενδεχομένως- 
στις εικονικές ανάγκες των μαθητών. 

Σήμερα, η έρευνα για τη σχολική αποτελεσματικότητα δεν περιορίζεται στο ερώτημα  του                
αν το σχολείο μπορεί να επηρεάζει τη σχολική επιτυχία, αφού αποδέχεται εκ των προτέρων ότι 
μπορεί. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις στρατηγικές που απαιτούνται, ώστε τα μη αποτελεσματικά 
σχολεία να αναβαθμιστούν και τα αποτελεσματικά να βελτιωθούν περισσότερο. 

H ανάγκη λοιπόν,για καλή επίδοση του μαθητή γίνεται διαρκώς πιο επιτακτική. Για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια.  
Τα αποτελεσματικά σχολεία συμπεριλαμβάνουν στα προγράμματά τους και την εκπαίδευση των 
γονέων, για να εφαρμόζουν μαζί τους την εκπαιδευτική πρακτική.  Έμφαση δίνεται σε μια προσέγγιση 

που θα προλαμβάνει και θα εμποδίζει τη δημιουργία των προβλημάτων. Τα προγράμματα αυτά 
στηρίζουν και ενθαρρύνουν τις λειτουργίες των δομών της οικογένειας, προκαλώντας αισθήματα 
αυτοπεποίθησης και δύναμης για επιβίωση. (National Association of  State Coordinators of 
Compensatory Education, 1996).  

 Είναι εκείνα που επενδύουν τόσο σοβαρά στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, ώστε να γίνει 
ικανό να στηρίξει και να ενθαρρύνει την εκπαίδευση των γονέων για να συμμετέχουν 
αποτελεσματικά στη λειτουργία του σχολείου. Δημιουργούν τις συνθήκες και ρυθμίζουν το χρόνο, 
ώστε το προσωπικό να μπορεί να συνομιλήσει και να εργαστεί με τον γονέα, παρέχοντας τους πόρους 

και τις πηγές βοήθειας (μετακίνηση, δανειστική βιβλιοθήκη υλικού και βιβλίων). Ακόμη σχεδιάζουν 
εύκαμπτες και καινοτόμες στρατηγικές που απευθύνονται στις ανάγκες των ποικιλόμορφων 
υπαρκτών δομών οικογένειας (Δαβάζογλου & Κουραντζή, 1999). 
         Στη συνέχεια της εισηγησης αυτής γίνεται αναφορά στα οφέλη της γονεϊκής εμπλοκής στους 

μαθητές ,στις επιδόσεις τους και στη σχολική διαρροή.Ακολουθεί η παρουσίαση του Εξ Αποστάσεως 
Προγράμματος για τους γονείς  και ανφέρονται τα σχετικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. 

2. Οφέλη γονεϊκής εμπλοκής 

Τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,σημαντικές και ποικίλες 
κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις,επέβαλαν ουσιαστικές αλλαγές στην δομή της «παραδοσιακής» 
οικογένειας. Κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες, όπως:η μετανάστευση, η φτώχεια, η ανεργία,                    
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η περιστασιακή εργασία, η αστυφιλία,η εργασία της γυναίκας και η απασχόλησή της για σημαντικό 
χρόνο εκτός της οικογενειακής εστίας,η ραγδαία αύξηση των διαζυγίων και οι δυσμενείς συνθήκες 
διαβίωσης σε συνδυασμό με την κοινωνική αποξένωση,μείωσαν τη λειτουργικότητα της οικογένειας 
και φανέρωσαν τη σοβαρή αδυναμία των γονιών να αντεπεξέλθουν και να εκπληρώσουν επιτυχώς 

το γονεϊκό τους ρόλο. 
Η γονεϊκή εμπλοκή ορίζεται ως η συνεργασία σχολείου και οικογένειας στην εφαρμογή της  

εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου,με σκοπό την καλύτερη επίδοση του παιδιού  που θα 
σηματοδοτήσει και το κοινωνικό κεφάλαιο το οποίο θα βοηθήσει το μαθητή, της μεσαίας, κυρίως, 

τάξης, να ανελιχθεί κοινωνικά. Επιπλέον, η γονεϊκή εμπλοκή επεκτείνεται και στη συνεργασία  
Σχολείου και Οικογένειας -Κοινωνίας, με στόχο να  συρρικνωθούν  ενδοσχολικά οι κοινωνικές  και 
πολιτισμικές ανισότητες  (De Carvalho ,2000).  

Στον ελλαδικό χώρο νομοθετημένη πλέον η συνεργασία σχολείου – οικογένειας παίρνει σάρκα 

και οστά, στα τέλη του 20ου αι. (νόμος 1566/1985, κεφ. ΙΕ, Άρθρο 53). Οι γονείς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως κηδεμόνεςτων μαθητών, οφείλουν και συγκροτούν συλλόγους, 
προκειμένου να εκπροσωπούνται ως συλλογικά όργανα (Μπρούζος, 1998, σελ. 161. ΥΠΕΠΘ, 1985). 

Η γονεϊκή εμπλοκή στο σχολείο έχει πολλά θετικά οφέλη για τους μαθητές: 

• Βελτίωση της γενικής βαθμολογίας  

• Βελτίωση  των επιδόσεων  στα κριτήρια γνώσεων 

• Βελτίωση της στάσης απέναντι : 

•  στη σχολική εργασία, 

•  στη συμπεριφορά, 

•  στην περάτωση της εργασίας,  

•  στη συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης και 

•  στη γενικότερη συμμετοχή.  

Τα πλεονεκτήματα από τη γονεϊκή εμπλοκή για τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών είναι τα 
ακόλουθα.Στην ανάλυση 51 ερευνών, που πραγματοποίησαν οι Henderson και Mapp (2002), 

αναφέρεται ότι: οι μαθητές των οποίων οι γονείς είχαν εμπλακεί πάνω από το μέσο όρο στη 
μαθησιακή τους διαδικασία είχαν βαθμολογία κατά 30% υψηλότερη από τους  μαθητές των οποίων 
οι γονείς εμπλέκονταν κάτω από το στατιστικό μέσο. (Rumberger et al.1990).  
      Σε μακροχρόνια έρευνα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε ισχυρή σχέση ανάμεσα στη γονεϊκή 

εμπλοκή και στο εάν ένας μαθητής  εγκατέλειψε ή όχι το σχολείο μεταξύ της 8ης και της 10ης 
τάξης.Επίσης βρέθηκε  ότι οι μαθητές  που εγκαταλείπουν  το σχολείο ανέφεραν ότι οι γονείς τους, 
σπάνια παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις του σχολείου ή δεν τους βοηθούσαν στην εργασία κατ’ 
οίκον.  

Σε εκτενή ανασκόπηση σε σχεδόν 200  έρευνες (Becher ,1984)  βρέθηκε ότι: 
O ρόλος της οικογένειας  επηρεάζει τη νοημοσύνη, την ικανότητα και την επίδοση του παιδιού. 
Tα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους γονείς, επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών.  Oι 

πρακτικές  των γονέων  επηρεάζουν την αναγνωστική ετοιμότητα και η γονεϊκή εμπλοκή επιδρά στην 

εκπαίδευση.     
Οι κοινές δράσεις που πραγματοποιούνται στα σχολεία δίνουν την ευκαιρία στους γονείς να 

κατανοήσουν εκ των έσω το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου. (Γκότση, Α., 2018).Να μάθουν τον 
τρόπο με τον οποίο εργάζονται εκπαιδευτικοί και παιδιά. Επίσης να νιώσουν πιο ασφαλείς και 

σίγουροι για τη δουλειά που γίνεται με τα παιδιά τους μέσα στο σχολείο. Μέσα από τη συμμετοχή 
τους στις δράσεις του σχολείου, οι γονείς αντιλαμβάνονται το σχολείο ως στήριγμα, με αποτέλεσμα 
να χτίζονται γέφυρες επικοινωνίας και εμπιστοσύνης.  

Από τη γονεϊκή εμπλοκή δεν ωφελούνται μόνον οι μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί.  Στα 

οφέλη συμπεριλαμβάνονται:  
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• Μεγαλύτερη κατανόηση τόσο των αναγκών του παιδιού, όσο και των αναγκών και επιθυμιών 
των γονέων. 

• Συλλογή πληροφοριών που βοηθούν στην καλύτερη προσαρμογή του εκπ/κού Προγράμματος 

στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή. 

• Πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα κοινωνικών ενισχυτών που παρέχονται από τους γονείς.  

• Αύξηση των ευκαιριών για ενίσχυση κατάλληλων συμπεριφορών του παιδιού μέσα και έξω 
από το σχολείο. 

• Στήριξη του  εκπαιδευτικού  έργου από τους ίδιους τους γονείς. 

2.1. Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ γονέων και σχολείου 

       Το θέμα της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας ήταν ένα από τα σημαντικότερα, κατά τη 
διάρκεια της ανίχνευσης των αναγκών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ),                                    που 
πραγματοποιήθηκε από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας του 2ου 
ΠΕΚΕΣ Ν.Αιγαίου, στα σχολεία αρμοδιότητάς της.Οι γονείς παρουσίαζαν μειωμένη επαφή με τον 

χώρο του σχολείου.Οι εκπαιδευτικοί εκδήλωσαν παράπονα για το ότι καλούν τους γονείς των 
μαθητών συχνά σε εκδηλώσεις και εκείνοι δεν ανταποκρίνονται. 
        Είναι ευρέως γνωστό ότι η ελάχιστη,ως ανύπαρκτη, επικοινωνία γονέων-σχολείου, συνεπάγεται 
δυσλειτουργίες με ποικίλες δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και 

στην καθημερινή ζωή των μαθητών. Το σχολείο είναι ένα ανοιχτό σύστημα που δέχεται εισροές από 
το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών/τριών και προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία του.  
Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις θεωργτικές προσεγγίσεις,η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
Υγείας Πρόνοιας  Ευεξίας, του 2ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.ΕΣ) 

Ν.Αιγαίου,συνεργάστηκε με τα κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας στην Κω «Ιπποκράτης» και «Δίοδος» στη Ρόδο για το σχολικό έτος                 2021 -22,με 
σκοπό τη δημιουργία ειλικρινών και συνεργατικών σχέσεων στο σύστημα και τα υποσυστήματα της 
σχολικής κοινότητας, ώστε σχολείο και οικογένεια να συμβάλλουν στην προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών τους. Οι γονείς είναι ανθρώπινα πλάσματα που στο δύσκολο 
έργο τους χρειάζονται βοήθεια , γνώση και υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες.Μέσα 
απο τη συνεργασία αυτή επιδιώξαμε να γίνει κάθε σχολική μονάδα πόλος έλξης των γονέων.  
Μέσα από σεμινάρια ,βιωματικές δράσεις και τη συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων σε κοινές με το 

σχολείο δραστηριότητες, θέσαμε στόχο την επεξεργασία διαφόρων ζητημάτων και προβληματισμών 
της καθημερινής ζωής καθώς και την εξοικείωση με τις ομαδικές διαδικασίες.  
          Οι συμμετέχοντες γονείς προσκλήθηκαν να παρακολουθήσουν διαλέξεις ή βιωματικά 
σεμινάρια και να επανεξετάσουν τις στάσεις που επιλέγουν.Στόχος ήταν να τροποποιηθεί η δυναμική 

των σχέσεών τους με τα παιδιά τους ,τα οποία είναι μαθητές στα σχολεία αυτά. Ο τρόπος προσέγγισης 
με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ΕΠΑ.Λ, ήταν η τηλεδιάσκεψη.Η επιλογή των Εξ 
αποστάσεως συναντήσεων ,έγινε με γνώμονα τις δυσκολίες της νησιωτικότητας  καθώς και τους 
κανόνες υγιεινής λόγω Covid-19 . 

Μέσα από τη συνεργασία αυτή επιδιώξαμε ένα ανοιχτό σχολείο στην τοπική κοινωνία, καθώς και να  
φέρουμε του γονείς πιο κοντά στα παιδιά τους και στους εκπαιδευτικούς.  

Οι διαδικτυακές συναντήσεις με τους γονείς που δήλωσαν συμμετοχή, ορίστηκαν  Τετάρτη 
απόγευμα ανά δεκαπενθήμερο. Η Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος αποτελούνταν από τους 

ακόλουθους: Νικηφόρος Φάρκωνας, Κοινωνιολόγος – Στέλεχος Πρόληψης, , Επιστημονικά 
Υπεύθυνος, Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«Ιπποκράτης» στην Κώ, Ιωάννα Μαρίνου –Παιδαγωγός, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου  
Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Δίοδος» στη Ρόδο, Σπύρος   

Στογιάννης , Κοινωνικός Λειτουργός (MSc), - Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρου Πρόληψης «Δίοδος» 
στη Ρόδο.Αθανάσιος Τσάπελης, Εκπαιδευτικός  Αγγλικής ΠΕ06, Β/θμιας Εκπαίδευσης, Ιδρυτής της 
εκπαιδευτικής ιστοσελίδας Edushorts., Έλενα Σεργιεντάνη, Κοινωνιολόγος-Στέλεχος Πρόληψης, 
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Κέντρου Πρόληψης«Ιπποκράτης» στην Κώ, Παναγιώτα Καπερνέκα,ΣΕΕ ΠΕ87  Υγείας Πρόνοιας 
Ευεξίας ,Ν.Αιγαίου και Κρήτης. 
         Κατά την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση Επιστημονικής Ομάδας και γονέων , έγινε γνωριμία 
μεταξύ των μελών, τέθηκαν ζητήματα δεοντολογίας και συμβολαίου της ομάδας. Στις επόμενες 

συναντήσεις, με άξονα τις θεματικές που αναφέρονται παρακάτω, επεξεργαστήκαμε τόσο θεωρητικά 
όσο και βιωματικά, μέσα από μικρές  στοχευμένες  ασκήσεις, ζητήματα που άπτονται του  γονεϊκού 
ρόλου.  
Οι συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων, είχαν ως ερέθισμα σχετικές με το αντικείμενο, ταινίες μικρού 

μήκους από την εκπαιδευτική πλατφόρμα  edushorts του κ. Τσαπέλη Αθ..Επίσης, στο πλαίσιο της 
δικτύωσης, συμμετείχαν δύο Ψυχολόγοι ,μέσω του Προγράμματος  «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ» 
από το 2ο ΕΠΑΛ Ρόδου και το ΕΠΑ.Λ της Κω.  
Οι διαδικτυακές συναντήσεις αφορούν στις  παρακάτω θεματικές:    

• Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας με τους εφήβους ,διευκολύνουμε το ταξίδι προς την 
ενηλικίωση (τεχνικές επικοινωνίας).    

• Ανάγκες γονιών και εφήβων (χαρακτηριστικά της εφηβείας).  
• Πρέπει να θέτουμε όρια στα παιδιά μας και πως ;  

• Ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση γονέων και παιδιών.  
• Επικοινωνία και διαδίκτυο. Οφέλη και κίνδυνοι στις νέες συνθήκες.  

• Πρόληψη της χρήσης ουσιών & εξαρτητικών συμπεριφορών.  

Επίσης δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή Ομάδα στο Facebook με την ονομασία: «Ομάδα 

γονέων ΕΠΑΛ» και μέλη ήταν οι γονείς που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα αυτό, καθώς και η 
Επιστημονική Ομάδα.Σκοπός ήταν να διατηρηθεί η επαφή  με τα μέλη ανάμεσα στις δεκαπενθήμερες 
συναντήσεις,να λύνονται απορίες και να αναρτώνται οι ταινίες που χρησιμοποιούνται στις 
διαδικτυακές συναντήσεις. 

2.2 Μεθοδολογία 

Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2021 κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαδικτυακής 

συνεδρίας με τους γονείς μαθητών των ΕΠΑ.Λ Δωδεκανήσου,των οποίων η παιδαγωγική ευθύνη 
έχει ανατεθεί στη ΣΕΕ ΠΕ87 Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας, του 2 ου Περιφερειακού Κέντρου 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Ν.Αιγαίου,με έδρα τη Ρόδο. Συνολικά πήραν μέρος δέκα 
γονείς μαθητών από τα ΕΠΑ.Λ Δωδεκανήσου.Οι γονείς αυτοί έλαβαν μέρος στις διαδικτυακές 

συναντήσεις συμβουλευτικής, με  την επιστημονική ομάδα από τα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ιπποκράτης» στην Κω και «Δίοδος» στη Ρόδο,τους 
Ψυχολόγους των ΕΠΑ.Λ και τη ΣΕΕ ΠΕ87 Παιδαγωγικής ευθύνης.  

Η ερευνητική περιοχή βρίσκεται στα Δωδεκάνησα, στους Δήμους Ρόδου και Κω.Η διάρκεια 

των εξ αποστάσεως συναντήσεων ήταν πέντε δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις από τον Φεβρουάριο 
μέχρι και τον Απρίλιο του 2021. 
           Η ερευνητική προσέγγιση ήταν μελέτη περίπτωσης-ποσοτική μεθοδολογία συλλογής και 
ανάλυσης δεδομένων. Εργαλείο ήταν ένα online ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου.Οι ερωτήσεις 

μοιράστηκαν online στους γονείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαδικτυακής συνάντησης και 
απαντήθηκαν επίσης διαδικτυακά στην ίδια συνεδρία. Το δείγμα ήταν οι δέκα  γονείς που έλαβαν 
μέρος σε όλες τις συναντήσεις.Οι ερωτήσεις ήταν οι ακόλουθες: 

 

1. Από πού ενημερωθήκατε για τις διαδικτυακές συναντήσεις; 
2. Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν δράση μας; 
3. Θεωρείτε πως οι συναντήσεις αυτές, σας βοήθησαν στη διαχείριση της καθημερινότητάς 

σας; 

4.   Θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσουν στη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων ως γονείς;  
5.   Θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσουν στη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων σε σχέση  
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      με τα παιδιά/εφήβους σας; 
6.   Η χρήση ταινιών μικρού μήκους σας βοήθησε να επεξεργαστείτε συναισθήματα και 
      σκέψεις σας σε σχέση με τη θεματολογία των συναντήσεων μας; 
7.   Είστε ικανοποιημένος/η από την οργάνωση και τον τρόπο παρουσίασης;  

8.   Ποια θεωρείτε πως υπήρξαν τα μειονεκτήματα της δράσης; 
9.   Θα παρακολουθούσατε ξανά διαδικτυακό ή δια ζώσης εργαστήριο συναντήσεων με  
      θέματα που άπτονται του γονικού ρόλου από τους φορείς μας; 
10. Σε πόσες συναντήσεις συμμετείχα ως μέλος της ομάδας; 

 
Η δειγματοληψία ήταν μη πιθανοτήτων ,αξιοποιώντας δύο τεχνικές τη δειγματοληψία ευκολίας και 
χιονοστιβάδας. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της δράσης, εκπονήθηκε και αναλύθηκε από τον 
υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης «Δίοδος» Κοινωνιολόγο Msc.,Σπύρο Στογιάννη.  

2.3 Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα από το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Δράσης ήταν τα ακόλουθα: 

• Το 75% των γονιών ενημερώθηκαν από το  σχολείο για τη δράση.   

• Tο  25% των γoνιών από τα Μ.Μ.Ε. 

• Το 75% θεωρούν οτι οι συναντήσεις αυτές  τους βοήθησαν στη διαχείριση της  

• καθημερινότητάς  τους. 

• Το 100% των γονιών θεωρούν ότι οι συναντήσεις  θα  βοηθήσουν  αρκετά  στη διαχείριση 

δύσκολων συναισθημάτων ως γονείς και σε σχέση με τα παιδιά/εφήβους.  

• Το 75%  πιστεύουν ότι η χρήση ταινιών μικρού μήκους, βοήθησε να επεξεργαστούν 
συναισθήματα και σκέψεις σε σχέση με τη θεματολογία των συναντήσεων.  

• Το 75% των γονιών θεωρούν  μειονέκτημα  της  δράσης  τις  λίγες συναντήσεις.  

• Το 100%  θα παρακολουθούσαν ξανά διαδικτυακό ή δια ζώσης εργαστήριο συναντήσεων με 
θέματα που άπτονται του γονεϊκού ρόλου, σε συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης  «Δίοδος» 
και «Ιπποκράτης». 

3. Συμπεράσματα 

Ερευνητικά, προκύπτει ότι παγκοσμίως υπάρχει ένα διογκούμενο κύμα  ανησυχίας των γονέων 

για τα εκαπιδευτικά δρώμενα των παιδιών τους και έντονη είναι η επιθυμία των γονιών να είναι 
παρόντες στην εκπαιδευτική διαδικασία και να συμβάλλουν στην πρόοδο των παιδιών τους. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές Bandura, Barbaranelli, Carpara και Pastorelli (1996, σελ. 1217),όσοι 
γονείς θεωρούν ότι μπορούν να παρέμβουν στη σχολική ζωή του παιδιού τους, και ιδιαίτερα με τρόπο 

αποτελεσματικό, δημιουργούν υψηλές προσδοκίες στα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να μπορούν κάθε 
φορά να αυτορυθμίσουν τη συμπεριφορά τους. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι όσο πιο εκτενής είναι η γονεϊκή εμπλοκή τόσο υψηλότερη είναι η 
επίδοση των μαθητών (Ngeow ,1999). Η αντίληψη των γονιών για την αποτελεσματικότητά τους 

κατά την ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών, δημιουργεί βασικές προϋποθέσεις για ενεργό εμπλοκή 
τους στα σχολικά δρώμενα και τη μάθηση των παιδιών. Καλλιεργώντας κατάλληλο μορφωσιογόνο 
περιβάλλον στο σπίτι, γίνονται αρωγοί της προσπάθειας του παιδιού και δίνουν αξία στην 
εκπαίδευση. 

Τελικά, από την ανασκόπηση των ερευνών γίνεται αντιληπτή και η σημαντικότητα της σχέσης 
αιτιακής απόδοσης – γονεϊκής εμπλοκής και επίδοσης. Οι περισσότερες έρευνες βέβαια αναφέρονται 
απλά στους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση. Όταν, όμως, γνωρίζουμε τα βαθύτερα αίτια, 
που οδηγούν τους γονείς να υιοθετούν διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς, τότε η παρέμβαση 

μπορεί να γίνει πιο μεθοδική, και, συνεπώς, πιο ουσιαστική.  
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Το πρόγραμμα που δημιουργήσαμε και παρουσιάσαμε στην εισήγηση αυτή,αποτελεί ένα 
δείγμα καλής πρακτικής στο πλαίσιο της ανάπτυξης διάυλου επικοινωνίας μεταξύ γονέων και 
σχολείου. 

Η δια βίου εκπαίδευση των γονέων σε συνεργασία με τα σχολεία και η διαφωτισή τους σε 

θέματα παιδοψυχολογίας, είναι αναγκαία μέσα, για να ανταποκριθούν στο ρόλο που έχουν 
επωμισθεί, για να δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας και σιγουριάς ,που θα πείθει τα παιδιά για 
την αξία της σχολικής γνώσης και την επιτυχίας τους στη ζωή.  
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη βιωματική μάθηση και την σημασία της στην εκπαίδευση. Η  
βιωματική μάθηση αφορά μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης των 
συμμετεχόντων, σε κοινωνικά προβλήματα και σε θέματα ανθρώπινων σχέσεων, μέσα από την  

πρόκληση συναισθημάτων, την διατύπωση σκέψεων και της διαδικασίας του αναστοχασμού. 
Η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, η οποία στηρίζεται στην ομαδικότητα, τη 

δημιουργικότητα, την ατομική πρωτοβουλία και την έκφραση μέσω της τέχνης και του παιχνιδιού,  
μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση δυσκολιών, με στόχο στην ουσιαστική  

κοινωνική, συναισθηματική, και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων. 
Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται οι δυνατότητες και τα οφέλη της βιωματικής μάθησης  στην 

διαζώσης εκπαίδευση, αλλά και οι προκλήσεις και οι δυσκολίες της εφαρμογής της βιωματικής 
μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως εφαρμόστηκε την περίοδο του εγκλεισμού, από τις 

συγγραφείς της παρούσας μελέτης, σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
του ΔΠΘ. 

 
Λέξεις- κλειδιά: Βιωματική Μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ομαδικότητα, συνεργασία. 

Εισαγωγή 

Η μάθηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης,  αφού επιτρέπει στο άτομο 

να κατανοεί αυτά που συμβαίνουν γύρω του και μέσα του και να προσανατολίζεται στη  διαρκώς 
μεταβαλλόμενη πραγματικότητα (Κόκκος, 2005). Η βιωματική μάθηση, αναφέρεται σε ό,τι το άτομο 
μαθαίνει με φυσικό τρόπο, μέσα από την εμπειρία, την εκτέλεση ενός έργου και την  αλληλεπίδραση. 
Η μάθηση καλύπτει όλο το φάσμα της ζωής και περιλαμβάνει ανεξαιρέτως όλες τις μορφές της 

όπως για παράδειγμα η κατάκτηση νοητικών και κινητικών δεξιοτήτων, η μάθηση στάσεων και 
γνωστικής στρατηγικής καθώς και ο εμπλουτισμός πληροφοριών. (Κασσωτάκης και  Φλουρής, 
2006). 

Σύμφωνα με τον Rogers (1999), οι όροι «μάθηση» και «εκπαίδευση», συγχέονται συχνά,  

ωστόσο η διαφορά εντοπίζεται στο ότι η μάθηση, συντελείται συνεχώς, χωρίς καμιά βοήθεια από  
συντονιστές ομάδων, ή εκπαιδευτικούς. Η εκπαίδευση, αφορά μια πιο συγκροτημένη διαδικασία  και 
παρέχεται στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού φορέα, παράλληλα όλες οι μορφές εκπαίδευσης  
εμπεριέχουν μάθηση. 

Ο όρος βιωματική εκπαίδευση, παραπέμπει σε «σχεδιασμένες και συγκροτημένες 
δραστηριότητες μάθησης, οι οποίες οργανώνονται μέσα σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς 
θεσμούς» (Κόκκος, 2005) και αφορά ένα τρόπο μάθησης, που κατά την γνώμη μας, μπορεί να 
φέρει αποτελέσματα τόσο στις γνώσεις των συμμετεχόντων/ουσών,  αλλά κυρίως στην εμψύχωση 

που δρα προληπτικά στην εμφάνιση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών οι οποίες είναι πιθανόν να 
προκύψουν εντός και εκτός ενός εκπαιδευτικού πλαισίου. Η βιωματική εκπαίδευση αφορά την 
διαδικασία, η οποία βασίζεται στη βιωματική μάθηση. Σύμφωνα με τον Derwey (1997), που πρώτος 
ασχολήθηκε συστηματικά με τη σημασία της εμπειρίας για τη μάθηση, η «εκπαίδευση», βασίζεται 
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στην αξιοποίηση των εμπειριών και γίνεται κινητήρια δύναμη συνεχούς μάθησης. Πρόκειται για μια 
εμπειρία δημιουργίας, προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης αλλά φυσικά και μάθησης 
(Μπακιρτζής, 2002). 

Ωστόσο και ο ορισμός της βιωματικής μάθησης, ενσωματώνει πολλές και διαφορετικές έννοιες 

ενώ συχνά χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από διάφορους ερευνητές και επαγγελματίες. 
Στην παρούσα μελέτη υιοθετήθηκε ο ορισμός της βιωματικής μάθησης που αφορά μια σύνθεση 

του ορισμού που δίνει η Fook, (2012): Τι είναι εμπειρία και βίωμα: ένα αμάλγαμα από σκέψεις, 
συναισθήματα και ενέργειες τα οποία μπορεί να είναι προσωπικά ή κοινωνικά. Ενώ, η  διαδικασία 

της μάθησης περιλαμβάνει: δημιουργικότητα, αναστοχασμό, αποτελεσματικότητα, προσωπική 
εμπλοκή και ύπαρξη ισχυρού κινήτρου, σύμφωνα με την οποία, η βιωματική μάθηση είναι μια 
διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης μέσω της εμπειρίας και αναζήτησης προσωπικού νοήματος σε 
αυτήν. Η διαδικασία αυτή προωθεί την ενίσχυση δεξιοτήτων των ατόμων αλλά και την 

ευαισθητοποίηση τους πάνω σε κοινωνικά προβλήματα και σε θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, ενώ 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργητική εμπλοκή των ίδιων των ατόμων, στην αυτοδιαχείριση, 
τη συμμετοχική ευθύνη και την αλληλεπίδραση (Κατσαμά, 2016). 

Ως εκ τούτου, η επίτευξη των μαθησιακών και προσωπικών στόχων στηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην ενεργό εμπλοκή των ίδιων των συμμετεχόντων/ουσών. Για την επίτευξη της εμπλοκής  
τους, εφαρμόζονται μια σειρά από βιωματικές ασκήσεις, που απαιτούν τη συμμετοχή όλων και την  
αντιμετώπιση τους ως ομάδας. Αξιοποιούνται μέθοδοι αλληλεπίδρασης, όπως είναι οι ομάδες 
συζήτησης, οι ομάδες εργασίας, η συζήτηση σε ζευγάρια. 

Κυρίως μέρος 

Η Βιωματική Μάθηση στο χώρο της εκπαίδευσης 

Σε μια διαδικασία ολόπλευρης ανάπτυξης του ατόμου, αναγκαίο συστατικό είναι η ενεργός  
συμμετοχή του σε αυτή τη διαδικασία. Η βιωματική μάθηση στην εκπαίδευση έχει ως στόχο να  
κινητοποιεί τα άτομα δίνοντας τους ενεργό ρόλο και συναισθηματική εμπλοκή αφού αφορά μια  
μάθηση η οποία επηρεάζει κατά πολύ την συμπεριφορά και όχι μόνο την γνώση που μεταβιβάζεται  

από έναν/μία εκπαιδευτικό σε έναν εκπαιδευτόμενο/η. Στο χώρο της εκπαίδευσης η βιωματική  
μάθηση αναφέρεται στην οργάνωση και εφαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας που στηρίζεται στο 

«learning by doing», δηλαδή στην ενεργό συμμετοχή των ατόμων σε δραστηριότητες όπως  η 
έρευνα, η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις κ.ά. Η βιωματική μάθηση ουσιαστικά μοιάζει με 

διερευνητική μάθηση, κυρίως με τη μέθοδο των «πρότζεκτς», χωρίς σαφώς να ταυτίζεται με αυτήν  
(Δελούδη, 2002). 

Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης ο οποίος επεκτείνεται έξω 
από θρανία, σχολικά βιβλία και την απομνημόνευσή της ύλης (Τσιλίρα και Αναγνωστοπούλου,  2008). 

Αντίθετα, βρίσκεται στον αντίποδα των παραδοσιακών διδακτικών μεθόδων αφού πρόκειται  για 
μάθηση κατά την οποία το άτομο εμπλέκεται άμεσα στη μελετώμενη πραγματικότητα. Μέσω της 
βιωματικής μεθόδου ενισχύεται η επικοινωνιακή σχέση, αφού όλοι συμμετέχουν ισότιμα και  ενεργά 
στην ομαδική δράση με προσωπική και συναισθηματική εμπλοκή (Φιλίππου και Καραντάνα, 2010). 

Απώτερος σκοπός είναι η ενδυνάμωση των μελών της ομάδας μέσα από την  ενίσχυση των 
προσωπικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που προωθούν στάσεις 
και συμπεριφορές και οδηγούν σε λειτουργικές επιλογές (Κατσαμά, 2015).Η εφαρμογή της 
βιωματικής μάθησης προϋποθέτει την χρήση εργαλείων, μέσα από τα οποία  γίνεται πιο 

ενδιαφέρουσα η προσέγγιση των μαθητών. Πρακτικές και τεχνικές προερχόμενες από  μεθόδους του 
θεάτρου και των τεχνών (Μπακιρτζής, 2006) μπορούν να αξιοποιηθούν, με δραστηριότητες όπως το 
θεατρικό παιχνίδι και τα εικαστικά να είναι αυτά που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. 
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Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καινοτομεί σε σχέση  με τις παραδοσιακές 

εκπαιδευτικές πρακτικές. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μία εκπαιδευτική διαδικασία κατά 
την οποία ο διδασκόμενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από τον διδάσκοντα καθώς και τον  
εκπαιδευτικό φορέα. Η χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη, δυνατότητα 
συμμετοχής φωνητικά αλλά και γραπτά μέσω ταυτόχρονων μηνυμάτων (chat) κ.α.) αποτελεί τη  

σημαντική διαφοροποίησή της σε σχέση με τη «συμβατική» εκπαίδευση. Βασικό γνώρισμά της  είναι 
η αμφίδρομη επικοινωνία ώστε ο διδασκόμενος να μην είναι παθητικός δέκτης πληροφοριών  αλλά 
ενεργά συμμετέχων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Τσιτλακίδου & Μανούσου, 2013). Άλλωστε 
βασικό χαρακτηριστικό της είναι η παρουσία της ομάδας στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της 

τηλεδιαδιάσκεψης καθώς και η δυνατότητα, που δίνουν οι εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές  πλατφόρμες, 
χωρισμού σε μικρότερες ομάδες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν δυναμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους, όσο και με τον/την διδάσκοντα/ουσα με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η ομαδοσυνεργατική 

μάθηση μέσα από την ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αποτέλεσμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι 
η εξ αποστάσεως μάθηση (Distance Learning), η οποία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις ατομικές 
και ομαδικές προσπάθειες των εκπαιδευόμενων (Abidah, Hidaayatullah, Simamora, Fehabutar & 
Mutakinati, 2020). 

Κατά τη διάρκεια των παρατεταμένων lockdowns, τα οποία επιβλήθηκαν με στόχο τη μείωση  
της διασποράς του κορωνοϊού, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αποτέλεσε τη μόνη επιλογή τόσο για 
την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, όσο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο  δόθηκε 
η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συνεχίσουν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους  και να 

συνεχίσουν να έχουν μία αίσθηση «κανονικότητας» στη ζωή τους. Η αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στην παροχή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενεργοποίησε τους/τις φοιτητές/τριες κατά 
τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς δημιούργησε περιβάλλοντα μάθησης όπου διαμορφώθηκε ένα  
διαδραστικό πλαίσιο που απέρριπτε την παθητικότητα. Η Καράκιζα (2010), υποστηρίζει ότι χάρη 

στις νέες τεχνολογίες, ο/η εκπαιδευόμενος/η τοποθετείται στο επίκεντρο της μαθησιακής 
διαδικασίας. 

Σε μία έρευνα που πραγματοποίησαν η Παπούλη, Χατζηφωτίου & Τσαϊρίδης (2020), σε σχέση 
με την άποψη των φοιτητών/τριων κοινωνικής εργασίας αναφορικά με την διεξαγωγή εξ’ 

αποστάσεως μαθημάτων κατά τη διάρκειας της πανδημίας προέκυψε ότι οι φοιτητές/τριες 
παρακολούθησαν σε μεγάλο ποσοστό κανονικά το πρόγραμμα σπουδών τους και τόνισαν ότι 
εκπαιδεύτηκαν στις νέες τεχνολογίες και ανέπτυξαν νέες δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες  
προκειμένου να κάνουν τη δική τους ζωή καθώς και τη ζωή των άλλων πιο χρήσιμη και ευχάριστη.  

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την ίδια την έρευνα είναι ότι σύμφωνα με τις  
απόψεις των φοιτητών/τριων, θεωρούν ότι μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ενεπλάκησαν  
περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων 
αναφορικά με τους στόχους και την αποτελεσματικότητα της βιωματικής μάθησης στην εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Τα ερευνητικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν ήταν: πώς 
νοηματοδοτούν οι ίδιοι/ες συμμετέχοντες/ουσες την βιωματική μάθηση, αν μέσω της βιωματικής  
μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι καθώς και ποια  
είναι η επίδραση της βιωματικής μάθησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ομάδες φοιτητών και  

φοιτητριών. Στην έρευνα συμμετείχαν 25 φοιτητές/τριες (4 αγόρια και 21 κορίτσια), Γ΄ εξαμήνου  
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας οι οποίοι είχαν εμπειρία παρακολούθησης τόσο διά ζώσης όσο  
και εξ αποστάσεως μαθημάτων βασισμένα σε βιωματικές τεχνικές. Προκειμένου να επιτευχθεί ο  
σκοπός της παρούσας μελέτης, επιλέχτηκε η ποιοτική μεθοδολογία. Με δεδομένο ότι η ποιοτική 

έρευνα επιχειρεί να ανακαλύψει τη σημασία που προσδίδουν οι ίδιοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες  στην 
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έρευνα, στη συμπεριφορά τους και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις πραγματικές  
καταστάσεις για συγκεκριμένα θέματα (Mason, 2003), η επιλογή και εφαρμογή αυτής της 
ερευνητικής μεθόδου κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη. 

Επίσης η ποιοτική μεθοδολογία επιτρέπει να αναπτυχθεί μια πιο σύνθετη, λεπτομερή 

περιγραφή και κατανόηση του υπό διερεύνηση θέματος μέσα από την άμεση επαφή με τα πρόσωπα 
της έρευνας, καταγράφοντας τις απόψεις τους, παρατηρώντας τη συμπεριφορά τους και εντοπίζοντας 
τις πρακτικές τους στα πλαίσια όπου ζουν και εργάζονται (Πουρκός & Δαφέρμος,  2010). Ως 
μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο με ανοικτές ερωτήσεις, επιλέχθηκαν 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, στις οποίες δεν προκαθορίζεται ο τύπος της απάντησης και  έτσι οι 
ερωτώμενοι έχουν την ευελιξία να διατυπώσουν ελεύθερα την άποψή τους. 

Προκειμένου στη παρούσα έρευνα, να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία, δόθηκε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ακρίβεια της συλλογής των δεδομένων, μέσα από ένα λεπτομερή σχεδιασμό 

ο οποίος στηρίχθηκε τόσο στην επιλογή της ερευνητικής μεθόδου όσο και στη σαφή  διατύπωση των 
ερευνητικών ερωτήσεων. Επίσης έγινε προσπάθεια αποφυγής οποιασδήποτε μορφής καθοδήγησης 
προς τους ερωτώμενους. Επιπρόσθετα, έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 
της έρευνας, παραθέτοντας αποσπάσματα από τον γραπτό λόγο  των ερωτώμενων. Τέλος, για την 

εξασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων/ουσών τα αποσπάσματα από τις απαντήσεις τους 
συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: αριθμό καταχώρισης ερωτηματολογίου και φύλο. Για την 
ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκε η θεματική ανάλυση στόχος της οποίας είναι να απομονώσει 
τα βασικά ζητήματα που απορρέουν από το σύνολο των δεδομένων. Συνεπώς, στη θεματική ανάλυση 

οι ευρείες κατηγορίες δημιουργούνται μέσα από τη γενικότερη αντίληψη της ερευνήτριας για τα 
δεδομένα, τα οποία μετά από λεπτομερή ανάλυση οδηγούν στη δημιουργία υπο - θεματικών 

Ευρήματα  

Θεματικές ενότητες 

Τι είναι βιωματική μάθηση: ενεργός συμμετοχή και εμπλοκή

 στη μάθηση, ενεργοποίηση σκέψεων και συναισθημάτων. 

Η ενεργός συμμετοχή και εμπλοκή στη μάθηση καθώς και η ενεργοποίηση σκέψεων και  
συναισθημάτων περιγράφηκαν από τους φοιτητές/τριες ως τα βασικά χαρακτηριστικά της 
βιωματικής μάθησης. Συγκεκριμένα, σχετικά με την ενεργό συμμετοχή και την εμπλοκή στη μάθηση 
οι φοιτητές/τριες απάντησαν χαρακτηριστικά «…Η βιωματική μάθηση έχει να σου δώσει πολλές 

γνώσεις και απόκτηση εμπειριών καθώς εμπλέκεσαι ενεργά στη διαδικασία της μάθησης..»  
(Συμμετέχουσα 1), «...Η βιωματική μάθηση είναι πολύ βοηθητική στο να αντιληφθούμε τα πράγματα 
στη πράξη…»(Συμμετέχουσα 9), «…Πολύ εμπειρική, αφομοιώνουμε περισσότερο έτσι. Μέσω 
διαδραστικών ασκήσεων μπορεί κάποιος να αντιληφθεί καλύτερα το αντικείμενο  συζήτησης ή το 

περιεχόμενο μιας θεματικής ενότητας…»(Συμμετέχουσα 13). Όπως προκύπτει από τη νοηματοδότηση 
της βιωματικής μάθησης και τα αποσπάσματα λόγου των συμμετεχόντων, επισημαίνουν την 
κινητοποίηση και την ανάληψη ενεργού ρόλου στην διαδικασία απόκτησης γνώσεων και εμπειριών. 
Εντοπίζουν την σημασία της δυνατότητας που δίνει η βιωματική μάθηση  για εφαρμογή της θεωρίας 

στην πράξη και την δυνατότητα για ευρύτερη αντίληψη των παραμέτρων μιας κατάστασης. 
Μέσα από τα αποσπάσματα λόγου, όπως έχουμε ήδη αναφέρει,  προκύπτει η συμβολή της 

βιωματικής μάθησης στην κινητοποίηση και έκφραση συναισθημάτων. Οι φοιτητές/τριες 
επισημαίνουν τη συναισθηματική εμπλοκή ως απόρροια του μοιράσματος της εμπειρίας και του 

βιώματος. Ενώ εντοπίζουν ότι αυτή ακριβώς η συναισθηματική εμπλοκή ανοίγει τον δρόμο για  
επαφή με τον εαυτό, καλύτερη κατανόηση πτυχών της προσωπικότητας και παροχή ευκαιριών για  
βελτίωση. Σχετικά με αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά: «…μέσα από τη βιωματική μάθηση βγαίνουν 
τρόποι έκφρασης ή συναισθήματα του ατόμου τα οποία δεν γνώριζε...» (Συμμετέχουσα 1), 
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«... Επίσης το βιωματικό δρα σαν παράγοντας αυτογνωσίας…»(Συμμετέχουσα 7), «…μέσα από 
τη βιωματική εκπαίδευση μπορεί το άτομο να εκφράσει συναισθήματα αλλά και να κατανοήσει 
καλύτερα τον εαυτό του..» (Συμμετέχουσα 16), «…Μπορεί το άτομο να εκφράσει συναισθήματα και να 
κατανοήσει καλύτερα όσα θέλει να πει και όσα χρειάζεται να διορθώσει στον εαυτό 

του…»(Συμμετέχουσα 19), 

«Από τα αρχικά αρνητικά συναισθήματα....» και «την επιφυλακτικότητα » {...} «... στο  

καλύτερο από κάθε προσδοκία» ή Η επιφύλαξη δίνει τη θέση της στην έκπληξη 

Μία δεύτερη θεματική ενότητα η οποία προέκυψε μέσα από τις απαντήσεις των 
φοιτητών/τριων σχετίζεται με την εμπειρία της βιωματικής μάθησης στην εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες περιγράφουν συναισθήματα και σκέψεις αλλά και τα  

αποτελέσματα της εμπλοκής τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σκιαγραφώντας την συμβολή της 
βιωματικής μάθησης στην καλλιέργεια, ή ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Μια πολύ βασική παράμετρος της βιωματικής μάθησης είναι η  διαζώσης αλληλεπίδραση στην 
ομάδα με την συμμετοχή όλων των μελών στο μοίρασμα εμπειριών, γνώσεων και συναισθημάτων. 

Η συνθήκη της πανδημίας και η αναγκαστική χρήση της τεχνολογίας για την διατήρηση της 
εκπαιδευτικής σχέσης έφερε αναστάτωση σε εκπαιδευόμενους και διδάσκοντες. Η  αναστάτωση, η 
έκπληξη, η απογοήτευση αλλά και η ικανοποίηση από την υπερπήδηση εμποδίων  και την επίτευξη 
στόχων. Μέσα από τα αποσπάσματα λόγου των συμμετεχόντων περιγράφεται όλη  η πορεία της 

μετάβασης από την διαζώσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επισημαίνουν αρνητικά 
συναισθήματα όπως επιφύλαξη και απουσία ενθουσιασμού που συνήθως εγείρει η βιωματική 
μάθηση. Από τον λόγο τους ωστόσο διαφαίνονται και οι αιτίες της μεταστροφής : η θετική διάθεση, 
η ευελιξία, ο εντοπισμός της θέλησης στα μέλη της ομάδας, η συνειδητοποίηση ότι  αυτή ήταν η μόνη 

ευκαιρία για γνώση. Παραθέτουμε κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά τους  λεγόμενα σχετικά με 
αυτό: «…Τα αρχικά συναισθήματα ήταν αρνητικά χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος ενθουσιασμός. Με την 
πάροδο του χρόνου και όσο προχωρούσαν τα μαθήματα, κατάλαβα πως υπάρχει πρόθεση και από 
την ίδια την καθηγήτρια και από τους συμφοιτητές μου να αναπληρώσουμε το κενό που έχει προκύψει 

με την εξ’ αποστάσεως διαδικασία, γεγονός που με έκανε να δω τα  πράγματα από άλλη οπτική και 
κατέληξε να είναι καλύτερο από κάθε προσδοκία μου…»(Συμμετέχουσα 19),, «…Όταν ξεκίνησαν τα 
διαδικτυακά μαθήματα ήμουν πολύ αρνητική στο τι θα εισπράξω από την διαδικασία καθώς δεν θα είχε 
ακριβώς την ίδια μορφή με τα μέχρι τώρα μαθήματα του πανεπιστημίου. Στις τελευταίες συναντήσεις, 

χάρηκα ιδιαίτερα που όλοι είχαμε τις ίδιες σκέψεις και συναισθήματα σχετικά με το πόσο τυχεροί 
ήμασταν και πόσο δύσκολο είναι να αφήσουμε αυτή την συνθήκη…»(Συμμετέχουσα 18), «…Αν και 
αρχικά ήμουν επιφυλακτικός για τα μαθήματα που έγιναν διαδικτυακά μου πρόσφεραν ανεκτίμητες 
γνώσεις για το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού και μου πρόσφεραν πρακτικά εφόδια τα οποία θα 

μπορέσω αργότερα να χρησιμοποιήσω…» (Συμμετέχων 22), 
Μετά την επεξεργασία της πρώτης έκπληξης και την προσαρμογή στην εξ αποστάσεως  

συνθήκη, οι συμμετέχοντες περιγράφουν τα οφέλη της εμπλοκής τους στη βιωματική μάθηση ακόμη 
και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της τηλεκπαίδευσης. 

Ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων παράλληλα με ενίσχυση της γνώσης μέσα 

από τη διαδικτυακή βιωματική μάθηση. 

Επισημαίνουν την ενίσχυση προσωπικών δεξιοτήτων όπως της κριτικής σκέψης, της 
αναλυτικής σκέψης, της έκφρασης συναισθημάτων, της ενσυναίσθησης,  της καλύτερης αντίληψης 
του εαυτού των δυνατών σημείων και των αδυναμιών αλλά και την καλύτερη αντίληψη των  
ευρύτερων συνθηκών μιας κατάστασης. Επισημαίνουν παράλληλα την ενίσχυση κοινωνικών 

δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, η αλληλοκατανόηση, η αντίληψη της 
διαφορετικότητας. 
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Σκιαγραφούν ωστόσο και βασικές συνθήκες που λειτουργούν ως προϋποθέσεις της 
μαθησιακής διαδικασίας: η ανάληψη ευθύνης για εκπόνηση πρότζεκτ, η τήρηση των προθεσμιών, τα 
οποία λειτούργησαν ως βασικό πλαίσιο. Αναφέρουν σχετικά με αυτό: 

«….Επιπλέον, ανέπτυξα την κριτική μου σκέψη και την δημιουργικότητα μου από τις ομαδικές  

εργασίες καθώς μπήκα στην διαδικασία να σχεδιάσω δημιουργικές παρεμβάσεις. Ακόμα, υπόδηση 
ρόλων με βοήθησε στις δεξιότητες επικοινωνίας και στο να γνωρίσω πράγματα για τον εαυτό μου  όπως 
τα δυνατά και αδύνατα σημεία του χαρακτήρα μου…»(Συμμετέχων 22), «..Η αίσθηση ομαδικότητας 
καθώς συνεργαστήκαμε σαν ομάδα, η οργάνωση των πληροφοριών καθώς και ο διαμοιρασμός των 

αρμοδιοτήτων, η τήρηση προθεσμιών των εργασιών μας, η ικανότητα ανάλυσης των γεγονότων καθώς 
και των πληροφοριών θεωρώ ότι είναι δεξιότητες που ανέπτυξα σε αυτό το  εξάμηνο..» (Συμμετέχουσα 
24), «…Διαπίστωσα πως κάποια από τα δυνατά μου σημεία είναι η ενσυναίσθηση, η κατανόηση και η 
συνεργασία…» (Συμμετέχουσα 15), «…Συμβάλει σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα γιατί η βιωματική μάθηση 

βοηθά εκτός από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε βάζει στο πνεύμα της ομαδικότητας και συνεργασίας με 
άλλους ανθρώπους..» (Συμμετέχουσα 1), «…Βεβαίως συμβάλει γιατί μας βοηθάει να εξωτερικεύουμε 
συναισθήματα…»(Συμμετέχουσα 11), «…Πιστεύω πως ναι γιατί μέσα από τη βιωματική μάθηση 
βοηθάει και στηρίζει την αναπτυξιακή δυνατότητα του ατόμου γιατί μέσα από τη δημιουργία ομάδων 

αναδύεται η ευκαιρία να μοιραστεί και να αντιληφθεί εμπειρίες με άλλα άτομα και να ακούς διάφορες 
γνώμες – απόψεις..» (Συμμετέχων 9). 

Επιπλέον, μέσα από τα λόγια τους σκιαγραφούν τα γνωστικά οφέλη της εμπλοκής στη 
βιωματική μάθηση: η παροχή πληροφοριών και η κατάκτηση γνώσεων γίνεται με έναν τρόπο που 

εντοπίζεται από τους συμμετέχοντες σταδιακά και όταν γίνεται αντιληπτό προκαλεί χαρά και 
έκπληξη. Διαφαίνεται στο λόγο τους το κλίμα χαράς και δημιουργικότητας το οποίο επίσης 
προϋποθέτει τη μάθηση και παραγωγή γνώσης «…με το που ξεκινήσαμε τα μαθήματα, αντιλήφθηκα 
πως μαθαίναμε συνεχώς νέες πληροφορίες για αρκετά ζητήματα και απολάμβανα πολύ  το κλίμα και 

τον τρόπο διεξαγωγής τους, οπότε είμαι απόλυτα ικανοποιημένη...» (Συμμετέχουσα 7),, 
«…Παρόλο που θα ήθελα να βιώσω πάλι την εμπειρία των δια ζώσης μαθημάτων, η εμπειρία 

μου με την εξ αποστάσεως διαδικασία είναι πολύ καλή λόγω των 
βιωματικών…»(Συμμετέχουσα 3), 

«…Όσον αφορά τις βιωματικές δραστηριότητες προσφέρουν πολλές γνώσεις και εμπειρία 
στους φοιτητές και αποτελούν κάτι διαφορετικό από τα πλαίσια μαθημάτων του πανεπιστημίου. Αν 
και στην αρχή φαινόταν περίεργο, αξιοποιήθηκε πλήρως από όλους μας και βγήκαμε κερδισμένοι 
στο έπακρο μέσα από αυτό…» (Συμμετέχων 9). 

Δυσκολίες και προκλήσεις 

Η τέταρτη θεματική ενότητα που προέκυψε από τα λεγόμενα των φοιτητών και φοιτητριών  

αναφορικά με την βιωματική μάθηση αφορούσε τις δυσκολίες της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Οι 
δυσκολίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πολύ περισσότερο της εμπλοκής σε βιωματικές  
δραστηριότητες χωρίς την βασική προϋπόθεση της φυσικής παρουσίας είναι δεδομένες. Οι 
συμμετέχοντες επισημαίνουν τις κακές συνδέσεις (λήψη σήματος). Περιγράφουν αυτή καθαυτή την 

απουσία διαζώσης επαφής ως μη ευχάριστο – μάλλον δυσάρεστο – αρχικά γεγονός. Η 
διαμεσολάβηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία διευκόλυνε και επέτρεψε την μη  
διακοπή της, ωστόσο επέφερε και αδιαμφισβήτητες δυσκολίες. Γράφουν χαρακτηριστικά: «….οι 
μόνες δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν οι κακές συνδέσεις στο διαδίκτυο το οποίο δεν  

επέτρεπε ορισμένες φορές την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Υπό δια ζώσης συνθήκες κάτι τέτοιο  
δεν θα αποτελούσε πρόβλημα όμως στα χρόνια της πανδημίας η εξαντλητική χρήση του διαδικτύου 
μείωσε της αποδόσεις του με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα.» (Συμμετέχουσα 15), «…Η 
διακοπή της δια ζώσης διδασκαλίας στην πανδημία δεν ήταν ένα γεγονός ευχάριστο, ούτε και εύκολο.  

Βέβαια, ήταν καλό που δε διακόπηκε τελείως και είχαμε την ευκαιρία να την πραγματοποιήσουμε εξ 
αποστάσεως και μάθαμε αρκετά, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες…»(Συμμετέχουσα 1). 
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Συμπεράσματα 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης, η βιωματική μάθηση 

βασίζεται στην αξιοποίηση των εμπειριών των εμπλεκομένων,  λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για 
τη δημιουργικότητα και την απόκτηση γνώσεων, ενώ παράλληλα ενισχύει την προσωπική και 
κοινωνική ανάπτυξη. Η νοηματοδότηση της βιωματικής εμπειρίας μάθησης από τους συμμετέχοντες 
/ουσες επιβεβαιώνει τη σχετική βιβλιογραφία καθώς επισημαίνουν την καλύτερη σύνδεση της 

θεωρίας με την πράξη και την ολόπλευρη αντίληψη μιας κατάστασης,  επίτευγμα σημαντικό 
αναφορικά με τους μαθησιακούς στόχους, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις προκλήσεις και τις 
απαιτήσεις της άσκησης της κοινωνικής εργασίας σε πραγματικές συνθήκες.  Αποτυπώνονται τα 
γνωστικά οφέλη της εμπλοκής στη βιωματική μάθηση η οποία όταν λαμβάνει  χώρα σε κλίμα χαράς 

και δημιουργικότητας έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή γνώσης. Καίριας σημασίας αναδεικνύεται 
η συμβολή της βιωματικής μάθησης στην διαδικασία της αναγνώρισης και έκφρασης 
συναισθημάτων, στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού και των ατομικών δυνατοτήτων.  Συνολικά, 
ουσιαστική αποδεικνύεται, με βάση το λόγο των συμμετεχόντων/ουσών, η συμβολή της μάθησης 

στην καλλιέργεια και ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Αναφορικά με  τους 
περιορισμούς, προφανώς η μεταφορά της βιωματικής μάθησης στην εξ αποστάσεως συνθήκη,  με την 
τεχνολογία σε ρόλο διαμεσολαβητικό, ενείχε δυσκολίες και προκλήσεις, οι οποίες ωστόσο  δεν 
φαίνεται να επηρέασαν, εν προκειμένω, την αποκόμιση θετικών. Ωστόσο έγινε φανερή η νοσταλγία 

της δια ζώσης εκπαίδευσης, που σε κάθε περίπτωση είναι το επιθυμητό. 
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ  

ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Στριλιγκάς Γεώργιος 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων 
 

Περίληψη 

Από τη δεκαετία του 1970-1980, εμφανίζεται στον εκκλησιαστικό χώρο μια νέα ποιμαντική 

δομή για νέους, η οποία είναι, συνήθως, γνωστή ως «Κέντρο Νεότητας». Ο νέος θεσμός 
διαφοροποιείται από το παραδοσιακό κατηχητικό σχολείο, καθότι εντάσσει στη λειτουργία του ένα 
εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμα μορφωτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην περίπτωση του Κέντρου Νεότητας Ενορίας Αγίου 

Τίτου Ηρακλείου. Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και αρχειακής έρευνας, διερευνώνται τα 
αίτια της εμφάνισης του θεσμού, η τυπολογία, η μεθοδολογία και το εύρος των δραστηριοτήτων του. 
Από τη διερεύνησή μας διαπιστώνεται ότι η εμφάνισή του οφείλεται σε επίκαιρες κοινωνικές 
ανάγκες. Στην επιτυχή λειτουργία του συνέβαλε η αξιοποίηση πρωτοπόρων παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η ανάγκη για συνεχή ανανέωση, λόγω των συνεχών 
κοινωνικών αλλαγών.  

 
Λέξεις - κλειδιά: Κέντρο Νεότητας, κατηχητικό σχολείο, διακονία νεότητας.  

1. Εισαγωγή 

Οι πρώτες προσπάθειες για τη συγκρότηση ειδικών δομών ποιμαντικής μέριμνας για παιδιά 

εμφανίστηκαν στον ελλαδικό εκκλησιαστικό χώρο στα τέλη του 19ου αιώνα. Πρόκειται για τον 
θεσμό του κατηχητικού σχολείου, ο οποίος αντιμετωπίστηκε αρχικά με καχυποψία, καθότι ήταν 
ξενόφερτος (Γιανναράς, 1992,  σ. 352· Καραμούζης, 2004,  σ. 302). Τα κατηχητικά σχολεία γνώρισαν 
άνθιση μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, με τη συμβολή των λεγόμενων χριστιανικών ενώσεων, 

ιδιαιτέρως της αδελφότητας θεολόγων «Η Ζωή» (Τσαγκαρλή-Διαμάντη, 2002, σ. 20-49). Τα σχολεία 
αυτά λειτουργούσαν, συνήθως, στον χώρο της ενορίας, με μια εβδομαδιαία συνάντηση με τον 
εφημέριο του ναού, μετά την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Κύρια αποστολή τους ήταν η προσφορά 
κατηχητικών μαθημάτων γύρω από τη διδασκαλία, τη λατρεία και τη ζωή της Εκκλησίας.  

Από τη δεκαετία του 1970-1980, εμφανίζεται μια νέα δομή ποιμαντικής υποστήριξης της 
νεότητας, η οποία είναι, συνήθως, γνωστή ως «Κέντρο Νεότητας». Η εικοσαετία που ακολούθησε 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02615479.2020.1807496


Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

265 

(1980-2000) μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος ακμής της νέας δομής, λόγω της ίδρυσης δεκάδων 
νεανικών πολυχώρων ανά την Ελλάδα, καθώς επίσης λόγω της μεγάλης αποδοχής της από την 
κοινωνία και τους νέους όλων των ηλικιών (Γκόλιας, 2019,  σ. 11 -124).  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην περίπτωση του Κέντρου Νεότητας Ενορίας Αγίου 

Τίτου Ηρακλείου Κρήτης. Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και αρχειακής έρευνας, 
διερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν στην εμφάνιση του θεσμού, η τυπολογία και η μεθοδολογία των 
δραστηριοτήτων του, καθώς επίσης το εύρος της ανταπόκρισης των συμμετεχόντων στο εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα λειτουργίας του.  

Στην έρευνά μας αξιοποιήθηκαν το ανέκδοτο αρχείο του Ναού του Αγίου Τίτου, δημοσιεύματα 
στον τοπικό τύπο και οι προσωπικές συνεντεύξεις με τους πρωτεργάτες του εγχειρήματος, μακαριστό 
π. Ηλία Βολονάκη και Νικόλαο Κοπιδάκη, τους υπεύθυνους λειτουργίας του Κέντρου, Παντελή 
Στρούμπα (1980-1991), π. Εμμανουήλ Ασκιανάκη (1991-1994), Φανή Καλαθάκη (1994-1995 και 

1997-1998), Μενέλαο Μαρκοδημητράκη (1999-2003), Σταύρο Μαζωνάκη (2003-2006) και Γεώργιο 
Βλαχάκη (2010-2022). Επιπρόσθετα, αξιοποιήθηκαν οι γραπτές μαρτυρίες μιας πλειάδας 
συνεργατών και εισηγητών του Κέντρου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας να καταθέσουν 
τις εντυπώσεις τους, στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση 25 ετών λειτουργίας του. Τέλος, 

αξιοποιήθηκε το προσωπικό αρχείο από τη θητεία μου ως υπεύθυνου λειτουργίας του Κέντρου 
(1998-1999), ως προέδρου της εποπτεύουσας Επιτροπής Διακονίας (1999 -2008) και ως μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Διακονία Νεότητας Ενορίας Αγίου Τίτου» (2008 -2016).  

2. Η ίδρυση του Κέντρου Νεότητας Ενορίας Αγίου Τίτου Ηρακλείου 

Η πρώτη προσπάθεια για την ίδρυση ενός εκκλησιαστικού νεανικού πολυχώρου στο Ηράκλειο 
της Κρήτης σημειώθηκε το 1970. Μερικοί νέοι θεολόγοι εξέθεσαν τις σκέψεις τους στον τότε 

Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, ο οποίος παραχώρησε για τον σκοπό αυτό το ερειπωμένο 
Γερωνυμάκειο Βρεφοκομείο, αναλαμβάνοντας και την αναστήλωσή του. Στους χώρους του 
φτιάχτηκαν αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσες συναντήσεων και εκδηλώσεων, παρεκκλήσιο κ.ά. 
Τα εγκαίνια έγιναν την Κυριακή 5 Απριλίου 1970. Ο Νικόλαος Κοπιδάκης, σε ομιλία του, τόνισε 

τους λόγους που καθιστούσαν αναγκαία την ίδρυση ενός τέτοιου χώρου, επισημαίνοντας τις αλλαγές 
στο κοινωνικό περιβάλλον και την παρακμή των ανώτερων εκκλησιαστικών σχολείων. Η 
προσπάθεια διακόπηκε αδόκητα, όταν οι κρατούντες της εποχής διεκδίκησαν το κτήριο για να το 
μετατρέψουν σε σχολείο (Κοπιδάκης, 2006,  σ. 12-14).  

Ωστόσο, το όραμα παρέμεινε. Οι πρωταγωνιστές της κίνησης γνώρισαν αντίστοιχες 
πρωτοβουλίες της Ευαγγελικής Εκκλησίας, σε μια ομαδική επίσκεψη θεολόγων και κληρικών από 
την Κρήτη στο Αμβούργο, προσκεκλημένοι του παιδαγωγικού ινστιτούτου της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας του Αμβούργου. Μια έκθεση της Υπηρεσίας Επιμελητών του Δικαστηρίου Ανηλίκων, 

σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούσαν οι νέες μορφές εμπορικής ψυχαγωγίας και η διάδοση 
των ψυχοτρόπων ουσιών, επιτάχυναν τις εξελίξεις (Μεσόγειος 1979· Πατρίς, 1979).  

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ενορία του Αγίου Τίτου οδηγήθηκε στην απόφαση για την Ίδρυση 
Κέντρου Νεότητας (Αρχείο Ενορίας Αγ. Τίτου, 1980α). Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του 

προϊσταμένου του Ναού π. Ηλία Βολονάκη. Για τον σκοπό αυτό, νοικιάστηκε ένα παλιό αρχ οντικό 
στην οδό Μαλικούτη 8 (Αρχείο Ενορίας Αγ. Τίτου, 1980δ). Τα πρώτα έξοδα κατέβαλαν οι ιερείς του 
Ναού, μέλη και φίλοι της ομάδας των πρωταγωνιστών, ενορίτες, άλλοι άνθρωποι και διάφοροι 
θεσμοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την υποστήριξη του έργου (Αρχείο Ενορίας Αγ. Τίτου, 

1980γ). Τα εγκαίνια έγιναν την Κυριακή 16 Μαρτίου 1980. Η Ενορία Αγίου Τίτου, με ανακοίνωσή 
της, προσδιορίζει τον στόχο της «να σταθεί κοντά στα σημερινά νέα παιδιά και τα προβλήματά τους» 
(Ενοριακό Δελτίο Ι. Ν. Αγ. Τίτου, 1980,  σ. 1). Ο Κωστής Φραγκούλης, στη στήλη του «Λόγοι και 
Αντίλογοι» στην εφημερίδα «Πατρίς», σχολίασε ότι πρόκειται για κάτι νέο στον χώρο της 

Εκκλησίας, που στοχεύει στο να βοηθήσει τη νεότητα να αντιμετωπίσει σωστά τα ποικίλα 
προβλήματά της. (Φραγκούλης, 1980).  
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Το 1981, η Ενορία Αγίου Τίτου αγόρασε τριώροφο οίκημα στην οδό Επιμενίδου 3, 
αξιοποιώντας τα χρήματα από την εκποίηση μιας δωρεάς των αδελφών Νικολάου και Μαρίας 
Ιωάννου Παπαδάκη (Αρχείο Ενορίας Αγ. Τίτου, 1981). Το Κέντρο Νεότητας μεταστεγάστηκε εκεί, 
μετά τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης και καλλωπισμού. Στο υπόγειο τοποθετήθηκαν 

επιτραπέζια παιχνίδια. Στο ισόγειο φτιάχτηκε κυλικείο, χώρος για συναντήσεις, δανειστική 
βιβλιοθήκη, γραφείο για τον υπεύθυνο λειτουργίας και βιβλιοπωλείο. Η μεγάλη αίθουσα του α΄ 
ορόφου έγινε χώρος για εκδηλώσεις. Οι βοηθητικές αίθουσες του α΄ ορόφου και του υπογείου 
εξοπλίστηκαν για τη φιλοξενία εργαστηρίων. Ταυτόχρονα, αναζητήθηκαν χώροι εκτός του Κέντρου 

για τη συμμετοχή των παιδιών σε ομαδικά αθλήματα (Αρχιεπ. Κρήτης / Ενορία Αγ. Τίτου, 2006, σ. 
26-29).  

Τα εγκαίνια έγιναν την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 1981, από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο. 
Ο π. Ηλίας Βολονάκης, μίλησε για τον σκοπό του Κέντρου Νεότητας, ο οποίος είναι να βοηθήσει τα 

νέα παιδιά να βρουν διεξόδους στα προβλήματά τους, να ανοίξουν δρόμους που θα οδηγούν στη 
γνώση και τη βίωση του Χριστιανισμού και της διδασκαλίας του, μέσα στο πνεύμα και στη ζωή της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς επίσης η καλλιέργεια πανανθρώπινων αξιών, όπως είναι η ειρήνη, η 
αδελφοσύνη των λαών, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα των ανθρώπων, ανεξάρτητα από φύλο, 

φυλή, γλώσσα και θρησκεία (Βολονάκης, 1982). 
Από τον Απρίλιο του 1981 μέχρι σήμερα, το Κέντρο λειτουργεί χωρίς διακοπή, με τεράστια 

συγκομιδή δραστηριοτήτων. Το Κέντρο Νεότητας είναι τακτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Ορθοδόξων Νεολαιών «Σύνδεσμος» (Αρχείο Ενορίας Αγ. Τίτου, 1991), καθώς επίσης είναι 

εγγεγραμμένο στα σχετικά μητρώα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

3. Λειτουργία του Κέντρου Νεότητας  

3.1. Σκοποί 

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας προσδιορίζονται ως στόχοι η 
συμπαράσταση της Εκκλησίας στους νέους και η σύνδεσή τους με την ενοριακή ζωή, ο διάλογος 

πάνω σε σύγχρονα θέματα, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και η προσφορά 
δυνατοτήτων ψυχαγωγίας σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον (Αρχείο Ενορίας Αγ. Τίτου, 1980ε· 
Αρχιεπ. Κρήτης / Ενορία Αγ. Τίτου, 2006,  σ. 36).  

Το 1990, η Ενορία δημιούργησε το εκκλησιαστικό ίδρυμα «Διακονία Νεότητος Ενορίας Αγίου 

Τίτου». Στο Ίδρυμα εντάχθηκε το Κέντρο Νεότητας, καθώς και άλλα τμήματα, τα οποία 
λειτουργούσαν ή δημιουργήθηκαν στην πορεία. Στον Οργανισμό του Ιδρύματος (1996) 
προσδιορίζονται ως σκοποί η πολύπλευρη διακονία της Εκκλησίας στην αγωγή των νέων, η 
συνεργασία μεταξύ των Ορθοδόξων νέων όλου του κόσμου, ο διάλογος με τους νέους άλλων 

χριστιανικών δογμάτων και θρησκειών, η προώθηση της ευρωπαϊκής συνείδησης, η παροχή 
δυνατότητας στους νέους να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τον λόγο και την τέχνη, σύμφωνα 
με τα επιτεύγματα της ελληνορθόδοξης παράδοσης. 

Το Ίδρυμα εργάστηκε, στο πλαίσιο των σκοπών του, για την ανέγερση του Ορθόδοξου 

Συνεδριακού-Λειτουργικού-Συνεδριακού Κέντρου και Παιδικών Κατασκηνώσεων στην περιοχή της 
Ρογδιάς Ηρακλείου, το οποίο θεμελίωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, το 1995 
(Ενοριακό Δελτίο Ι. Ν. Αγ. Τίτου, 1995). Το έργο αυτό δεν έχει αποπερατωθεί, ενώ από το έτος 2020 
η χρήση του παραχωρήθηκε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.  

3.2. Υποδομή και οργάνωση 

Το Κέντρο διευθύνεται από Επιτροπή Διακονίας, η οποία οριζόταν αρχικά από το 

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού (Αρχείο Ενορίας Αγ. Τίτου, 1980α) και αργότερα από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Διακονία Νεότητος Ενορίας Αγίου Τίτου». Για την 
καθημερινή λειτουργία του φροντίζουν επιμελητές, υπό τον συντονισμό του υπεύθυνου λειτουργίας. 
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Πρώτος υπεύθυνος του Κέντρου ανέλαβε ο Παντελής Στρούμπας, θεολόγος εκπαιδευτικός, που 
υπηρέτησε από το 1980 έως το 1991 (Αρχείο Ενορίας Αγ. Τίτου, 1980β).  

Τον υπεύθυνο του Κέντρου πλαισιώνουν ο πνευματικός σύμβουλος του Κέντρου, ο οποίος 
είναι κληρικός του Ναού, οι υπεύθυνοι των ομάδων συζήτησης και των εργαστηρίων και μια μεγάλη 

ομάδα εθελοντών στελεχών, που επιβλέπουν εκ περιτροπής τον χώρο του εντευκτηρίου, οι οποίοι 
είναι συνήθως φοιτητές ή μεγαλύτερα παιδιά, πρώην μέλη του Κέντρου (Αρχιεπ. Κρήτης / Ενορία 
Αγ. Τίτου, 2006, σ. 32-34). Σημαντική υποστήριξη έχουν προσφέρει πολλές ενημερωτικές 
συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Ηρακλείου, του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

στελεχών της Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών της περιοχής, της Ν.Ε.Λ.Ε., του ΚΕ.Σ.Α.Ν. κ.ά.  
Για την ενεργότερη συμμετοχή των παιδιών, καθιερώθηκαν περιστασιακά ο θεσμός της 

εγγραφής μελών, η κάρτα μέλους, η Γενική Συνέλευση των μελών, καθώς και τα Μαθητικά 
Συμβούλια για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.  

Στους χώρους του Κέντρου οργανώθηκαν αίθουσες εκδηλώσεων και εργαστηρίων, νεανικό 
αρχονταρίκι-καθιστικό, εντευκτήριο επιτραπέζιων παιχνιδιών, δανειστική βιβλιοθήκη, προθήκη 
περιοδικών, βιβλιοπωλείο, κυλικείο και χώρος αθλοπαιδιών στην εξωτερική αυλή. Ταυτόχρονα, το 
Κέντρο εξοπλίστηκε με μεγάλο αριθμό επιτραπέζιων παιχνιδιών, μουσικά όργανα, όργανα 

γυμναστικής, μηχανές ήχου και εικόνας, home cinema, πρόσβαση στο διαδίκτυο, συλλογή 
εκπαιδευτικών λογισμικών, ταινιών video και μουσικής κ.ά. 

Το Κέντρο Νεότητας λειτουργεί καθημερινά, από 5.00 έως 9.00 μ.μ., σε όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους, εκτός από τις περιόδους των σχολικών διακοπών. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλα 

τα ενδιαφερόμενα παιδιά, ηλικίας Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Όλες οι δράσεις του 
προσφέρονται δωρεάν. 

4. Τυπολογία δραστηριοτήτων  

4.1. Τακτικές δράσεις 

Στο ετήσιο και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Κέντρου Νεότητας διακρίνονται οι τακτικές 
δράσεις, οι οποίες είναι σχεδόν σταθερές από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, και οι έκτακτες δράσεις, 

οι οποίες υλοποιούνται σύμφωνα με τους σκοπούς λειτουργίας του (Αρχιεπ. Κρήτης / Ενορία Αγ. 
Τίτου, 2006,  σ. 52-111). Οι σπουδαιότερες από τις τακτικές δράσεις είναι:  

 
1. Ομάδες συζήτησης:  

Στην αρχή του σχολικού έτους πραγματοποιούνται εγγραφές και οργανώνονται ομάδες 
συζήτησης κατά σχολική τάξη, οι οποίες λειτουργούν υπό τον συντονισμό ενός υπεύθυνου. Οι 
ομάδες συνέρχονται μία φορά την εβδομάδα και συζητούν πάνω σε θέματα τα οποία προτείνουν τα 
μέλη. Τα θέματα μπορεί να είναι θεολογικά, ηθικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, ανάλογα 

με τις προτάσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ο υπεύθυνος συνήθως είναι εκπαιδευτικός, 
στέλεχος ή συνεργάτης του Κέντρου. Πολλές φορές προσκαλείται κάποιος ειδικός επιστήμονας για 
να συμβάλει στη συζήτηση. Οι ομάδες συζήτησης πήραν αρκετές πρωτοβουλίες για σεμινάρια, 
μαθητικές ημερίδες, παρεμβάσεις στον τύπο ή σε θεσμούς, εξορμήσεις κ.ά. Ομάδες συζήτησης 

λειτουργούν για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και για τον κύκλο των στελεχών του 
Κέντρου Νεότητας. Παράλληλα με τις ομάδες συζήτησης, εξακολουθεί να λειτουργεί το κατηχητικό 
σχολείο για τα μικρότερα παιδιά, με έδρα τον Ναό του Αγίου Τίτου (Αρχιεπ. Κρήτης / Ενορία Αγ. 
Τίτου, 2006,  σ. 62-63).   

 
2. Εργαστήρια και ομάδες ενδιαφερόντων:  

Τα εργαστήρια και οι ομάδες ενδιαφερόντων προσφέρουν στα παιδιά τη δυνατότητα να 
ανακαλύψουν κλίσεις, να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να εκφραστούν δημιουργικά. Οργανώνονται 

σύμφωνα με το ενδιαφέρον των παιδιών και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εθελοντών εκπαιδευτών 
ή εμψυχωτών.  
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Ο κατάλογος των θεματικών κύκλων των εργαστηρίων είναι μακρύς. Στα χρόνια που πέρασαν, 
μεταξύ άλλων, λειτούργησαν εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, αγιογραφίας, εικαστικών, 
χαρακτικής, χαλκογραφίας, ψηφιδωτού, βυζαντινής διακοσμητικής, βυζαντινής και παραδοσιακής 
μουσικής, ξυλογλυπτικής, μικροπλαστικής, φωτογραφίας κ.ά.), εργαστήρια δεξιοτήτων 

(βιβλιοδεσίας, παιδικής χορωδίας, παιδικής ορχήστρας, βυζαντινής ορχήστρας, εκμάθησης μουσικών 
οργάνων, εκμάθησης παραδοσιακών χορών, ζαχαροπλαστικής-μαγειρικής, κεντήματος, 
υφαντουργικής, κοσμήματος, πρώτων βοηθειών, χειροτεχνίας και διακόσμησης κ.ά.), εργαστήρια 
μορφωτικών δραστηριοτήτων (πληροφορικής και υπολογιστών, ελληνικής γλώσσας, ηλεκτρονικών 

μικροκατασκευών, λόγου και τέχνης, μαθηματικών παιχνιδιών, χημείας, νοηματικής κ.ά.), 
εργαστήρια ψυχαγωγίας και δημιουργικής έκφρασης (θεατρικής ομάδας, κινηματογραφικών 
προβολών, σκακιού, δημιουργικής απασχόλησης κ.ά.) (Αρχιεπ. Κρήτης / Ενορία Αγ. Τίτου, σ. 64 -
75).  

Εξαιρετικά μακρύς είναι ο κατάλογος των επιστημόνων, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνών κ.ά. που 
ανέλαβαν αφιλοκερδώς τη διοργάνωση διάφορων εργαστηρίων. Από τα μακροβιότερα εργαστήρια 
είναι το εργαστήριο ζωγραφικής, από τον Αζαρία Μαδανιάν, αγιογραφίας από τον Μανώλη 
Κιαγιαδάκη και αργότερα τον Γεώργιο Χειρακάκη, τα τμήματα μουσικής, από τον Ανδρέα 

Γιακουμάκη και το εργαστήριο πληροφορικής, από τον Νίκο Μανιουδάκη. Από το εργαστήριο 
εκμάθησης μουσικών οργάνων προέκυψε η συγκρότηση Νεανικής Μπάντας, υπό τον συντονισμό 
του Αρχιμουσικού του Δήμου Ηρακλείου Ιωάννη Τζωρτζάκη.  

Από τα εργαστήρια προέκυψαν διάφορες έκτακτες εκδηλώσεις, όπως είναι θεατρικές 

παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικό παζάρι, εκθέσεις ζωγραφικής, ραδιοφωνικές 
εκπομπές, έκδοση διάφορων νεανικών εντύπων κ.ά. Τα επιτεύγματα των εργαστηρίων 
παρουσιάζονται σε εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος του σχολικού έτους.  

 

3. Λατρευτικές συνάξεις, εορταστικές εκδηλώσεις και εξορμήσεις:  

Το Κέντρο Νεότητας επωφελείται από το πλούσιο λατρευτικό πρόγραμμα του Ναού του Αγίου 
Τίτου. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Υπάρχουν 
προγραμματισμένες λατρευτικές συνάξεις, π.χ. στις ετήσιες γιορτές του Ναού και του προστάτη 

αγίου του αθλητικού σωματείου «Ο Νέστορας», στην ημέρα των Ορθοδόξων νέων όλου του κόσμου 
(2 Φεβρουαρίου) κ.ά. και έκτακτες συνάξεις, ανάλογα με τις προτάσεις των παιδιών. Για αρκετά  
χρόνια, κάθε Κυριακή, γινόταν στον Ναό δεύτερη Θεία Λειτουργία για νέους, όπου έψαλλε η παιδική 
χορωδία του Κέντρου. Μέχρι σήμερα, η σύναξη νέων, φοιτητών και νέων επιστημόνων ψάλλει κάθε 

Πέμπτη την Ακολουθία της Παράκλησης και στη συνέχεια οργανώνει παρουσίαση-συζήτηση με 
επίκαιρο θέμα (Αρχιεπ. Κρήτης / Ενορία Αγ. Τίτου, 2006,  σ. 54 -56).  

Κάθε χρόνο, παιδιά του Κέντρου ψάλλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε ιδρύματα της 
πόλης και επισκέπτονται τα μαιευτήρια της πόλης στη γιορτή της μητέρας, όπου προσφέρουν 

λουλούδια στις νέες μητέρες. Εορταστικές εκδηλώσεις οργανώνονται, επίσης, για τα Χριστούγεννα, 
τους Τρεις Ιεράρχες και τις δύο εθνικές επετείους.  

Αρκετές είναι οι μακρινές εξορμήσεις, συχνά στον χώρο του Ορθοδόξου Λειτουργικού-
Κατηχητικού-Συνεδριακού Κέντρου στη Ρογδιά, σε μοναστήρια της Κρήτης και αλλού. Από τη 

δράση του Κέντρου δεν απουσιάζουν και οι πιο μακρινές αποστολές, π.χ. στο Άγιο Όρος, στις 
συναντήσεις της Παγκρήτιας Σύναξης Νέων της Εκκλησίας Κρήτης, του Νεανικού Επιμορφωτικού 
Ομίλου Σύρου, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορθοδόξων Νεολαιών «Σύνδεσμος» κ.ά. Ιδιαίτερες 
στιγμές ήταν η συμμετοχή του Κέντρου στο Συνέδριο Εκπροσώπων Νεολαίας των Επαρχιών του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην Κωνσταντινούπολη το 2000 και στις Γενικές Συνελεύσεις της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορθοδόξων Νεολαιών «Σύνδεσμος», στο Βάλαμο της Φινλανδίας το 1999 
και στα Τίρανα της Αλβανίας το 2003. Άφθονες είναι οι συμμετοχές εκπροσώπων του σε εκδηλώσεις 
διάφορων Ορθοδόξων νεολαιών ανά την Ελλάδα, καθώς και η φιλοξενία αντίστοιχων εκδηλώσεων 

στον δικό του χώρο (Αρχιεπ. Κρήτης / Ενορία Αγ. Τίτου, 2006,  σ. 100 -102). 
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4. Αθλητικές εκδηλώσεις και πρωταθλήματα  

Παρά τη στενότητα του διαθέσιμου χώρου, το Κέντρο πραγματοποιεί διάφορα προγράμματα 
φυσικής αγωγής, αθλητικά αγωνίσματα και παιχνίδια. Κατά καιρούς έχουν λειτουργήσει τμήματα 
για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πινγκ πονγκ, τένις, μίνι τένις, ενόργανη γυμναστική, αερόμπικ, 

χάντμπολ, μπάντμιντον, σκάκι κ.ά. Κάθε χρόνο διοργανώνεται πρωτάθλημα μπιλιάρδου και πινγκ 
πονγκ και κατά καιρούς διάφορα τουρνουά (π.χ. ποδοσφαίρου, σκακιού), αγώνες αθλητικών 
δεξιοτήτων κ.ά. Κατά την πρώτη δεκαετία του, με τη συνεργασία της  Ένωσης Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Ηρακλείου και του Δήμου Ηρακλείου διοργάνωσε τέσσερις φορές πρωτάθλημα παιδικού 

ποδοσφαίρου. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Κέντρου συμμετείχε συχνά σε αντίστοιχα πρωταθλήματα, 
αποσπώντας διάφορες διακρίσεις.  

Για τις δραστηριότητες που απαιτούν ειδικούς χώρους, αξιοποιήθηκαν το δημοτικό γήπεδο 
ποδοσφαίρου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου, χώροι άθλησης του Ομίλου 

Αντισφαίρισης και Αθλοπαιδιών «Ηράκλειο», οι αθλητικές εγκαταστάσεις του 6ου Δημοτικού 
Σχολείου Ηρακλείου, το Δημοτικό Στάδιο Νέας Αλικαρνασσού, το Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου 
κ.ά. 

Το 1993, το Κέντρο Νεότητας ίδρυσε τον αθλητικό σύλλογο «Ο Νέστορας», στον οποίο 

εντάχθηκαν τα αθλητικά τμήματά του. Το Κέντρο περιλάμβανε πάντοτε στα στελέχη του 
εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής ή προπονητή ειδικότητας για την εξυπηρέτηση των αθλητικών 
δράσεων (Αρχιεπ. Κρήτης / Ενορία Αγ. Τίτου, 2006, σ. 92-97).  

 

5. Οι χώροι επικοινωνίας και το εντευκτήριο ψυχαγωγικών παιχνιδιών  

Εκτός από τις προτάσεις για μόρφωση, άθληση και πνευματική καλλιέργεια, το Κέντρο 
προσφέρει τη δυνατότητα για ψυχαγωγία και επικοινωνία. Τα παιδιά που επισκέπτονται το Κέντρο 
έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με άλλα παιδιά της ηλικίας τους, να περάσουν δημιουργικά 

τον ελεύθερο χρόνο τους, να παρακολουθήσουν κάποια προβολή, να διαβάσουν κάποιο περιοδικό ή 
να παίξουν κάποιο παιχνίδι. Για την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών διατίθενται οι καθιστικοί χώροι 
στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο. Στην αίθουσα του υπογείου υπάρχουν τραπέζια πινγκ πονγκ, 
καθώς επίσης τραπέζια μπιλιάρδου για τα μεγάλα παιδιά. Επιπρόσθετα, το Κέντρο διαθέτει μια 

μεγάλη συλλογή επιτραπέζιων ψυχαγωγικών και μορφωτικών παιχνιδιών, στα οποία έχουν 
πρόσβαση όλα τα παιδιά. Το εντευκτήριο και οι χώροι επικοινωνίας λειτουργούν υπό την επίβλεψη 
των επιμελητών του Κέντρου, καθημερινά, για παιδιά Δημοτικού από 5:00 έως 7:00 μ.μ. και για 
μεγαλύτερα παιδιά από 7:00 έως 9:00 μ.μ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των υπεύθυνων λειτουργίας, 

το Κέντρο επισκέπτονται κάθε εβδομάδα περίπου 200 παιδιά και σε ετήσια βάση περίπου 500 παιδιά.   

4.2. Έκτακτες δράσεις, σεμινάρια, ομιλίες, διαγωνισμοί  

Στο πρόγραμμα του Κέντρου περιλαμβάνονται πολλές έκτακτες δράσεις, όπως είναι σεμινάρια, 
κύκλοι μαθημάτων, μαθητικές εισηγήσεις και συνέδρια, ημερίδες, παρεμβάσεις στον τύπο, διαλέξεις, 
ομιλίες, συζητήσεις με ειδικούς κ.ά. Μόνο κατά την πρώτη εικοσιπενταετία, οι δράσεις αυτές 
υπερβαίνουν τις 150 (Αρχιεπ. Κρήτης / Ενορία Αγ. Τίτου, 2006, σ. 78 -89). 

Στις εκδηλώσεις αυτές συνέβαλαν εκατοντάδες ομιλητές από τους χώρους της ακαδημαϊκής 
έρευνας, των γραμμάτων, της τέχνης, της εργασίας, της πολιτικής, εκπαιδευτικοί, κληρικοί κ.ά. 
Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκαν θέματα θεολογικά, επιστημονικά, παιδαγωγικά, ψυχολογικά, 
κοινωνικά, πολιτιστικά, οικολογικά, καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά, εφηβικών προβληματισμών, 

παιδείας και πολιτισμού, επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.  
Μόνο κατά την πρώτη εικοσιπενταετία του, το Κέντρο διοργάνωσε επτά διαγωνισμούς 

ζωγραφικής, έναν λογοτεχνικό διαγωνισμό ποίησης και πεζογραφίας, τέσσερα τουρνουά γνώσεων 
και δεξιοτήτων, αρκετά τουρνουά σταυρόλεξου και σκακιού κ.ά., όπου προσκλήθηκαν να λάβουν 

μέρος παιδιά και μαθητές από τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου.  
Το Κέντρο έχει φιλοξενήσει διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις ζωγραφικής, 

αγιογραφίας και φωτογραφίας, τιμητικές εκδηλώσεις, μουσικές συναυλίες, εκθέσεις βιβλίου κ.ά. 
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Επιπρόσθετα, έχει δεχθεί σχολικές τάξεις ή τμήματα από σχολικές μονάδες του Ηρακλείου ή από 
άλλα Κέντρα Νεότητας ή ομάδες νέων που θέλησαν να το γνωρίσουν ή να αξιοποιήσουν τους χώρους 
και τα προγράμματά του.  

4.3. Καινοτομικά στοιχεία, παιδαγωγικοί προσανατολισμοί, σύγχρονες προοπτικές 

Τα Κέντρα Νεότητας αξιοποίησαν την εμπειρία από το κατηχητικό σχολείο και τις νεανικές 
κατασκηνώσεις. Ωστόσο, διαφοροποιούνται από αυτές τις δομές, καθότι περιλαμβάνουν χώρους 

καθημερινής υποδοχής των παιδιών και εντάσσουν στο πρόγραμμά τους ένα πλούσιο πρόγραμμα 
μορφωτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στην εμφάνιση του νέου θεσμού, και 
ασφαλώς του Κέντρου Νεότητας Ενορίας Αγίου Τίτου, συνέβαλαν κοινωνικά αίτια, όπως είναι οι 
κοινωνικές ανησυχίες της εποχής, λόγω της εμφάνισης νέων μορφών εμπορικής διασκέδασης των 

νέων, π.χ. αίθουσες ζωντανής μουσικής κ.ά., η απουσία χώρων ψυχαγωγίας ή δημιουργικής 
απασχόλησης για τα μικρότερα παιδιά, η εξάπλωση της παιδικής εγκληματικότητας και των 
ψυχοτρόπων ουσιών, το αίτημα για την αναμόρφωση του θεσμού του κατηχητικού σχολείου κ.ά. 
Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με το κλίμα της εποχής στο Ηράκλειο, καθώς 

και ενθουσιώδη σχόλια για τις πρωτοβουλίες του Κέντρου Νεότητας (ενδεικτικά: Αεράκη, 1982· 
Δάκας, 1982· Η Αλλαγή, 1982· Πατρίς, 1982· Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 1995,  σ. 
3).  

Οι δραστηριότητες του Κέντρου Νεότητας βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών σε 

όλα τα στάδια, από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή τους. Σε μεγάλο βαθμό αξιοποιούν 
βιωματικές, διαλογικές, διερευνητικές, συμμετοχικές και συνεργατικές τεχνικές. Η είσοδος στο 
Κέντρο και η πρόσβαση στις δραστηριότητές του είναι ελεύθερη, ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, 
κοινωνική θέση, ακόμη και θρησκευτική δέσμευση. Τα στοιχεία αυτά το καθιστούν έναν ανοικτό 

μορφωτικό οργανισμό που προσιδιάζει στο «σχολείο εργασίας» του John Dewey (1980) και στο 
λεγόμενο «ανοικτό σχολείο» (Δαμανάκη κ.ά. 2006), όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ενεργά, 
επικοινωνούν, αθλούνται, ψυχαγωγούνται, μέσα σε ένα ανοικτό, πολυτροπικό και ασφαλές 
μορφωτικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιλογές τους. Κεντρικός προσανατολισμός 

είναι η προσφορά ευκαιριών για την ελεύθερη γνωριμία των παιδιών με την Ορθόδοξη παράδοση, 
ως πίστη, λατρεία και ζωή.  

Οι κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των Κέντρων Νεότητας δεν είναι 
σταθεροί. Μετά το 1990, εμφανίστηκε η ανάγκη για την υποδοχή παιδιών μεταναστών. 

Ακολούθησαν ραγδαίες αλλαγές στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, της 
κοινωνικής δικτύωσης και της ψυχαγωγίας των νέων. Στα τελευταία χρόνια, σημειώνεται μια 
σταδιακή μείωση των παιδιών εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας που επισκέπτονται το Κέντρο 
Νεότητας. Το φαινόμενο ενισχύεται από την προϊούσα εκκοσμίκευση, τις πολλαπλές υποχρεώσεις 

των νέων και την έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Σήμερα, το Κέντρο έχει αναστείλει προσωρινά τις 
δραστηριότητές του, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19. Τα ζητήματα αυτά αναδεικνύουν το 
αίτημα για εγρήγορση, αποτίμηση του παρεχόμενου έργου, διερεύνηση των νέων αναγκών, 
ανακαίνιση των χώρων, ανανέωση των υλικών και των μεθόδων και εμπλουτισμό των 

δραστηριοτήτων του (Καλλιγέρης, 2010).  

5. Συμπεράσματα 

Το Κέντρο Νεότητας Ενορίας Αγίου Τίτου αποτελεί για την εποχή του ένα πρωτοποριακό 
θεσμό υποστήριξης των νέων στον εκκλησιαστικό χώρο. Από τη διερεύνησή μας προκύπτουν 
ορισμένες θεμιτές συμπερασματικές γενικεύσεις:  

1. Η εμφάνιση και η ακμή του θεσμού των Κέντρων Νεότητας οφείλεται σε ευρύτερα κοινωνικά 
αίτια.  
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2. Η λειτουργία τους υπερβαίνει τις διαστάσεις και τη στόχευση του παραδοσιακού κατηχητικού 
σχολείου, καθότι περιλαμβάνει ένα πλούσιο πολυθεματικό και πολυτροπικό μορφωτικό 
πρόγραμμα. 

3. Στις δραστηριότητές τους αξιοποιούνται σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι οποίες 

ανταποκρίνονται στις επίκαιρες νεανικές αναζητήσεις.  
4. Οι σύγχρονες συνθήκες επιβάλλουν την ανανέωση και τον εμπλουτισμό της λειτουργίας τους, 

λόγω των ραγδαίων αλλαγών στον τομέα της ψυχαγωγίας, της επικοινωνίας και της 
ενημέρωσης των σημερινών νέων.  
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Κεχαγιά Πέρσα 

ΠΕ 70, ΜΑ Γυναίκες και Φύλα 
 

Περίληψη  

Η σχολική ποδιά υπήρξε το ένδυμα που χαρακτήριζε τον μαθητικό πληθυσμό της Ελλάδας, 
αρχικά των αγοριών και των κοριτσιών και αργότερα μόνο των δεύτερων, μέχρι την κατάργησή της 
το 1982. Ο λόγος επιβολής της ως ενδύματος συνδέεται με μια απόπειρα ομογενοποίησης του 

μαθητικού πληθυσμού, ενώ έχει επίσης συνδεθεί με την προσπάθεια τιθάσευσης της γυναικείας 
σεξουαλικότητας. Κατά την παρούσα έρευνα, η οποία στηρίχτηκε σε συνεντεύξεις ανθρώπων οι 
οποίοι υπήρξαν μαθητές από το 1950 μέχρι το 1982, αποκαλύφθηκε ότι υπήρξαν δύο περίοδοι κατά 
τις οποίες η πρόσληψη της ποδιάς από τους μαθητές που τη φορούσαν ήταν διαφορετική. Καθόλη τη 

διάρκεια της εφαρμογής της υποχρεωτικότητάς της η ποδιά απέτυχε να αποκρύψει τις κοινωνικές και 
οικονομικές διαφορές όσων τη φορούσαν. Ωστόσο από τα μέσα τις δεκαετίας του 1970 και μετά, 
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οπότε εμφανίστηκαν επώνυμες έτοιμες στολές στα καταστήματα, αυτό έγινε περισσότερο φανερό 
από ποτέ. 

 
Λέξεις κλειδιά: σχολική ποδιά, μόδα, Τσεκλένης, κοινωνική διάκριση, οικονομική διάκριση  

1. Εισαγωγή 

Το ένδυμα βρέθηκε για το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα στο περιθώριο της επιστημονικής 

μελέτης. Σε αυτό συντέλεσε η φθαρτή και υλική του υπόσταση, η οποία βρισκόταν σε αντίθεση με 
τα πνευματικά ζητήματα, τα οποία η επιστήμη της εποχής θεωρούσε ως τα μόνα άξια  να μελετηθούν. 
Ωστόσο, στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε να εξετάζεται ως φορέας κοινωνικής πληροφορίας, αλλά 
και ως είδος δηλωτικό της κοινωνικής διάκρισης (Πετρίδου, 2013).  

Ο Γερμανός λόγιος Georg Simmel και ο αμερικανός κοινωνιολόγος και οικονομολόγος 
Thorstein Veblen, μετά από έρευνές τους σχετικά με το ένδυμα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό 
σχετίζεται με την κοινωνική διάκριση (Πετρίδου, 2013). Σε μεταγενέστερες έρευνες, οι οποίες 
διεξήχθησαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα από μελετητές του υλικού πολιτισμού, 

καταδείχθηκε  ο ρόλος του ενδύματος ως μίας γλώσσας επικοινωνίας. Επιπλέον υποστηρίχθηκε η 
άποψη ότι μέσω του ενδύματος προωθούνται ταξινομικά σχήματα και πολιτισμικές 
κατηγοριοποιήσεις (Πετρίδου, 2013). Το παράδειγμα των ψηλών τακουνιών είναι ενδεικτικό σε 
σχέση με αυτό. Αρχικά, κατά τον 17ο αιώνα, τα υποδήματα αυτά προορίζονταν για τις γυναίκες των 

ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Η αύξηση του ύψους τους όταν τα φορούσαν, καθιστούσε σαφή τον 
διαχωρισμό από τις γυναίκες των κατώτερων τάξεων, οι οποίες περιορίζονταν σε χαμηλότερα 
υποδήματα (Semmelhack, 2006). Μελετήθηκαν, ακόμα, παρόμοια ζητήματα που αφορούσαν στις 
πόλεις της Δύσης κατά τον 19ο αιώνα. Εκεί, έγινε σαφές ότι η κοινωνική διάκριση δεν σχετιζόταν 

μόνο με τη διαμονή των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων σε διαφορετικές περιοχές της πόλης, αλλά 
και με την κατανάλωση από τα νοικοκυριά προϊόντων και ειδών ένδυσης τα οποία διέφεραν 
σημαντικά μεταξύ τους (Deutsch, 2000). Άλλωστε, σύμφωνα με τη θεωρία του D. Miller σχετικά με 
τη σημασία του υλικού πολιτισμού στη ζωή των ανθρώπων (Miller, 2005), μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι υφίσταται ισχυρή αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αντικείμενο και υποκείμενο 
(Γιαλούρη, 2013), στη συγκεκριμένη περίπτωση των μαθητών με την ποδιά.  

Η σχολική ποδιά αποτέλεσε σύμβολο της μαθητιώσας νεολαίας στην Ελλάδα. Υπήρξε 
υποχρεωτικό ένδυμα για τα κορίτσια από το Δημοτικό ως το Λύκειο, ή το εξατάξιο Γυμνάσιο λίγο 

παλαιότερα, και για τα αγόρια, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό σχολείο. Ανάμεσα 
στα άλλα αποτέλεσε τμήμα μιας γενικότερης στρατηγικής ελέγχου και κανονικοποίησης των 
μαθητών και, κυρίως, των μαθητριών (Βαμβακάς, Παναγιωτόπουλος, 2014). Καταργήθηκε οριστικά 
το 1982 με το άρθρο 41 του νόμου 1304, που ακύρωνε τις διατάξεις του νόμου 309/76, ο οποίος είχε 

επιβάλλει τη σχολική ποδιά μόνο για τα κορίτσια. Η κατάργησή της προκάλεσε έντονες συζητήσεις 
και αντιπαραθέσεις (Κεχαγιά, 2021).  

Στην παρούσα έρευνα, η οποία έγινε με τη μέθοδο της συνέντευξης εξετάστηκε κατά πόσο οι 
άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι γυναίκες και οι άνδρες δηλαδή οι οποίες κατά τα σχολικά τους χρόνια 

υποχρεώνονταν να φορέσουν τη σχολική ποδιά, θεωρούν ότι το ένδυμα αυτό είχε ομογενοποιητικό 
χαρακτήρα ή αν, αντίθετα, αποτελούσε παράγοντα διάκρισης. Επιλέχθηκε ένα δείγμα 20 ανθρώπων 
από τη Λέσβο, οι οποίοι ανήκαν σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Από αυτούς οι 10 
κατοικούσαν στην πόλη της Μυτιλήνης, ενώ οι υπόλοιποι σε χωριά του νησιού. Παρακάτω θα 

παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας μέσα από αναφορές στις απαντήσεις που έδωσαν. Θα 
διαφοροποιήσουμε την ανάλυσή μας με βάση την περίοδο κατά την οποία οι πληροφορητές μας ήταν 
μαθητές. Τα ονόματα των πληροφορητών τα οποία θα αναφερθούν είναι όλα επινοημένα από εμάς 
προκειμένου να παραμείνει κρυφή η ταυτότητα όσων μας παραχώρησαν συνέντευξη.  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που υπήρξαν μαθητές τις δεκαετίες 1950 -1960 

    Οι γυναίκες και οι άνδρες οι οποίοι έζησαν τα μαθητικά τους χρόνια τις δεκαετίες του 1950-
1960 δίνουν πληροφορίες, οι οποίες δεν επιβεβαιώνουν με σαφήνεια τον ρόλο της ποδιάς είτε ως 
ομογενοποιητικού, ούτε όμως και ως παράγοντα διαφοροποίησης. Ενώ αρχικά ισχυρίζονται στην 
πλειοψηφία τους ότι ως ένδυμα κάλυπτε τις κοινωνικές ανισότητες, στη συνέχεια παραθέτουν την 

πληροφορία ότι η ποδιά φανέρωνε τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές των οικογενειών από τις 
οποίες προέρχονταν οι μαθητές, ακόμα και πριν από την εμφάνιση του ενδύματος αυτού στα 
εμπορικά καταστήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Γιώτας, η οποία προέρχεται από 
φτωχή οικογένεια, αγροτικής περιοχής του νησιού. Η πληροφοριοδότης μας ισχυρίζεται, αρχικά: 

«…φορούσαμε την ποδιά για να ‘μαστε όλοι ίδιοι, μαθητές σχολείου. Σαν σχολείο δηλαδή να είμαστε 
ομοιόμορφοι, αυτό έδειχνε ότι τα παιδιά πάνε σχολείο». Στη συνέχεια, ωστόσο, παρατηρεί: «Οι πιο 
πολλοί που ήταν από φτωχές οικογένειες φορούσαν μόνο το πάνω μέρος της ποδιάς, την μπλούζα, 
δεν είχαν λεφτά για να ράψουν και το κάτω μέρος. Αυτές ιδίως οι οικογένειες με πέντε και πάνω 

παιδιά δεν είχαν το περιθώριο, καταλαβαίνεις. Ή έφτιαχναν κάτι σαν ζακετάκι ή μπλούζα  και το 
έβαζαν πάνω από τα ρούχα τους σαν ποδιά κι από κάτω κάτι σαν τζιν φούστες που έβαζαν παλιά, 
σκούρο χρώμα, και το φορούσαν τα παιδιά από πολύτεκνες οικογένειες με πολλά παιδιά. Δεν 
μπορούσαν να τους στηρίξουν οικονομικά και να ράψουν κανονικές ποδιές στα παιδιά τους». Η ίδια 

αμφισημία απαντάται και στα λόγια του Άγγελου, ο οποίος εργάζεται ως καθηγητής γαλλικής 
γλώσσας σήμερα, είναι 51 χρονών, κατάγεται από εύπορη και αστική οικογένεια και πέρασε τα 
σχολικά του χρόνια σε σχολείο στην πόλη της Μυτιλήνης: «… μου άρεσε βασικά πολύ αυτή η 
ομοιομορφία στο σχολείο, που όλοι φορούσαμε το ίδιο και δεν είχαμε ιδιαίτερες διακρίσεις σε 

πλούσιους και φτωχούς λόγω ρούχων». Ωστόσο ο ίδιος παρατηρεί και ότι: «Όταν σκιζόταν σε κάποιο 
σημείο η ποδιά, την πηγαίναμε στη μοδίστρα για να τη διορθώσει, αλλά θυμάμαι νιώθαμε και άβολα 
σαν παιδιά γιατί μας μάλωναν αν σκίζαμε την ποδιά. Θεωρούμασταν απρόσεκτοι από τους γονείς 
μας και επίσης χρειαζόταν και χρήματα για τις επιδιορθώσεις. Για τα φτωχότερα παιδιά τα πράγματα 

ήταν χειρότερα».  
Η ίδια αντίφαση χαρακτηρίζει και τα λεγόμενα της Άννας: «Η ποδιά ήταν ίδια για όλους κι 

όλοι φορούσαν το ίδιο πράγμα. Δεν είχε είδη υφάσματος και τέτοια, που εμφανίστηκαν τα πιο μετά 
χρόνια δηλαδή. Μετά πια, όταν είχα μεγαλώσει, είχα ακούσει που έλεγαν ότι είχε διαφορετικά είδη 

κι ότι πουλούσαν πια και στα μαγαζιά αλλά εγώ αυτά δεν τα έφταξα. Εμείς όταν ήμασταν παιδιά δεν 
είχε τέτοια πράγματα, αυτά ήρθαν πολύ πιο μετά, κοπέλα της παντρειάς ήμουν πια όταν τα άκουγα 
να τα λένε αυτά». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ωστόσο, ανέφερε: «Α, μόνο μερικές φορές τις 
ποδιές τις φορούσαμε, τα παιδιά που ήταν κάπως φτωχά και στις παρελάσεις. Επειδή στην παρέλαση 

είχαμε άλλη στολή και βάζαμε, αλλά τα πιο φτωχά παιδιά που δεν είχαν τέτοια στολή φορούσανε 
την ποδιά τους, δεν τους έλεγε κανένας τίποτα».  

Η Ελένη θα εισάγει μια ακόμα σημαντική παράμετρο στη συζήτηση, τη διάκριση 
πόλης/χωριού. Αφού αρχικά θα υποστηρίξει ότι η σχολική ποδιά σκέπαζε την κοινωνική και 

οικονομική ανισότητα, στη συνέχεια θα παρατηρήσει ότι η αδυναμία αγοράς επώνυμης σχολικής 
ποδιάς από την ίδια δεν ήταν το αποτέλεσμα μόνο της οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς της, 
αλλά και της γεωγραφικής απόστασης που χωρίζει το χωριό της από τη Μυτιλήνη. Αναφέρει 
χαρακτηριστικά «… δεν είχαμε να πάρουμε τις ποδιές με τις μάρκες τότε, άσε που βγήκαν και 

αργότερα αλλά κι εγώ σε χωριό ήμουν δεν είχαμε τόσες πολυτέλειες. Η ποδιά μου ήταν μια 
συνηθισμένη, όπως (για) σχεδόν όλα τα παιδιά, φτιαγμένη από μοδίστρα που τις έραβε τότε. 
Ήμασταν φτωχοί τότε, η οικογένειά μου δεν είχε πολλά χρήματα, ο πατέρας μου ήταν αγρότης, 
δύσκολα χρόνια, δεν είχαμε πολλά λεφτά και δεν μπορούσα να πάρω αυτές τις ποδιές που φορούσαν 

στην πόλη, κάτι Τσεκλένης και τέτοια θαρρώ τις έλεγαν».  
Υπάρχουν και κάποιοι πληροφορητές οι οποίοι θεωρούν τη σχολική ποδιά, καθ’ αυτή, σαν 

ένδειξη πολυτέλειας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κώστα, ο οποίος υποστηρίζει: «Κοίτα 
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να δεις, εγώ ήμουν από φτωχή οικογένεια με πολλά παιδιά, αγρότες ήταν οι γονείς μου όπως κι εγώ. 
Την εποχή εκείνη που μεγάλωνα εγώ, τα οικονομικά ήταν δύσκολα, πιο δύσκολα από τώρα. Επειδή 
λοιπόν, όπως σου ‘πα η οικογένειά μου ήταν φτωχή, δεν έδινε πολλή σημασία στα ρούχα, τα 
παπούτσια και τέτοια. Ο ένας έβαζε του άλλου, δηλαδή των αδερφών μου τα ρούχα τα φόραγα κι 

εγώ, τα αποφόρια που λέμε. Όσο για ποδιά, δεν το συζητώ, ήταν πολυτέλειες αυτά τα πράγματα».  
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Τάκης: «Κοίτα να δεις, εγώ μεγάλωσα σε μια φτωχή 

οικογένεια, πολύτεκνη, και τότε οι εποχές ήταν δύσκολες. Ο κόσμος πεινούσε οπότε και η ποδιά ήταν 
πολυτέλεια. Γι’ αυτό και η αδερφή μου την πρόσεχε σαν τα μάτια της. Οι πιο, έτσι, καλά οικονομικά 

ας πούμε, τις έραβαν σε μοδίστρες. Η αδερφή μου θυμάμαι, την έπαιρνε από μια γειτονοπούλα που 
είχαμε τότε στο χωριό που ήταν πιο μεγάλη από εκείνη. Όταν μεγάλωνε αυτή, την έδινε την ποδιά 
στην αδερφή μου. Εμείς πού να βρούμε λεφτά για τέτοιες πολυτέλειες για ποδιές;»  

Τα προβλήματα των φτωχότερων οικογενειών δεν σταματούσαν εδώ. Σύμφωνα με την 

αφήγηση της Μαρίας η υποχρεωτική χρήση της σχολικής ποδιάς μπορούσε να είναι ακόμα και 
παράγοντας που οδηγούσε στην ελλιπή φοίτηση των παιδιών: «… Το θέμα που υπήρχε όμως με την 
ποδιά ήταν ότι έπρεπε να έχεις δύο ποδιές, αλλά δυστυχώς υπήρχαν φτωχά παιδιά που είχαν μόνο 
μία ποδιά και τη μέρα που η ποδιά έπρεπε να πλυθεί ή είχε συμβεί κάτι έκτακτο και είχε βρωμίσει, 

μπορεί να μην πήγαιναν στο σχολείο επειδή έπρεπε να περιμένουν να στεγνώσει μια μέρα η ποδιά 
και να σιδερωθεί από τη μητέρα τους. Το πρόβλημα αυτό το είχαν τα πιο φτωχά παιδιά που είχαν 
μόνο μία ποδιά γιατί οι υπόλοιποι που είχαν δύο, τότε φορούσαν τη μία όσο η άλλη θα πλενόταν και 
θα στέγνωνε. Το πρόβλημα ήταν πιο έντονο τον χειμώνα που η ποδιά δεν στέγνωνε γρήγορα λόγω 

καιρού».  
Στα πλαίσια της έρευνάς μας ρωτήσαμε για το υπό εξέταση θέμα και μία  μοδίστρα της εποχής, 

η οποία μας απάντησε: «Από ποπλίνα ήταν φτιαγμένες (οι ποδιές). Άλλαζε η ποιότητα του 
υφάσματος αλλά η κοψιά ήταν η ίδια για όλες. Μερικές τις φτιάχναν πιο απλοϊκά, αυτοί που δεν 

είχαν χρήματα και δεν μπορούσαν, τα δίναν οι μανάδες με πιο φτηνά υλικά για το ύφασμα. Τα κάναν 
συνήθως οι φτωχοί με ύφασμα κάπουτο, εεε…. ναι δεν είχε τότε ο κόσμος πολλά λεφτά, ναι ναι, ήταν 
ακριβή η ποπλίνα για τον πιο πολύ κόσμο κι έκανε το πιο φτηνό το ύφασμα το κάπουτο. Η πουπλίνα 
ήταν ακριβή, εμένα η γιαγιά μου, που ήταν κι αυτή μοδίστρα, είχε τέτοιο ύφασμα, που ήμουν μικρή 

και μας τις έραβε». 
Γενικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι πληροφοριοδότες μας οι οποίοι έζησαν τα σχολικά 

τους χρόνια σε χωριό, χαρακτηρίζουν την ποδιά ως πολυτέλεια και υποστηρίζουν ότι οι οικογένειές 
τους δεν σπουδαιολογούσαν την ύπαρξή της. Αντίθετα οι πληροφοριοδότες που μεγάλωσαν στην 

πόλη, μιλούν με περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχολική ποδιά.  
Η διάκριση σε φτωχούς και ευκατάστατους μέσω της ποδιάς θα γίνει περισσότερο φανερή 

στους πληροφοριοδότες μας, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980.     

2.2. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που υπήρξαν μαθητές τις δεκαετίες 1970 -1980  

Στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970 πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη τομή σε σχέση με τη 
σχολική ποδιά. Στα καταστήματα ενδυμάτων όλης της Ελλάδας άρχισαν για πρώτη φορά να 

εμφανίζονται σχολικές ποδιές προς πώληση, αντικαθιστώντας εν μέρει αυτές που δημιουργούσαν οι 
ράφτες και οι μοδίστρες στο παρελθόν. Οι ποδιές πλέον ήταν επώνυμες και μπορούσε κανείς να τις 
βρει να διατίθενται σε διαφορετικά μήκη, στυλ, τρόπους ραφής, ακόμα και σε διαφορετικές 
αποχρώσεις του μπλε.  

Σύμφωνα με τους πληροφορητές και τις πληροφορήτριές μας, η εξέλιξη αυτή κατέστησε ακόμα 
πιο ορατές τις κοινωνικές και οικονομικές διαφορές των οικογενειών των μαθητών. Οι διαθέσιμες 
ποδιές του εμπορίου ήταν ακριβές, γεγονός που δυσκόλευε τους πιο αδύναμους οικονομικά μαθητές 
από το να τις αγοράσουν. Έπρεπε, λοιπόν, είτε να συνεχίσουν να καταφεύγουν στις μοδίστρες, όπως 

έκαναν και κατά το παρελθόν, είτε να μεταχειρίζονται διάφορους τρόπους προκειμένου να 
αποταμιεύσουν χρήματα και να απευθυνθούν σε συγγενείς, προκειμένου να τους συνδράμουν 
οικονομικά. Οι νέες ποδιές που έκαναν την εμφάνισή τους είχαν μεγάλη απήχηση ανάμεσα στους 
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μαθητές και στις μαθήτριες. Αυτό οφειλόταν στην καλύτερη ποιότητα του υφάσματος, αλλά και στα 
διαφοροποιητικά στοιχεία τους (τρόπος ραψίματος, και αποχρώσεις) που ήδη αναφέρθηκαν. Η 
ομογενοποίηση των μαθητών και η περιστολή και ο έλεγχος του γυναικείου σώματος είχαν περάσει 
πλέον σε δεύτερη μοίρα. Η ποδιά, μετά τη Μεταπολίτευση, ήταν πρώτα και κύρια ένα ζήτημα που 

σχετιζόταν με τη μόδα.  
Η Μαρία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι υπήρξε μία μετατόπιση από τον συναγωνισμό που 

επικρατούσε σε σχέση με το ποιος μαθητής είχε την πιο φροντισμένη, καθαρή και καλυτέρα 
σιδερωμένη ποδιά, στον ανταγωνισμό για το ποιος διέθετε την πλέον επώνυμη και ακριβή. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Μετά από τις μοδίστρες, ήρθαν νέες μόδες στις ποδιές με τα μαγαζιά. Δηλαδή 
πήγαινες σε μαγαζιά και αγόραζες την ποδιά σου. Η πιο μοδάτη της εποχής ήταν η ποδιά του 
Τσεκλένη, η οποία έκανε μια διαφοροποίηση από τις άλλες ποδιές, κι εκείνες ήταν πολύ ακριβές, και 
υπήρχαν τρία- τέσσερα μοντελάκια Τσεκλένη και διάλεγες αυτό που ήθελες… Οι πλούσιες 

οικογένειες αγόραζαν στα κορίτσια τους οπωσδήποτε και μόνο ποδιές Τσεκλένη, ενώ οι πιο φτωχοί 
τις έραβαν ή έπαιρναν μόνο μία από μαγαζιά κι αυτό με πολύ κόπο και στερήσεις, αλλά ήταν της 
μόδας, ας πούμε και όλες ήθελαν να φοράνε τέτοιες ποδιές, ήταν πιο ωραίες, βρε παιδί μου, 
κατάλαβες; Εγώ θυμάμαι, υπήρχε ένα μαγαζί ετοίμων ενδυμάτων που πηγαίναμε, εδώ στην αγορά, 

και αγοράζαμε κάποιες φορές την ποδιά από εκεί κι άλλοτε τη ράβαμε στη μοδίστρα. Εάν πάντως 
μια κοπέλα φορούσε ποδιά Τσεκλένη, όλοι καταλάβαιναν ότι η  οικογένειά της βρισκόταν σε ανώτερο 
οικονομικό επίπεδο. Πριν εμφανιστούν αυτές οι ποδιές, η διαφοροποίηση των μαθητών γινόταν σε 
σχέση με την αξιοσύνη και την νοικοκυροσύνη της μητέρας τους, δεν είχε δηλαδή να κάνει με 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες καθόλου, ενώ αργότερα, με την εμφάνιση αυτών των ποδιών, 
υπήρχε διαφοροποίηση καθαρά σε οικονομικό επίπεδο».  

Παρόμοια άποψη εκφέρει και η Σοφία, η οποία μεγάλωσε σε χωριό το οποίο βρίσκεται πολύ 
κοντά στην πόλη και που επομένως οι κάτοικοί του είχαν εύκολη πρόσβαση σε μια μεγάλη αγορά.          

Η πληροφοριοδότρια επιβεβαιώνει όσα ήδη έχουν υποστηριχτεί και προσθέτει ότι η ακριβή ποδιά 
γινόταν αντικείμενο αντιζηλίας ανάμεσα στις μαθήτριες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της: «Υπήρχαν 
διάφορες τιμές για όσο σήκωνε η τσέπη του καθενός. Δηλαδή, φαντάσου, εμένα η τελευταία μου 
ποδιά ήταν αυτή του Τσεκλένη που θεωρούνταν και η πιο μοντέρνα, η τελευταία τάση της μόδας, 

δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ, ήταν πολύ ακριβή και θυμάμαι μου ‘χε στείλει τότε λεφτά η νονά 
μου από την Αμερική που ήταν μετανάστρια, έβαλαν και οι γονείς μου για να την πάρουμε αυτή την 
ποδιά. Υπήρχαν μαγαζιά εδώ στην αγορά που πουλούσαν ποδιές όπως ήταν τότε το κατάστημα του 
Βουκλαρή ή η Υφασματεμπορική, αυτά τα δύο θυμάμαι, αλλά υπήρχαν κι άλλα μαγαζιά μεγάλα τότε 

που πουλούσαν ποδιές. Βασικά τα μαγαζιά που πουλούσαν ρούχα σχεδόν όλα έφερναν και ποδιές, 
έκανες και παραγγελίες εάν ήθελες και τα έστελναν από την Αθήνα. Βέβαια οι πιο πολλοί τις έραβαν 
σε μοδίστρες, ήταν πιο οικονομικό από το να τις αγοράσεις από το μαγαζί. Εγώ θυμάμαι, μόνο μια 
φορά αγόρασα από την Υφασματεμπορική που πήγα με τη μάνα μου γιατί ήμουν και πιο μεγάλη πια, 

σχεδόν κοπελίτσα… Αλλά να σου πω υπήρχε μεγάλη ανομοιομορφία μεταξύ των μαθητών, δηλαδή 
φαινόταν το χρήμα, όποιος το είχε φαινόταν με την ποδιά του. Η κοπέλα που φορούσε μια πολύ 
ωραία ποδιά, σίγουρα την είχε πληρώσει πολύ ακριβά. Φυσικά γινόταν θέμα από τις άλλες κοπέλες 
επειδή την ζήλευαν, υπήρχε δηλαδή πρόβλημα σ’ αυτό. Οι άλλες κοπέλες που φορούσαν τις πιο 

φτηνές φαινόταν γιατί ήταν σαν τσουβάλια, φτηνιάρικες πώς να στο πω, το καλό το ύφασμα 
φαινόταν, έβγαζε μάτι, η ποιότητα του υφάσματος ας πούμε… Για παράδειγμα οι ακριβές οι ποδιές, 
θυμάμαι φορούσαν κάποιες συμμαθήτριές μου και εγώ ζήλευα, ήταν από ωραίο ύφασμα, ήταν κάπως  
μεσάτες και πιο θηλυκές στα κορίτσια, έκαναν σουρίτσες, αυτές του Τσεκλένη ήταν οι καλύτερες, 

είχαν ωραία κουμπάκια, είχε το ωραίο το μπλε το χρώμα, το σκούρο, όχι το αλλήθωρο που είχαν οι 
άλλες, ήταν προσεγμένες πολύ, ήταν σαν φορεματάκια κάπως έτσι. Αλλά για τα περισσότερα 
κορίτσια όπως και για μένα, ήταν απαγορευτικές αυτές οι ποδιές».  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η προσωπική μαρτυρία της Αριάδνης: «Όταν ήμουν στο 

Λύκειο καταργήθηκε η ποδιά και τότε είχα πάρει από την Αθήνα την ποδιά του Τσεκλένη  που είχα 
δώσει πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά για την εποχή εκείνη και δεν πρόλαβα να τη φορέσω καθόλου. 
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Όπως καταλαβαίνεις είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ επειδή αφού είχα δώσει τόσα πολλά λεφτά για 
να αποκτήσω αυτή τη συγκεκριμένη ακριβή ποδιά, δεν πρόλαβα να  την φορέσω επειδή καταργήθηκε 
το να φοράμε την ποδιά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως έκλαιγα και την έβλεπα την ποδιά μέσα στην 
σακούλα αφόρετη, έκλαιγα σου λέω από τη στεναχώρια μου που δεν πρόλαβα να τη φορέσω και 

περίμενα τόσο καιρό για να την αγοράσω μέχρι οι δικοί μου να μαζέψουν τα χρήματα που χρειαζόταν. 
Άσε, πολλή πίκρα είχα πάρει τότε… ειδικά αυτές που πουλούσαν τα μαγαζιά ήταν οι πιο ακριβές. 
Εγώ να σου πω αυτή την ποδιά που αγόρασα στη Β΄ Λυκείου και δεν την φόρεσα τελικά ποτέ, μάζευα 
πόσο καιρό χρήματα από το χαρτζιλίκι μου, έδωσαν και οι παππούδες και οι γονείς μου για να την 

αγοράσουμε. Αυτές από τα μαγαζιά ήταν πανάκριβες, οι άλλες που έραβαν οι μοδίστρες ήταν κάπως 
πιο φθηνές, αλλά μη φανταστείς κι αυτές έκαναν κάμποσα. Γενικά το θέμα ποδιά ήταν  ακριβό ένδυμα 
για όλους, φαντάσου για τους πιο φτωχούς τι γινόταν. Να σου πω και κάτι τελευταίο. Η χαρά μου 
για την ποδιά που αγόρασα τότε ήταν τόσο μεγάλη που θυμάμαι ακόμα ότι είχαμε πάει στην Αθήνα, 

σε κάτι θείους μου και μαζί είχαμε πάει στο Μινιόν τότε. Ήταν το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της 
Αθήνας τότε. Θυμάμαι ακόμα να ανεβαίνω τα σκαλιά, τα μεγάλα, με πόση αγωνία για να βρω την 
ποδιά του Τσεκλένη και να την αγοράσω. Ακόμα δηλαδή θυμάμαι τη λαχτάρα που είχα σαν παιδί 
από την επαρχία». 

3. Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν προκύπτει μια σαφής 

διαφοροποίηση ανάμεσα σε όσα ανέφεραν οι πληροφορητές και πληροφορήτριες που υπήρξαν 
μαθητές και μαθήτριες κατά τις δεκαετίες 1950-1960 και 1970-1980. 

Στα λεγόμενα όσων εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία εντοπίζουμε μια σαφή αμφιθυμία. Από 
τη μία πλευρά ισχυρίζονται ότι η ποδιά υπήρξε παράγοντας ομογενοποίησης και συγκάλυψης των 

κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, όταν, ωστόσο, αρχίζουν να αφηγούνται τα γεγονότα 
παραδέχονται ότι οι διαφορές αυτές εξακολουθούσαν να γίνονται φανερές, ενώ η έλλειψη χρημάτων 
και η συνακόλουθη δυσκολία απόκτησης δύο ποδιών προκειμένου να μπορούν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες να τις συναλλάζουν οδηγούσε σε φαινόμενα ελλιπούς φοίτησης στο σχολείο.  

Η εμφάνιση των σχολικών ποδιών στα πολυκαταστήματα υπήρξε γεγονός αποφασιστικής 
σημασίας. Οι πληροφοριοδότριές μας, οι οποίες φοίτησαν σε σχολεία από τα μέσα της δεκαετίας του 
1970 και μετά, συμφωνούν όλες ότι η ποδιά είχε πλέον απολέσει τον όποιο ομογενοποιητικό 
χαρακτήρα μπορεί να είχε κάποτε. Οι διαφορές ανάμεσα στις επώνυμες ποδιές και στις φτηνές, οι 

οποίες συνέχιζαν να ράβονται από τις μοδίστρες της εποχής, ήταν εξόφθαλμες, αφού διέφεραν στο 
στυλ, την ποιότητα του υφάσματος, το μήκος, τον τρόπο ραψίματος, ακόμα και στην απόχρωση του 
μπλε.  

Γίνεται φανερό ότι η σχολική ποδιά ως ένδυμα αποτέλεσε μέσο μετάδοσης πληροφορίας 

σχετικά με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση εκείνου που την φορούσε και ότι έπαιζε 
σημαντικό ρόλο στην κοινωνική διάκριση ανάμεσα στις οικογένειες των μαθητών και των 
μαθητριών. Η ένταση του φαινόμενου υπήρξε μεγαλύτερη κατά τα τελευταία χρόνια πριν από την 
κατάργησή της το 1982. 

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 

Ελληνόγλωσση 

Βαμβακάς, Β., Παναγιωτόπουλος,, Π. (2014), Η Ελλάδα στη Δεκαετία του ’80: Κοινωνικό, πολιτικό 
και πολιτισμικό λεξικό, Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο. 

Γιαλούρη, Ε. (2013). Εισαγωγή. Στο Ε. Γιαλούρη (Επιμ.), Υλικός Πολιτισμός: η ανθρωπολογία στη 
χώρα των πραγμάτων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 11-74. 

Κεχαγιά, Π. (2021). Η πολεμική γύρω από την κατάργηση της σχολικής ποδιάς. Τα δημοσιεύματα 
του αθηναϊκού Τύπου. Museum and Education, 2 (2021), 104-112. 

Νόμος 1304/1982, ΦΕΚ Α΄ 144. 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

278 

Νόμος 309/76, άρθρο 26, ΦΕΚ Α΄100. 
Πετρίδου, Ε. (2013). Ένδυμα και Υλικός Πολιτισμός. Στο Ε. Γιαλούρη (Επιμ.), Υλικός Πολιτισμό : η 

ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 355-389. 

Ξενόγλωσση 

Deutsch, S. (2000). Women and The City. Gender, Space and Power in Boston, 1870-1940. Oxford: 
Oxford University Press. 

Miller, D. (2005). Materiality: An Introduction. Στο D. Miller (Επιμ.) Materiality, Durham, N.C.: 
Duke University Press, 1-50. 

Semmelhack, E. (2006). A delicate balance: women, power and high heels. Στο G Riello, Peter 
McNeil (Επιμ.), Shoes: a history from sandals to sneakers. New York: Berg, 224-249. 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Δεληγιάννη Ευφροσύνη Εριέττα 

Εκπαιδευτικός, τ. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, PhD  

 
Σκιαθίτη Αικατερίνα 

Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής, MEd 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση διερευνά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στα εγχειρίδια 

Λογοτεχνίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι διάφορες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Στην 
ανακοίνωση αυτή αρχικά, ανιχνεύονται και προσδιορίζονται διάφορες κοινωνικές ομάδες που 
υπάρχουν στα ανθολογημένα λογοτεχνικά κείμενα σε κατάσταση ευαλωτότητας. Παρατίθενται 
επίσης, αποσπάσματα ποιητικών ή πεζών έργων από τα εγχειρίδια Λογοτεχνίας που αναφέρονται 

άμεσα ή έμμεσα στις παραπάνω κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα αναλύεται η διάσταση 
και η ποιότητα των προβλημάτων που κάθε μία από αυτές κατά περίπτωση αντιμετωπίζει. Στο 
τελευταίο μέρος της εισήγησης αναγνωρίζεται ο ρόλος των ανθολογημένων κειμένων στη 
συγκρότηση της προσωπικότητας των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
Λέξεις – κλειδιά: Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, εγχειρίδια Λογοτεχνίας, Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση  

1. Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι η πολυδιάστατη και δυναμική σχέση κοινωνίας, εκπαίδευσης και πολιτικής 
είναι ρυθμιστική των κατευθύνσεων των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και αντανακλάται σε 

μεγάλο βαθμό εκτός των άλλων και στα κείμενα που ανθολογούνται στα σχολικά βιβλία 
Λογοτεχνίας. Εφόσον οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και ο τρόπος που αυτές αντιμετωπίζονται από 
την εκάστοτε εκπαιδευτική αλλά και την όλη πολιτική σπάνια απουσιάζουν από τις θεματικές 
περιοχές που εμπνέουν το συγγραφικό έργο, είναι επόμενο και οι συγγραφείς να βρίσκονται σε 

διαρκή αλληλεπίδραση με ζητήματα που ταλανίζουν την εποχή τους. Άλλωστε, η επαφή µε 
αντιπροσωπευτικά έργα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, εθνικής και παγκόσµιας, διευρύνει τα 
όρια της προσωπικής εµπειρίας και ευαισθησίας των µαθητών και τους καθιστά ανθρώπους ικανούς 
να αξιοποιούν ενεργητικά τη γνώση. Μεταξύ άλλων μαθαίνουν να παίρνουν κριτική θέση απέναντι 

σε βασικά ζητήµατα της ατοµικής και κοινωνικής ζωής και να διαµορφώνουν επιλεκτικά και 
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υπεύθυνα τις προσωπικές τους στάσεις και πεποιθήσεις, να αναπτύσσονται συναισθηµατικά 
καλλιεργώντας µέσα από την ανάγνωση την ενσυναίσθηση, να κατανοούν και να ερµηνεύουν το 
ιστορικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι, δεδομένο που αξιοποιείται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και δημιουργεί μια σχέση αλληλεπίδρασης Λογοτεχνίας και εκπαιδευτικού 

μορφωτικού αγαθού. 

2. Μέθοδος της εργασίας 

Για την παρούσα εργασία συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν αποσπάσματα από 21 
λογοτεχνικά  έργα από τα  εγχειρίδια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(βλ. Παράρτημα)  που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα  σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.  Οι ομάδες 
αυτές είναι: Ξενιτεμένοι, Μετανάστες, Πρόσφυγες, Θύματα ευαίσθητων κοινωνικών συνθηκών, 

Θύματα διακρίσεων, Γυναίκες, Παιδιά. 
3. Λογοτεχνία και ευάλωτες ομάδες  
Με τον όρο ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες ορίζονται εκείνες οι πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες 

έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε 

πολλά επίπεδα και διάφορους τομείς να έχουν την αναμενόμενη ποιότητα ζωής (Ζαραμπούκα-
Χατζημάνου, 2015). Τα ευάλωτα άτομα συνήθως έρχονται αντιμέτωπα με διακρίσεις λόγω του 
φύλου, της ηλικίας, των θρησκευτικών ή πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους ή ακόμη είναι άτομα 
με σεξουαλικές ιδιαιτερότητες, θύματα βίας και πολέμου κ.ά.  

3.1. Κείμενα και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

3.1.1. Ξενιτεμένοι 

Ήδη από τα πρώτα χρόνια στο σχολείο οι μικροί μαθητές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τον 
καημό του ξενιτεμένου και της οικογένειάς του που κάποια από τα πιο γνωστά δημοτικά τραγούδια 
της Νεοελληνικής ποίησης φέρνουν στο προσκήνιο. Έτσι, στο παρακάτω τραγούδι ο ξενιτεμένος 
περιγράφει τους καημούς και τις στερήσεις που βιώνει στην ξενιτιά, αφού, όχι μόνο καταλαβαίνει 

ότι το διαστημα που θα μείνει εκεί επιμηκύνεται κι ότι τον εκτιμούν μόνο όταν είναι υγιής και 
δουλεύει, αλλά και ότι θα στερείται μέχρι το τέλος της ζωής του την αγάπη και τη στοργή της μάνας 
και όλης του της οικογένειας. «Θέλω να πα στην ξενιτιά να κάμω τριάντα ημέρες/και η ξενιτιά με 
γέλασε και κάνω τριάντα χρόνους./Περικαλώ σε, ξενιτιά, αρρώστια μη μου δώσεις./Η αρρώστια 

θέλει πάπλωμα, θέλει παχύ στρωσίδι,/θέλει μανούλας γόνατα, θέλ' αδερφής αγκάλες,/θέλει πρώτες 
ξαδέρφισσες να κάθονται κοντά σου,/ θέλει και σπίτι να είν' πλατύ, να στρώνει, να ξιστρώνει./Όσο 
'χει ο ξένος την υγειά, ούλοι τον αγαπάνε…» Κ.Ν.Λ. Β΄ Γυμνασίου (Γαραντούδης κ.ά., 2006).  

Αλλά ο πόνος της ξενιτιάς δε βασανίζει μόνο τον ξενιτεμένο, κάνει ευάλωτους και τους 

ανθρώπους που τον αγαπούν: «Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο,/η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ 
'χω τον καημό σου» αναφωνεί με παράπονο η γυναίκα του, ενώ παράλληλα αναρωτιέται με δάκρυα: 
«Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω;/Μήλο αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο 
μαδιέται,/σταφύλι ξερωγιάζεται, κυδώνι μαραγκιάζει./Να στείλω με τα δάκρυά μου μαντίλι 

μουσκεμένο,/τα δάκρυά μου είναι καυτερά, και καίνε το μαντίλι.» Κ.Ν.Λ. Β΄ Γυμνασίου  
(Γαραντούδης κ.ά., ό.π.). 

3.1.2. Μετανάστες  

Ο ευάλωτος ξένος των προηγουμένων αιώνων γίνεται πέρα από εθνικότητες και τόπους 
μετανάστευσης, ο ευάλωτος μετανάστης του 20ου αιώνα και της, κατά τα άλλα, παγκοσμιοποιημένης 
εποχής μας. Άλλοτε πρόκειται για τον Κώστα, ένα φτωχό Έλληνα μετανάστη που ζει και εργάζεται 

ως βιομηχανικός εργάτης στη Γερμανία, στη δεκαετία του 1960, αλλά στην πραγματικότητα 
αισθάνεται αλλοτριωμένος… Στο απόσπασμα του διηγήματος Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα 
διηγείται τι κάνει τα βράδια, όταν έχει τελειώσει τη δουλειά του στο εργοστάσιο και επιστρέφει στο 
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φτωχικό δωμάτιό του. «Όλοι τους, λέω, πηγαίνουνε κάπου, έχουνε κάπου να πάνε. Εγώ είμαι εδώ, 
στη λεωφόρο, στην άσφαλτο, περισσότερο απ' όλους. Δε με περιμένει κανένας εμένα, δεν έχω  
πουθενά που να θέλω να πάω, να γυρίσω κάπου. Σαν να 'ναι το σπίτι μου εδώ, εδώ κι η πατρίδα μου, 
το κανένα σπίτι μου, η καμιά μου πατρίδα. Λένε στο καφενείο και για τους άλλους -πως ξένοι 

γινήκαμε όλοι στις μεγάλες αυτές πολιτείες. Αν είναι έτσι, τότες εγώ-εγώ, λοιπόν, πρέπει να 'μαι ο 
πιο γνήσιος πολίτης της πολιτείας των ξένων, ο ιθαγενής […] ο ξενότερος απ' όλους τους ξένους της 
πολιτείας των ξένων.» Κ.Ν.Λ. Β΄ Γυμνασίου (Γαραντούδης κ.ά., ό.π.). Άλλοτε πρόκειται για την 
Κωνσταντίνα και τις αναμνήσεις της από τη Γερμανία της Άλκης Ζέη. Αυτή, αντίθετα από τον 

Κώστα, αναπολεί τις πρώτες μέρες στο Άαχεν και τη γνωριμία της με το περιβάλλον του γερμανικού 
σχολείου, στο οποίο η μητέρα της εργάζεται ως δασκάλα Ελληνικών ενώ, όταν ως  έφηβη  ύστερα 
από εφτάχρονη παραμονή στη Γερμανία, έρχεται στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς της, για να ζήσει 
προσωρινά με τη γιαγιά της, προσαρμόζεται δύσκολα στη νέα πραγματικότητα, μακριά από το σπίτι 

της και τους συμμαθητές της κι αυτό την οδηγει σε δύσκολες καταστάσεις από τις οποίες όμως, θα 
διαφύγει τελικά, χάρη στη θέλησή της για ζωή και στην αγάπη των καινούριων της φίλων. Κ.Ν.Λ. 
Β΄ Γυμνασίου (Γαραντούδης κ.ά., ό.π.).  

3.1.3. Πρόσφυγες  

Αντίθετα με τους μετανάστες, οι πρόσφυγες είναι εκείνοι που άφησαν την πατρίδα τους. Λέει 
ο Μπρεχτ: «Εμείς, ωστόσο, δε φύγαμε γιατί το θέλαμε, λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη. Ούτε 

και σε μιαν άλλη χώρα μπήκαμε να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν. Εμείς φύγαμε στα κρυφά. 
Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε. Κι η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα 'ναι, μα εξορία.» Κ.Ν.Λ. 
Β΄ Γυμνασίου (Γαραντούδης κ.ά., ό.π.).  

Αυτή τη μέρα του γυρισμού από τη Μικρά Ασία πρόσμενε κι ο Αντρέας του Βενέζη, που 

γύρισε, τελικά, σώος ύστερα από δεκατέσσερις μήνες ομηρίας, κρύβοντας όμως την πικρή αλήθεια 
από τη μάνα του Άγγελου, του φίλου του που πέθανε πριν να χαρεί τη μέρα της επιστροφής. «Έτσι»  
λέει, «το συνηθίζεις κι αυτό, να κάθεσαι να λες κάθε μέρα ιστορίες σε μια μητέρα για  ένα παιδί που 
δεν είναι πια να γυρίσει.» Κ.Ν.Λ. Β΄ Γυμνασίου (Γαραντούδης κ.ά., ό.π.)  

Κι όταν πάλι έρχεται μια μέρα που ο πρόσφυγας έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στον τόπο 
του, όπως συνέβη με τον ήρωα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη στο ποίημα Γλυκό του Κουταλιού που 
επισκέπτεται το πατρικό σπίτι του στην κατεχόμενη περιοχή και βρίσκει εκεί την καινούρια ένοικο 
του σπιτιού του, τότε θωρεί τη μάνα του στον τοίχο/να τον κοιτάει από 'να κάδρο κι αναφωνεί: 

«Αφήνω/την εντροπή και γύρεψα να πάρω/ τη μάνα μου ο δόλιος  απ' την Τροία.» Κ.Ν.Λ. Β΄ 
Γυμνασίου (Γαραντούδης κ.ά., ό.π.).  

Κάποιοι άλλοι πρόσφυγες όμως, δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής ούτε μετά το θάνατο τους, 
όπως συμβαίνει με τον αγνοούμενο στοργικό πατέρα της ηρωίδας του ποιήματος στα Στέφανα της 

κόρης του που ξεκλέβοντας την προσοχή όλων παραστάθηκε στη χαρά του γάμου της «κι ύστερα 
πάει κι αυτός/στην Πράσινη Γραμμή, περνά σκυφτός/ παίρνει ξανά τη θέση του στο χώμα.»  Κ.Ν.Λ. 
Γ΄ Λυκείου (Γρηγοριάδης, κ.ά., 2001) 

3.1.4. Θύματα ευαίσθητων κοινωνικών συνθηκών  

Έπειτα, δεν είναι μόνο η προσφυγιά αιτία ευαλωτότητας. Από τη στιγμή  που ξεσπάει ένας 
πόλεμος ή μια άλλη οποιαδήποτε βίαιη συνθήκη που ανατρέπει την κοινωνική ισορροπία 

δημιουργούνται ποικίλες δραματικές καταστάσεις. Μία απ’ αυτές που σημάδεψε την εθνική ιστορία  
μας ήταν κι ο εξισλαμισμός, σαν αυτόν που βίωσε ο Εμμανουήλ Καμπάνης Παπαδάκης που τον 19ο 
αιώνα αιχμαλωτίστηκε από τους Αιγύπτιους, εξισλαμίστηκε, εκπαιδεύτηκε στο στρατιωτικό κλάδο 
και έγινε πασάς και Υπουργός Στρατιωτικών της Αιγύπτου. Με την ιδιότητά του αυτή ο Ισμαήλ 

Φερίκ πασάς, μισόν αιώνα περίπου αργότερα, έρχεται με στρατό στην Κρήτη για να βοηθήσει τους 
Τούρκους να κάψουν το χωριό του και να καταπνίξουν την Επανάσταση του 1866 -1868, την οποία 
εμψυχώνει και χρηματοδοτεί από την Αθήνα ο αδελφός του.  Ο ξεριζωμός, η μακρινή αλλά έντονη 
ανάμνηση της προ της αιχμαλωσίας ζωής του, η αγάπη του για τον αδελφό και τη γενέθλια γη από 
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τη μια και από την άλλη η νέα πατρίδα του, η σύγκρουση των ρόλων του και το καθήκον, καθιστούν 
τον ήρωα της Ρέας Γαλανάκη τραγικό ήρωα  κοινωνικής ευαλωτότητας. Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου 
(Γρηγοριάδης, κ.ά., ό.π.) 

Αντίστοιχης δραματικότητας κατάσταση αποτελεί κι η εξορία. Χαρακτηριστικός είναι ο 

αγώνας μιας μητέρας –ηρωίδας της Έλλης Αλεξίου- να ζήσει και να στηρίξει τα παιδιά της, όσο ο  
άντρας της βρίσκεται στην εξορία, αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες όλων των ανθρώπων της 
μεταπολεμικής εποχής. «Πάντα της ξενοδούλευε, γιατί ο άντρας της -πλανόδιος ντενεκετζής που 
ήταν- τι να βγάλει, και πού να φτάσουν, μα τώρα που είχε απομείνει μονάχη, ακόμα χειρότερα. Θα 

σταθώ στην οδός Αιόλου... και θα σας πάρω και σας. Τα σκολειά κλειστά είναι. Θα χαζέψετε και τον 
κόσμο... Θα δείτε τα πράματα που θα 'χουν απλωμένα από δω κι από κει... μπορεί να βρεθεί και 
κανείς χριστιανός να σας δώσει και καμιά δεκάρα...»  

Και σε άλλο απόσπασμα του ίδιου έργου τα παιδιά απογοητευμένα που δεν λαμβάνουν δώρο 

από κανέναν παραπονιούνται: «- Αν ερχόταν ο μπαμπάς μας από την εξορία, είπε ο Πέτρος, θα μας 
τον είχε αγοράσει [τον σιδηρόδρομο]. Κανένας όμως μπαμπάς δεν ήρθε από την εξορία. Δεν τους 
άφησαν οι κακοί άνθρωποι. - Εμένα δεν μου τον πήρε ο μπαμπάς, συμπληρώνει κάποιο άλλο, γιατί 
δεν τους δώσανε τον άλλο μισθό.» Κ.Ν.Λ. Β΄ Γυμνασίου (Γαραντούδης κ.ά., 2006).  

3.1.5. Θύματα διακρίσεων  

 Μια άλλη από τις πιο συχνές κοινωνικές ευαλωτότητες είναι και η περίπτωση των θυμάτων 

των φυλετικοκοινωνικών ρατσισμών. Στον Σιούλα τον ταμπάκο π.χ., η συντεχνία των ταμπάκων 
«παινεύονταν πως ήταν από τους παλιότερους κατοίκους αυτής της πόλης και πως ήταν όλοι τους 
αρχόντοι «καστρινοί», που τους πέταξαν οι Τούρκοι απ' το κάστρο […]. Και στ' αλήθεια, μιλούσανε 
το ιδίωμα της πόλης καθαρότερα απ' όλους τους άλλους και το κρατούσαν αμόλευτο στο λεξιλόγιο 

και στη φωνητική του.» «Τα νταραβέρια τους ωστόσο με την πόλη ήτανε πολύ λιγοστά. […] 
Καταφρονούσανε τους καινούριους κατοίκους της [πόλης] και μπορεί κανένας να πει πως μήτε τους 
ήξεραν τους μαχαλάδες που φκιάσαν οι μικρασιάτες πρόσφυγες. Έμεναν εκεί, πίσω από το κάστρο, 
ένας κόσμος ξεχωριστός και κλεισμένος.Τελειωμένος.» Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου (Γρηγοριάδης, κ.ά., 

2001) 
Όπως η συντεχνία των ταμπάκων το ίδιο και ο αλαζόνας Διονύσης Σαρίδης, σύζυγος της 

ηρωίδας του Τσίρκα Αριάγνης, σχολιάζοντας υπεροπτικά την επαγγελματική του κατάσταση, λέει: 
«Κι ύστερα άλλο τσιγαράς κι άλλο γκαρσόνι. Οι τσιγαράδες είναι, πώς να το πω, εργάτες, χέρια. Τ' 

αφεντικό δε σε ρωτάει αν είσαι ψηλός, κοντός, κακοσούσουμος, ξέρεις γλώσσες, έχεις τρόπους. 
Μετράει με τη χιλιάδα και σε πληρώνει. Ενώ το γκαρσόνι είναι άλλο πράμα: Πληρώνει πρόσωπο, με 
καταλαβαίνεις;» Κι αλλού δηλώνει ηχηρά: «Ο ντόπιος θέλει κουρμπάτσι για να σε φοβάται, αλλιώς 
χάθηκες.» Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου (Γρηγοριάδης, κ.ά., ό.π.) 

3.1.6. Γυναίκες  

 Οι γυναίκες κάθε ηλικίας και σε κάθε στιγμή της ζωής τους, όπως εμφανίζονται στα κείμενα 

που ανθολογούνται στα εγχειρίδια Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, αλλά και όπως διδάσκεται 
στην Α΄ Λυκείου η ενότητα «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» (Νόμος 1562/27 -6-2011), αποτελούν για 
τους μαθητές μας, την αντιπροσωπευτικότερη ίσως, ευάλωτη ομάδα.    

Άλλωστε οι λόγοι της  γυναικείας ευαλωτότητας καθώς και οι κοινωνικές προκαταλήψεις με 

τις οποίες έρχονται πολύ συχνά αντιμέτωπες οι γυναίκες είναι πολλοί και ποικίλοι και μερικές φορές 
ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας των μαθητών της εποχής μας. Η Ελένη Αλταμούρα -Μπούκουρα 
π.χ., ηρωίδα της Ρέας Γαλανάκη,  η πρώτη σπουδασμένη Eλληνίδα ζωγράφος, που γεννήθηκε το 
1821 φθάνει μαζί με τον πατέρα της, στην Ιταλία και ντύνεται με αντρικά ρούχα, για να μπορέσει να 

γίνει δεκτή στη Σχολή των Ναζαρηνών ζωγράφων. Στο απόσπασμα που ακολουθεί η νεαρή κοπέλα 
αφηγείται: «Έξω από τη Νάπολη κρύφτηκα σε μια συστάδα από πικροδάφνες και συκιές […] Εκεί 
άλλαξα. Είχα αγοράσει ένα αντρικό σκούρο κουστούμι, ακριβώς σαν εκείνα που φορούσανε οι 
κομψοί νέοι της πόλης.[…] Φιλάρεσκα έδεσα ένα μεταξωτό φουλάρι στον λαιμό μου […]. Φόρεσα 
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τις δερμάτινές μου μπότες και διόρθωσα την καμπύλη της ασημένιας μου καδένας. Στην άκρη της 
κρεμότανε ένα ρολόι. Το κοίταξα. Μετέωρη, εύθραυστη, σημαδεμένη μού έδειξε την ώρα. Στερέωσα 
ένα καθρεφτάκι στα κλαδιά, για να δω να βάλω πάνω στα κουρεμένα μου μαλλιά ένα αντρικό καπέλο. 
Κοίταξα το πρόσωπό μου στον καθρέφτη. Η παρθένος ζωγράφος απουσίαζε, έχοντας φαίνεται 

ξεκινήσει για να επιστρέψει στην αττική Ανατολή, όπου ανήκε. Υποσχέθηκα να μην ξεχάσω τη 
μορφή της, ούτε καν με εκείνο το πολύ λίγο, που ξεχνάνε οι γυναίκες. Όμως τώρα να τρέξει, να πάει 
στον Τσέκολι μαντάτα για τις εξελίξεις της φιλτάτης του πατρίδας. Ακόμη να του πει ότι η μαθήτριά 
του δε φοβόταν, κι ότι, καθώς ντυνόταν, για να μεταμορφωθεί από γυναίκα σε άντρα, άκουγε τα 

λόγια και τις διδαχές του ένα μελίσσι γύρω της. Κι ότι μάντευα, όπως δύναται να μαντεύει κάποιος 
τέτοιαν ώρα, πως εκτός από το ζήτημα της τέχνης, η υπεσχημένη γη θα άφηνε πάνω μου ανεξίτηλα 
τα ίχνη της ζωής. Ήδη πάσχιζα να σκεφτώ σαν άντρας. Ήδη είχα μιλήσει με το εγώ.»  Κ.Ν.Λ. Γ΄ 
Γυμνασίου (Καγιαλής, κ.ά., 2006) 

Ανάλογη δυναμική στάση κρατάει η ζακυνθηνιά Στέλλα, η κόρη του πλούσιου μεγαλέμπορου 
Βιολάντη, που αντιτίθεται σθεναρά στον οργισμένο πατέρα της ο οποίος, όταν μαθαίνει πώς για την 
κορη του ενδιαφέρεται ένας νέος «παρακατιανός του», πλημμυρισμένος από οργή, αφού της 
έκανε αυστηρότατες παρατηρήσεις, την έδειρε και την έριξε στη σοφίτα του αρχοντικού του, όπου 

και την εγκατέλειψε· Κι όταν η μητέρα της προσπαθούσε να της εξηγήσει πως δεν ήταν στο χέρι της 
η τελική απόφαση, γιατί δεν όριζε εκείνη τον εαυτό της, εκείνη φώναξε:  

«— Τον ορίζω! […] Δεν ξέρω για σας, μα εμένα δε με ορίζει [ο πατέρας]. Εγώ, εγώ ορίζω τον 
εαυτό μου· να, κοίταξε, τον ορίζω!... τον ορίζω[...] 

— Τι θέλεις να πεις μ' αυτό; ρώτησε με τρόμο. 
— Να, ότι τον εαυτό μου τον κάνω ό,τι θέλω... Μπορώ να κόψω τώρα το χέρι μου και να το 

πετάξω από το παράθυρο; Ε, ορίζω τον εαυτό μου. Ο πατέρας μου τίποτα δεν μπορεί να κάμει· πώς 
θα με δείρει; πώς θα με κλείσει; πώς θα με σκοτώσει; Τι με τούτο; Πάλι εγώ κάνω ό,τι θέλω —τον 

εαυτό μου— και σα δε θέλω εγώ, άλλον άνθρωπο δεν παίρνω[…]» Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου 
(Γρηγοριάδης, κ.ά., 2001)  

Όπως η πλούσια Στέλλα Βιολάντη, έτσι κι η φτωχιά Κερκυραία Ρήνη τολμάει να ορίσει τον 
εαυτό της και τη ζωή της, όπως θέλει η ίδια. Κουρασμένη από τις συνεχείς πιέσεις του αγαπημένου 

και πατέρα του παιδιού της για αύξηση της προίκας της, αρνείται αμετακίνητα την τελική πρότασή 
του για γάμο, βασίζεται στη δύναμή της για δουλειά και του αποκρίνεται «Όχι! όχι! για λίγα χρήματα 
ήσουνε έτοιμος να με πουλήσεις και χωρίς αυτά δε μ' έπαιρνες· πάει τώρα η αγάπη. Επέταξε το 
πουλί!»  

[…] «Όχι!» του 'πε, «έπειτα απ' ό,τι έκαμες όχι! κι α σ' αγαπούσα, δε θα ερχόμουνα μαζί σου. 
Είμαι δουλεύτρα· ποιόνε έχω ανάγκη;» «Όχι!» του 'πε μ' απόφαση· «εδώ είναι ο χωρισμός μας. Θα 
πάω σε ξένα μέρη, σε ξένον κόσμο, σ' άλλους τόπους· θα δουλέψω για με και για να κουναρήσω το 
παιδί που θα γεννηθεί. Θα μου δώσει η μάνα γράμματα για να 'βρω αλλού εργασία· θα τα πάρει από 

τες κυράδες της. Όχι, δεν έρχομαι! Είμαι δουλεύτρα· ποιόνε έχω ανάγκη;» Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου 
(Γρηγοριάδης, κ.ά., ό.π.) 

Όμως η μαχητικότητα των νεαρών κοριτσιών απέναντι στις πιέσεις που τα κάνουν ευάλωτα, 
φαίνεται να μειώνεται καθώς μεγαλώνουν και ο χρόνος λειαίνει τις αντιστάσεις τους. Έτσι η 

Σιούλαινα, η γυναίκα του αλαζόνα Σιούλα του ταμπάκου, όταν τα χρήματά τους δε φτάνουν για να 
βάλει το μεσημέρι στο τραπεζι ένα πιάτο φαΐ και εκείνος την κατηγορεί γι’ αυτό, εκείνη ντρέπεται 
και φοβάται ν’ απαντήσει… Μόνο σήκωσε μια φορά τα μάτια της και τον κοίταξε. «Μήτε λύπη, μήτε 
παράπονο, μήτε θυμός δεν ήτανε μέσα —τα μάτια της τον παρακαλούσανε να σωπάσει. […] Αυτή 

δε μίλησε, καθόταν πάντα στην άκρη με το κεφάλι σκυμμένο και στις συνεχεις ερωτήσεις του 
απαντούσε με ταπεινοσύνη. Ύστερα σηκώθηκε κι έφυγε γρήγορα γρήγορα για να κρύψει τα δάκρυα 
που την έπνιξαν. Πιο πολύ για την αδικία τη δική του παρά για τη δυστυχία.» Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου 
(Γρηγοριάδης, κ.ά., 2001) 

Όσο για τη Χαδούλα, τη λεγομένη Φράγκισσα, γνωστή σε όλους ως Φόνισσα, φαίνεται ότι 
υπήρξε κι η ίδια θύμα των βασάνων που βίωναν οι γυναίκες για αιώνες ολόκληρους. Άλλωστε, ο 
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ίδιος ο Παπαδιαμάντης που την εμπνεύστηκε ως ηρωίδα του που θα γλύτωνε τα θηλυκα παιδιά από 
τις ταλαιπωριές της ζωής, την περιγράφει λέγοντας: «ήτο γυνή σχεδόν εξηκοντούτις, καλοκαμωμένη, 
με αδρούς χαρακτήρας, με ήθος ανδρικόν, και με δύο μικράς άκρας μύστακος άνω των χειλέων της. 
Εις τους λογισμούς της, συγκεφαλαιούσα όλην την ζωήν της, έβλεπεν ότι ποτέ δεν είχε κάμει άλλο 

τίποτε ειμή να υπηρετή τους άλλους. 'Οταν ήτο παιδίσκη, υπηρέτει τους γονείς της. Όταν 
υπανδρεύθη, έγινε σκλάβα του συζύγου της — και όμως, ως εκ του χαρακτήρος της και της 
αδυναμίας εκείνου, ήτο συγχρόνως και κηδεμών αυτού· όταν απέκτησε τέκνα, έγινε δούλα των 
τέκνων της· όταν τα τέκνα της απέκτησαν τέκνα, έγινε πάλιν δουλεύτρια των εγγόνων της. Και σα 

να μην έφταναν όλα αυτά «όταν νεάνιδα την υπάνδρευσαν και την εκουκούλωσαν και την έκαμαν 
νύμφην» οι γονείς της, της είχαν δώσει ως προίκα «έναν αγρόν στην έρημον βορειοδυτικήν ακτή.» 
Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου (Γρηγοριάδης, κ.ά., 2001) 

3.1.7. Τα Παιδιά  

Τα παιδιά, αν και στις μέρες μας διεκδικούν και ευτυχώς απολαμβάνουν μεγάλο μερίδιο 
κοινωνικής μέριμνας, φαίνεται ότι δεν είχαν πάντοτε και παντού μια τέτοια τύχη. Οι μαθητές μας, σε 

αντίθεση με την ανέμελη και ξεκούραστη ζωή που οι περισσότεροι χαίρονται σήμερα, εκπλήσσονται 
γνωρίζοντας τον μικρό Βάνκα του Τσέχωφ και τα παθήματά του. O Βάνκας είναι ένας εννιάχρονος 
ορφανός Ρώσος, θύμα της βιοπάλης, που γράφει στον παππού του: «Σου γράφω τα βάσανά μου, 
παππού. Χθες το αφεντικό με άρπαξε από τα μαλλιά, με τράβηξε στην αυλή και με ρήμαξε στο ξύλο 

γιατί εκεί που κουνούσα το μωρό με πήρε ο ύπνος. Την άλλη βδομάδα πάλι η κυρά μού είπε να 
καθαρίσω μια ρέγγα και ’γω άρχισα από την ουρά. Και τότε μου άρπαξε τη ρέγγα και την έτριβε στα 
μούτρα μου. Και οι καλφάδες του μαγαζιού όλοι με βασανίζουν. Με στέλνουν στην ταβέρνα να πάρω 
βότκα και με βάνουν να κλέβω το τουρσί του αφεντικού και κείνος με κοπανάει με ό,τι κρατάει στα 

χέρια του. Όσο για φαΐ, άσ’ τα! Το πρωί ξεροκόμματο, το μεσημέρι κουρκούτι , το βράδυ πάλι 
ξεροκόμματο. Oύτε τσάι, ούτε λαχανόσουπα, όλα τα περιδρομιάζουν τα αφεντικά. [...] Αγαπημένε 
μου παππού, για όνομα του Θεού, κάνε μου μια χάρη: πάρε με από δω, πάρε με στο σπίτι, στο χωριό, 
δεν αντέχω άλλο[…]». Κ.Ν.Λ. Α΄ Γυμνάσιου (Βαρελάς, κ.ά., 2009) 

Περίπου την ίδια εποχή στην Αθήνα ένα άλλο παιδί από τα «αθηναϊκά» διηγήματα του 
Παπαδιαμάντη - Κ.Ν.Λ Β΄ Λυκείου (Γρηγοριάδης, κ.ά., 2001), «πενταετές […], ζωηρόν, με 
λάμπρους μεγάλους οφθαλμούς, ρακένδυτον» ζητιανεύει από τον παντοπώλη για να  επιβιώσει η 
οικογένειά του λέγοντας: «— Μπάρμπα, βάλε μου λίγο λαδάκι μες στο γυαλί, είπε η μάνα μου, γιατί 

δεν έχουμε πατέρα στο σπίτι. 
— Χωρίς πεντάρα; 
— Ναι. 
— Και τι έγινε ο πατέρας σου; 

— Να, πάει να βρη άλλη γυναίκα.»  
Από τον Βάνκα και τον μικρό που δεν έχει «πατέρα στο σπίτι» του 19ου αιώνα μέχρι και τα 

παιδιά του τέλους του 20ου, οι συνθήκες φαίνεται ότι, για μερικά απ’ αυτά, δεν άλλαξαν και πολύ, 
όπως και για το παιδί του παρακάτω ποιήματος, που κερδίζει το ψωμί του στα φανάρια της λεωφόρου 

και κοιμάται στο μηχανοστάσιο του εργοστασίου: «Μες στο κλειστό, το φωτισμένο εργοστάσιο,/ Οι 
μηχανές, αποσταμένες μα άγρυπνες,/ Επιβλέπουν σαν άκακοι γίγαντες/ Τον ύπνο του μικρού. 
Στριμωγμένος/ Κοντά στη σκάρα του ατμού,/ Με του αδερφού του το παλτό σκεπασμένος/ 
Ξεκουράζεται./ Όλη τη μέρα δουλεύει στα φανάρια/ Σκουπίζει τζάμια βιαστικά με το κόκκινο./ 

Εισπράττει κέρματα ή την εύλογη αγανάκτηση. Περιμένει το επόμενο φανάρι./ Τίμια κερδίζει έτσι 
το ψωμί/ Και το μερίδιο του νυχτοφύλακα,/ Που τον αφήνει να κοιμάται εκεί μέσα.» Κ.Ν.Λ. Β΄ 
Γυμνασίου (Γαραντούδης, κ.ά., 2006).  

Τέλος, εκτός απ’ τη βιοπάλη φαίνεται ότι και η σχολική καθημερινότητα καθιστούσε κοινωνικά 

ευάλωτα τα παιδιά. Ακόμη και ο Ν. Καζαντζάκης περιγράφοντας τη φοίτησή του στο σχολείο 
θυμάται τον πατέρα του να λέει στο δάσκαλο: «— Ετούτος είναι ο γιος μου [...]. 
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— Το κρέας δικό σου, του ’πε, τα κόκαλα δικά μου· μην τον λυπάσαι, δέρνε τον, κάμε τον 
άνθρωπο. 

— Έγνοια σου, καπετάν Μιχάλη· έχω εδώ το εργαλείο που κάνει τους ανθρώπους, είπε ο 
δάσκαλος κι έδειξε τη βίτσα.» 

Ή αλλού πάλι θυμάται τον ίδιο το δάσκαλο στο πλαίσιο της Νέας Παιδαγωγικής να τους 
κατεβάζει τα πανταλονάκια και να τους δέρνει κατάσαρκα με το βούρδουλα. Κ.Ν.Λ. Α΄ Γυμνασίου 
(Βαρελάς, κ.ά., 2009) 

4. Συμπέρασμα  

 Τα κείμενα που μελετήθηκαν προβάλλουν άμεσα ή έμμεσα ευάλωτες ομάδες διαφόρων 
χρονικών περιόδων που αντιμετώπισαν ποικίλες δυσκολίες και προβλήματα σχετικά με τη φυλή, το 
φύλο, τον ρόλο, την οικονομικοκοινωνική τους κατάσταση, τις συνθήκες ζωής τους κ.ά. Από τα 
αποσπάσματα που φιλοξενούνται στα εγχειρίδια ο μαθητής – αναγνώστης διαπιστώνει ότι κάθε 

άνθρωπος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του να βρεθεί σε κατάσταση ευαλωτότητας, αλλά 
και ότι από την στάση του εξαρτάται το αν και πώς θα καταφέρει να την ξεπεράσει. Συγκεκριμένα:   

Είναι σε θέση να αναγνωρίσει την ύπαρξη, την έννοια και πολλές φορές την αιτία της 
ευαλωτότητας. 

Αντιλαμβάνεται ότι οι ευαλωτότητες είναι απότοκοι των εκάστοτε εποχών.  
Συνειδητοποιεί ότι η ευαλωτότητα αντανακλά τις οικονομικές συνθήκες, τα κοινωνικά 

δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλή, το φύλο, την ηλικία, το πολιτιστικό/εκπαιδευτικό επίπεδο και 
αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τον χωροχρόνο.  

Γνωρίζει διάφορες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και κατανοεί τις δυσκολίες που αυτές 
αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν.  

Συνεπώς, οδηγείται στην αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, στην όξυνση της κριτικής 
ικανότητας, στην ψυχική ενδυνάμωση, στην ισχυροποίηση της θέλησης και της αντοχής και στη 

συγκρότηση της προσωπικότητάς του.  
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Περίληψη 

Σήμερα παιδιά, έφηβοι και νέοι, ζούνε σε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές  
συνθήκες οι οποίες πολλές φορές εμποδίζουν την εκπαιδευτική τους διαδικασία και επηρεάζουν 

αρνητικά τις σχολικές τους επιδόσεις. Στις σύνθετες διεργασίες που αφορούν στην προσπάθεια 
βελτίωσης των συνθηκών της ζωής, καθώς και της επίδοσής τους στο σχολικό περιβάλλον, 
συμμετέχουν ενεργά οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί, η παρουσία των οποίων είναι καθοριστικής 
σημασίας, ενισχύοντας ένα πλαίσιο για διδασκαλία, μάθηση, συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ 

των συμμετεχόντων μιας σχολικής μονάδας. Μέσω της συμβουλευτικής Κοινωνικής εργασίας 
παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, για την επίλυση και 
την αποφυγή υποτροπής των προβλημάτων που αναφύονται στο σχολείο, στην οικογένεια, στη 
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σχολική κοινότητα, και σχετίζονται με την ομαλή προσαρμογή και κοινωνικοποίηση, την τακτική 
φοίτηση και γενικότερη επίδοση μαθητών και μαθητριών. Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα 
ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Σχολικός κοινωνικός λειτουργός, Συμβουλευτική κοινωνική εργασία, 
Εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή  

Παιδιά, έφηβοι και νέοι αντιμετωπίζουν προβλήματα που απορρέουν από συγκρούσεις, βία, 
αυξημένη εγκληματικότητα, κακοποίηση, παραμέληση, πολιτισμικές αλλαγές, μεταβαλλόμενες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, μετανάστευση κ.ά.. Αυτές οι συνθήκες εμποδίζουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία και τους επηρεάζουν αρνητικά στις επιδόσεις τους στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών/τριών είναι μια σύνθετη διεργασία στην οποία 
οι εκπαιδευτικοί φορείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν από μόνοι τους, χωρίς την συνερ γασία 
επαγγελματιών και της κοινότητας στην οποία λειτουργούν. Οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί 

θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την προώθηση του σκοπού των σχολείων, παρέχοντας ένα 
πλαίσιο για τη διδασκαλία, τη μάθηση, καθώς και για την επίτευξη της επάρκειας και της 
εμπιστοσύνης. Ενισχύουν τον ακαδημαϊκό στόχο του σχολείου παρέχοντας υπηρεσίες που 
ενδυναμώνουν το σχολείο, αλλά και την οικογένεια, με στόχο την ανάπτυξη ενός υγιούς και 

ασφαλούς περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 
(Higy, Haberkorn, Pope & Gilmore, 2012). Παράλληλα με την εφαρμογή αποτελεσματικών 
στρατηγικών παρέμβασης, εστιάζουν στην αλληλεπίδραση σχολείου, κοινωνίας, οικογένειας μαθητή 
προκειμένου να βοηθήσουν τον τελευταίο και να αξιοποιηθούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο 

οι δυνατότητές του μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Χρησιμοποιούν πρακτικές που στοχεύουν 
στη συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους μέσα από διάφορα μοντέλα 
ενδυνάμωσης. Πραγματοποιούν τη διαδικασία της συμβουλευτικής με άτομα, με ομάδες και την 
κοινότητα για την επίτευξη του στόχου. Υποστηρίζουν και προσπαθούν να βελτιώσουν τη 

συναισθηματική και ακαδημαϊκή ευημερία όλων των μαθητών/τριών παρέχοντας καθοδήγηση σε 
όλα τα εμπλεκόμενα άτομα. Το έργο του κοινωνικού λειτουργού όμως, σύμφωνα με τους Canatselis 
& Willi (2012), δεν ολοκληρώνεται στην εργασία του με άτομα και ομάδες, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει την υποστήριξη και τη συμμετοχή σε διάφορα εργαστήρια, συνεχίζεται με την παροχή 

συμβουλευτικής και την παρακολούθηση της σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Έτσι είναι 
σημαντική η σχέση και η μετέπειτα συμμαχία που θα αναπτύξουν με τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό 
και την οικογένεια, υιοθετώντας κοινούς στόχους και κοινή πρακτική για την άμβλυνση του 
προβλήματος που καλούνται να επιλύσουν. Στην Ελλάδα, από το 2014 η συμβουλευτική κοινωνική 

εργασία έχει ενισχυθεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την υλοποίηση 
προγραμμάτων και τη δημιουργία ομάδων που λειτουργούν στα σχολεία γενικής  εκπαίδευσης και 
ονομάζονται Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), πρώην Επιτροπές Διεπιστημονικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.).  

2. Η κοινωνική εργασία στο χώρο της εκπαίδευσης 

Η κοινωνική εργασία στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της 

εφαρμοσμένης επιστήμης της κοινωνικής εργασίας και επιτελεί ένα πολύ σημαντικό σκοπό που 
στοχεύει στην ευημερία, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των 
μαθητών. Ορίζεται ως μια εξειδικευμένη πρακτική στο ευρύ πεδίο της, καθώς οι σχολικοί κοινωνικοί 
λειτουργοί συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση του σκοπού των σχολείων, παρέχοντας ένα 

πλαίσιο στήριξης για διδασκαλία, μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα προωθούν τη 
συνεργασία οικογένειας, σχολείου και κοινότητας (Πιλήσης, 2011). Η κοινωνική εργασία στην 
εκπαίδευση βασίζεται σε ένα διαμεθοδικό μοντέλο παρέμβασης, που αντλεί από τη συστημική σκέψη 
και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και βραχείας συμβουλευτικής σε ατομικό, ομαδικό και 
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οικογενειακό επίπεδο. Στην εκπαίδευση, η κοινωνική εργασία επιτελεί διττή λειτουργία, καθώς 
αποκρίνεται στην πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος, παράλληλα με την πολυπλοκότητα του ατόμου 
(Germain, 2006). Υπο αυτό το πρίσμα, οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται  στην εκπαίδευση, 
αναλαμβάνουν τη διασύνδεση του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών, καθώς και με την 

ευρύτερη κοινότητα. Για τον Βάντση (2007), οι κοινωνικοί λειτουργοί στην εκπαίδευση, 
εφαρμόζοντας τεχνικές, μεθόδους και δεξιότητες της κοινωνικής εργασίας, αναπτύσσουν 
συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών, με στόχο την στήριξη της οικογένειας και 
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της, στην ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του 

παιδιού. Συνεργάζονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό με στόχο την αλληλοενημέρωση και τη 
χάραξη κατευθύνσεων για την ενθάρρυνση του μαθητή και με τους μαθητές με σκοπό την παροχή 
βοήθειας στην αντιμετώπιση πιέσεων που δέχονται και παρεμποδίζουν την πορεία τους για μάθηση 
και ανάπτυξη. Επίσης, διαφυλάττουν το απόρρητο και τηρούν αρχεία των παρεμβάσεων και της 

εξέλιξης των υποθέσεων που έχουν αναλάβει (Garrett, 2006). Η κοινωνική εργασία στο σχολείο 
επιδιώκει την κοινωνική ανάπτυξη, τη διερεύνηση των ευκαιριών μάθησης και την ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά, και επιχειρεί να συμβάλει στην άρση του κοινωνικού 
αποκλεισμού (Κανδυλάκη, 2009). Οι κοινωνικοί λειτουργοί στην εκπαίδευση σχεδιάζουν και 

υλοποιούν προγράμματα πρόληψης, παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς, επιδιώκουν την επίλυση και την αποφυγή υποτροπής των προβλημάτων 
που αναφύονται στο σχολείο, στην οικογένεια, στη σχολική κοινότητα, και σχετίζονται με την 
προσαρμογή, την τακτική φοίτηση και την επίδοση των μαθητών. Αλλά και την εκπαίδευση των 

παιδιών που μεγαλώνουν εκτός της φυσικής τους οικογένειας, την ένταξη και υποστήριξη της 
φοίτησης μαθητών, την αξιοποίηση πολιτικών εκπαίδευσης για ειδικές ομάδες μαθητών, την ένταξη 
αλλοδαπών μαθητών, την στήριξη μαθητών όταν αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές 
καταστάσεις, την προάσπιση δικαιωμάτων των μαθητών και την επανασύνδεση με την εκπαίδευση 

μαθητών που βρέθηκαν έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω συμβάντων ζωής (Καλλινικάκη, 
2011·Dupper, 2002). Για την Κατσαμά (2013), οι κοινωνικοί λειτουργοί υποστηρίζουν σχολεία και 
οικογένειες, ώστε να πετύχουν τους στόχους που σχετίζονται με την εξασφάλιση πρόσβασης και 
επαρκών μεσών για τη μάθηση, την ανάπτυξη, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και το ευ ζην των 

μαθητών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση των μαθητών που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν 
επαρκώς την εκπαιδευτική εμπειρία, εξαιτίας κοινωνικών, συναισθηματικών ή δυσκολιών 
συμπεριφοράς (Knapp, Jongsma, 2002). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κοινωνικοί λειτουργοί στο 
σχολείο, εκτός από την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών, μπορούν να παρέμβουν και σε θέματα που 

αφορούν περιπτώσεις παιδικής προστασίας, όπως κακοποίηση και παραμέληση (Χατζηφωτίου, 
2005). Όπως υποστηρίζει η Κανδυλάκη (2009), οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία εντοπίζουν 
ζητήματα που χρήζουν παρέμβασης, και παράλληλα ιχνηλατούν προοπτικές επίλυσης των 
παρουσιαζόμενων προβλημάτων στη μαθητική κοινότητα ή στα στελέχη της εκπαίδευσης.  

3. Η παροχή συμβουλευτικής από τον σχολικό κοινωνικό λειτουργό  

Η συμβουλευτική κοινωνική εργασία είναι μία διεργασία αμφίδρομης αλληλεπίδρασης με 

σκοπό να ενισχύσει τις δεξιότητες του μαθητή, του εκπαιδευτικού ή του γονέα να αντιμετωπίσουν 
τα ζητήματα που τους απασχολούν, χρησιμοποιώντας τρόπους που οι ίδιοι θα ανακαλύψουν. Η 
παροχή συμβουλευτικής από τον σχολικό κοινωνικό λειτουργό είναι μία μέθοδος που στοχεύει στην 
παροχή βοήθειας σε όλους τους εμπλεκομένους με την εκπαιδευτική διαδικασία να αντιμετωπίζουν 

διάφορες δυσκολίες. Οι σύμβουλοι κοινωνικοί λειτουργοί στον εκπαιδευτικό χώρο, συνεργάζονται 
με άτομα, ομάδες και την κοινότητα, παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη μέσα από διάφορες 
προσεγγίσεις και χρησιμοποιούν πρακτικές που οδηγούν στην επίλυση των προβλημάτων που 
καλούνται να διαχειριστούν (Costanble, 2008). Μέσω της συμβουλευτικής, ο σχολικός κοινωνικός 

λειτουργός θα βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει τον τρόπο που βρέθηκε σε αυτή τη κατάσταση και 
με ποιο τρόπο μπορεί να την αλλάξει. Παράλληλα όμως θα προσπαθήσει να βελτιώσει και το 
περιβάλλον στο οποίο ζει το άτομο είτε με τη διασύνδεσή του στην κοινότητα είτε με την αναζήτηση 
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προγραμμάτων και  πόρων που θα τον βοηθήσουν (Costin, 1973). Η συμβουλευτική τους δίνει τη 
δυνατότητα να κατανοήσουν ότι λαμβάνοντας την κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να κάνουν 
αλλαγές στη ζωή τους αξιολογώντας και διορθώνοντας τον τρόπο που μέχρι τώρα αντιλαμβάνονταν 
και αντιμετώπιζαν τις διάφορες καταστάσεις (Dupper, 2010). Με την αλληλεπίδραση που 

λαμβάνουν, ενισχύουν τις δεξιότητές τους και αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότερο τρόπο 
δυσκολίες που προέρχονται από το εκπαιδευτικό περιβάλλον.  Για να  γίνει όμως αυτό σύμφωνα με 
τον Καρακατσάνη (1989), ο σύμβουλος θα πρέπει να έχει δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης που 
θα οδηγήσει τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό και τον γονέα να κατανοήσουν πρώτα τον εαυτό τους και 

έπειτα να προχωρήσουν στη σωστή αποτίμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Σε αυτή την 
κατεύθυνση ο σύμβουλος κοινωνικός λειτουργός, επικεντρώνεται στη συμβουλευτική, στην 
παρακολούθηση και τη βελτίωση της συναισθηματικής και ακαδημαϊκής ευημερίας του μαθητή 
παρέχοντας καθοδήγηση σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα. Βοηθάει τους μαθητές, τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.  
Το αντικείμενο εργασίας του κοινωνικού λειτουργού στις σχολικές μονάδες καθορίζεται από 

τα Προεδρικά  Διατάγματα 891/1978 και 50/1985, όπου σύμφωνα με αυτά, οι σχολικοί κοινωνικοί 
λειτουργοί παρέχουν συμβουλευτική στους μαθητές-φοιτητές-σπουδαστές, τους γονείς και στους 

δασκάλους-καθηγητές. Επικεντρώνονται στην παρακολούθηση και τη βελτίωση της 
συναισθηματικής και ακαδημαϊκής ευημερίας του φοιτητή παρέχοντας καθοδήγηση σε όλα τα 
εμπλεκόμενα άτομα. Στην εκπαίδευση, ο κοινωνικός λειτουργός αποτελεί μέλος της διεπιστημονικής 
ομάδας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του παιδιού και την βελτίωση της επίδοσης του. Στις μέρες 

μέσα από την υπάρχουσα νομοθεσία (Ν. 3699/2008 ΦΕΚ 199 τ.Α, Ν. 4115/2013 ΦΕΚ 24 τ.Α, 
Ν.4264/2014 ΦΕΚ 118 τ.Α), η συμβουλευτική κοινωνική εργασία έχει ενισχυθεί στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την υλοποίηση προγραμμάτων και τη δημιουργία ομάδων που 
λειτουργούν στα σχολεία γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και ονομάζονται Επιτροπές Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), πρώην Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.). 

4. Ο ρόλος του συμβούλου κοινωνικού λειτουργού στην εκπαίδευση 

Οι σύμβουλοι κοινωνικοί λειτουργοί στην εκπαίδευση έχουν ένα ρόλο πολυδιάστατο και 
επιφορτισμένο με  πολλές αρμοδιότητες τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού πλαισίου. Παρέχουν 
ατομική και ομαδική συμβουλευτική και παράλληλα επικεντρώνονται στην προσαρμογή του 

περιβάλλοντος στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να λειτουργούν 
καλύτερα μέσα σε αυτό (Costanble, 2008). Δηλαδή στοχεύουν και στην προετοιμασία της κοινότητας 
για το άτομο (Belluomini, 2010). Αντί να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προσωπικών 
χαρακτηριστικών ή δεξιοτήτων, ο σύμβουλος κοινωνικός λειτουργός θα επικεντρωθεί επίσης στην 

ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης και στον εντοπισμό κοινοτικών πόρων στους οποίους μπορεί 
να βασιστεί ο δέκτης των υπηρεσιών του. Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι κοινωνικοί λειτουργοί, 
ασχολούνται λιγότερο με τον τρόπο με τον οποίο οι εξυπηρετούμενοι τους βρίσκονται στην παρούσα 
κατάσταση και επικεντρώνονται περισσότερο στον τρόπο επίλυσης των σημερινών ζητημάτων,  

προκειμένου να εξασφαλίσουν μελλοντική επιτυχία (Costanble, 2008).  
Πρόκειται για μια συστηματικότερη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την επίλυση των 

ζητημάτων των ατόμων. Συγκεκριμένα, σε μια περίπτωση που ένας μαθητής αντιμετωπίζει 
δυσκολίες, ο σύμβουλος κοινωνικός λειτουργός θα σχεδιάσει με το μαθητή τακτικές αντιμετώπισης 

ή αλλαγές στη διαχείριση του προβλήματος από τον μαθητή. Μπορεί να έρθει σε επαφή με τους 
συμμαθητές του, τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, τον διευθυντή, μια εξωτερική υπηρεσία 
ειδίκευσης στο θέμα που μπορεί να παρέχει άμεσες υπηρεσίες, τον σύμβουλο εκπαίδευσης, τον 
σύλλογο διδασκόντων, τον σύλλογο των μαθητών η ακόμη και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 

για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη λύση του προβλήματος (Costanble, 2008). Ο ρόλος του 
σύμβουλου κοινωνικού λειτουργού διαφοροποιείται και ανάλογα στην κάθε ομάδα που εργάζεται. 
Στην ομάδα της Ε.Δ.Y., είναι περισσότερο διερευνητικός δεδομένου ότι έρχεται σε άμεση επαφή με 
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το πεδίο εφαρμογής και του δίνεται η δυνατότητα να εμπλακεί άμεσα. Ως μέλος της ομάδας 
συντάσσει το κοινωνικό-αναπτυξιακό ιστορικό του μαθητή και παρέχει συμβουλευτική στον ίδιο και 
στους γονείς του για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν. Σε αυτή την κατεύθυνση, 
συνεργάζεται συστηματικά με τις οικογένειες των μαθητών επιδιώκοντας τη θετική στάση της 

οικογένειας στο πρόβλημα του μαθητή και την ανάπτυξη υγιών ενδοοικογενειακών σχέσεων 
(Κουτουμάνος, 2006).  

Στη συνέχεια, ενημερώνει τη διεπιστημονική ομάδα που ανήκει αλλά και το εκπαιδευτικό 
προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία για τις ενέργειες που έχει κάνει για τους μαθητές, τις 

συναντήσεις και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν γίνει, τις παραπομπές που έχει προτείνει 
και οτιδήποτε άλλο κρίνει αναγκαίο πως θα πρέπει να μεταφέρει, τηρώντας πάντα αρχεία των 
παρεμβάσεων και ενημερώνοντας τους ατομικούς φακέλους των μαθητών. Συνοδεύει τον μαθητή 
και την οικογένειά του σε περίπτωση που απαιτείται συμπληρωματική εξέταση από 

Ιατροπαιδαγωγικές ή άλλες Υπηρεσίες. Διευκολύνει την οικογένεια στην επικοινωνία της με τους 
αρμόδιους φορείς, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής της. Κινητοποιεί τους γονείς για 
συστηματική συνεργασία με το σχολείο και φροντίζει για την πληροφόρηση αλλά και για την 
ενίσχυση των γονέων από τις υπηρεσίες πρόνοιας και τους παραπέμπει, όταν κρίνεται αναγκαίο, σε 

άλλους ειδικούς ή σε άλλες υπηρεσίες. Σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας, διοργανώνει 
συγκεντρώσεις γονέων και εμπλεκομένων στην εκπαίδευση και υποστήριξη του. Έχει την ευθύνη για 
τη διοργάνωση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα άτομα με 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Από την άλλη ως μέλος της ομάδας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συμμετέχει στην 

ανίχνευση και στην αξιολόγηση των μαθητών που παραπέμπονται στον φορέα εργασίας του με ειδική 
και ατομική συνεργασία που έχει με το μαθητή και τους γονείς του προκειμένου να συντάξει το 
κοινωνικό-αναπτυξιακό ιστορικό του μαθητή και να τους παρέχει συμβουλευτική για θέματα που 
αφορούν την εκπαιδευτική εξέλιξη του παιδιού τους. Ενημερώνει τους γονείς για το κοινωνικό-

παιδαγωγικό έργο και τους στόχους του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ενημερώνει τη διεπιστημονική ομάδα που 
ανήκει για τις συναντήσεις και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν γίνει, τις παραπομπές που 
ενδεχομένως έχει προτείνει και οτιδήποτε άλλο κρίνει αναγκαίο πως θα πρέπει να μεταφέρει, 
τηρώντας πάντα αρχεία των παρεμβάσεων και ενημερώνοντας τους ατομικούς φακέλους των 

μαθητών όπως και αν εργαζόταν σε ομάδα της Ε.Δ.Υ. σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τις αξίες που 
πρεσβεύει η επιστήμη του. Υπό αυτό το πρίσμα ο σύμβουλος κοινωνικός λειτουργός στην 
εκπαίδευση ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος και αντιλαμβάνεται την 
ιδιαιτερότητα της κάθε κατάστασης ως μοναδική. Κύριο μέλημά του, είναι η αποφυγή στοχοπο ίησης 

του μαθητή και η άμεση συνεργασία με το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό έτσι ώστε να δημιουργηθεί 
μια ομάδα που θα λειτουργήσει σαν δίχτυ ασφαλείας (Jansson, 2011). 

5. Μοντέλα συμβουλευτικής κοινωνικής εργασίας στην εκπαίδευση  

Ο σύμβουλος κοινωνικός λειτουργός στο χώρο της εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιήσει 
συγκεκριμένες πρακτικές και να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές και τις 
οικογένειές τους μέσα από διάφορα μοντέλα (Lind, 2012). Από τα μοντέλα συμβουλευτικής 

κοινωνικής εργασίας στην εκπαίδευση, δύο είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση. Το πρώτο 
είναι το μοντέλο παρέμβασης Pecs το οποίο είναι βασισμένο στο συστημικό́ μοντέλο παρέμβασης 
της κοινωνικής εργασίας και περιλαμβάνει συμβουλευτική για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
Διαμεσολάβηση μεταξύ μαθητών, γονέων και σχολείου με ατομική ή ομαδική συμβουλευτική για 

ζητήματα που αφορούν στην επίλυση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, στην ανάπτυξη του παιδιού 
στο περιβάλλον του και διαχείριση θέματα σχετικά με την εξέλιξη και τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των μαθητών. Παροχή συμβουλευτικής για την στήριξη των οικογενειών και τη 
διασύνδεσή τους με τους εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και συμβουλευτική σε συνεργασία με 

συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικούς, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους με στόχο τη 
δημιουργία κοινοτικών παρεμβάσεων για την πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων αλλά και 
γενικότερα την εύρυθμη λειτουργικότητα του σχολείου (Gleason, 2007·Kelly, 2008). Το δεύτερο 
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συνηθέστερο μοντέλο παρέμβασης που χρησιμοποιούν οι κοινωνικοί λειτουργοί στην εκπαίδευση 
είναι το μοντέλο παρέμβασης της Lela Costin που ονομάζεται «Σχέσεις σχολείου-κοινότητας-
μαθητών». Το μοντέλο αυτό εστιάζει στις ελλείψεις του σχολείου και της κοινότητας και πως αυτές 
επηρεάζουν τους μαθητές. Ουσιαστικά, το μοντέλο παρέμβασης της Costin τονίζει τον 

συμβουλευτικό ρολό του σχολικού κοινωνικού λειτουργού στους μαθητές, τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς. Αναγνωρίζει τη σημαντικότητα στην ύπαρξη διασύνδεσης του σχολείου με την 
κοινότητα, την ανάπτυξη του σχολείου με την κοινότητα καθώς και την ανάπτυξη πολιτικών 
αναφορικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην κοινότητα και στα σχολεία, και τα οποία 

έχουν αντίκτυπο στους μαθητές. Επίσης, υπερασπίζεται την ανάγκη για συντονισμό και συνεργασία 
μιας διεπιστημονικής ομάδας μέσα στις σχολικές μονάδες που στόχο θα έχει τη σύνδεση σχολείου-
κοινότητας-μαθητών (Kelly, 2008·Turner, 2011). Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της συμβουλευτικής 
κοινωνικής εργασίας στο χώρο της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στο σχολείο 

δεν έχει την παραδοσιακή δομή με τον εξυπηρετούμενο να κάθεται απέναντι από τον σύμβουλο, 
αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας ή σε μια ομάδα μαθητών 
που έχουν κοινά ενδιαφέροντα (Openshaw, 2007). Επίσης, οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται 
στην εκπαίδευση υποστηρίζουν ότι στο πλαίσιο της συμβουλευτικής περνούν τον περισσότερο χρόνο 

της δουλειάς τους μοιραζόμενοι σε τρεις ρόλους: α) στην ατομική συμβουλευτική, β) στην  ομαδική 
συμβουλευτική και γ) στην συμβουλευτική προς τους εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα δηλώνουν ότι 
θα ήθελαν να περάσουν περισσότερο χρόνο σε ατομική και ομαδική συμβουλευτική (Agresta, 2004). 

6. Συμπεράσματα 

Η παροχή της συμβουλευτικής κοινωνικής εργασίας στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ζωτικής 
σημασίας δεδομένου ότι ο σύμβουλος κοινωνικός λειτουργός αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα 

στον μαθητή, το σχολείο, το σπίτι και την κοινότητα με κύριο στόχο την υποστήριξη των μαθητών 
στην κοινωνική και ακαδημαϊκή ευημερία και εξέλιξή τους. Ο σύμβουλος κοινωνικός λειτουργός 
ατομικά και ομαδικά, συμμετέχοντας σε διεπιστημονικές ομάδες με την  εφαρμογή της 
συμβουλευτικής βοηθάει το εκπαιδευτικό περιβάλλον για την αποφυγή δύσκολων καταστάσεων, την 

επίλυση των συγκρούσεων, τη διαχείριση του άγχους, του θυμού κ.ά.. Μέσω της συμβουλευτικής 
κοινωνικής εργασίας ενημερώνει για διαθέσιμους πόρους και την πρόσβαση σε προγράμματα που θα 
συμβάλουν στο ευ ζην των εμπλεκόμενων. Τα τελευταία χρόνια, με την αυξημένη είσοδο των 
σχολικών κοινωνικών λειτουργών στην εκπαίδευση, η συμβουλευτική κοινωνική εργασία τείνει να 

γίνεται κομμάτι της παιδαγωγικής διαδικασίας που αποδίδει αμεσότερα και καλύτερα αποτελέσματα. 
Τόσο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και στην δευτεροβάθμια διαφαίνεται η ανάγκη 
συμβουλευτικής κοινωνικής εργασίας από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές με τους τελευταίους 
να βρίσκουν διέξοδο και λύσεις σε προβλήματα που τους απασχολούν. Η βιβλιογραφική αυτή 

εργασία επισημαίνει τη σημαντικότητα της συμβουλευτικής κοινωνικής εργασίας στον χώρο της 
εκπαίδευσης η οποία βρίσκετε σε μια συνεχή διαδικασία εξέλιξης καθώς και της βελτίωσης των 
συνθηκών που επιφέρει στις ζωές των εμπλεκομένων. 
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Νοταρίδου Θένα  

Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής  
και Δραστηριοτήτων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου 

 

Περίληψη  

Στη σύγχρονη εποχή, με τον διαρκώς μεταβαλλόμενο τρόπο ζωής και την ανάγκη για εργασία 
και των δύο γονέων, τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών μοιράζονται ανάμεσα σε οικογένεια και  
προσχολικές δομές. Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι μελέτη των μεταβάσεων που θα 
βιώσει το παιδί στα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του με σκοπό να εξεταστεί ο αντίκτυπος τους στις 

κοινωνικές και γνωστικές ικανότητες του παιδιού, καθώς και η ευελιξία του στις αλλαγές. Επιμέρους 
στόχος, είναι να υλοποιηθεί μια αξιολόγηση αναφορικά με την διαφοροποίηση των παιδιών που 
έχουν φοιτήσει σε κάποιο βρεφονηπιακό σταθμό σε σχέση με τους συμμαθητές τους που φοιτούν για 
πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και εδώ έγκειται και η συμβολή του άρθρου. Για τις ανάγκες της 

έρευνας υλοποιήθηκε πρωτογενής βιβλιογραφική και δευτερογενής ποσοτική έρευνα με τη χρήση 
ερωτηματολογίου σε νηπιαγωγούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσαρμοστικότητα και η 
εξέλιξη των παιδιών που έχουν φοιτήσει σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, είναι σημαντική. 

 

Λέξεις κλειδιά: προσχολικές δομές, προσαρμοστικότητα, προσχολική εκπαίδευση, μετάβαση. 

1. Εισαγωγή  

Αν και ο βασικός-πρωταρχικός κοινωνικός φορέας που ευθύνεται για την ανατροφή του 
παιδιού είναι η οικογένεια, τα τελευταία χρόνια, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής και την ανάγκη 
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για εργασία και των δύο γονέων, το πρότυπο αυτό αλλάζει. Τα προηγούμενα χρόνια, το παιδί 
αποχωριζόταν το οικογενειακό περιβάλλον στα 5 έτη ζωής του με την έναρξη της υποχρεωτικής 
φοίτησης στο σχολείο. Σήμερα, η υποχρεωτική φοίτηση ξεκινά από την προσχολική ηλικία στα 4 έτη 
και όπως υποδεικνύει το νέο πλαίσιο του Υπουργείου για την προσχολική εκπαίδευση, αυτή μπορεί 

να λαμβάνει χώρα από τις πρώτες ημέρες ζωής του βρέφους (OECD, 2021).  
Τα πρώτα χρόνια της ζωής, όπως είναι ευρέως γνωστό είναι καθοριστικής σημασίας για την 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και οι πρώιμες εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την 
μετέπειτα εξέλιξη του. Μία από τις πιο ευαίσθητες περιόδους της ζωής του είναι η μετάβαση από το 

ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον στο δομημένο περιβάλλον της παρεχόμενης εκπαίδευσης είτε 
αυτό αφορά κάποιον βρεφονηπιακό σταθμό, κάποιον παιδικό σταθμό ή κάποιο νηπιαγωγείο. Η 
περίοδος της μετάβασης αυτής, όποια στιγμή και εάν συμβεί, είναι κρίσιμη και  χαρακτηρίζεται από 
έντονη ανησυχία τόσο για την οικογένεια όσο και για το ίδιο το παιδί (Dockett & Perry, 2015). 

Το δυσκολότερο κομμάτι αυτής της διαδικασίας αδιαμφισβήτητα αφορά το παιδί, το οποίο 
καλείται τις περισσότερες φορές παρά τη θέληση του να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα 
τη στιγμή που δεν έχει αναπτύξει τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί 
στις νέες συνθήκες.  Το ίδιο βιώνει το γνωστό από τη ψυχολογία άγχος του αποχωρισμού και καλείται 

να περάσει σε μια εγωκεντρική περίοδο από το "εγώ" στο "εμείς", συνάμα με  τον έμφυτο φόβο για 
το άγνωστο (Χατζηδημητρίου, 2020). Αν και πρόκειται για μια περίοδο αυξημένου άγχους και για 
τους γονείς και για τα παιδιά, οι έρευνες που έχουν υλοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο και εξετάζουν το 
ίδιο θέμα με την εν λόγω εργασία, συσχετίζουν την προσχολική εκπαίδευση με θετικές επιπτώσεις 

στα μετέπειτα στάδια της ζωής των παιδιών, ιδιαίτερα αναφορικά με τον τρόπο που το παιδί 
διαχειρίζεται τις μεταβάσεις από ένα περιβάλλον σε άλλο (Campbell et al., 2014·Gertler et al., 
2014·Sammons et al., 2015·Kline & Walters, 2016·Grantham McGregor et al., 2020·Hamadani et 
al., 2019·OECD, 2019·Doyle, 2020).  Όπως επισημαίνεται, η πρώιμη φοίτηση των παιδιών από την 

βρεφική κιόλας ηλικία συνδράμει στην ευκολότερη μετάβαση στη μετέπειτα σχολική τους ζωή και 
σχετίζεται  με σημαντικές επιδράσεις στα μαθησιακά αποτελέσματα, εφοδιάζοντας τους μαθητές με 
δεξιότητες που προδιαγράφουν μελλοντικά την επιτυχία και την ευημερία τους (Reynolds et al., 
2011). 

Παρά τα αναφερόμενα οφέλη και την σπουδαιότητα του ρόλου των βρεφονηπιακών σταθμών 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, τα ποσοστά φοίτησης στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλά 
συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
στοιχεία του ΟΟΣΑ, το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών τριών ετών στην προσχολική εκπαίδευση 

στην Ελλάδα το 2017 ήταν μόλις 30,4%, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (34,2%) (European Commission, 2019· OECD 2021). H φροντίδα και η εκπαίδευση που 
λαμβάνει ένα παιδί από 0 έως 4 ετών συνδράμει στη γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική, 
κοινωνική, κινητική και σωματική ανάπτυξη. Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι όταν αυτή 

προσφέρεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως οι βρεφονηπιοκόμοι κ αι οι 
εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης, μπορεί να προσφέρει στο παιδί ένα πιο στιβαρό υπόβαθρο 
πάνω στο οποίο θα εξελιχθεί μελλοντικά. Φυσικά, η αγάπη της οικογένειας είναι σημαντική και 
αναντικατάστατη, αλλά η παροχή συστηματικής προσχολικής αγωγής έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στις  

ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιτυχίες του ατόμου (OECD, 2021). 
Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η πρώιμη προσχολική εκπαίδευση (για παιδιά 0 -4 

ετών) και η προσχολική εκπαίδευση (για παιδιά 4-6 ετών) αντιμετωπίζονται διεθνώς ως ενιαία δομή. 
Αντίθετα, στην Ελλάδα αποτελούν διακριτές βαθμίδες εκπαίδευσης, όπου την προσχολική αγωγή 

αναλαμβάνουν οι βρεφικοί, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί, ενώ η προσχολική εκπαίδευση 
παρέχεται από τα νηπιαγωγεία (Αθανασοπούλου & Παπαδούρης, 2020). Απαραίτητο είναι να 
αποσαφηνιστεί ότι στην Ελλάδα η προσχολική εκπαίδευση παρέχεται από δημόσιες και ιδιωτικές 
δομές (βρεφονηπιακοί σταθμοί και οι παιδικοί σταθμοί) για παιδιά μέχρι 4 ετών και από τα 

νηπιαγωγεία για παιδιά από 4 έως 6  ετών. Στην πρώτη περίπτωση, οι δομές εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές 
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ενώ στη δεύτερη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αθανασοπούλου & Παπαδούρης, 
2020· Eurydice, 2021a). 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν έρευνες που να έχουν γίνει σε νηπιαγωγούς και να αφορούν στα 
οφέλη που οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν στα παιδιά που έχουν φοιτήσει σε βρεφονηπιακούς ή 

παιδικούς σταθμούς. Αυτό το γνωστικό κενό, επιχειρεί να καλύψει, η παρούσα ερευνητική 
προσπάθεια. Παρεμφερείς έρευνες, είναι ελάχιστες και έχουν διεξαχθεί κατά την τελευταία διετία 
λόγω της πρωτοτυπίας του θέματος. Μια είναι αυτή της Λανζέκα (2022), που επιχειρεί μια αποτίμηση 
της ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση βασιζόμενη στις απόψεις των νηπιαγωγών. Στην εν λόγω 

έρευνα συμμετείχαν 178 νηπιαγωγοί οι οποίοι, όμως, αποτίμησαν το παρεχόμενο έργο στο 
νηπιαγωγείο που εργάζονταν και αξιολόγησαν τα οφέλη της προσχολικής εκπαίδευσης στα νήπια για 
την μετέπειτα εξέλιξη τους.  

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή των απόψεων νηπιαγωγών που υπηρετούν σε ελληνικά 

δημόσια νηπιαγωγεία αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτά. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι στους άξονες που αφορούν στην καλλιέργεια της γλώσσας, τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται, την αλληλεπίδραση με τα παιδιά και τη δομή του 
ημερήσιου προγράμματος, οι νηπιαγωγοί εκτιμούν ότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

είναι «πολύ καλή». Ίσως το σημαντικότερο εύρημα που θα μπορούσε να συσχετιστεί με τη δική μας 
εργασία, είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσω ορισμένων πρακτικών που εφαρμόζονται στα 
νηπιαγωγεία να επιλύουν τις διαφορές τους και να δείχνουν αλληλοσεβασμό.  

Μια άλλη έρευνα που διεξήχθη από την Κοκκόση (2019) και είχε ως σκοπό να αναδείξει  την 

σπουδαιότητα της εμπλοκής των παιδιών στους χώρους προσχολικής εκπαίδευσης σε ηλικίες 
μικρότερες από την ηλικία ένταξης τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, φαίνεται συνάδει 
περισσότερο με το αντικείμενο της έρευνας που παρουσιάζεται στο παρόν κείμενο. Οι συμμετέχοντες  
ήταν 100 γονείς και εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσχολική εκπαίδευση φέρνει 

τα παιδιά σε επαφή με ομηλίκους, παιδαγωγούς και γονείς, τα εντάσσει σε κοινωνικά δίκτυα και 
δημιουργεί χώρους αλληλεπίδρασης. Συνδράμει στην εσωτερίκευση των πρώτων κανόνων και βοηθά 
στην κοινωνικοποίηση. Όπως υπογραμμίζεται, ο παιδικός σταθμός αποτελεί τη "γέφυρα" ανάμεσα 
στις δεξιότητες που αποκτά το παιδί στο σπίτι και σε αυτές που θα του είναι απαραίτητες για τα 

επόμενα χρόνια. Από το σύνολο των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα, το 83,1% αυτών έχουν 
επιλέξει να στείλουν το παιδί τους σε παιδικό σταθμό και το 82% του συνολικού δείγματος 
υποστήριξε ότι τα παιδιά που έχουν πάει στον παιδικό σταθμό έχουν δεχθεί ερεθίσματα και εξελίξει 
δεξιότητες απαραίτητες για τη μελλοντική του πορεία στο Νηπιαγωγείο. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Κάθετη και οριζόντια μετάβαση 

Οι μεταβάσεις  που θα βιώσει ένα παιδί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, διαδραματίζουν 
ρόλο βαρύνουσας σημασία στην εξέλιξη του. Το μεγαλύτερο ζήτημα που πρέπει να διαχειριστεί η 
οικογένεια και ο/η εκπαιδευτικός, σχετίζεται με την δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων 
καθώς και της ανάλογης προετοιμασίας του παιδιού για την αλλαγή που πρόκειται να βιώσει. Κάθε 

στάδιο που θα περάσει είναι κρίσιμο και δύναται να το επηρεάσει καθοριστικά, ιδιαίτερα, ως προς 
τον τρόπο που θα εσωτερικεύσει το σχολείο. Ο κατάλληλος σχεδιασμός προγραμμάτων που θα 
λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε κάθε είδους μετάβαση, αποτελεί βασική προϋπόθεση (Παπακώστα, 
2022). 

Σύμφωνα με τον Kagan (1992), υπάρχουν δύο είδη μεταβάσεων οι κάθετες και οι οριζόντιες. 
Οι κάθετες μεταβάσεις αφορούν τις αλλαγές μου είναι μακροπρόθεσμες και συμβαίνουν με την 
πάροδο του χρόνου ενώ οι οριζόντιες μεταβάσεις αντιπροσωπεύουν τις αλλαγές που συμβαίνουν 
βραχυπρόθεσμα, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, όπως η μέρα ή η εβδομάδα. 

Αναλυτικότερα, ως κάθετες ορίζονται οι μεταβάσεις που τις βιώνουν όλοι οι μαθητές, όπως για 
παράδειγμα η μετάβαση από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη. Οι οριζόντιες μεταβάσεις 
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αφορούν το κάθε παιδί διότι έχουν να κάνουν με αλλαγές από μια κατάσταση σε μια άλλη, όπως για 
παράδειγμα η μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο (Παπακώστα, 2022). Οι κάθετες αφορούν τη 
φοίτηση από τον βρεφικό στο νηπιαγωγείο και οι οριζόντιες την αλλαγή απ ό το οικογενειακό 
περιβάλλον στον βρεφονηπιακό σταθμό ή το νηπιαγωγείο. Ο τρόπος με τον οποίο το κάθε παιδί θα 

διαχειριστεί την κάθε μετάβαση θα έχει σημαντικές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στη μετέπειτα 
σχολική του σταδιοδρομία (Λανζέκα, 2022).  

2.2 Μέθοδος της έρευνας  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί ο αντίκτυπος της φοίτησης των παιδιών, σε 
βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς, στην ανάπτυξη τους έναντι των συμμαθητών τους που 
φοιτούν για πρώτη φορά στο σχολείο με την έναρξη της υποχρεωτικής  εκπαίδευσης, όπως αυτή 

αποτυπώνεται από τις νηπιαγωγούς της τάξης.  Επιμέρους στόχοι είναι να συλλεχθούν πληροφορίες 
σχετικά με την επίδραση της πρώιμης φοίτησής αναφορικά με τις κοινωνικές, τις γνωστικές 
ικανότητες, την ευελιξία και την συμμόρφωση στους κανόνες της τάξης.  

Για τις ανάγκες της έρευνας έγινε ποσοτική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου. Μέσω της 

ποσοτικής έρευνας επιχειρείται η περιγραφή ενός ερευνητικού προβλήματος μέσω της συσχέτισης 
δύο μεταβλητών. Η ποσοτική έρευνα επιτρέπει την συλλογή αριθμητικών δεδομένων από ένα μεγάλο 
αριθμό ανθρώπων χρησιμοποιώντας εργαλεία με προκαθορισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να μας ενημερώσουν σχετικά με το πώς ένας μεγάλος 

πληθυσμός βλέπει ένα ζήτημα καθώς και σχετικά με την ποικιλία των απόψεών τους (Creswell, 
2016).  

Προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις των νηπιαγωγών οι οποίοι είναι οι πλέον αρμόδιοι 
να εκφέρουν άποψη σχετικά με την διαφοροποίηση ανάμεσα στους μαθητές που έχουν φοιτήσει σε 

κάποιον βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό και των παιδιών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο 
νηπιαγωγείο, χρησιμοποιήθηκε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, κλειστού τύπου και συγκεκριμένα 
κλίμακας Likert. Το ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε ως μέθοδος καθώς δίνει τη δυνατότητα να 
απαντηθεί από περισσοτέρους ανθρώπους, για τη συλλογή δεδομένων (Παπαγεωργίου, 2014). 

Επειδή στην διεθνή βιβλιογραφία δεν υπήρχε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο που να μετρά αυτό 
που επιθυμεί να εξετάσει η εν λόγω έρευνα, δημιουργήθηκε ένα νέο από τις ερευνήτριες. Για την 
σύσταση του ερωτηματολογίου αναγκαία ήταν η διεξαγωγή πιλοτικής έρευνα όπου η κάθε 
ερευνήτρια υλοποίησε 10 συνεντεύξεις σε νηπιαγωγούς. Στα πλαίσια της πιλοτικής έρευνας 

συλλέχθηκαν συνολικά 20 συνεντεύξεις όπου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν την 
εικόνα ενός μαθητή που προέρχεται από κάποιον βρεφικό ή παιδικό σταθμό και φοιτούσε στην τάξη 
τους. Στόχος ήταν να εκφραστούν ελεύθερα οι νηπιαγωγοί, περιγράφοντας αυθόρμητα με την μορφή 
καταιγισμού ιδεών, όσα έχουν παρατηρήσει. Μετά την ολοκλήρωση  των συνεντεύξεων, οι 

ερευνήτριες εντόπισαν ως κοινά στοιχεία στις συνεντευξιαζόμενες τέσσερα σημεία: την ικανότητα 
μετάβασης του παιδιού, την γνωστική εξέλιξη τους, την  τήρηση των κανόνων της τάξης και την 
κοινωνικοποίηση τους. Βάση των ανωτέρω κατηγοριών δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 
τεσσάρων ερωτήσεων κλειστού τύπου ώστε να εξεταστούν οι εν λόγω κατηγορίες από μεγαλύτερο 

δείγμα.  
Τα ερωτήματα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι νηπιαγωγοί στην τελική τους μορφή,  ήταν τα 

εξής: 

• Ερώτηση 1: Πιστεύετε ότι είναι πιο ομαλή η μετάβαση των παιδιών που προέρχονται από 
τους βρεφικούς και του παιδικούς σταθμούς σε σχέση με τους συμμαθητές τους που φοιτούν 
για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο; 

• Ερώτηση 2: Τα παιδιά που φοίτησαν σε βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό προηγούνται 
γνωστικά των συμμαθητών τους; 
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• Ερώτηση 3: Τα παιδιά που φοίτησαν σε βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό  προσαρμόζονται 
ευκολότερα στους κανόνες της τάξης έναντι των συμμαθητών τους που φοιτούν για πρώτη 
φορά στο νηπιαγωγείο; 

• Ερώτηση 4: Τα παιδιά που φοίτησαν σε βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό έχουν πιο 

αναπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες έναντι των συμμαθητών τους; 

Οι ερευνητικές υποθέσεις ήταν: 

• Η μετάβαση των παιδιών στο νηπιαγωγείο που έχουν φοιτήσει σε κάποιον βρεφικό ή παιδικό 
σταθμό θα είναι ευκολότερη έναντι των συμμαθητών τους που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά 
απευθείας στο νηπιαγωγείο. 

• Αναμένεται να υπάρχει ένα προβάδισμα των μαθητών που έχουν φοιτήσει σε κάποια δομή 
πρώιμης προσχολικής εκπαίδευσης αναφορικά με τη γνωστική τους ωριμότητα η οποία σε 

κάθε περίπτωση θα συμβαδίζει με το στάδιο στο οποίο ανήκει η εληκιακή τους ομάδα.  

• Αναμένεται να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των παιδιών που για πρώτη φορά 
βρίσκονται σε ένα δομημένο περιβάλλον όπως αυτό του σχολείο έναντι εκείνων που είναι 
εξοικειωμένα από την προηγούμενη εμπειρία τους. 

• Η κοινωνικότητα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον χαρακτήρα του κάθε παιδιού, επομένως 
αναμένεται να υπάρχει μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών του νηπιαγωγείου.  

Τα ερωτήματα αυτά ήταν οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και προέρχονταν από τα 
ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης. Στο σύνολο των ερωτήσεων δίνονταν πέντε επιλογές: πάρα 
πολύ, πολύ, μέτρια, λίγο και καθόλου. Συνολικά απάντησαν 160 νηπιαγωγοί από όλη την Ελλάδα. Η 

επιλογή του δείγματος έγινε με την τεχνική της χιονοστιβάδας. Πρόκειται για μία τεχνική όπου ο 
ερευνητής ξεκινά με ένα μικρό πληθυσμό γνωστών ατόμων και επεκτείνει το δείγμα, ζητώντας από 
τους αρχικούς συμμετέχοντες να προσδιορίσουν άλλους, που μπορούν να πάρουν μέρος στην έρευνα. 
Το κριτήριο συμμετοχής σχετιζόταν με την ιδιότητα των συμμετεχόντων, δηλαδή στη συγκεκριμένη 

περίπτωση έπρεπε να είναι ΠΕ60 - Νηπιαγωγοί. Το δείγμα προέκυψε, αρχικά, από το ευρύτερο 
κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον των δύο ερευνητών, όπως συνάδελφοι νηπιαγωγοί ή 
εργαζόμενες νηπιαγωγοί στις Δημοτικές δομές όπου η μια εκ των δύο είναι Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια.  Έπειτα  προωθήθηκαν ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και σε 

άλλους συναδέλφους νηπιαγωγούς. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι το ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε μέσω ενός υπερσυνδέσμου που δημιουργήθηκε με 
τη βοήθεια του Google forms στο οποίο μπορούσαν να έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες. Ο αριθμός 
του δείγματος διαμορφώθηκε από τις ερευνήτριες, εφόσον όταν έφτασαν οι απαντήσεις τον αριθμό 

των 160 συμμετοχών το ερωτηματολόγιο έπαψε να είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, λόγω του 
περιορισμένου χρόνου που υπήρχε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την διεξαγωγή 
συμπερασμάτων.  

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης κατά τα 
πρώτα πέντε χρόνια ζωής ενός παιδιού. Αναλυτικότερα, διεξήχθη έρευνα από τον Ιανουάριο του 

2022 έως και τον πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου του 2022. Στο διάστημα αυτό απάντησαν συνολικά 
160 νηπιαγωγοί από όλη την Ελλάδα. Όπως προέκυψε από την δεδομένα που συλλέχθηκαν,  η 
συμβολή των βρεφονηπιακών σταθμών και των παιδικών σταθμών είναι σημαντική για την 
διαχείριση της μετάβασης στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα έναντι των παιδιών που πήγαιναν για 

πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο. Τα παιδιά που από πολύ νωρίς είχαν εξοικειωθεί με την παραμονή 
τους για κάποιες ώρες μακριά από τους γονείς τους εύκολα κατάφεραν να μεταβούν στο νηπιαγωγείο, 
ενώ τα παιδιά που για πρώτη φορά αποχωρίζονταν το οικείο οικογενειακό περιβάλλον στα τέσσερα 
έτη, είχαν δυσκολίες στην μετάβαση τους στη νέα αυτή πραγματικότητα. Επίσης, αν και υπήρξαν  

γνωστικές διαφοροποιήσεις στα παιδιά, αυτές αφορούσαν κατά κύριο λόγο την κατάκτηση όλων των 
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δεξιοτήτων κάθε αναπτυξιακού σταδίου όπως αυτά έχουν ορισθεί από την επιστήμη της ψυχολογίας. 
Η διαφοροποίηση στην ικανότητα συμμόρφωσης στους κανόνες της τάξης ήταν επίσης σημαντική. 
Τα παιδιά που πήγαιναν πρώτη φορά σχολείο ήταν δυσκολότερο να μεταβούν από την "ελευθερία" 
του σπιτιού τους στο κανονιστικό πλαίσιο της τάξης. Αυτό το συμπέρασμα συμβαδίζει με την έρευνα 

της Κοκκόση (2019) που, όπως προαναφέρθηκε, τα παιδιά που έχουν φοιτήσει σε κάποιον παιδικό 
σταθμό εσωτερικεύουν ευκολότερα τους κανόνες και η κοινωνικοποίηση τους είναι πιο ομαλή. 
Τέλος, οι κοινωνικές δεξιότητες, επιβεβαιώθηκε ότι σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την 
προσωπικότητα του εκάστοτε παιδιού αλλά φάνηκε ότι επηρεάζονται και από την εκπαίδευση που 

λαμβάνουν ως προς την ικανότητα τους να αποδέχονται τους άλλους μαθητές αναγνωρίζοντας πως 
όλοι είναι διαφορετικοί.  

Αναλυτικότερα, οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν κατά κύριο λόγο 20 με 25 
χρόνια προϋπηρεσίας, γεγονός που καταδεικνύει ότι πέραν του γνωστικού υπόβαθρου είχαν και 

χρόνια εμπειρία ώστε να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα νήπια. Όπως φαίνεται 
στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα. 1) το 50% είχαν 20 με 25 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας, το 25% 
είχαν 15 με 20 χρόνια προϋπηρεσίας και το υπόλοιπο 25% είχαν 10  με 15 χρόνια. 

 
Σχήμα 1: Χρόνια προϋπηρεσίας συμμετεχόντων νηπιαγωγών 

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα της έρευνας, η ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώθηκε με την 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να υποστηρίζει ότι  η μετάβαση των παιδιών στο νηπιαγωγείο τα 
οποία έχουν φοιτήσει προηγουμένως σε κάποιον βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό είναι π ιο ομαλή σε 
σχέση με τα παιδιά που πηγαίνουν για πρώτη φορά σχολείο. Συγκεκριμένα, το 62,5% δήλωσε ότι η 

διαφοροποίηση είναι "πάρα πολύ" μεγάλη και το 31,3% δήλωσε ότι είναι "πολύ" μεγάλη. Μόνο ένα 
6,3% υποστήριξε ότι είναι "μέτρια", ενώ δεν επιλέχθηκαν καθόλου οι απαντήσεις "λίγο" και 
"καθόλου" (Σχήμα. 2).  

 
Σχήμα 2: Απόψεις νηπιαγωγών σχετικά με την ομαλή μετάβαση στο νηπιαγωγείο  

 

Στο δεύτερο ερώτημα που αφορούσε τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών, το 37,5% δήλωσε 
ότι υπάρχει μια "μέτρια" διαφοροποίηση μεταξύ των παιδιών, το 25% των νηπιαγωγών δήλωσε τα 
παιδιά που έχουν φοιτήσει σε κάποια δομή πρώιμης προσχολικής εκπαίδευσης προηγούνται κατά 
"πολύ" έναντι των συμμαθητών τους που δεν έχουν, το 18,8% δήλωσε πως προηγούνται "πάρα πολύ" 
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γεγονός που συμφωνεί με τη διεθνή βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι η παροχή πρώιμης 
εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων ενισχύοντας την 
ακαδημαϊκή επιτυχία, ιδιαίτερα για τα παιδιά που προέρχονται από οικογενειακά περιβάλλοντα με 
περιορισμένα ερεθίσματα. Τέλος, ποσοστό 12,5% δήλωσε ότι προηγούνται γνωστικά μόνο "λίγο" 

ενώ ποσοστό 6,3% δήλωσε καθόλου (Σχήμα. 3). 

 

Σχήμα 3: Απόψεις νηπιαγωγών σχετικά με την γνωστική εξέλιξη των νηπίων  

 
Αναφορικά με το τρίτο ερώτημα, που σχετίζεται με την προσαρμοστικότητα στους κανόνες της 

τάξης το 50% των συμμετεχόντων επέλεξε την απάντηση "πολύ" και ένα 25% επέλεξε την απάντηση 

"πάρα πολύ". Μόνο ένα ποσοστό 25% επέλεξε "λίγο", γεγονός που μας οδηγεί στο ασφαλές 
συμπέρασμα ότι το 75% των συμμετεχόντων αναγνωρίζει ότι οι βρεφικοί και οι παιδικοί σταθμοί 
προετοιμάζουν το παιδί για την σχολική εκπαίδευση και του μαθαίνουν να σέβεται ότι για να 
συνυπάρξουμε με άλλους ανθρώπους υπάρχουν ορισμένες κοινωνικές συμβάσεις (Σχήμα. 4).  

 

 

Σχήμα 4 : Απόψεις νηπιαγωγών σχετικά με την ικανότητα συμόρφωσης στους κανόνες της τάξης  

 
Στο τελευταίο ερώτημα που αφορούσε τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού το 56,3% των 

εκπαιδευτικών δήλωσε ότι  οι μαθητές που δεν έρχονταν για πρώτη φορά στο σχολείο είχαν "πολύ" 

πιο ανεπτυγμένες δεξιότητες και το 25% των νηπιαγωγών σημείωσαν την επιλογή "πάρα πολύ" 
γεγονός που αν και καταρρίπτει την ερευνητική υπόθεση που υποστήριζε ότι η κοινωνικότητα 
σχετίζεται με τον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, ενδυναμώνει την άποψη του πολλαπλού οφέλους 
των παιδιών από την έκθεση σε οργανωμένα ερεθίσματα με σταθερή συχνότητα όπως συμβαίνει 

στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Το 18,8% σημείωσε πως οι κοινωνικές δεξιότητες των 
παιδιών επηρεάζονται "λίγο" (Σχήμα. 5). 
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Σχήμα 5 : Απόψεις νηπιαγωγών σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες των νηπίων 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η παροχή ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, 

προσβάσιμης σε όλα τα παιδιά, έχει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής τους 
αλλά και στην μετέπειτα πορεία τους. Ο ρόλος των παιδαγωγών, φαίνεται πως έχει θετικό αντίκτυπο 

στην  εξέλιξη των παιδιών και  θεωρείται καταλυτικός για την ολιστική ανάπτυξη της 
προσωπικότητας τους. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες των 
παιδιών φαίνεται να συμφωνεί με τα ευρήματα της Λανζέκα (2022) που υποστήριξε ότι μαθαίνουν 
να δείχνουν αλληλοσεβασμό μέσω της εκπαίδευσης και της συνύπαρξης τους με συνομήλικους τους. 

Επιπρόσθετα, οι παιδαγωγοί ως ειδήμονες μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο   τον ρόλο των 
γονέων και μέσω μιας εποικοδομητικής επικοινωνίας μπορούν αμφότεροι να λειτουργούν βοηθητικά 
στην αναπτυξιακή του παιδιού.  

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 
δεν λειτουργούν εις βάρος του βρέφους ή του παιδιού επειδή καλείται να αποχωριστεί πρώιμα την 

οικογένεια αλλά αντίθετα η συμβολή τους λειτουργεί βελτιωτικά με πολλαπλό τρόπο. Τα ερεθίσματα 
που λαμβάνει το βρέφος είναι πολύ περισσότερα και το ίδιο αντιλαμβάνεται το σχολείο αργότερα ως 
μέρος της καθημερινότητας του. Για ένα παιδί που πηγαίνει για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο η 
αλλαγή είναι πολύ μεγαλύτερη και σημαντικότερη, συνεπώς και δυσκολότερη στη διαχείριση της.  

Συνάμα, η λειτουργία των βρεφικών και των παιδικών σταθμών είναι ευεργετική και για τους 
γονείς, αρχικά διότι και οι ίδιοι λαμβάνουν μια άμεση ενημέρωση σχετικά με την υποστήριξη του 
παιδιού τους αλλά η συνδρομή τους διαφαίνεται στο γεγονός ότι υποστηρίζει τους γονείς ώστε να 
υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης γυναικών 

και ανδρών. Τέλος, η διαμόρφωση ενός ψυχικά ανθεκτικού πληθυσμού στις αλλαγές και τις 
μεταβάσεις είναι ένα από τα οφέλη της πρώιμης φοίτησης των παιδιών που απαιτούν οι ρυθμοί της 
σημερινής κοινωνίας.  
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Περίληψη 

Η «συμμετοχή» αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο τα μέλη μιας δημοκρατικής κοινωνίας 
εμπλέκονται πραγματικά στην πολιτική διαδικασία. Οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι 
κοινότητες στην επεξεργασία νέων ιδεών και στη χάραξη εστιασμένων, τοπικών και υπερτοπικών 
πολιτικών. Ειδικότερα για τον χώρο της εκπαίδευσης, η «συμμετοχή» αναφέρεται σε συνεργασίες 
που μπορούν να αναπτύσσονται κεντρικά, στην κλίμακα του εκπαιδευτικού συστήματος, 

περιφερειακά και εστιασμένα, σε επίπεδο σχολικής μονάδας και υποδηλώνει τις δυνατότητες 
συνεργασίας εκπαιδευτικού προσωπικού και εξωτερικής κοινότητας. Αποτελεί συνεπώς μια εκ δοχή 
εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διοίκησης με τη συμμετοχή των κοινωνιών σε επιμέρους 
λειτουργίες της. Η εργασία αυτή βασίζεται σε δεδομένα που απέφερε η κριτική επισκόπηση σχετικών 

κειμένων της βιβλιογραφίας και αποβλέπει αφενός στην κωδικοποίηση των π ιθανών εταίρων της 
προαναφερόμενης συνεργασίας και αφετέρου στην καταγραφή των εναλλακτικών μορφών 
συμμετοχής σε διαδικασίες προβληματισμού, ανάδειξης ζητημάτων, επεξεργασίας πολιτικών και 
ανάληψης δράσης. 

 
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική συμμετοχή, εκπαιδευτική διοίκηση, όργανα λαϊκής συμμετοχής 

1. Εισαγωγή 

Η τάση αποκέντρωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων, που άρχισε να αναπτύσσεται από τη 
δεκαετία του 1970 και ισχυροποιήθηκε μετά το 1980, ανέδειξε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
ως βασικό παράγοντα της λεγόμενης διοίκησης που βασίζεται στο σχολείο (School-Based 

Management)  (Barrera-Osorio et al., 2009· Radó, 2010), αλλά επανέφερε στο προσκήνιο και μια 
παραδοσιακή πρακτική διαχείρισης ζητημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή λειτουργία του 
σχολείου. Πρόκειται για τη συμμετοχή των γονέων και, γενικότερα, μελών των τοπικών κοινωνιών 
με ενδιαφέρον για τα θέματα παιδείας ή και ομάδων ατόμων με ενός είδους συλλογική δράση  (Green 

et al., 2007·  Kumar, 2021· Lara & Saracostti, 2019·  Peters et al., 2008). 
Παραδοσιακά, τα τρέχοντα προβλήματα λειτουργίας του σχολείου αποτελούσαν αντικείμενο 

καθημερινής διαπραγμάτευσης εκπαιδευτικών και γονέων και συχνά, αν όχι πάντα, επιλύονταν μόνο 
με τη συνεισφορά των ιδιωτών. Ωστόσο, η σύγχρονη εκδοχή της συμμετοχής στη διαχείριση του 

σχολείου έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κυρίαρχο μεταξύ αυτών θεωρείται η ανάπτυξη μιας νέας 
φιλοσοφίας που οικοδομείται γύρω από την αντίληψη ότι τόσο η εξουσία όσο και η ευθύνη για τη 
λειτουργία του σχολείου μοιράζονται (Henderson & Mapp, 2002·  Sarafidou & Chatziioannidis, 
2013) και η συνεργασία μπορεί να επεκτείνεται ακόμα και σε θέματα για τα οποία, ούτως ή άλλως, 

προτείνονται λύσεις από την κεντρική διοίκηση ή τις τοπικές αρχές.  
Η διαχρονική εξέλιξη της σχέσης εκπαίδευσης και κοινότητας περιλαμβάνει ουσιαστικά τρία 

βασικά μοντέλα (Williams, 1993). Το πρώτο αναφέρεται στην παραδοσιακή εκπαίδευση με τους 
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ σχολείου και κοινότητας. Η κυβέρνηση, στην περίπτωση αυτή, είναι 

ελάχιστα χρήσιμη και περιορίζεται στην κάλυψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το 
δεύτερο μοντέλο εντοπίζεται στις περιπτώσεις που η εκπαίδευση παρέχεται από την κυβέρνηση, με 
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περιεχόμενο που έχει τυποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ ο ρόλος της κοινότητας έχει περιοριστεί. 
Ωστόσο, ενδεχόμενη έλλειψη πόρων ή δυσχέρεια στη διαχείρισή τους, που μπορεί να επηρρεάσει 
την ποιότητα και την επάρκεια των κτιριακών υποδομών, του εξοπλισμού, της πρόσληψης και 
εκπαίδευσης του προσωπικού και της προμήθειας υλικών, αντιμετωπίζεται ευκολότερα όταν ο 

κυρίαρχος ρόλος ανήκει στις κοινότητες παρά όταν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από το κράτος. 
Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση του συμμετοχικού μοντέλου, στο οποίο η κοινότητα διαδραματίζει 
υποστηρικτικό ρόλο στο πλαίσιο της βασικής εκπαιδευτικής πολιτικής που σχεδιάζεται από το 
κράτος. 

Υπό τις νέες συνθήκες, η διερεύνηση της έννοιας της συμμετοχής όπως χρησιμοποιείται για 
ζητήματα της εκπαίδευσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εργασία μας στοχεύει στην 
καταγραφή των βασικών εκδοχών «συμμετοχής» στη διαχείριση του σχολείου, όπως καταγράφονται 
στη βιβλιογραφία σε θεωρητικό επίπεδο ή και αξιοποιούνται σε εκπαιδευτικά συστήματα.  

2. Εννοιολογική προσέγγιση 

Η έννοια της συμμετοχής, παρότι δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα σε νοηματικό 

επίπεδο, υπόκειται σε διαφοροποιήσεις που καθορίζονται από το πλαίσιο. Αυτές σχετίζονται κατά 
βάση με τη θέση που καταλαμβάνουν οι συμμετέχοντες σε μια διαδικασία ανάληψης δράσης, αλλά 
και με τον βαθμό της εμπλοκής τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται συχνά δύο 
διαφορετικοί όροι για την απόδοση της έννοιας «συμμετοχή», οι όροι participation και involvement, 

οι οποίοι, αν και μπορούν να θεωρηθούν αρχικά συνώνυμοι, αποδίδουν καλύτερα το 
προαναφερόμενο νοηματικό εύρος μεταξύ της παθητικής στάσης και της ενεργούς εμπλοκής.  

Είναι σαφές ότι ο βαθμός συμμετοχής του ατόμου σε προβληματισμούς, διαδικασίες και 
αποφάσεις και, εν τέλει, σε ανάληψη δράσης επηρεάζεται όχι μόνο από τις προσωπικές του ανάγκες 

και το είδος των ενδιαφερόντων του αλλά και από εξωγενείς παράγοντες, όπως το εύρος των 
ελευθεριών και δυνατοτήτων που του παρέχει το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Ο Shaeffer, 
τροποποιώντας μια προηγούμενη κλίμακα, περιγράφει επτά επίπεδα συμμετοχής (1994, pp. 16 -17):  

• Απλή αξιοποίηση μιας προσφερόμενης υπηρεσίας, όπως είναι η φοίτηση στο σχολείο.  

• Συμμετοχή στη διαχείριση μέσω συνεισφοράς (ή και της εξόρυξης) πόρων στους οποίους 
περιλαμβάνονται αναλώσιμα, άλλα υλικά ή και εργασία.  

• Καταγραφή τακτικής «παρουσίας» και λήψη ενημερώσεων (π. χ. συμμετοχή μετά από 
πρόσκληση σε συγκεντρώσεις των γονέων στο σχολείο), δηλαδή αποδοχή, με τρόπο 
παθητικό, των αποφάσεων που λαμβάνονται από άλλους.  

• Συμμετοχή σε οργανωμένη διαβούλευση για συγκεκριμένο θέμα.  

• Παροχή υπηρεσιών.  

• Ανάληψη αρμοδιοτήτων σε εκτελεστικά όργανα.  

• Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, οποιουδήποτε σταδίου, (π. χ. καταγραφή προβλημάτων, 
μελέτες, σχεδιασμούς δράσεων, εφαρμογή αποφάσεων, αξιολόγηση). 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, εξαιτίας του μεγέθους των κοινωνιών και της πολυπλοκότητας 
οργάνωσής τους, έχει εκλείψει το βασικό στοιχείο της άμεσης δημοκρατίας, που είναι η ουσιαστική 
εμπλοκή κάθε πολίτη σε όλα τα στάδια λήψης μιας απόφασης και έχει αντικατασταθεί από 
αντιπροσωπευτικές διαδικασίες. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει τη δημοκρατική λειτουργία των 

πολιτικών συστημάτων αλλά δεν εξασφαλίζει τακτική και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών σε 
υποθέσεις που τους αφορούν. Ως αντιστάθμισμα επιχειρείται η αποκέντρωση  των εξουσιών και της 
λήψης αποφάσεων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η κοινοτική συμμετοχή, στις περιπτώσεις αυτές, 
αναφέρεται στην προσπάθεια διαφορετικών ανθρώπων να συνυπάρξουν, να συνεργαστούν και να 

συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Πρόκειται δηλαδή για έναν τρόπο 
ανάληψης ευθύνης και υποχρέωσης λογοδοσίας, προσπάθειας εντοπισμού και αναγνώρισης των 
διαστάσεων ενός προβλήματος, και, εν τέλει, σχεδιασμού και εφαρμογής λύσεων  (Kumar, 2021).  
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3. Μορφές γονεϊκής εμπλοκής στη λειτουργία του σχολείου  

Ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών – γονέων ή μη, ατομικά ή με τη μορφή συλλογικών 

δράσεων – στη λειτουργία του σχολείου είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας αποτελεσματικής 
λειτουργίας του αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος αλλά όχι ο μοναδικός. Όπως 
καταδεικνύει η εκπαιδευτική έρευνα, το είδος της εμπλοκής των γονέων σε θέματα της εκπαίδευσης 
έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία  (Henderson & Mapp, 2002· Peters et al., 2008). Η κυρίαρχη πρόταση 

κατηγοριοποίησης με βάση το είδος περιλαμβάνει ένα πλαίσιο έξι βασικών τύπων συμμετοχής, το 
οποίο αναφέρεται στην ανάπτυξη παραγωγικής συνεργασίας σχολείου οικογένειας με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (Epstein, et al., 2002): 

○ Γονεϊκότητα. Τα ενήλικα μέλη των οικογενειών, υποβοηθούμενα και από το σχολείο, 
επιδιώκουν να καλλιεργήσουν εκείνες τις γονικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να 

δημιουργούν στο σπίτι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης μέσα στο οποίο το παιδί και 
ο έφηβος βρίσκουν ασφάλεια και κατανόηση. Οι οικογένειες αυτές βοηθούν το σχολείο να 
κατανοήσει καλύτερα το υπόβαθρο, την κουλτούρα και τους στόχους τους σε σχέση με τα 
παιδιά. 

○ Επικοινωνία. Οικογένεια και σχολείο δημιουργούν και εκμεταλλεύονται ευκαιρίες 
αμφίδρομης επικοινωνίας που σχετίζεται με τα σχολικά προγράμματα και με την πρόοδο των 
μαθητών. Δημιουργούνται έτσι κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο βασικών χώρων 

διαβίωσης του παιδιού που είναι αποτελεσματικά και αξιόπιστα.  
○ Εθελοντισμός. Το σχολείο που είναι ανοιχτό στην κοινωνία επιδιώκει τη συμμετοχή των 

οικογενειών σε δράσεις που οργανώνει. Οι οικογένειες συμμετέχουν εθελοντικά 

αναλαμβάνοντας διεκπεραιώσεις ή συγκροτώντας ακροατήρια υποστήριξης των μαθητών.  
○ Μάθηση στο σπίτι. Η μαθησιακή διαδικασία συχνά δεν ολοκληρώνεται στο σχολείο. Οι 

ατομικές και ομαδικές εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι, αλλά και η καθημερινή 

προετοιμασία απαιτούν τη συμμετοχή των οικογενειών, οι οποίες, έμμεσα ή άμεσα, 
εμπλέκονται στον καθορισμό των εκπαιδευτικών στόχων και στη διεκπεραίωση 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών. 

○ Λήψη αποφάσεων. Οι γονείς μετατρέπονται από παρατηρητές ή απλούς αποδέκτες σε 

συμμετέχοντες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, είτε μέσω των αντιπροσώπων τους στα 
συμβούλια διοίκησης των σχολείων, όπου αυτό προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, είτε 
εντασσόμενοι σε επιτροπές και συλλόγους. 

○ Συνεργασία με την Κοινότητα. Οι διαδικασίες εξασφάλισης των πόρων και της διαχείρισής 
τους δεν αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του σχολείου αλλά είναι αποτέλεσμα συνεργασιών 
με όλους τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας, χωρίς να αποκλείονται τοπικοί φορείς, 

οργανώσεις πολιτών, επιχειρήσεις και άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί (π. χ. Πανεπιστήμια 
της περιοχής). 

Η κοινωνική συμμετοχή δεν έχει πάντα τις ίδιες στοχεύσεις. Αντίθετα, είναι πολύ πιθανό να 
αποφέρει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο επιχειρείται. Σήμερα 
είναι πλέον αποδεκτό ότι τα κράτη θέτουν τον πυρήνα των στόχων που επιδιώκονται μέσω των 
εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά σχεδόν πάντα οι τοπικές κοινωνίες προσθέτουν τις δικές τους 

επιδιώξεις ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις προοπτικές του τόπου (Townsend, 2003). Υπό την 
οπτική αυτή καθίσταται σαφές ότι ο εμπλουτισμός της στοχοθεσίας του σχολείου και η διεύρυνση 
των περιθωρίων εκπαιδευτικής δράσης εξαρτάται από τη συμμετοχή της κοινότητας στους 
προβληματισμούς του σχολείου. 

Στους βασικούς άξονες επιδιώξεων της συμμετοχικής διαχείρισης των σχολείων εντάσσονται 
η αύξηση των πόρων, ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών με στοιχεία τοπικού 
ενδιαφέροντος, η εξασφάλιση εκπαιδευτικού υλικού, η πρόσληψη ή και εκπαίδευση εκπαιδευτικού 
προσωπικού, η προώθηση της εκπαίδευσης ευάλωτων και αποκλεισμένων ομάδων, η καλλιέργεια 
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συνεργατικού κλίματος, η προώθηση του εθελοντισμού, η εξασφάλιση λογοδοσίας και η παροχή 
βοήθειας για τη βελτίωση του οικογενειακού περιβάλλοντος  (Kumar, 2021· Uemura, 1999). 

Οι συμμετέχοντες στη διαχείριση των ζητημάτων του σχολείου είναι συνήθως γονείς που 
αναλαμβάνουν εθελοντικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με κίνητρα που σχετίζονται με τη 

βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς όφελος των παιδιών τους. Στη βάση αυτή 
αυτοοργανώνονται ή συμμετέχουν σε θεσμοθετημένα από την πολιτεία όργανα. Σε αρκετές χώρες 
προβλέπεται η συμμετοχή γονέων ή τοπικών παραγόντων στα συμβούλια διοίκησης των σχολείων, 
με αρμοδιότητες, ωστόσο, που ποικίλουν, καλύπτοντας όλο το εύρος μεταξύ του συμβουλευτικού 

ρόλου χωρίς διοικητικές ευθύνες και της πλήρους συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων (Pont et al., 2008). 

Παρά τις θετικές επιδράσεις, για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, που 
διαπιστώνονται μετά την υιοθέτηση συμμετοχικών πρακτικών στη διαχείριση των ζητημάτων που 

προκύπτουν στο σχολείο  (Henderson & Mapp, 2002· Uemura, 1999), η προώθηση τέτοιων 
πρακτικών δεν είναι πάντα εύκολη. Βασικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η σχετική αδυναμία 
προώθησης συγκεκριμένων καλών πρακτικών δεδομένου ότι οι προκλήσεις ποικίλλουν από περιοχή 
σε περιοχή και, επιπλεόν, οι ομάδες ή τα άτομα έχουν τις δικές τους ιεραρχήσεις για τους στόχους 

που πρέπει να επιδιωχθούν (Uemura, 1999). 
Οι κοινότητες δεν είναι ομοιογενείς ομάδες ατόμων με κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις. Οι 

συγκρούσεις που υφέρπουν λόγω διαφωνιών, προσωπικών φιλοδοξιών ή και για ζητήματα ισχύος 
συχνά παραβλέπονται όταν σχεδιάζονται συμμετοχικές πρακτικές διαχείρισης. Αλλά και σε 

περιπτώσεις που οι συγκρούσεις αποφεύγονται υπάρχουν συμμετέχοντες με φυσική παρουσία αλλά 
παραγκωνισμένοι ως προς την έκφραση των απόψεών τους και την παρεμβατική τους δυνατότητα  
(Crewe & Harrison, 1998). 

Εξειδικεύοντας τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στις προσπάθειες ενεργοποίησης γονέων 

και ιδιωτών για τη διαχείριση του σχολείου, ειδικά σε οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένες 
περιοχές, ο Shaeffer (1994) διαπίστωσε ότι ο βαθμός συμμετοχής της κοινότητας είναι ιδιαίτερα 
χαμηλός διότι υπάρχει έλλειμμα εκτίμησης των στόχων της εκπαίδευσης συνολικά και συχνά 
διακρίνεται αναντιστοιχία μεταξύ των προσδοκιών των γονέων από το σχολείο και αυτού που γενικά 

θεωρείται ότι προσφέρει η εκπαίδευση. Σημειώνεται εξάλλου ότι είναι εδραιωμένη  η πεποίθηση ότι 
η εκπαίδευση αποτελεί αποκλειστικό καθήκον του κράτους και συχνά υπάρχει άγνοια της δομής, των 
λειτουργιών και των περιορισμών του σχολείου. 

Δυσκολίες εφαρμογής συμμετοχικών μοντέλων διαχείρισης του σχολείου παρατηρούνται 

ακόμα και σε εκπαιδευτικά συστήματα όπου επιχειρείται με θεσμικές παρεμβάσεις η ενίσχυση της 
εμπλοκής των κοινοτήτων. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι συχνά δεν  υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για 
τοποθέτηση σε θέσεις διοικητικών συμβουλίων των σχολείων. Οι ρόλοι που αναλαμβάνουν κ αι οι 
ευθύνες που τους συνοδεύουν δεν είναι επαρκώς αποσαφηνισμένοι και, ιδίως σε περιπτώσεις που οι 

υπηρεσίες προσφέρονται εθελοντικά οι ευθύνες είναι δυσανάλογα πολλές σε σχέση με τις 
δυνατότητες προσφοράς. Σ’ αυτό προστίθεται και η έλλειψη εμπειρίας, εξειδίκευσης ή και 
απαιτούμενων δεξιοτήτων. Πολύ σημαντική, τέλος, πρέπει να θεωρείται η εμφάνιση διαφωνιών και 
συγκρούσεων μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου και των εκπροσώπων της κοινότητας που 

παρεμποδίζει την καλή συνεργασία (Pont et al., 2008). 

4. Συμπεράσματα 

Η συμμετοχή των γονέων και γενικότερα των μελών της κοινότητας που περιβάλλει το σχολείο 
αποτελεί σύγχρονη πρακτική διαχείρισης της καθημερινής λειτουργίας των εκπαιδευτικών 
οργανισμών η οποία αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Είναι στην πραγματικότητα η λύση για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που ανακύπτουν όταν η 

κεντρική εξουσία απαιτείται να παρέμβει σε ιδιαίτερες περιπτώσεις τοπικού και περιφερειακού 
χαρακτήρα (Williams, 1993). Η συμμετοχή είναι μια πρακτική που συμβάλλει στη βελτίωση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και προσθέτει δημοκρατικά χαρακτηριστικά στη λειτουργία της 
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κοινωνίας ενώ μπορεί να επηρεάσει τη διεύρυνση του βασικού πυρήνα της στοχοθεσίας στην οποία 
βασίζει το κράτος την εκπαιδευτική του πολιτική (Townsend, 2003). 

Ωστόσο, η ίδια η συμμετοχή δεν αποτελεί αυτοσκοπό και βέβαια δεν είναι πανάκεια καθώς δεν 
έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας τρόπος υπέρβασης κάθε δυσκολίας που αναφύεται στη λειτουργία του 

σχολείου. Επιπλέον δε μπορεί να διασφαλιστεί ότι σε κάθε κοινότητα μπορούν να υπάρχουν οι όροι 
μιας αποτελεσματικής συμμετοχικής πρακτικής για τη λειτουργία του σχολείου. Ο βαθμός 
συμμετοχής των ατόμων που ανήκουν στη σχολική κοινότητα αποτελεί βασική παράμετρο (Shaeffer, 
1994), καθώς συχνά η παθητική αποδοχή ειλημμένων αποφάσεων από κέντρα εξουσίας 

ενσωματώνεται στα αποτελέσματα των δράσεων που οργανώνονται από όργανα κοινωνικής 
συμμετοχής. 

Σημαντική παράμετρος για την κατανόηση της έννοιας της συμμετοχής πρέπει να θεωρείται 
και το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο εξαρτάται το εύρος της δράσης που αναλαμβάνουν οι κοινότητες 

(Epstein et al., 2002· Kumar, 2021· Uemura, 1999). Είναι δηλαδή πιθανό η δράση αυτή να 
περιορίζεται σε απλές μορφές συμμετοχής, όπως η γονεϊκότητα και η επικοινωνία ή να επεκτείνεται 
και σε πεδία όπως η αναζήτηση και ο έλεγχος των πόρων, η εμπλοκή στον εμπλουτισμό των 
προγραμμάτων σπουδών και η διαχείριση του προσωπικού.  
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Πικράκης Γεώργιος 

Διοικητής Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 

Περίληψη 

H έλευση της πανδημίας εξαιτίας του ιού COVID-19 κατά το έτος 2019, που έπληξε αρκετές 
χώρες παγκοσμίως συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, συνέβαλε στο να λάβει το φαινόμενο 

της ενδοοικογενειακής βίας εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικότερα κατά τα τελευταία δύο έτη (έτη 
αναφοράς: 2019-2020). Μέσα από το αρχειακό υλικό που διατηρεί η Ελληνική Αστυνομία το οποίο 
αφορά επίσημες καταγγελίες/περιστατικά για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας, πραγματοποιείται μία 
συγκριτική μελέτη βάση των υφιστάμενων στοιχείων κατά την τελευταία διετία, εστιάζοντας τόσο 

στο νησί της Κρήτης όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται πιθανές 
εξηγήσεις για την έξαρση του εν λόγω φαινομένου, καθώς και προτάσεις/δράσεις από την πλευρά 
της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είναι προσανατολισμένες προς την κατεύθυνση της ανάσχεσής 
του. 

 
Λέξεις κλειδιά: ενδοοικογενειακή βία, COVID-19, προτάσεις, δράσεις, Ελληνική Αστυνομία. 

1. Εισαγωγή 

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα πολυσύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο . Αποτελεί 
έγκλημα το οποίο διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται από τις διατάξεις του Ν. 3500/2006. Η 
εμφάνιση αλλά και η συντήρηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, με βάση τις 

κοινωνιολογικές και πολιτισμικές θεωρίες, αποδίδεται κυρίως σε παράγοντες στρεσσογόνους οι 
οποίοι επιδρούν εντός του περιβάλλοντος της οικογένειας που συνήθως πηγάζουν από κοινωνικο-
οικονομικούς παράγοντες, ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο και την κοινωνία στην οποία 
εντάσσεται η κάθε οικογένεια. Παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω ορισμένες από τις εν λόγω 

θεωρίες: 

• Η θεωρία των κοινωνικά στρεσσογόνων παραγόντων (Social Stress Model): 
η εν λόγω θεωρία εξηγεί το πώς οι κοινωνικοί παράγοντες, όπως η ανεργία, η φτώχεια, το 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά και η κοινωνική απομόνωση, πιθανολογείται ότι 
συμβάλουν ως αιτιολογικοί παράγοντες εμφάνισης μίας βίαιης συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο 
μίας οικογένειας, οι προαναφερθέντες παράγοντες προξενούν προβλήματα τόσο στη λήψη 

των αποφάσεων από τα μέλη μίας οικογένειας όσο και στην επίλυση των διαφωνιών μεταξύ 
τους. Το αποτέλεσμα είναι εν τέλει η πρόκληση σύγχυσης μεταξύ των μελών της οικογένειας 
και κατ’ επέκταση η πρόκληση θυμού, εκνευρισμού ή και άσκησης βίας.  
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• Η θεωρία του πολιτιστικού μοντέλου (Cultural Model): υποστηρίζει ότι η βία μεταφέρεται 
από την κοινωνία στο άτομο. Στο πλαίσιο αυτό εκδηλώνεται ένα πλήθος βίαιων 
συμπεριφορών και συγκρούσεων, όπως είναι η χρήση των όπλων και η διάδοση της βίας, οι 
οποίες όμως μένουν ατιμώρητες. Η αποδοχή της βίας ως «νόμιμη» από άτομα αλλά και από 

ομάδες, πολλές φορές, μπορεί να συνδέεται με τη χρήση της βίας ως μέσο έκφρασης ή και 
ψυχαγωγίας. 

• Η θεωρία της υποκουλτούρας της βίας (The Subculture of Violence): η θεωρία αυτή 

εξηγεί το ότι ορισμένες υποομάδες (υπό την έννοια των υποσυνόλων/υποκουλτούρας) 
υιοθετούν κανόνες ή αξίες, οι οποίοι βασίζονται στη χρήση της βίας εν αντιθέσει με την 
κυρίαρχη κουλτούρα. Επομένως, η άσκηση βίας σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται 
ως μία αποδεκτή συμπεριφορά για την επίλυση των προβλημάτων.  

• Η θεωρία της κοινωνικής συναλλαγής (Social Exchange Theory): αναφέρει ότι οι 
ανθρώπινες σχέσεις διαμορφώνονται στη βάση μεταξύ κόστους-οφέλους. Όταν υπάρχει μία 
ισορροπία κόστους-οφέλους, τότε και οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ομαλές. Όταν όμως δεν 
υπάρχει ισορροπία, ειδικότερα όταν δεν υπάρχουν κυρώσεις ως συνέπεια αντιμετώπισης μιας 

μη αποδεκτής συμπεριφοράς, τότε ο δράστης/θύτης ασκεί βία πιο εύκολα και πιο συχνά στα 
μέλη της οικογένειάς του (Ariadne, 2015:28). 

• Οικολογικές – Πολιτιστικές θεωρίες: αφορούν το πως το περιβάλλον στο οποίο ζει ένα 
άτομο και συγκεκριμένα η κοινωνική απομόνωση, επηρεάζει την ανάπτυξη επιθετικών 

συμπεριφορών, ειδικά στους νέους. Η θεωρία των κοινωνικών δικτύων που εντάσσεται στο 
εν λόγω ερμηνευτικό μοντέλο, εξηγεί ότι η απομόνωση των οικογενειών από  συγκεκριμένα 
υποστηρικτικά δίκτυα (κοινωνικές υπηρεσίες) οδηγεί στην ανάπτυξη βίας.  

• Ψυχολογικές θεωρίες: αυτή η κατηγορία θεωριών ερμηνεύει το φαινόμενο της 

ενδοοικογενειακής βίας με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά και τη σχέση μεταξύ ατόμου και 
περιβάλλοντος.  

• Θεωρίες προσωπικότητας (Individually Focused Model): οι εν λόγω θεωρίες προσπαθούν 

να εξηγήσουν την επιθετική συμπεριφορά και την προδιάθεση του ατόμου για την άσκηση 
της βίας με βάση τα ατομικά του χαρακτηριστικά (επιθετικότητα, εχθρότητα, εξάρσεις θυμού) 
και πιο συγκεκριμένα, την ψυχοπαθολογική πλευρά της προσωπικότητάς του. Επιπλέον, 
υποστηρίζει ότι τα βίαια ξεσπάσματα οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι 

επιδρούν στην προσωπικότητα του δράστη/θύτη. 

• Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης (Social Learning Theory): αφορά τη συμπεριφορά του 
ατόμου η οποία επηρεάζεται από τις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις. Τα άτομα, κυρίως στην 
παιδική ηλικία, αποδέχονται και υιοθετούν πρότυπα βίας μέσω της παρατήρησης, της 

μίμησης και της ταύτισης, τα οποία προβάλλουν αργότερα και στις σχέσεις τους. 
Τοιουτοτρόπως, η κοινωνική μάθηση συντελεί στην υιοθέτηση της βίας θεωρώντας την ως 
τρόπο επικοινωνίας. 

• Η θεωρία της ευαλωτότητας (Vulnerability Theory): η οποία υποστηρίζει ότι ορισμένα 

χαρακτηριστικά ατόμων τα καθιστούν περισσότερο «ευάλωτα» στην άσκηση βίας (άτομα με 
αναπηρία ή σοβαρά οργανικά προβλήματα). 

• Η θεωρία της προσκόλλησης (Attachment Theory): η οποία αφορά το συναισθηματικό 

δεσμό που δημιουργείται μεταξύ του γονέα και του παιδιού και επηρεάζει την μετέπειτα 
εξέλιξή του ως ενήλικα. Η συναισθηματική αποστέρηση που μπορεί να βιώσει το παιδί λόγω 
της ψυχρότητας ή της αδιαφορίας του γονέα, μπορεί να το οδηγήσει αργότερα στην εκδήλωση 
βίαιων συμπεριφορών εντός της οικογένειάς του (Ariadne, 2015:29). 

 
Tα καταγγελλόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που υποβάλλονται πιο συχνά στα 

Αστυνομικά Τμήματα, αφορούν κυρίως σε: 

• Θύματα που επιθυμούν να καταγγείλουν περιστατικό, το οποίο δεν βρίσκεται σε εξέλιξη.  
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• Έν εξελίξει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο οι εμπλεκόμενοι μετέβησαν στο 
Τμήμα αυτοβούλως ή οδηγήθηκαν σε αυτό από περιπολίες.  

• Άλλα άτομα (φίλοι, συγγενείς, γείτονες θυμάτων) που επιθυμούν να καταθέσουν για ένα 

περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έχουν διαπιστώσει ή έχουν λάβει γνώση ότι 
εκδηλώθηκε σε βάρος τρίτου. 

• Άτομα που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως εργαζόμενοι σε Φορείς και Υπηρεσίες 
έρχονται σε επαφή με θύματα (στελέχη συμβουλευτικών Κέντρων, εκπαιδευτικοί, 

εκπρόσωποι Μ.Κ.Ο., κ.ά.) τα οποία λαμβάνουν γνώση ή διαπιστώνουν περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας. 

• Πολίτες που απευθύνονται στα Αστυνομικά Τμήματα για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά 
με το νόμο, τα δικαιώματά τους, τον τρόπο αναφοράς και τα μέτρα προστασίας.  

• Καταγγελίες που διαβιβάζονται από τις Υπηρεσίας Ενδοοικογενειακής Βίας της χώρας για 
τον επιχειρησιακό χειρισμό τους. 

• Υποθέσεις που διαβιβάζονται από τις Εισαγγελικές Αρχές με παραγγελία διενέργειας 

Προκαταρκτικής Εξέτασης (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:32).  

 

Τα τελευταία δύο έτη, έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας το 
φαινόμενο της έξαρσης της ενδοοικογενειακής βίας, τόσο στο νησί της Κρήτης όσο και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα (Ιανουάριος 2019 - Δεκέμβριος 2020). Μία από τις πιθανές αιτίες εμφάνισης του 
εν λόγω φαινομένου αποδίδεται στο γεγονός ότι το θύμα εξαναγκάστηκε να παραμείνει στο ίδιο σπίτι 

με τον δράστη/θύτη (σύζυγο/σύντροφο) κατά την διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας του ιού 
COVID-19. 

2. Συγκριτική μελέτη των στατιστικών στοιχείων μεταξύ των ετών 2019 -2020 (περίοδος 

πανδημίας του ιού COVID-19) 

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας υπάγεται στη διαρθρωτική δομή της 
Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Εδρεύει στην 

Αθήνα, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου 4 (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 
2020:17). Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την εκπόνηση της Πρώτης 
Ετήσιας Έκθεσης Έργου των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής 

Αστυνομίας για τα έτη 2019-2020, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των περιπτώσεων εκδήλωσης 
βίας που καταγράφονται, έχουν ως δράστες/θύτες άτομα και των δύο φύλων, τόσο άνδρες όσο και 
γυναίκες, με τις τελευταίες να σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά ως θύματα. Συνηθέστερα, τα 
θύματα που ανήκουν στις χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες στο να εντοπιστούν από τις Υπηρεσίες Πρόνοιας ή από άλλους κοινωνικούς φορείς. 
Αντιθέτως, τα θύματα που ανήκουν στα μεσαία ή στα ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, 
εμφανίζουν λιγότερες πιθανότητες ως προς το να ζητήσουν βοήθεια από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες 
ή άλλους κοινωνικούς φορείς στο να καταγγείλουν τον θύτη/δράστη, είτε από φόβο ή ντροπή για τη 

δυσφήμηση που θα επιφέρει στην οικογένειά τους η δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου γεγονότος, 
τόσο στην εξωτερική εικόνα της οικογένειας, αλλά και στον αντίκτυπο που μπορεί η καταγγελία αυτή 
να έχει στην καριέρα του συζύγου/συντρόφου τους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 1, τα καταγεγραμμένα περιστατικά του Ν.3500/06 Περί 

Ενδοοικογενειακής Βίας για τα έτη από το 2019 έως το 2020, αφορούν στην πλειοψηφία τους όπως 
διαπιστώνεται το έτος 2019, όπου η χώρα διένυε την περίοδο της πανδημίας του ιού COVID -19. Με 
βάση τα επίσημα στοιχεία, τα περιστατικά καταγγελιών για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας 
γνώρισαν το αποκορύφωμά τους κατά τον μήνα Ιούλιο του έτους 2020, όπου καταγράφηκαν 611 

περιστατικά (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:100). Με βάση τα δεδομένα του παρακάτω 
πίνακα, διαπιστώνεται ότι ως προς το σύνολο των περιστατικών που καταγγέλθηκαν κατά το έτος 
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2019 (5221), εν συγκρίσει με το έτος 2020 (5413), τα περιστατικά αυτά ήταν αυξημένα σε αριθμητική 
διαφορά κατά 192 και η ποσοστιαία μηνιαία μεταβολή αυξήθηκε κατά 4% (Πίνακας 1). 
 

Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας με τα στοιχεία για τα περιστατικά του Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας  

(Έτη: 2019 - 2020). Πηγή: Αναφορά 57 / Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α. (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:100). 

 

Έτη 2019 - 2020 Περιστατικά Αριθμητική / Ποσοστιαία Μεταβολή 

 

Μήνας 

 

Σύνολο 
Αριθμητική 

Διαφορά 

Ποσοστιαία 

μηνιαία μεταβολή 

Ιανουάριος 2019 412  

-21 

 

-5% 
Ιανουάριος 2020 391 

Φεβρουάριος 2019 332  

+33 

 

+10% 
Φεβρουάριος 2020 365 

Μάρτιος 2019 433  

-82 

 

-19% 
Μάρτιος 2020 351 

Απρίλιος 2019 412  

-75 

 

-18% 
Απρίλιος 2020 337 

Μάιος 2019 442  

-27 

 

-6% 
Μάιος 2020 415 

Ιούνιος 2019 485  

+6 

 

+1% 
Ιούνιος 2020 491 

Ιούλιος 2019 493  

+118 

 

+25% 
Ιούλιος 2020 611 

Αύγουστος 2019 465  

+108 

 

+23% 
Αύγουστος 2020 573 

Σεπτέμβριος 2019 460  

+111 

 

+24% 
Σεπτέμβριος 2020 571 

Οκτώβριος 2019 472 
+42 +9% 

Οκτώβριος 2020 514 

Νοέμβριος 2019 391 
+5 +1% 

Νοέμβριος 2020 396 

Δεκέμβριος 2019 424 
-28 -1% 

Δεκέμβριος 2020 396 

Σύνολο 2019 5221 
+192 +4% 

Σύνολο 2020 5413 
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Μία πιθανή εξήγηση για το γεγονός ότι οι καταγγελίες έφτασαν στο απόγειό τους κατά το μήνα 

Ιούλιο του 2020 θα μπορούσε να είναι πως κατά την διάρκεια αυτού του μήνα πραγματοποιήθηκε η 
ουσιαστική άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν υποβληθεί εξαιτίας της πανδημίας του ιού 

COVID-19. Ως αποτέλεσμα, δόθηκε η ελευθερία κινήσεων στα θύματα στο να προσέλθουν στα κατά 
τόπους Αστυνομικά Τμήματα και να καταγγείλουν επισήμως τους δράστες/θύτες (Γράφημα 1). 
 

 
 

Γράφημα 2: Γραφική απεικόνιση με στοιχεία για τα περιστατικά του Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας  

Ετών: 2019 – 2020. Πηγή: Αναφορά 57 / Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α. (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:101). 

 

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα 2, ως δράστες/δράστιδες καταγεγραμμένων 
αδικημάτων του Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας για τα έτη από το 2019 έως το 2020, 
καταγράφηκαν οι περισσότεροι/-ες κατά το έτος 2020. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τα αδικήματα 
για την άσκηση ενδοοικογενειακής βίας γνώρισαν το αποκορύφωμά τους κατά το μήνα Ιούλιο του 

2020, όπου τότε φαίνεται να καταγράφηκαν συνολικά 618 αδικήματα από δράστες/δράστιδες, τα 
οποία μάλιστα αποτελούν και τον υψηλότερο αριθμό που σημειώθηκε κατά την διετία 2019 -2020. 
Ως προς το φύλο, τα 515 αδικήματα αφορούσαν άνδρες δράστες, ενώ τα 103 (& 141 το Σεπτέμβριο 
του 2020) αφορούσαν γυναίκες δράστιδες (Πίνακας 2 & Γράφημα 2&3). Με βάση τα δεδομένα, 

διαπιστώνεται ότι ως προς το σύνολο των αδικημάτων που καταγγέλθηκαν κατά το έτος 2019 (5465), 
εν συγκρίσει με το έτος 2020 (5620), προκύπτει ότι το 2020 ήταν το έτος κατά το οποίο 
καταγράφηκαν τα περισσότερα αδικήματα. Επιπλέον, από το συγκεκριμένο πίνακα διαπιστώνεται 
ότι η πλειοψηφία των δραστών με βάση το φύλο, φαίνεται να ήταν άνδρες δράστες, 4633 σε αριθμό  

(Πίνακας 2 & Γράφημα 2&3). 
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Πίνακας 2: Συγκριτικός πίνακας με τα στοιχεία δραστών/δράστιδων των αδικημάτων του Ν.3500/06  
Περί Ενδοοικογενειακής Βίας, ανά φύλο (Έτη: 2019 - 2020). Πηγή: Αναφορά 57 / Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α.  

(Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:102). 

 

Έτη 2019 - 2020 Αδικήματα Φύλο 

 

Μήνας 

 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Ιανουάριος 2019 424 366 58 

Ιανουάριος 2020 421 342 79 

Φεβρουάριος 2019 341 297 44 

Φεβρουάριος 2019 377 322 55 

Μάρτιος 2019 442 376 66 

Μάρτιος 2020 356 309 47 

Απρίλιος 2019 439 368 71 

Απρίλιος 2020 350 300 50 

Μάιος 2019 470 399 71 

Μάιος 2020 442 367 75 

Ιούνιος 2019 505 426 79 

Ιούνιος 2020 527 430 97 

Ιούλιος 2019 503 425 78 

Ιούλιος 2020 618 515 103 

Αύγουστος 2019 493 420 73 

Αύγουστος 2020 590 486 104 

Σεπτέμβριος 2019 491 401 90 

Σεπτέμβριος 2020 599 458 141 

Οκτώβριος 2019 491 420 71 

Οκτώβριος 2020 534 437 97 

Νοέμβριος 2019 420 348 72 

Νοέμβριος 2020 404 325 79 

Δεκέμβριος 2019 446 373 73 

Δεκέμβριος 2020 402 342 60 

Σύνολο 2019 5465 4619 846 

Σύνολο 2020 5620 4633 987 
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Γράφημα 2: Γραφική απεικόνιση με τα στοιχεία δραστών των αδικημάτων του Ν.3500/06 Περί 

Ενδοοικογενειακής Βίας Έτους: 2019, ανά φύλο. Πηγή: Αναφορά 57 / Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α.  

(Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:103). 

 

 

 
 

Γράφημα 3: Γραφική απεικόνιση με τα στοιχεία δραστών ανά φύλο των αδικημάτων του Ν.3500/06 Περί 

Ενδοοικογενειακής Βίας Έτους: 2020, ανά φύλο. Πηγή: Αναφορά 57 / Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α.  

(Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:103). 

 
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα 3, ως θύματα αδικημάτων του Ν.3500/06 Περί 

Ενδοοικογενειακής Βίας για τα έτη από το 2019 έως το 2020, καταγράφηκαν τα περισσότερα κατά 
το έτος 2020. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τα αδικήματα για την άσκηση ενδοοικογενειακής βίας 

γνώρισαν το αποκορύφωμά τους κατά το μήνα Ιούλιο του 2020, όπου τότε φαίνεται να 
καταγράφηκαν συνολικά 658 αδικήματα, τα οποία μάλιστα αποτελούν και τον υψηλότερο αριθμό 
που σημειώθηκε κατά τη διετία 2019-2020. Ως προς το φύλο, τα 172 αδικήματα αφορούσαν άνδρες, 
ενώ τα 486 αφορούσαν γυναίκες. Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 3, διαπιστώνεται ότι ως προς 

το σύνολο των θυμάτων των αδικημάτων που καταγγέλθηκαν κατά το έτος 2019 (5527), εν συγκρίσει 
με το έτος 2020 (5809), το 2020 ήταν το έτος που σημειώθηκαν τα περισσότερα αδικήματα. 
Επιπλέον, από το συγκεκριμένο πίνακα προκύπτει ότι με βάση το φύλο η πλειοψηφία των θυμάτων, 
φαίνεται ότι ήταν γυναίκες, 4243 σε αριθμό (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3: Συγκριτικός πίνακας με τα στοιχεία των θυμάτων των αδικημάτων του Ν.3500/06  
Περί Ενδοοικογενειακής Βίας (Έτη: 2019 - 2020), ανά φύλο. Πηγή: Αναφορά 57 / Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α.  

(Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:104). 

 

Έτη 2019 - 2020 Θύματα Φύλο 

 
Μήνας 

 
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Ιανουάριος 2019 449 92 357 

Ιανουάριος 2020 417 115 302 

Φεβρουάριος 2019 347 62 285 

Φεβρουάριος 2019 390 100 290 

Μάρτιος 2019 460 127 333 

Μάρτιος 2020 371 94 277 

Απρίλιος 2019 433 104 329 

Απρίλιος 2020 359 92 267 

Μάιος 2019 453 108 345 

Μάιος 2020 462 128 334 

Ιούνιος 2019 499 131 368 

Ιούνιος 2020 519 150 369 

Ιούλιος 2019 517 128 389 

Ιούλιος 2020 658 172 486 

Αύγουστος 2019 492 134 358 

Αύγουστος 2020 606 155 451 

Σεπτέμβριος 2019 501 136 365 

Σεπτέμβριος 2020 618 165 453 

Οκτώβριος 2019 504 120 384 

Οκτώβριος 2020 558 161 397 

Νοέμβριος 2019 420 100 320 

Νοέμβριος 2020 417 121 296 

Δεκέμβριος 2019 452 114 338 

Δεκέμβριος 2020 434 113 321 

Σύνολο 2019 5527 1356 4171 

Σύνολο 2020 5809 1566 4243 
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Εστιάζοντας πιο συγκεκριμένα στο νησί της Κρήτης, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά 
στοιχεία του πίνακα 4, για τα αδικήματα του Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας για το έτος 
2020 ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, 
καταγράφηκαν σε σύνολο 414 αδικήματα. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 4, ο τρόπος τέλεσης των 

αδικημάτων ποικίλει. Διαπιστώνεται ότι καταγράφηκαν 3 αδικήματα για προσβολή της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας, 213 για σωματική βλάβη, 151 για απειλή, 46 για παράνομη βία, και 1 για κατάχρηση 
σε ασέλγεια. Όπως προκύπτει, η πλειοψηφία των αδικημάτων αφορούσε την πρόκληση σωματικής 
βλάβης. Επιπλέον, από τον πίνακα η πλειοψηφία των αδικημάτων, φαίνεται ότι καταγράφηκαν στην 

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, 2586 σε αριθμό (Πίνακας 4). 
 

 

Πίνακας 4: Πίνακας με στοιχεία για τα αδικήματα του Ν.3500/06  

Περί Ενδοοικογενειακής Βίας, 2020, ανά Γ.Α.Δ./ΓΕ.Π.Α.Δ. Πηγή: Εφαρμογή «Ενδοοικογενειακής Βίας» Δ.Γ.Α / Α.Ε.Α.  

(Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:106). 

 

ΓΕ.Π.Α.Δ./ Γ.Α.Δ. Τρόπος τέλεσης 

 Προσβολή Γεν. 

Αξιοπρέπειας 

Σωματική 

Βλάβη 

Απειλή Παράνομη 

βία 

Κατάχρηση 

σε ασέλγεια 

 

Σύνολα 

Γ.Α.Δ.Α. 10 1307 1103 162 4 2586 

Γ.Α.Δ.Θ. 14 314 290 18 0 636 

ΑΝ.ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ  7 120 118 8 0 253 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  8 100 89 24 0 221 

ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  10 51 51 4 0 116 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  4 258 255 29 0 546 

ΗΠΕΙΡΟΥ  1 104 98 6 1 210 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  1 116 113 7 0 237 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  2 94 125 14 0 235 

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2 186 197 22 0 407 

ΚΡΗΤΗΣ  3 213 151 46 1 414 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  2 108 113 14 0 237 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  4 137 94 21 0 256 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  1 93 109 33 1 237 

Σύνολα 69 3201 2906 408 7 6591 

 
 

Στο γράφημα 4 απεικονίζεται ο τρόπος τέλεσης των αδικημάτων του Ν.3500/06 Περί 

Ενδοοικογενειακής Βίας του Ν.3500/06 για το έτος 2020, ανά μήνα. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται 
ότι το μήνα Ιούλιο του 2020 καταγράφηκαν τα περισσότερα αδικήματα και η πλειοψηφία τους 
αφορούσε στην προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (Γράφημα 4). 
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Γράφημα 4: Γραφική απεικόνιση αναφορικά με τους τρόπους τέλεσης των αδικημάτων  του Ν.3500/06 Περί 

Ενδοοικογενειακής Βίας Έτους: 2020, ανά μήνα. Πηγή: Εφαρμογή «Ενδοοικογενειακής Βίας» Δ.Γ.Α / Α.Ε.Α.  

(Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:107). 

 

 

Στο γράφημα 5 αναγράφονται οι δράστες/δράστιδες των αδικημάτων του Ν.3500/06 Περί 
Ενδοοικογενειακής Βίας του Ν.3500/06 για το έτος 2020, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα. 
Διαπιστώνεται ότι ως προς το φύλο, οι περισσότεροι δράστες είναι άνδρες (Γράφημα 5) και ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα από 45-60 ετών (1481) αλλά και 35-45 ετών (1409). 

 

 
 

Γράφημα 5: Γραφική απεικόνιση αναφορικά με τους δράστες των αδικημάτων του Ν.3500/06  Περί Ενδοοικογενειακής Βίας 

Έτους: 2020, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα. Πηγή: Εφαρμογή «Ενδοοικογενειακής Βίας» Δ.Γ.Α / Α.Ε.Α.  

(Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:115). 
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Στο γράφημα 6 αναγράφονται τα θύματα των αδικημάτων του Ν.3500/06 Περί 
Ενδοοικογενειακής Βίας του Ν.3500/06 για το έτος 2020, ανά φύλο και Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση / Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση. Ως προς το φύλο, διαπιστώνεται ότι τα 
περισσότερα θύματα είναι γυναίκες (Γράφημα 6) και στην πλειοψηφία τους έχουν καταγραφεί από 

την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αττικής (1651), ενώ τα λιγότερα θύματα φαίνεται ότι έχουν 
καταγραφεί από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας (69).  

 

Γράφημα 6: Γραφική απεικόνιση αναφορικά με τα θύματα των αδικημάτων του Ν.3500/06  Περί Ενδοοικογενειακής Βίας 

Έτους: 2020, ανά φύλο και Γ.Α.Δ./ΓΕ.Π.Α.Δ. Πηγή: Εφαρμογή «Ενδοοικογενειακής Βίας» Δ.Γ.Α / Α.Ε.Α.  

(Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:119). 

 
Στο γράφημα 7 αναγράφονται τα θύματα των αδικημάτων του Ν.3500/06 Περί 

Ενδοοικογενειακής Βίας του Ν.3500/06 για το έτος 2020, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα. 
Διαπιστώνεται ότι ως προς το φύλο τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες (Γράφημα 7) και ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα από 35-45 ετών (1337). 

 

Γράφημα 7: Γραφική απεικόνιση αναφορικά με τα θύματα των αδικημάτων  του Ν.3500/06  Περί Ενδοοικογενειακής Βίας 

Έτους: 2020, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα. Πηγή: Εφαρμογή «Ενδοοικογενειακής Βίας» Δ.Γ.Α / Α.Ε.Α.  

(Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:122). 
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Στο γράφημα 8 αποτυπώνονται οι σχέσεις των θυμάτων των αδικημάτων του Ν.3500/06 Περί 
Ενδοοικογενειακής Βίας του Ν.3500/06 για το έτος 2020. Όπως διαπιστώνεται, τα περισσότερα 
θύματα προκύπτει ότι ήταν σύζυγοι με το δράστη/δράστιδα σε ποσοστό 38%. Όσον αφορ ά την 
αμέσως επόμενη σχέση που καταγράφηκε, αυτή αφορούσε τα θύματα τα οποία ήταν τα τέκνα του/της 

δράστη/δράστιδας σε ποσοστό 12% (Γράφημα 8). 
 

 

 

Γράφημα 8: Γραφική απεικόνιση αναφορικά με τη σχέση του θύματος με τον δράστη των αδικημάτων  του Ν.3500/06  Περί 

Ενδοοικογενειακής Βίας Έτους: 2020, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.  

Πηγή: Εφαρμογή «Ενδοοικογενειακής Βίας» Δ.Γ.Α / Α.Ε.Α. (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:125).  

 
Στο γράφημα 9 απεικονίζονται οι δράστες των απόπειρων ανθρωποκτονίας με πρόθεση (299 

Π.Κ.) σε συνδυασμό με τον Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας για το έτος 2020. Όπως 

διαπιστώνεται, οι περισσότεροι δράστες είναι άνδρες και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από  45-60 
ετών (Γράφημα 9). 
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Γράφημα 9: Γραφική απεικόνιση αναφορικά με τους δράστες απόπειρων ανθρωποκτονίας με πρόθεση (299 Π.Κ.)  σε 

συνδυασμό με τον  Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας Έτους: 2020, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.  

Πηγή: Εφαρμογή «Ενδοοικογενειακής Βίας» Δ.Γ.Α / Α.Ε.Α. (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:143).  

 
 

Στο γράφημα 10 απεικονίζονται οι δράστες των τελεσμένων ανθρωποκτονιών με πρόθεση (299 
Π.Κ.) σε συνδυασμό με τον Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας για το έτος 2020. Όπως 
διαπιστώνεται, οι περισσότεροι δράστες είναι άνδρες και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από  45-60 
ετών (Γράφημα 10). 
 

 

Γράφημα 10: Γραφική απεικόνιση αναφορικά με τους δράστες τελεσμένων ανθρωποκτονιών με πρόθεση (299 Π.Κ.)  σε 

συνδυασμό με τον  Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας Έτους: 2020, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.  

Πηγή: Εφαρμογή «Ενδοοικογενειακής Βίας» Δ.Γ.Α / Α.Ε.Α. (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:143).  

 
 
Στο γράφημα 11 απεικονίζονται τα θύματα απόπειρων ανθρωποκτονιών με πρόθεση (299 Π.Κ.) 

σε συνδυασμό με τον Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας για το έτος 2020, ανά φύλο και σχέση. 
Όπως διαπιστώνεται, τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και αναφορικά με τη σχέση που είχαν 
με τους δράστες ήταν σύζυγοι στην πλειοψηφία τους (Γράφημα 11). 
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Γράφημα 11: Γραφική απεικόνιση αναφορικά με τα θύματα αποπειρών ανθρωποκτονιών με πρόθεση (299 Π.Κ.)  σε 

συνδυασμό με τον  Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας Έτους: 2020, ανά φύλο και σχέση.  

Πηγή: Εφαρμογή «Ενδοοικογενειακής Βίας» Δ.Γ.Α / Α.Ε.Α. (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:144). 

 
 
Στο γράφημα 12 απεικονίζονται τα θύματα τελεσμένων αδικημάτων ανθρωποκτονιών με 

πρόθεση (299 Π.Κ.) σε συνδυασμό με τον Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας για το έτος 2020, 
ανά φύλο και σχέση. Όπως διαπιστώνεται, τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και αναφορικά με 

τη σχέση που είχαν με τους δράστες ήταν γονείς στην πλειοψηφία τους (Γράφημα 12). 
 

 
Γράφημα 12: Γραφική απεικόνιση αναφορικά με τα θύματα τελεσμένων αδικημάτων ανθρωποκτονιών  

με πρόθεση (299 Π.Κ.) σε συνδυασμό με τον  Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας, Έτους: 2020, ανά φύλο και σχέση.  

Πηγή: Εφαρμογή «Ενδοοικογενειακής Βίας» Δ.Γ.Α / Α.Ε.Α. (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:145).  

 
 
Στο γράφημα 13 αποτυπώνονται συνολικά οι απόπειρες και τα τελεσμένα αδικήματα 

ανθρωποκτονίας με πρόθεση (299 Π.Κ.) σε συνδυασμό με τον Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής 
Βίας για το έτος 2020. Όπως διαπιστώνεται, οι απόπειρες ανθρωποκτονίας με πρόθεση ήταν 
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περισσότερες σε ποσοστό 52%, έναντι των τελεσμένων αδικημάτων ανθρωποκτονιών με πρόθεση 
σε ποσοστό 48% (Γράφημα 13). 
 

 

Γράφημα 13: Γραφική απεικόνιση αναφορικά με τις απόπειρες και τα τελεσμένα αδικήματα ανθρωποκτονιών  

με πρόθεση (299 Π.Κ.) σε συνδυασμό με τον  Ν.3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας, Έτους: 2020.  

Πηγή: Εφαρμογή «Ενδοοικογενειακής Βίας» Δ.Γ.Α / Α.Ε.Α. (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 2020:146).  

2.1. Προτάσεις/Δράσεις προς την ανάσχεση της Ενδοοικογενειακής Βίας από την πλευρά της 

Ελληνικής Αστυνομίας 

Προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση του φαινομένου της 
Ενδοοικογενειακής Βίας από την Ελληνική Αστυνομία, εστιάζοντας εν προκειμένω στο νησί της 
Κρήτης, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης οργάνωσε εκπαιδευτικά 
προγράμματα και σεμινάρια. Συγκεκριμένα, υλοποίησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα νομοθετικού 

πλαισίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, της Ιατροδικαστικής 
Υπηρεσίας, του Δήμου Χανίων εξειδικευμένων αστυνομικών Υπηρεσιών και νομικού ως εισηγητών, 
το οποίο παρακολούθησαν 31 Αξιωματικοί Υπηρεσίας (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 
2020:78). Επίσης, 10 αστυνομικοί των Γραφείων και των Αστυνομικών Τμημάτων δικαιοδοσίας της 

Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
επιμόρφωσης, το οποίο διοργάνωσε η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 
2020:80). Επιπλέον, 30 εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν το Διαδικτυακό Πρόγραμμα με τίτλο: 

“H.e.l.p.”. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε Τηλεκπαίδευση στο αστυνομικό προσωπικό σχετικά 
με τη λειτουργία μίας νέας μηχανογραφικής εφαρμογής (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου, 
2020:79). 

 Όσον αφορά τις δράσεις για την ανάσχεση του φαινομένου της Ενδοοικογενειακής Βίας, η 

Διεύθυνση της Αστυνομίας Ηρακλείου συμμετείχε στην 1η Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: 
«Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: Εμπειρικά Δεδομένα και Πρακτικές Παρέμβασης» που 
διενεργήθηκε την 26/11/2020, στο πλαίσιο ευρύτερου κύκλου δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης για 
την εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, με τίτλο: «Βάφουμε τον Κόσμο Πορτοκαλί – Ενώνουμε 

Δυνάμεις – Τερματίζουμε τη Βία», σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ηρακλείου (Ετήσια Έκθεση 
Απολογισμού Έργου, 2020:80). Ολοκληρώνοντας, η Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη έχει δημιουργήσει ένα φυλλάδιο Οδηγιών με απώτερο σκοπό την παροχή 
πληροφόρησης για την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας με τίτλο: 

«Έχεις Φωνή, Είμαστε Δίπλα Σου» (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Φυλλάδιο Οδηγιών προς τους πολίτες με σκοπό την παροχή πληροφόρησης για την άμεση αντιμετώπιση 

περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας (Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Έργου 2020:166).  

 

3. Συμπεράσματα 

Τα πορίσματα της παρούσας συγκριτικής μελέτης κατέδειξαν ότι το φαινόμενο της 
Ενδοοικογενειακής Βίας γνώρισε ιδιαίτερη έξαρση κατά την διετία 2019 -2020, ως απόρροια του 
εγκλεισμού των ατόμων εντός της ίδιας εστίας μαζί με τον δράστη/θύτη/κακοποιητή τους. Ο 

εγκλεισμός των ατόμων αυτών, κατέστησε απαγορευτική την δυνατότητα διαφυγής των ατόμων σε 
ασφαλή περιβάλλοντα στα οποία κατέφευγε παλαιότερα. Το μείζον πρόβλημα είναι ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις, η βίαιη συμπεριφορά μέσα σε μία σχέση ή σε μία οικογένεια, θεωρείται ως μία συνήθης 
συμπεριφορά/πρακτική, η οποία μάλιστα είναι χαρακτηριζόμενη ως κάτι «φυσιολογικό» ή το 

δεδομένο που εν τέλει στην πορεία γίνεται πλήρως αποδεκτό από το θύμα. Η αδυναμία ή και η 
δυσκολία του θύματος στο να καταγγείλει το δράστη/θύτη στις αρχές, καθώς και η μη αναγνώριση 
της άσκησης ενδοσυζυγικής βίας ως έγκλημα, εντείνουν ακόμη περισσότερο τη δυσκολία της 
καταγραφής και της αντιμετώπισης του φαινομένου, δυσχεραίνοντας το έργο της Ελληνικής 
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Αστυνομίας. Επομένως η πρόταση της παρούσας μελέτης είναι η παρακίνηση των θυμάτων στο να 
καταγγείλουν τους δράστες/θύτες τους στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα. 

Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν υλοποιηθεί και εξακολουθούν ακόμη μέχρι 
και σήμερα να υλοποιούνται αρκετές δράσεις προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης του φαινομένου, 

συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας Γραφείου για την αντιμετώπιση των περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου Κρήτης λίαν συντόμως, το οποίο 
πρόκειται να στελεχωθεί από εξειδικευμένο και έμπειρο Αστυνομικό προσωπικό (σκοπίμως 
γυναικείου αλλά και ανδρικού φύλου). 
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Υποψήφιος διδάκτορας ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Περίληψη  

Η σύγχρονη εποχή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τρεις άξονες: Την μακρά περίοδο 
κοινωνικό-οικονομικής κρίσης, την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις μαζικές μετακινήσεις 
πληθυσμών για την αναζήτησ μιας καλύτερης ζωής. Τα φαινόμενα αυτά διόγκωσαν την είδη 
υπάρχουσα κοινωνική ευπάθεια οδηγώντας στην κοινωνική ανισότητα και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, απειλώντας την κοινωνική συνοχή. Σε αυτήν την ραγδαία αλλαγή που συντελείται 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο θεσμός της εκπαίδευσης. Ειδικότερα σε μια εποχή που η εκπαίδευση 
δεν έχει τον χαρακτήρα της ανθρωπιστικής παιδείας, αλλά τις εξειδίκευσης και της 
ανταγωνιστικότητας, κρίνεται αναγκαίο η διασφάλιση των ίσων ευκαιριών σε όλα τα άτομα. Στο 

πλαίσιο αυτό κράτη εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση αντισταθμιστικών 
μέσων, θέτοντας επίσης την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο κέντρο των πολιτικών τους για τις 
ίσες ευκαιρίες. Η πρόκληση λοιπόν έγκειται στην αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων ένταξης και 
ενσωμάτωσης για την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης.  

 
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική ευπάθεια, ενσωμάτωση, εκπαίδευση, εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

1. Εισαγωγή  

Η σύγχρονη εποχή ή εποχή της μετανεωτερικότητας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τρεις 
κύριους άξονες: Πρώτον, μακρά περίοδο κοινωνικής και οικονομικής κρίσης λόγω πολλαπλών 
μεταβολών της διεθνούς και βίαιης  επέκτασης του κεφαλαίου. Δεύτερον, την ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας η οποία εξανάγκασε τις προηγμένες χώρες να αναζητούν συνεχώς βέλτιστους τρόπους 
προσαρμογής στα νέα κοινωνικά δεδομένα που διαμορφώνονται. Τρίτον, μαζικές μετακινήσεις 
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πληθυσμών από τις ανεπτυσσόμενες και αφρικανικές χώρες προς την Ευρώπη για αναζήτηση μιας 
καλύτερης ζωής. Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση αύξησε τους εκτοπισθέντες πολίτες και 
διόγκωσε την είδη υπάρχουσα κοινωνική ευπάθεια οδηγώντας στην κοινωνική ανισότητα και 
συνακόλουθα στον κοινωνικό αποκλεισμό (European Commission, 2015). Το φαινόμενο της 

κοινωνικής ευπάθειας έχει αναχθεί έτσι στο ποιο ανησυχητικό ζήτημα της σύγχρονης κοινωνίας 
απειλώντας την κοινωνική συνοχή. Η δε αντιμετώπισή του κρίνεται αναγκαία για την κοινωνική 
ειρήνη. 

Πολλές είναι οι προσπάθειες για την σφαιρική εξέταση της κοινωνικής ευπάθειας (social 

vulnerability) (Lindsay et al 2015, Zimmermann, 2017), οι οποίες συνδέουν αναπόφευκτα την 
ευπάθεια με την εκπαίδευση και συνακόλουθα με την εκπαιδευτική πολιτική, για να μπορέσει να 
επιτευχθεί η ενσωμάτωση και η ένταξη των ευπαθών ομάδων στη κοινωνία. Στόχος πολλών 
ερευνητών είναι , μέσω της εκπαίδευσης η κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων από την πρώιμη παιδική ηλικία.   
Είναι γεγονός ότι η ανισότητα παρόλες τις προσπάθειες περιορισμού της μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο και την εγκαθίδρυση ενός καθολικού κράτους πρόνοιας συνεχίζει να κυριαρχεί 
και συνίσταται άμεσα με την άνιση πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία. 

Ειδικότερα σχετικά με την εκπαίδευση οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επέκταση και η γενίκευση 
πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν φαίνεται να επέφερε καθοριστική άμβλυνση των 
ανισοτήτων (Apple, 2013). Αυτές παραμένουν ένα υπαρκτό πρόβλημα που αναπαράγεται στο 
εκπαιδευτικό σύστημα παρά τις πολιτικές πρόνοιας και τις ενδοσυστημικές παρεμβάσεις σε επίπεδο 

εκπαίδευσης αλλά και κοινωνίας (Στασινοπούλου, 1990, Παπαδάκης, 2018). 
 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γενική τάση των εκπαιδευτικών συστημάτων στις προηγμένες 

χώρες είναι να διασφαλίσει την αξιοκρατία, την ισότητα ευκαιριών και την κοινωνική δικαιοσύνη σε 
αυτούς που θεωρούνται διαφορετικοί. Σε μια εποχή όπου η εκπαίδευση δεν έχει πια το νόημα της 

παιδείας αλλά της εξειδίκευσης και της ανταγωνιστικότητας (Καλογιαννάκη, 2015), κρίνεται 
αναγκαίο να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα άτομα με υπόβαθρο κοινωνικό -οικονομικής 
υστέρησης και διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλά δυτικά κράτη 
προχώρησαν σε διάφορες πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση αντισταθμιστικών μέτρων και 

οικονομικών παροχών προκειμένου να παράσχουν στο σύνολο των ατόμων ίσες ευκαιρίες για να 
εξαλείψουν το αρχικό τους έλλειμα.  

 Η πρόκληση που θέτουν τα δυτικά κράτη έγκειται στην αναζήτηση βελτιστοποιημένων 
λύσεων ομαλής ένταξης και ενσωμάτωσης στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας, λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη τα προβλήματα που μπορούν να προκληθούν στην περίπτωση του εκπαιδευτικού 
δανεισμού. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην μακροχρόνια δυναμική των συστημάτων και όχι στην 
εθνική ιδιαιτερότητα τους, γιατί αυτή μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση των παραγόντων 
δημιουργίας μιας στρατηγικής η οποία μέσω της διάγνωσης αναγκών και δυνατοτήτων, θα 

λειτουργήσει θετικά σε εκπαιδευτικό αλλά και σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο (Καλογιαννάκη, 
2015). 

2. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

2.1. Κοινωνική ευπάθεια 

Η κοινωνική ευπάθεια είναι σχετικά με νέα έννοια που εμφανίστηκε την δεκαετία του 1990 και 
προκάλεσε έντονες συζητήσεις για τον ακριβή ορισμό της. Οι θεωρητικές αναζητήσεις προέβησαν 

σε μια πληθώρα ορισμών που αν και διαφέρουν μεταξύ τους, προσδιορίζουν την κοινωνική ευπάθεια 
ως ομάδες υψηλού κινδύνου που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά ή δημόσια 
αγαθά (στέγη, εργασία, εισόδημα, εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση). Έχουν δε οδηγηθεί σε αυτήν 
την κατάσταση λόγω φυσικών καταστροφών ή κοινωνικών διακρίσεων και αδυνατούν να έχουν μια 

σταθερή ποιότητα ζωής. Διεθνώς υπάρχει ένα σύνολο μεταβλητών που γίνονται αποδεκτές ως 
συγκεκριμένες όψεις της κοινωνικής ευπάθειας και αποτελούν πυξίδα για να περιγράψουμε το 
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φαινόμενο της και να κατανοήσουμε την έννοια της. Σε αυτές τις ομάδες περιλαμβάνονται  μεταξύ 
άλλων οι μετανάστες – πρόσφυγες, το φύλο, άτομα με κοινωνικό-οικονομική υστέρηση, άτομα με 
αναπηρία. άστεγοι, τοξικομανείς κ.α. Αν και πρόκειται για ετερογενείς ομάδες εντούτοις έχουν ένα 
κοινό χαρακτηριστικό, αυτό της περιθωριοποίησης (Καρράς, 2014, Vasta, 2004, Zimmermann, 

2017). 
Γενικά η κοινωνική ευπάθεια είναι μια μορφή ευαλωτότητας (Vulnerability) και περιλαμβάνει 

εκείνους τους παράγοντες που καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να ζήσει κάποιος και 
να επιβιώσει, δηλαδή να ενταχθεί στην κοινωνία ή να τεθείς το περιθώριο (Vasta, 2004, Eichhorst et 

al., 2017, Zimmermann, 2017). 
Η μελέτη της κοινωνικής ευπάθειας αποκτά λοιπόν ιδιαίτερη σημασία, ιδίως σε μια 

ευμετάβλητη εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλαπλές προσπάθειες ρύθμισης του φαινομένου. 
Η πρόκληση για τα σύγχρονα κράτη έγκειται στην ενσωμάτωση των  ευάλωτων ομάδων στην 

κοινωνία, και σε αυτό συνηγορούν άλλοτε επικουρικά και άλλοτε με νομοθετήματα των κρατών, 
διεθνείς κείμενα και συνθήκες (ΔΣΔΠ, 1989, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010, United Nation Trust Fund 
for Human Security, 2016) που στόχο έχουν την ενσωμάτωση, την αποδοχή, την επίλυση, δηλαδή 
τον εντοπισμό των ακριβή προβλημάτων και την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 

αλλά των ίσων ευκαιριών.  

2.2 Κοινωνική ενσωμάτωση 

 Το ζήτημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης αποτελεί μια από τις βασικότερες προτεραιότητες 
για τους μηχανισμούς των κοινωνικών κρατών στις χώρες υποδοχής. Η ανάπτυξη ενός πλαισίου που 
εγγυάται όχι μόνο την βασική εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών αλλά πολύ περισσότερο την 
ομαλή ένταξη στους κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς είναι επιτακτική.  

Ωστόσο η κοινωνική ενσωμάτωση δεν είναι ένα μονοδιάστατο ζήτημα που αντιμετωπίζεται με 
συγκεκριμένη επιστημονική σκοπιά. Η πραγματική ενσωμάτωση απαιτεί μια πολυπρισματική 
αντιμετώπιση, ήτοι διεπιστημονικοί, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε διακριτά επίπεδα. Οι 
παρεμβάσεις εστιάζουν τόσο στο εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της αγοράς εργασίας. 

Ταυτόχρονα η εμπέδωση του σεβασμού της διαφορετικότητας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων πρέπει να διέπει όλη την διαδικασία και τις επιμέρους παρεμβατικές δράσεις ώστε η 
ενσωμάτωση να είναι πραγματική και διττή, τόσο από πάνω (top-down) όσο κυρίως από τα κάτω 
(bottom-up). Ειδικά η δεύτερη συνισταμένη της ενσωμάτωσης είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς 

περιλαμβάνει τον χαρακτήρα της αποδοχής από την ίδια την κοινωνία και τους ανεπίσημους θεσμούς 
που την περιβάλλουν (Schnapper, 2008). 

Η κατανόηση της έννοιας της ενσωμάτωσης επιτρέπει την σαφή περιγραφή των πτυχών των 
συνακόλουθων παρεμβάσεων. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της έννοιας της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης διέπεται από αρκετές ασάφειες. Ο βασικός λόγος έγκειται στο γεγονός ότι 
εκλαμβάνει τόσο πολιτικό όσο και κοινωνιολογικό περιεχόμενο. Κατά τον τρόπο αυτό, συχνά οι 
κοινωνιολόγοι αναφέρονται στην κοινωνική ενσωμάτωση ως αντίθετη της περιθωριοποίησης 
(Schnapper, 2008). 

Πρόκειται για μια εφαρμοσμένη πολιτική σε διαφορετικούς τομείς επιστημονικού 
ενδιαφέροντος η οποία περιλαμβάνει ως βασικούς στόχους τις δημοκρατικές αξίες, την μείωση των 
ανισοτήτων, την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στα κοινωνικά αγαθά καθώς και τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας. 

3. Το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα 

Το σχολείο στην σημερινή φιλελεύθερη κοινωνία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

διαδακασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης, καθώς αποσκοπεί στην επαγγελματοποίηση και 
κοινωνική κατάρτιση και κοινωνικοποίηση των ατόμων για να ενταχθούν στην κοινωνία. Επομένως 
αποτελεί το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο όλοι απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση 
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και ταυτόχρονα κοινωνικοποιούνται στο σεβασμό του διαφορετικού μαθαίνοντας να ζουν σε μια 
δημοκρατική κοινωνία ανεκτικότητας και διαλεκτικότητας.  

Η προέλευση των βασικών αξιών του σύγχρονου σχολείου έλκουν την καταγωγή τους από τον 
διαφωτισμό, την γαλλική επανάσταση και το έθνος- κράτος τον 19ο αιώνα όπου θέσπισαν την 

υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των πολιτών. Το κράτος ανέλαβε την παροχή της εκπαίδευσης σε 
όλους για να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους και να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία. Έτσι η 
έννοια της ισότητας αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσα από την καθολική εκπαίδευση. Χάνει 
το ταξικό της περιεχόμενο και δεν αποκλείει κανέναν από την εκπαίδευση λόγω καταγωγής ή 

θρησκείας. Με αυτόν τον τρόπο η παιδαγωγική επιστήμη εγκαταλείπει την δογματική διδασκαλία 
και ευνοεί την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης με κριτήριο τον ανθρωπισμό του ανθρώπου 
(Croethuysen, 1985). 

Οι νεότερες οικονομικές, φιλελεύθερες θεωρίες προέβησαν σε μια συσταλτική ερμηνεία των 

προταγμάτων του διαφωτισμού με αποτέλεσμα να συνδέσουν την εκπαίδευση με την οικονομική 
παραγωγικότητα. Η οικονομία προσδιορίζει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων και αυτή αξιολογεί την ποιότητα της εκπαίδευσης σε κάθε 
εκσυγχρονιστική μεταρρύθμιση. Περιστέλλει την εκπαίδευση σε ένα ορισμένο πεδίο και καθιστά 

αποστολή της εκπαίδευσης την αύξηση των ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων για να ανταποκριθούν 
στην αγορά εργασίας. Κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζει την γνώση σε κατάρτιση, πιστεύοντας ότι 
ο  καταρτισμένος εντάσσεται ευκολότερα στην κοινωνία μέσω της συμμετοχής του στην αγορά 
εργασίας (Φραγκουδάκη, 1985, Lanzi, 2007). 

Η ιστορία των προηγμένων κρατών έδειξε με σαφήνεια ότι ούτε η ισότητα πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, ούτε η κατάρτιση, μείωσε τις ανισότητες στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. Οι 
εσωτερικοί κοινωνικοί και οικονομικοί παράμετροι της εκάστοτε χώρας προσδιορίζουν με άνισο 
τρόπο την λειτουργία της εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να αναπαράγει τις υφιστάμενες κοινωνικές 

ανισότητες (Καλογιαννάκη κ.α. 2015). 
 Υπό την επίδραση του μαρξισμού νεότερες θεωρητικές αντιλήψεις αμφισβητούν ότι η ισότητα 

πρόσβασης συμβάλλει στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Έρευνες σε πολλές χώρες 
ανέτρεψαν αυτή την αντίληψη και έδειξαν ότι ο θεσμός του σχολείου συμβάλλει στην αναπαραγωγή 

της δομικής συγκρότησης των αξιών της εκάστοτε κοινωνίας και  καλλιεργεί και μια νέα μορφή 
κοινωνικής ανισότητας μέσα στις σχολικές τάξεις (Λαμνίας, 2002). 

 Χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα ο Bourdieu έδειξε ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην 
αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της νομιμοποίησης (Λαμνιας, 2002, Sulivan, 2002). 

Η ερμηνεία του φυσικά δεν εστίασε στην μελέτη των κοινωνικών τάξεων αλλά συνέδεσε τα 
παιδαγωγικά αποτελέσματα και την σχολική αποτυχία με το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, 
δηλαδή το πολιτισμικό κεφάλαιο του οποίου είναι φορέας.  

 Το ζήτημα των υποκουλτούρων προσλαμβάνει μια κυρίαρχη λειτουργία για να κατανοήσουμε 

το πλαίσιο αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων μέσα από την εκπαίδευση. Στο σχολείο 
συναντώνται δύο τύποι κουλτούρας. Η νομιμοποιημένη κουλτούρα του σχολείου, που αποτελεί και 
νομιμοποιημένη κουλτούρα των ομάδων και οι διαφοροποιημένες κουλτούρες που έχει αποκτήσει 
το παιδί αβίαστα. Οι δυνατότητες που έχει το παιδί για να ανταποκριθεί στην κουλτούρα του 

σχολείου ,εξαρτώνται από την κουλτούρα ή το πολιτισμικό κεφάλαιο του οποίου είναι φορέας 
(Bourdieu, Passeron, 1990).  

 Η κοινωνιολογία της πολιτισμικής αναπαραγωγής του Bernstain κατέδειξε μέσα από 
γλωσσολογικές και εμπειρικές έρευνες , την θεωρητική διαδικασία της αναπαραγωγής των ταξικά 

ρυθμισμένων σχέσεων εξουσίας και αρχών κοινωνικού ελέγχου. Με άλλα λόγια μέσα στις 
οικογένειες διαφορετικών κοινωνικών τάξεων καλλιεργούνται διαφορετικοί γλωσσικοί κώδικες που 
ρυθμίζουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και κοινωνικών σχέσεων. Στις μεσαίες κοινωνικές 
τάξεις ανταποκρίνεται ένας επεξεργασμένος κώδικας που συνήθως υιοθετείται από την εκπαίδευση 

στο σχολείο , ενώ στην κατώτερη τάξη αντιστοιχεί ένας περιορισμένος κώδικας που δεν βοηθά τα 
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παιδιά των ευάλωτων ομάδων να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σχολείο με συνέπεια διαιωνίζονται 
οι κοινωνικές ανισότητες (Bernstain, 1991, 2000). 

 Απάντηση στις πολιτισμικές εντάσεις φαίνεται να αποτελεί, υπό την επίδραση του Ρωλς, η 
σύνδεση της ισότητας στην εκπαίδευση με το ανθρώπινο κεφάλαιο και συνεπώς με τις ευκαιρίες που 

έχουν οι αδύναμες κοινωνικές ομάδες σε σχέση με τις ισχυρές, μέσα από την εκπαίδευση, ώστε να 
βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της 
οικονομίας. Αυτή η αντίληψη προτάσσει την συσχέτιση της εκπαίδευσης με την οικονομία (Ρωλς, 
2002). 

 Έτσι η έννοια της ισότητας εκλεπτύνεται και αποκτά αποχρώσεις που συνάδουν με τις αρχές 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν αρκεί να παρέχει το κράτος σχολεία και δασκάλους, πρέπει 
ταυτόχρονα να προστατεύει τις φτωχότερες ομάδες. Μέσω των κοινωνικών παροχών επιδιώκει να 
αυξήσει τις υλικές συνθήκες των αδύναμων ώστε η καθολική εκπαίδευση να αποκτήσει 

συγκεκριμένη δυνατότητα και όχι αφηρημένη. Τείνει με αυτόν τον τρόπο να μειώσει στην πράξη τις 
αρνητικές συνέπειες των ταξικών συγκρούσεων στην εκπαίδευση. Η δημόσια κοινωνική πολιτική 
αποτελεί την προϋπόθεση για την σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας και εν γένει με την 
οικονομική ανάπτυξη (Καρράς, 2014). 

 Η θεωρία της ίσης δυνατότητας των ευκαιριών θέλει να ανταποκριθεί στις αντιφατικές 
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Από την μία, θέλει να εξασφαλίσει την δίκαιη λειτουργία του 
σχολείου σε μια δημοκρατική κοινωνία που αναγνωρίζει όλα τα άτομα ως ίσα μεταξύ τους. Από την 
άλλη αποδέχεται ταυτόχρονα ότι αυτά τα άτομα κατανέμονται σε άνισες θέσεις εξαιτίας της 

διαφορετικής εξειδίκευσής τους. Η θεωρία των ίσων ευκαιριών εξασφαλίζει φορμαλιστικά την 
πρόσβαση στην παιδεία χωρίς να μπορεί να ακυρώσει την εργασιακή ανισότητα, επειδή από την 
φύση της είναι ιεραρχημένη (Καρράς, 2014). Κατά αυτόν τον τρόπο όμως αναγνωρίζει ότι δεν 
υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο η εκπαίδευση για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων .  

Σκοπός λοιπόν είναι οι συνεργατικές δράσεις, πρωτοβουλίες, αλληλεγγύη, δημοκρατικά ήθη, 
κοινωνική συνοχή, ενναλακτική τρόποι διδασκαλίας, ισότιμη συνεργασία (εκπαιδευτικών -μαθητών- 
γονέων) (Καρράς, 2014). 

4. Η Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαίδευσης 

Αναγνωρίζοντας η ΕΕ ως ύψιστη θεμελιώδη ευρωπαϊκή αξία την μείωση των κοινωνικών 
ανισοτήτων και την αναγκαιότητα της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσα από την εκπαίδευση, χαράζει 

κατευθυντήριες γραμμές πολιτικών που επικαθορίζουν τις εθνικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές  
πολιτικές με σκοπό τη σύγκλιση σε μια ενιαία σύγχρονη εκπαιδευτική αντίληψη.  

Έτσι από τα πρώτα ιδρυτικά της κείμενα η ΕΕ ορίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο  
μιας δημοκρατικής και ισότιμης κοινωνίας. Στα δύο τελευταία στρατηγικά της πλαίσια «Ευρώπη 

2020» και το «Ευρώπη 2030» η Ευρώπη στοχεύει στην βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
Ειδικότερα στο πλαίσιο της Ευρώπης για το 2020 αφορούσε το εξορθολογισμό της δημόσιας 
διοίκησης για να μπορέσουν τα κράτη να επιτύχουν καλύτερα επίπεδα απασχόλησης  και συμμετοχής 
στην εκπαίδευση στοχεύοντας στην καλύτερη ενσωμάτωση στην κοινωνία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2010). 
Η Ατζέντα του 2030 αποσκοπεί να δώσει απαντήσεις στις νέες κοινωνικές καταστάσεις που 

δημιουργήθηκαν σε όλες τις χώρες τις ΕΕ από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2010 , καθώς και 
την μαζική εισροή μεταναστών . Για την επίτευξη αυτών των στόχων θέτει ως βασική συνιστώσα 

την εκπαίδευση αλλά όχι μόνο ώς ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και ως συνειδητοποίηση ότι τα 
προβλήματα των ανθρώπων είναι παγκόσμια και κοινά (Gregersen, Mackie, Torres, 2016). 

Η εκπαίδευση αποτελεί έτσι το κύριο όχημα για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος Ευρωπαϊκός κόσμος. Από την Ευρώπη 2020 σε αυτήν του 2030 η 

εκπαίδευση αποκτά καινούργιο περιεχόμενο. Στο μεν πλαίσιο «Ευρώπη 2020» κομβικός στόχος της 
εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης και η 
ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τουλάχιστον το 40% της ηλικιακής ομάδας 30 -34 
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(Παπαδάκης, 2018). Στην ατζέντα 2030 στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι μια ποιοτική 
εκπαίδευση με μείωση των ανισοτήτων, για την διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του 
βιοτικού επιπέδου και τις καταπολέμησης της φτώχειας (Ελληνική Κυβέρνηση, 2017).  

5. Η Σημασία κατάρτισης των εκπαιδευτικών 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη κοινωνία έχει ξεφύγει από τα παραδοσιακά πρότυπα 
που του έδιναν το ρόλο αποκλειστικά του κατόχου και μεταλαμπαδευτή της γνώσης (Γρόλλιος, 

2001). Οι κοινωνικές συνθήκες μεταβάλλουν τη σχολική πραγματικότητα και επομένως και το ρόλο 
του εκπαιδευτικού (Πλίογκου, Καρακατσάνη, 2020). Οι κοινωνικό -πολιτισμικές αλλαγές, η εξέλιξη 
της τεχνολογίας και η ταχύτητα διακίνησης των πληροφοριών, σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση 
της γνώσης, που διαμορφώνουν μια άλλη αντίληψη για το ρόλο αλλά και το έργο του εκπαιδευτικού, 

δίνουν έμφαση και στην κοινωνική διάσταση του ρόλου του. Το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον μάθησης απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να είναι μια σφαιρική προσωπικότητα προαγωγός 
της γνώσης για όλους παρά τις ιδιαιτερότητες τους καθώς και της κοινωνικοποίησης που επιτάσσουν 
οι προκλήσεις μιας  δημοκρατικής κοινωνίας. Συνεπώς, ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στο 

σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης είναι σύνθετος και πολυδιάστατος και κ αλείται 
να επιτελέσει ταυτόχρονα πολλούς επιμέρους ρόλους, οι οποίοι συχνά έρχονται σε αντίθεση μεταξύ 
τους (Γρόλλιος, 2001). Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το νέο του ρόλο ο εκπαιδευτικός γίνεται ο ίδιος 
φορέας της αλλαγής αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών   αναλαμβάνει την ευθύνη τόσο για τη 

στάση του μέσα στην τάξη όσο και για αυτά που διδάσκει (Καρράς, 2001, 2014).  
Το ζήτημα λοιπόν που τίθεται είναι ποια οφείλει να είναι η κατάρτιση του δασκάλου για να 

ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών, να σχεδιάζει και να συγκεκριμενοποιεί τα 
μαθησιακά προγράμματα  σύμφωνα με τις ανάγκες τις τάξης του. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος θα 

βρίσκεται σε μια διαρκή επιμόρφωση και επικοινωνία με τις νέες προτάσεις για την βελτίωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Θα είναι ταυτόχρονα ένας εκπαιδευτής που είναι και εκπαιδευόμενος. 
Βέβαια ο ρόλος του δεν εξαντλείται μόνο σε μαθησιακό επίπεδο αλλά αφορά και την κοινωνική και 
πολιτική του παρουσία. Με άλλα λόγια, είναι εκείνος που οφείλει να προωθεί μια στάση σεβασμού 

της διαφορετικότητας τόσο μέσα στο επίπεδο του σχολείου μεταξύ των μαθητών όσο και στην 
κοινωνία μέσα από τις σχέσεις των γονέων, των μαθητών με άλλες κοινωνικές ομάδες (Καρράς,  
2001, 2014). 

 Στον 21ο αιώνα η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί λοιπόν προϋπόθεση για να 

ανταποκριθεί μακροπρόθεσμα στην αποτελεσματική μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και 
οφείλει να είναι διεπιστημονική. Η ευαλωτότητα των σύγχρονων αδύναμων κοινωνικών ομάδων δεν 
διακρίνεται μόνο από την οικονομική υστέρηση αλλά συμπεριλαμβάνει τάσεις και ήθη που 
απαιτείται η κατανόηση τους για να ενταχθούν ομαλά στα σχολικά περιβάλλοντα εξυπηρετώντας το 

στόχο της ισότιμης εκπαίδευσης για όλους και ταυτόχρονα οφείλουν να εμπεδωθούν κοινές 
ανθρωπιστικές αξίες ανεξάρτητα από τις διαφορές. Οι σύγχρονες τάσεις της Συγκριτικής 
Παιδαγωγικής (ΣΠ) συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση τονίζοντας την σφαιρική κατάρτιση του 
σύγχρονου παιδαγωγού. Η ΣΠ επιτρέπει την δεξίωση σε συγκεκριμένες συνθήκες, εμπειριών άλλων 

κρατών ή κουλτούρων. Με αυτήν την έννοια συμβάλλει αποφασιστικά «στον απεγκλωβισμό των 
μελετών από τις συγκρίσεις και τις προσπάθειες ερμηνείας των στερεότυπων συλλογικά αντιλήψεων 
και κυρίαρχων σχημάτων που συνδέονται με την διαδικασία δόμησης εθνικής συνείδησης» 
(Καλλογιαννάκη, 2011: 469-471). Κοντολογίς, αποτελεί την βάση όχι μόνο για σύγκριση 

εκπαιδευτικών πολιτικών και θεσμών για να προετοιμάσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις αλλά είναι 
ένα πεδίο μελέτης που αναζητά καθολικές έννοιες του εκπαιδευτικού φαινομένου. Δηλαδή, είναι 
ανοικτή στην κατανόηση του διαφορετικού όχι μόνο για να το ανεχτεί αλλά και να οικειοποιηθεί τα 
θετικά χαρακτηριστικά του. 

 Ταυτόχρονα όμως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ΣΠ διασφαλίζει την σύνθεση κοινωνικών 
και παιδαγωγικών επιστημών. Ουσιαστικά η ΣΠ συγκεκριμενοποιεί την διεπιστημονική  σύνδεση 
θεωρίας πράξης. Έχει ως στόχο την συγκρότηση ενός προγράμματος σπουδών που θα αναπτύσσονται 
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ταυτόχρονα οι μαθητικές δεξιότητες και ο σεβασμός του διαφορετικού. Με άλλα λόγια, η ΣΠ 
αναδεικνύει τη σημασία του διττού ρόλου του σύγχρονου σχολείου και υπερασπίζεται την 
αναγκαιότητα της ανάπτυξής του.  

6. Συμπεράσματα 

 Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης, της κοινωνικής συνύπαρξης 
διαφορετικών πολιτισμών και θρησκευτικών δογμάτων, που αναμάχονται τις στερεοτυπικές 

αντιλήψεις της κοινωνίας. Φαινόμενα εθνικισμού, ρατσισμού, φασισμού ενδημούν στις σύγχρονες 
κοινωνίες και επηρεάζουν την κοινωνική ειρήνη. Ο θεσμός της εκπαίδευσης και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού αποτελούσαν και θα συνεχίσουν να αποτελούν το όχημα μετριασμού των ακροτήτων, 
την καλλιέργεια του σεβασμού του διαφορετικού, αλλά και τις επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών 

κοινωνικών ομάδων με βάση των άνθρωπο και τις αξίες του.  
Ο σύγχρονος παιδαγωγός αντιμετωπίζει λοιπόν την πρόκληση της συνεχούς επιμόρφωσης και 

οφείλει να ακολουθεί  σχεδόν αναγκαστικά το δρομολόγιο της δια βίου μάθησης για να μπορέσει να 
ανταποκριθεί στη σύγχρονη σχολική πολυμορφία και τις ποικίλες λειτουργίες που αντιμετωπίζει 

στην νέα σχολική πραγματικότητα.  Και προς αυτή την κατεύθυνση, τα προγράμματα σπουδών των 
ΠΤΔΕ αναγνωρίζουν την σημασία των πολιτισμικών σπουδών και προσπαθούν να την θεραπεύσουν 
με το σύνολο μαθημάτων που επεκτείνονται από την διάσταση του φαινομένου της θρησκείας ,ως 
αυτό της γλώσσας και την εκμάθηση των νέων τεχνολογιών, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τις νέας 

κοινωνίας (Καρράς, 2014). 
Συνεπάγεται λοιπόν ότι η μελέτη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ως ζήτημα κοινωνικής 

πολιτικής δεν πρέπει να μελετάται μόνο ως προς τις άμεσες επιδοματικές πολιτικές του κράτους 
πρόνοιας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, αλλά πρέπει να δίνει έμφαση στις 

εκπαιδευτικές πολιτικές που αποτελούν το μόνο παράγοντα άμβλυνσης των προβλημάτων 
κοινωνικής ευπάθειας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.  
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Κοινωνιολόγος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Πρόγραμμα 

Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
 

Περίληψη  

Η εισήγηση αποτελεί μέρος πτυχιακής έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον χώρο της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ 
στην Αιανή Κοζάνης και συγκεκριμένα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων 

Αιανής. Η έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης. Παρουσιάζονται οι δράσεις που εκπονούνται στον 
συγκεκριμένο ξενώνα φιλοξενίας για την ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων μέσω των 
μορφών άτυπης εκπαίδευσης που παρέχει η Δομή. Στόχοι της είναι να καταδειχθεί η 
αποτελεσματικότητα, η αναγκαιότητα στήριξης αυτών των δομών κυρίως στο δυστοπικό για τους 

πρόσφυγες παρόν, να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτών στη Δομή για τη λειτουργία του 
προγράμματος και κυρίως να ακουστούν από τους ίδιους τους ωφελούμενους πρόσφυγες μαθητές οι 
δυσκολίες αλλά και οι προσδοκίες τους για το μέλλον.  Οι συνεντεύξεις ως υλικό της έρευνας 
αναλύθηκαν με το μεθοδολογικό εργαλείο της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης. 

Καταδεικνύεται, τέλος, η ανάγκη να συνεχιστεί η παροχή τόσο των τυπικών όσο και των άτυπων 
μορφών εκπαίδευσης στις ευάλωτες ομάδες.  

 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Παιδαγωγική της Ένταξης, Μετανάστευση, ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ.  

1. Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση των προσφύγων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Ειδικότερα για τα παιδιά των 

προσφύγων και το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση υπάρχει ρητή αναφορά στη Σύμβαση της Γενεύης 
για το καθεστώς του πρόσφυγα. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού θεμελιώνει το δικαίωμά 
τους στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 28 αναφέρεται στο δικαίωμα του παιδιού στην 
εκπαίδευση ως εξής: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμά του στην εκπαίδευση 

και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση της 
ισότητας των ευκαιριών: α) Καθιστούν την στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για 
όλους, β) ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διάφορων μορφών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο γενικής 
όσο και επαγγελματικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και παίρνουν κατάλληλα 

μέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς χρηματικής βοήθειας σε 
περίπτωση ανάγκης, γ) εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία με όλα τα 
κατάλληλα μέσα, σε συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός, δ) καθιστούν ανοιχτές και προσιτές 
σε κάθε παιδί τη σχολική και την επαγγελματική ενημέρωση και τον προσανατολισμό, ε) παίρνουν 
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μέτρα, για να ενθαρρύνουν την τακτική σχολική φοίτηση και τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης 
των σχολικών σπουδών». 

Οι προσφυγικές ροές στη χώρα μας ξεκίνησαν το 2014 και το προσφυγικό ζήτημα εισήλθε σε 
μια κρίσιμη καμπή από τις αρχές του 2015 και κορυφώθηκε την περίοδο Αυγούστου 2015 -Μαρτίου 

2016. Οι προσφυγικές ροές στο Αιγαίο καταγράφηκαν ιδιαίτερα αυξημένες από το καλοκαίρι του 
2015. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της UNHCR, το 2015 -2016 διέσχισαν τα σύνορα 817.175 
άνθρωποι. Ενώ το 2018 ο αριθμός μειώθηκε σημαντικά στους 9375 πρόσφυγες (Επιστημονική 
επιτροπή για τη στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων, 2017). Η περίοδος 2016 -2017 αποτέλεσε την 

κρίσιμη τομή στην εκπαίδευση των προσφύγων, αφού ιδρύθηκαν 107 ΔΥΕΠ για 2.643 μαθητές, με  
τους μαθητές τελικά να είναι πάνω από 3.240 μαθητές. Τον Απρίλη του 2017 ιδρύθηκαν 111 ΔΥΕΠ 
με 145 τμήματα. Την επόμενη σχολική χρονιά γράφτηκαν 8.000 μαθητές σε σχολεία σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Τέλος το 2018-19 ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στο δημόσιο σχολείο έφτασε τους 12.480. 
Αυτή η πολυπολιτισμικότητα οδήγησε στην ανταπόκριση της ελληνικής πολιτείας με την 

θέσπιση νομικού πλαισίου για τους πρόσφυγες και την ένταξή τους στην ελληνική εκπαίδευση. 
Σύμφωνα με τον Νόμο 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α/6-9-2016 κεφάλαιο Δ, άρθρο 38) έγιναν ρυθμίσεις 

για την εκπαίδευση των προσφύγων. Με Υπουργική απόφαση (αρ. 131024/Δ1/8 -8-2016 (ΦΕΚ 2687 
τ.Β΄/ 29-8-16)) ρυθμίστηκαν οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητες (ΖΕΠ) και ιδρύθηκαν Τάξεις 
Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ και Δομές Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες ΠΕ. Λίγο αργότερα με 

εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 
αριθμό 143733/Δ2/7-9-2016 ξεκινούν οι εγγραφές αλλοδαπών μαθητών. Σε συνέχεια των 
νομοθετικών ρυθμίσεων λήφθηκε η Υπουργική απόφαση (αρ. 152360/ΓΔ4/19 -9-2016 (ΦΕΚ 3049 τ. 
Β΄/ 23-9-16)) για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμό, το πρόγραμμα εκπαίδευσης των  

Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) καθώς και για τα κριτήρια και τη 
διαδικασία στελέχωσης των συγκεκριμένων δομών. Τέλος με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού 
με αριθμό 157914/Ε1/ 26-9-2014 ιδρύεται ο θεσμός των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων 
(ΣΕΠ) (βλ. 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismik
i/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_b_tomos_dimotiko.pdf). 

Λόγω του ιδιαίτερου και ποικίλου πολιτισμικό φορτίου που φέρουν οι μαθητές είναι αναγκαίο 
το κάθε άτομο που αναλαμβάνει την περάτωση της εκπαιδευτικής κατάρτισής τους να οργανώνει την 

εκπαιδευτική διαδικασία με πολλαπλά διαφορετικά μέσα και  μεθόδους διδασκαλίας, τα οποία θα 
είναι ικανά να φέρουν τις αναγκαίες γνώσεις που χρειάζεται το κάθε άτομο και που ταυτόχρονα θα 
συμπεριλαμβάνει και την αίσθηση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της αίσθησης του 
«ανήκειν». Έτσι, οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται όλες τις 

παραμέτρους των νέων κοινωνικών και πολιτισμικών πλαισίων στα οποία εντάσσονται, να 
κοινωνικοποιούνται αποτελεσματικά με τρόπους που θα καλύπτουν ταυτόχρονα τις ατομικές τους 
ανάγκες, τους στόχους και τις προσδοκίες τους. 

Η ένταξη δεν σχετίζεται με την αφομοίωση και αποτελείται από δύο διαστάσεις, την κοινωνική 

και την παιδαγωγική. Ο κοινωνικός και ο εκπαιδευτικός στόχος αφορά όλους τους μαθητές χωρίς 
εξαίρεση. Οι αξίες που προωθεί η εκπαίδευση της ένταξης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών για όλους 
τους μαθητές, καθώς και η αποδοχή και ο σεβασμός, η ισότητα και η διαφορά μεταξύ όλων των 
παιδιών/μαθητών. Κανένα παιδί δεν μπορεί να θεωρηθεί «ανίκανο να εκπαιδευτεί» στην 

τάξηΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.. Οι προτεινόμενοι ορισμοί σχετικά με την 
εκπαίδευση της ένταξης εστιάζουν «στην πρόβλεψη για ίσες ευκαιρίες, αλληλεπιδράσεις και 
διαδικασίες που ακολουθούνται για την πραγματοποίησή της, καθώς και για τη θεσμική, οργανωτική 
και λειτουργική πτυχή» (Stasinos, 2013, Evagelou, & Moula, & 2016). Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας ένταξης είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_b_tomos_dimotiko.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_b_tomos_dimotiko.pdf
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προσώπων όπως των γονέων των παιδιών, των εκπαιδευτών, της κοινότητας και των ίδιων των 
παιδιών (Pantic, N. & Florian,L. όπ.π, Γρίβα Γ.Α, Στάμου Α.Ε., 2014). 

Αυτό που ενδιαφέρει μία σύγχρονη Παιδαγωγική της Ένταξης είναι η επέκταση αυτού που 
είναι συνήθως διαθέσιμο στην κοινότητα της τάξης. Αυτό βασίζεται στην μετατόπιση της 

εκπαιδευτικής σκέψης από μία προσέγγιση που λειτουργεί για την πλειοψηφία των μαθητών που 
υπάρχουν εκτός (μερικών) «επιπλέον» ή «διαφορετικών» μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
προς έναν προσανατολισμό που περιλαμβάνει αρκετές ευκαιρίες για μάθηση, επαρκή για όλους και 
διαθέσιμους σε όλους, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν στη ζωή της τάξης 

(Florian, L., & Black-Hawkins, K., 2011; Pantic, N., & Florian, L., 2015). 

Η Άρσις 

Η Άρσις είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 με 
σκοπό να υπερασπίζεται παιδιά και νέους αλλά και να προασπίζει τα δικαιώματά τους. Η λειτουργία 
της γίνεται με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, 
ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις, όπου έχει παρουσιαστεί 

κάποια ανάγκη ανάλογα με την χρονική περίοδο. Σχετικά με το όραμα της Άρσις, αυτό έχει να κάνει 
με μία κοινωνία όχι μόνο με  ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους αλλά και σεβασμό στα δικαιώματα 
τους, όπως αυτά αναφέρονται στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία, κυρίως στη Διεθνή Σύμβαση του 
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επιπλέον, η αποστολή της Άρσις είναι να δραστηριοποιηθεί 

για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων. (ΑΡΣΙΣ, 2018; ΑΡΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗ, 2013) 
Η Άρσις Κοζάνης παρουσιάζει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό σε σχέση με τα παραρτήματα της 

ΜΚΟ στην υπόλοιπη ενδοχώρα, αφού η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργιών της 
καλύπτεται μέσα από τις ίδιες τις δράσεις της και όχι από κρατικούς φορείς. Η Προσωρινή Δομή 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων δημιουργήθηκε το 2018 στην κωμόπολη Αιανή, 
που απέχει 22 χιλ. νότια της Κοζάνης. Στόχος της δομής είναι εκτός της ασφαλούς διαβίωσης των 
παιδιών η επίτευξη οικογενειακής επανένωσης είτε σε ευρωπαϊκές χώρες,  είτε στη χώρα προέλευσης 
των παιδιών. Η δομή χρηματοδοτείται από τον Δ.Ο.Μ. (Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης), ο 

οποίος διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια για την αντιμετώπιση του Προσφυγικού. Η ταυτότητα του 
Ξενώνα εμπεριέχει τον χαρακτηρισμό «προσωρινός» και η δυναμικότητά του είναι 35 παιδιά, αγόρια 
κυρίως, ίδιας εθνικότητας, ηλικιών 15-18. Αυτή είναι μια προβληματική που απασχολεί όλες τις 
αντίστοιχες δομές και έχει ήδη αρχίσει ένας διάλογος σε κεντρικό επίπεδο πάνω στο θέμα της 

καταγραφής της πραγματικής ηλικίας των ατόμων (ΑΡΣΙΣ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Κοζάνης, 
2018). 

2. Κύριο μέρος 

2.1. Σκοπός και ερευνητική μεθοδολογία 

Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπωθεί η  τρέχουσα οργάνωση και λειτουργία της μη τυπικής 
εκπαίδευσης που παρέχεται εντός της δομής της  ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ στην Αιανή Κοζάνης , αλλά και ο 

τρόπος διαβίωσης της καθημερινότητας των προσφύγων ασυνόδευτων παιδιών που φιλοξενούνται 
εκεί. Στόχοι της έρευνας είναι  

να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτών στη Δομή για τη λειτουργία του προγράμματος,  
να ακουστούν από τους ίδιους τους ωφελούμενους πρόσφυγες μαθητές οι δυσκολίες αλλά και 

οι προσδοκίες τους και  
να καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η αναγκαιότητα στήριξης αυτών των δομών  κυρίως 

στο δυστοπικό για τους πρόσφυγες παρόν. 
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2.2. Μεθοδολογία και συνθήκες έρευνας 

Μέσω της παρούσας έρευνας σκοπός είναι να μελετηθεί η άτυπη εκπαίδευση που προσφέρεται 

στους πρόσφυγες στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και της  ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ στην Κοζάνη. 
Στην αρχή της διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με την   συντονίστρια των 
δράσεων, η οποία είχε σκοπό την αποσαφήνιση των επιμέρους στόχων της επίσκεψης και την 
αποσαφήνιση τόσο των θεματικών όσο και των ερευνητικών μεθόδων (Brown Andrew & Paul 

Dowling, 1998). 
Εργαλεία μεθοδολογίας υπήρξαν η παρατήρηση με καταγραφή σημειώσεων πεδίου, η 

συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Ο τύπος της συνέντευξης ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. Η 
συνέντευξη έγινε διαζώσης και έτσι υπήρχε δυνατότητα τροποποίησης και κατεύθυνσης των 

ερωτήσεων. Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν περίπου μιάμιση ώρα. Η συνέντευξη διενεργήθηκε σε 
χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα σε δύο εργαζόμενες της δομής, μία εκπαιδευτικό και μία 
ψυχολόγο, ενώ τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από έξι εργαζόμενους και πέντε παιδιά. 

Η μεθοδολογία επιλέχθηκε για να εξυπηρετήσει τη «διερεύνηση και την αποκάλυψη παρά τη 

διατύπωση συγκεκριμένων υποθέσεων» και χαρακτηρίζεται από τον κεντρικό ρόλο του ερευνητή και 
τη χρήση ερευνητικών εργαλείων, όπως είναι η παρατήρηση και η συνέντευξη (Brown Andrew & 
Paul Dowling, 1998). Χρειάζεται, επίσης, να τονιστεί ότι τόσο στη συνέντευξη όσο και στα 
ερωτηματολόγια διατηρήθηκε η ανωνυμία και των εργαζόμενων και των παιδιών.  

 Η ανάλυση του λόγου των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ποιοτικής 
ερμηνευτικής ανάλυσης και συγκεκριμένα αξιοποιήθηκε η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση 
(interpretative phenomenological analysis) όπου επιχειρείται να κατανοηθούν οι τρόποι με τους 
οποίους άτομα ή ομάδες προσδίδουν νόημα στον κοινωνικό τους κόσμο και οικοδομούν τη βιωμένη 

εμπειρία τους σχετικά με το εξεταζόμενο φαινόμενο (Θεοφιλίδης & Πυργιωτάκης, 2015, Alase 
2017). 

2.3. Αποτελέσματα έρευνας 

Όσον αφορά το προφίλ των συμμετεχόντων αυτοί ήταν κυρίως νέοι που είχαν προσληφθεί στην 
δομή φιλοξενίας. άλλοι με περισσότερο χρόνο και εμπειρία και άλλοι με λιγότερο χρόνο και καθόλου 
εμπειρία για την ανάληψη διαφόρων εργασιών πέραν αυτής για την οποία είχαν προσληφθεί. Η Α 

συνεντευξιαζόμενη είναι φροντιστήρια, εργαζόταν στη δομή από τον Αύγουστο του  2019. Ο Β 
συνεντευξιαζόμενος είναι φροντιστής και δούλευε στη δομή, από την αρχή που ξεκίνησε η 
λειτουργία της. Ο Γ είναι επίσης φροντιστής, που δούλευε στη δομή από την αρχή λειτουργίας της. 
Η Δ είναι κοινωνική λειτουργός, δούλευε στη δομή επίσης από την αρχή της λειτουργίας της. Η Ε 

εκπαιδευτικός και αυτή εργάζεται από την αρχή λειτουργίας της δομής. Η Ζ είναι ψυχολόγος κι 
εργάζεται στη δομή εδώ και ένα χρόνο. Εκτός από τον Β και τον Γ που είναι άνδρες, οι υπόλοιποι 
συνεντευξιαζόμενοι είναι γυναίκες. 

Αναφορικά με το προφίλ των ωφελούμενων παιδιών, αυτά είναι μόνο αγόρια που κατάγονται 

από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, με διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης. Οι Α και Β ωφελούμενοι 
κατάγονται από το Πακιστάν και η ηλικία τους είναι 16 και 17,5 χρονών αντίστοιχα. Οι Γ,Δ και Ε 
ωφελούμενοι έχουν καταγωγή από το Μπαγκλαντές. Η ηλικία των Γ και Ε ωφελούμενων είναι 17 
χρονών ενώ ο Δ είναι 16 χρονών. 

Δυσκολίες της έρευνας 

Μία εκ των εργαζομένων της Δομής ανέφερε ότι γινόταν μαθήματα ελληνικής και αγγλικής 

γλώσσας, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν τα παιδιά βασικές γνώσεις ελληνικών. Υπάρχει η 
δυνατότητα για έξτρα μαθήματα αγγλικής γλώσσας, για όσα παιδιά βρισκόταν σε  προχωρημένο 
επίπεδο γνώσης. Τα περισσότερα παιδιά παρακολουθούν το  δημόσιο σχολείο, όχ ι σε τμήμα 
υποδοχής καθώς δεν έχει συσταθεί. Μέσω δραστηριοτήτων  έρχονται σε επαφή με την τοπική 
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κοινότητα αλλά και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, που βοηθούν τόσο την κοινωνική τους ένταξη, 
όσο και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. 

Ο Ζ ερωτηθείς ανέφερε ότι όλες οι ομάδες στοχεύουν στη σωστή ένταξη των παιδιών στην 
κοινωνία, με τις κατάλληλες δράσεις που έχουν δημιουργηθεί, καθώς και την προετοιμασία τους για 

την ενήλικη ζωή. 
Ο Β ερωτηθείς απάντησε ότι αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες, λόγω διαφορετικής κουλτούρας 

ενώ ο Α ανέφερε  ότι μία από τις βασικότερες δυσκολίες είναι η γλώσσα, καθώς μπορεί να 
δημιουργηθούν παρανοήσεις Ακόμη σημείωσε ότι λόγω ηλικίας και εφηβείας, υπάρχουν δύσκολες 

συμπεριφορές ενώ ο Ζ ερωτώμενος ανέφερε ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισε αφορούσαν τη 
συμπεριφορά των παιδιών και τη διαχείρισή της, κυρίως σε παιδιά με διαπιστωμένα ψυχολογικά 
τραύματα. 
Από τους συμμετέχοντες ο Δ και ο Ε έχει πρότερη εμπειρία με πρόσφυγες και μετανάστες και η 

συνεργασία μαζί τους για τον Ε αφορούσε την πιστοποίηση ελληνομάθειας. 
Όπως χαρακτηριστικά είπε μία εκ των εκπαιδευτικών της Δομής: «Στην αρχή είχαμε εν μέρει 

τον ενθουσιασμό, την όρεξη να βοηθήσουμε, αλλά δεν είχαμε την εμπειρία για την διαχείριση τόσο 
δύσκολων καταστάσεων και δεν είχαμε κάποια πλαισίωση, κάποια εκπαίδευση, πάνω σε αυτό για 

δύσκολες καταστάσεις». 
Η γλώσσα επικοινωνίας 
Η αγγλική γλώσσα είναι η κυρίαρχη για κάθε επικοινωνία με τους φιλοξενούμενους. Τα παιδιά 

που ήταν γνώστες της αγγλικής γλώσσας, βοηθούσαν στην επικοινωνία και στη μάθηση τα υπόλοιπα 

παιδιά. Το προσωπικό έμαθε μερικές εκφράσεις στη μητρική γλώσσα των παιδιών, αρχικά για 
εξοικείωση και επικοινωνία. Ενόσω με την πάροδο του χρόνου τα άτομα αποκτούσαν μία αξιόλογη 
εμπειρία, τα μαθήματα συνήθως διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς στην αγγλική γλώσσα, χωρίς 
να υπάρχει διερμηνέας. Όταν χρησιμοποιούσαν κείμενο στα ελληνικά, τότε γραφόταν με λατινικούς 

χαρακτήρες, ώστε τα παιδιά να μπορούν να διαβάζουν τα ελληνικά ως προφορά, φωνολογικά.  
«Στην αρχή όταν ξεκινήσαμε είχαμε και διερμηνέα, για να κάνει την μετάφραση, για να γίνουν τα 

μαθήματα σωστά. Στην πορεία είδαμε ότι δεν χρειάζεται τελικά, γιατί υπάρχουν παιδιά που γνωρίζουν 
αγγλικά, τα οποία βοηθάνε και τα άλλα παιδιά που δεν μιλάνε αγγλικά. […]  Γενικά στα πρώτα 

μαθήματα, στοχεύουμε κυρίως στην προφορική επικοινωνία της καθημερινότητας, σε ζητήματα που 
είναι πιο άμεσα και όχι σαν στόχο, να μάθουν το γραπτό λόγο ή το να διαβάζουν. […] Πως θα 
ρωτήσουν, πως θα μιλήσουν, αν πάνε να ψωνίσουν ρούχα (τι σημαίνει S, M, XL, παπούτσια, παντελόνι, 
μπλούζα…), ακόμα και εδώ στο χώρο που μένουν, πως θα συμπεριφερθούν στους άλλους, στους 

υπαλλήλους. Τρόποι ευγένειας. Επίσης για ιατρικούς λόγους, που πονάνε, τα βασικά (κοιλιά, κεφάλι…). 
[…] Έχουν κατακτήσει κάποιοι δηλαδή το προφορικό λόγο και παραμένουν εδώ και προχωράμε μετά 
και στο γραπτό λόγο». 

Προσδοκίες μαθητών 

Ο Α ωφελούμενος εξέφρασε την άποψη ότι για την ένταξη τους στην κοινωνία, επαρκούσε ό,τι 
του προσφερόταν μέσα στη δομή φιλοξενίας και ότι ήταν ευχαριστημένος και ικανοποιημένος για τα 

μαθήματα. Επίσης, ήταν ευχαριστημένος και με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν εντός 
και εκτός δομής. 

Ο Γ ωφελούμενος ανέφερε ότι ήταν θετικός με την εκπαίδευση που του προσφερόταν μέσα στη 
δομή φιλοξενίας, η προσοχή που  δινόταν στις ανάγκες του, η μόρφωση και οι δραστηριότητες που 

του παρείχαν. 
 Ο Δ ωφελούμενος σημείωσε ότι γινόταν πολύ καλή προετοιμασία για την ένταξή τους στην 

κοινωνία και ο ωφελούμενος Ε ανέφερε ότι συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες, σε όλο 
το διάστημα που βρισκόταν στη δομή και πήγαινε στο σχολείο, παρακολουθούσε π ροπονήσεις 

ποδοσφαίρου και μαθήματα αγγλικής γλώσσας. Πίστευε ότι όλα αυτά επαρκούσαν για την ένταξή 
του στην κοινωνία, καθώς και για την προετοιμασία για το ταξίδι που είχε σκοπό να κάνει στην 
Αγγλία, για επανένωση με την αδερφή του. 
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Ένας ερωτώμενος από τους εργαζόμενους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εξαρτάται ανάλογα το 
στόχο τους. Ο στόχος τους μπορεί να αλλάξει και να αλλάζει αφότου φτάσουν στην Ευρώπη στην 
Ελλάδα. Τα παιδιά τα οποία έχουν συγγενείς οι οποίοι μένουν μόνιμα σε άλλες ευρωπαϊκές  χώρες, 
συνήθως αιτούνται να υποβάλουν αίτημα οικογενειακής επανένωση».  

Ένας από τους εργαζόμενους σημείωσε: «Τα παιδιά που δεν έχουν συγγενείς σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης, οι στόχοι τους είναι ένα καλύτερο μέλλον. Ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και έπειτα 
υποβάλλουν αίτημα ασύλου εδώ στην Ελλάδα». 

Ο Ε ωφελούμενος δήλωσε ότι αυτό που προσδοκούσε, ήταν η επανένωση με την αδερφή του 

που κατοικούσε στην Αγγλία και είχε τονίσει ότι η απόφαση της οικογενειακής επανένωσης ήταν 
θετική. 

Οι συζητήσεις ήταν ποικίλες και αφορούσαν την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα της κάθε 
κουλτούρας και χώρας. Από τις σημαντικότερες δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, είναι αυτές 

που αφορούσαν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, με παρουσίαση επαγγελμάτων από 
εθελοντές ή ακόμη επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους. 

Πρωταρχικός στόχος των παιδιών, αλλά και των εκπαιδευτών, είναι η γνώση της γλώσσας 
(αγγλικών - ελληνικών), ώστε να κατάφερναν να επικοινωνούν. Δυσκολότερη είναι η διαδικασία της 

εκπαίδευσης και ειδικά στην περίπτωση της πλήρους απουσίας γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή της απουσίας κάποιου διερμηνέα. Όχι μόνο γινόταν παρακολούθηση 
των μαθημάτων που τους προσφερόταν στη δομή φιλοξενίας, αλλά ακόμα γράφονται στο κανονικό 
σχολείο, όπου φοιτούν στην πρώτη τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. Εκεί υπάρχει και διερμηνέας. Μερικά 

παιδιά δεν γράφονται και επομένως δεν θα παρακολουθήσουν μαθήματα στο κανονικό σχολείο, γιατί 
στην δομή υπάρχει συνεχής άφιξη και αναχώρηση των παιδιών. Άλλα περιμένουν να φύγουν σε άλλη 
χώρα, λόγω οικογενειακής επανένωσης και αρκούνται στα μαθήματα που τους προσφέρονται εντός 
δομής, κυρίως μαθήματα στην εκμάθηση την γλώσσας της χώρας υποδοχής όπου επιθυμούν να 

μετακινηθούν.  
Συνήθως η παρακολούθηση των μαθημάτων στο σχολείο γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Ενώ θα 

έπρεπε να δημιουργούνται τμήματα υποδοχής, ενίοτε τα παιδιά πρόσφυγες εντάσσονται στην 
κανονική τάξη του ΕΠΑ.Λ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε απαιτητικά μαθήματα, τα παιδιά να μην 

μπορούν να ανταπεξέλθουν και να εμφανίζουν δυσκολίες στην κατανόησή τους. Έτσι οι 
εκπαιδευτικοί της ΑΡΣΙΣ ασχολούνται και με την ενισχυτική διδασκαλία. Σημαντικό είναι πως πέρα 
από τη δυσκολία κάποιων μαθημάτων, που θεωρούνται εξ αντικειμένου απαιτητικά και για τους 
γηγενείς μαθητές, οι μαθητές πρόσφυγες μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάποια μαθήματα αρκετά 

ικανοποιητικά, παρότι δεν υπάρχει, η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Τέτοια μαθήματα είναι η 
πληροφορική, η γλώσσα των αγγλικών, αλλά και τα μαθηματικά. Παρατηρείται όμως αργοπορία στη 
δημιουργία τμημάτων υποδοχής, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει η εκμάθηση της γλώσσας και των 
γνωστικών αντικειμένων, αλλά ακόμα και να επηρεάζεται η ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον.  

Συμπεράσματα 

Η εκπαίδευση που παρέχεται στους πρόσφυγες για την ένταξή τους στην κοινωνία, κρίνεται 

σημαντική και απαραίτητη, είτε προέρχεται από εκπαιδευτικούς είτε από εθελοντές. Οι εκπαιδευτικοί 
και οι εργαζόμενοι του ξενώνα φιλοξενίας φαινόταν να έχουν γνώση του νομοθετικού πλαισίου για 
την εκπαίδευση των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, ωστόσο η εφαρμογή του φαινόταν πως είχε 
πολλά προβλήματα και ελλείψεις. Η γραφειοκρατία και η μη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η 

διαδικασία εμβολιασμού των ανηλίκων λόγω ηλικίας, η μη ύπαρξη διερμηνέων και η εκπαιδευτική 
διαδικασία εκτός δομής είναι κάποια από τα συνηθέστερα προβλήματα που συναντά κανείς. Αν και 
η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα μέσα της σχολικής χρονιάς, στο κανονικό σχολείο θα έπρεπε να 
λειτουργούν τμήματα ένταξης, όμως αυτό είναι κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.  

Έτσι, εμφανίζεται το φαινόμενο οι επωφελούμενοι μαθητές να δυσκολεύονται να συμμετέχουν 
αφού δεν υπάρχουν οι προαπαιτούμενες βάσεις λόγω έλλειψης των γνώσεων αλλά ακόμα και από 
τον διαφορετικό ενίοτε προσδιορισμό εννοιών και βασικών όρων (π.χ. διαφορετικό ημερολογιακό 
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έτος κλπ). Όλοι συμφώνησαν πως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ήταν η έλλειψη κοινής 
γλώσσας. Ανέφεραν ότι σημαντικά ήταν τα προβλήματα που είχαν σχέση με τη διαχείριση της 
συμπεριφοράς των παιδιών, κυρίως λόγω της διαφορετικής κουλτούρας, ηλικίας και 
ψυχοσυναισθηματικής τους κατάστασης. Η έλλειψη επιμορφωτικών προγραμμάτων για την  

πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, έγινε αισθητή στον τρόπο που το προσωπικό 
διαχειρίστηκε κρίσιμα περιστατικά.  

Στον ξενώνα οι ωφελούμενοι, έδειχναν να εκτιμούν και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που 
τους παρείχαν οι εργαζόμενοι, όχι μόνο για τα δικαιώματα αλλά και για τις υποχρεώσεις. Έτσι, 

συμμετείχαν και οι ίδιοι σε διάφορες δράσεις, όπου τους δινόταν η ευκαιρία να αποκτήσουν διάφορες 
γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα χρησιμοποιούσαν στο μέλλον. Η άποψη των ωφελούμενων 
ήταν ότι δεν ενδιαφέρονταν μόνο για τη σχολική εκπαίδευση, αλλά και την κοινωνική προετοιμασία 
τους. Επίσης, βιβλία, video, φωτογραφίες (όπως η εμπειρία τους από την Φωτογραφική Λέσχη 

Κοζάνης), ταινίες (όπως μέσω της επίσκεψής τους σε κινηματογράφο, αλλά ακόμα και από την 
προβολή και παρακολούθηση ταινιών στην ίδια τη Δομή σε διαμορφωμένη αίθουσα προβολών), 
φωτοτυπίες, επιτραπέζια είναι από τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την διαδικασία της 
εκπαίδευσης. Κατά τον ίδιο τρόπο συνέβαλλαν η μαγειρική, η ζωγραφική, η γλυπτική, αφού το κάθε 

άτομο έφερε και πρόβαλε την κουλτούρα, την ιστορία και τις γνώσεις του κι έτσι ανταλλάσσονταν 
γνώσεις και εμπειρίες μεταξύ τόσο των παιδιών όσο και του προσωπικού. Πολλές φορές στην 
επαγγελματική τους κατάρτιση βοηθούσε η επαφή τους με άλλους εργαζομένους από διάφορα 
επαγγέλματα. Εφαρμόζονται, επομένως, οι βασικές αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.  

Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δομής φαίνεται 
να είναι έρμαια των συγκυριών και της εκάστοτε πολιτικής η οποία δε μένει σταθερή αλλά διαρκών 
μεταβάλλεται. Η πανδημία της covid 19 έχει επιδεινώσει εκτός όλων των άλλων και όλο το φάσμα 
της διαδικασία της εκπαίδευσης των προσφύγων μαθητών.  

Με τους διάφορους χώρους που προσφέρει ο ξενώνας φιλοξενίας και τις δράσεις που 
διοργανώνει η ΜΚΟ Άρσις, σε συνεργασία με διάφορους φορείς (μουσεία, βιβλιοθήκη κ.ά.) 
προσφέρει δυνατότητα στους επωφελούμενους να ψυχαγωγηθούν, να συνάπτουν εμπειρίες στο 
πλαίσιο της  τέχνης, του  αθλητισμού. Δυστυχώς, σημαντική ήταν η αποχή των ωφελούμενων από 

την εκπαίδευση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε μερικές περιπτώσεις κάποια παιδιά βίωναν την 
άρνηση, όχι μόνο κατά την διάρκεια της μετακίνησής τους αλλά ακόμη και κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στην χώρα διαμονής τους. Οι περισσότεροι αυτών από τη στιγμή που διέμεναν στη 
δομή φιλοξενίας ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, παρακολουθούσαν το δημόσιο σχολείο.  

Ακόμα και σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής ή υγειονομικής κρίσης, όπως συμβαίνει στις 
μέρες μας στην περίπτωση της πανδημίας του covid-19 η συγκεκριμένη ΜΚΟ όπως κι άλλες 
προσπαθούν να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα μέσω του εθελοντισμού, στις 
ευάλωτες ομάδες είτε αυτό έχει να κάνει με άτομα γηγενή είτε με τον προσφυγικό πληθυσμό που 

εισέρχεται ή παραμένει στην ενδοχώρα. Είναι αδιαμφισβήτητα αναγκαίο να συνεχιστεί όλη η 
διαδικασία παροχής τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης στις ευάλωτες ομάδες (όπως αυτή των 
προσφύγων μαθητών), ούτως ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα της ένταξής τους στην ευρύτερη 
κοινωνία των πολιτών. 
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Α02. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 
Κωνσταντογιάννη Σμαράγδα 

Νηπιαγωγός ΠΕ60 – Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η ανάδειξη του τρόπου διαχείρισης από την 
ηγεσία στην αντιμετώπιση κρίσης εν μέσω αλλαγής στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι η διερεύνηση του ρόλου των διευθυντών στα Νηπιαγωγεία στη 
διαχείριση της κρίσης, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της αλλαγής στον τρόπο διδασκαλίας, από δια 

ζώσης σε εξ αποστάσεως κατά την περίοδο της πανδημίας. Η έρευνα βασίστηκε στην ποιοτική 
μεθοδολογική προσέγγιση και συγκεκριμένα στη συνέντευξη. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
φάνηκε ότι οι διευθυντές σε περιόδους κρίσης επιλέγουν ενέργειες να πράξουν εξαρτώνται από το 
χαρακτήρα τους και από τις σχέσεις που έχουν με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας τους. 

Επιβεβαιώνεται ότι, οι συνεργατικές ομάδες επιτρέπουν πιο εύκολα συμμετοχικούς τρόπους 
διαχείρισης από τον ηγέτη. Τα συμπεράσματα της έρευνας, συμβάλουν στην κατανόηση του τρόπου 
διαχείρισης των ηγετών των σχολικών μονάδων σε περιόδους κρίσης, καθώς και στην κατανόηση 
των αναγκών που προκύπτουν μέσα σε μια τέτοια συνθήκη.  

 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ηγεσία, Διαχείριση κρίσεων, Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, Πανδημία. 
 

1. Εισαγωγή 

Ο Foster (1980) υποστηρίζει πως ως κρίσεις ορίζονται καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από τέσσερα σημαντικά στοιχεία: «την άμεση ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις, την έντονη έλλειψη του 
απαιτούμενου εκπαιδευμένου προσωπικού, των απαραίτητων υλικών πόρων και την  έλλειψη χρόνου 
για να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά» (σελ. 217). Μια κρίση μπορεί να συμβεί και στο χώρο του 
σχολείου, η οποία θα επηρεάσει όλα τα μέλη της. Η σχολική κρίση όπως ορίζουν οι Brock, Sandoval 

και Lewis (2005)  είναι ένα συμβάν το οποίο μπορεί να είναι ξαφνικό ή μη αναμενόμενο, που μπορεί 
να επηρεάσει ένα σημαντικό αριθμό μαθητών ή και το προσωπικό του σχολείου. Επίσης, μπορεί να 
έχει επιπτώσεις στην υγεία, την ασφάλεια και την ανάπτυξη των μαθητών, τόσο συναισθηματικά όσο 
και κοινωνικά.  

Οι μελετητές που έχουν ασχοληθεί με τη διαχείριση κρίσεων έχουν παρουσιάσει διάφορα 
μοντέλα με σκοπό να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν. Ο Poland (1994, όπ. αναφ. 
στο Knox & Roberts, 2005), που ασχολήθηκε με τη διαχείριση σχολικών κρίσεων, προτείνει για τις 
σχολικές κρίσεις ένα μοντέλο τριών επιπέδων. Την πρωτογενή πρόληψη, η οποία περιλαμβάνει 

ενέργειες για τη διασφάλιση των μελών της σχολικής ομάδας από προβλήματα, όπως διευθέτηση 
συγκρούσεων, πρόληψη αυτοκτονιών, ναρκωτικών κ.α. Τη δευτερογενή πρόληψη, η οποία στοχεύει 
στον περιορισμό των επιπτώσεων και της κλιμάκωσης της κατάστασης. Τέλος, τη τριτογενή 
πρόληψη, που αποτελείται από μια μακροπρόθεσμη προστασία των μελών του σχολείου, παρέχοντας 

βοήθεια και συμβουλές για αποφυγή μελλοντικών κρίσεων.  
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Η έγκαιρη προετοιμασία για τη διαχείριση κρίσεων, εξασφαλίζει την πρόληψη  καταστάσεων. 
Το πρόβλημα είναι πιο εύκολα και αξιόπιστα διαχειρίσιμο, όταν το αντιμετωπίζεις πριν οξυνθεί, πριν 
ξεσπάσει και οδηγήσει σε ενδεχόμενες επιπλοκές. Επομένως, πρέπει να ενισχυθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των εμπλεκομένων, έτσι ώστε να γνωρίζουν πώς πρέπει να ενεργήσουν σε περίπτωση που 

χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια κρίση και τι αρμοδιότητες θα κληθούν να αναλάβουν (Σαϊτης, 
2008).  

Η ηγεσία βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας της Διοικητικής Επιστήμης, διότι  αποτελεί 
βασικό παράγοντα της επιτυχημένης ή μη πορείας ενός κοινωνικού οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, 

είναι η διαδικασία άσκησης επιρροής, δηλαδή, η ικανότητα να μπορείς να επιδράσεις πάνω στη 
συμπεριφορά των άλλων και αποσκοπεί στην εκπλήρωση του κοινού οφέλους. (Μπουραντάς, 2002). 
Το 2008 καθιερώνεται διεθνώς ο όρος Σχολική Ηγεσία (School Leadership) ή Εκπαιδευτική Ηγεσία 
και περιλαμβάνει τα στοιχεία της ηγεσίας, της διεύθυνσης και του ελέγχου των διοικητικών ευθυνών 

(OECD, 2008, όπ. αναφ. στο Αργυροπούλου, 2018).  
Οι Day και Sammons (2016, όπ. αναφ. στο Αργυροπούλου, 2018) υποστηρίζουν ότι οι 

διαστάσεις ευθύνης για την αποτελεσματική σχολική ηγεσία είναι αρχικά ο προσδιορισμός του 
οράματος, των αξιών και των στόχων του σχολείου. Η βελτίωση και μεγιστοποίηση των συνθηκών 

της διδασκαλίας και της μάθησης καθώς και η αναδιαμόρφωση των ρόλων και αρμοδιοτήτων των 
εμπλεκόμενων. Ο σχεδιασμός εκ νέου και ο εμπλουτισμός του υπάρχοντος αναλυτικού 
προγράμματος αλλά και η υποστήριξη της ανάπτυξης των διδασκόντων. Η οικοδόμηση σχέσεων 
τόσο εντός της σχολικής μονάδας, όσο και της σχολικής μονάδας με το εξωτερικό της περιβάλλον.  

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει προσπάθειες για το σχηματισμό θεωριών και μοντέλων, 
τα οποία στοχεύουν να παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Οι κατηγορίες που 
σχηματίζονται ονομάζονται μοντέλα ηγεσίας, τα οποία προσδιορίζουν τη σύνδεση όλων των 
συμπεριφορών και πρακτικών που αξιοποιεί ο σχολικός διευθυντής προκειμένου να επηρεάσει τη 

συμπεριφορά των υπόλοιπων εμπλεκόμενων (Braukman & Pashiardis, 2011). Στη σχετική 
βιβλιογραφία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μοντέλων ηγεσίας, αλλά τα τρία βασικά της είναι η 
Διδακτική Ηγεσία, η Μετασχηματιστική Ηγεσία και η Διανεμημένη Ηγεσία.  

Ο ρόλος του ηγέτη σε καταστάσεις κρίσεων είναι καταλυτικός. Ο διευθυντής χρειάζεται να 

μπορεί να αναγνωρίζει και να κατανοεί το είδος της κρίσης, να αντιλαμβάνεται το μέγεθος της έτσι 
ώστε να μπορεί να την εντοπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ο Schoenberg (2004) αναφέρει ως 
βασικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη, τα οποία απαιτούνται για τη διαχείριση μιας κρίσης, την 
ικανότητα συλλογής απαραίτητων πληροφοριών, τη συνείδηση, την προετοιμασία και την εμπειρία, 

την προσαρμοστικότητα, τις προσωπικές και ηγετικές του ικανότητες και αξίες. Ακόμη προσθέτει, η 
προθυμία, η αποφασιστικότητα, η αυτοπεποίθησή που επιδεικνύει και η διατήρηση της 
συναισθηματικής ισορροπίας είναι ιδεατά στοιχεία της προσωπικότητας του που πρέπει να κατέχει.  

2.Σκοπός της έρευνας 

Η πανδημία COVID-19 που έπληξε και την Ελλάδα το 2020 επέβαλε σημαντικές αλλαγές σε 
σύντομο χρονικό διάστημα σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Αναγκαία εθνικά μέτρα λήφθηκαν 

έγκαιρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού, τα οποία  διατάραξαν σε σημαντικό βαθμό και 
την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η αλλαγή έγινε πολύ γρήγορα, άναρχα και χωρίς να πραγματοποιηθεί 

ενημέρωση για τις αρχές της εξ αποστάσεως μάθησης με αποτέλεσμα να προκληθεί κρίση στις 
σχολικές μονάδες (Μπαμιατζή, 2020).  

Σκοπός της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι η 

διερεύνηση του ρόλου του ηγέτη της σχολικής μονάδας στα Νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στη διαχείριση της κρίσης που προκλήθηκε εξαιτίας της αλλαγής στον τρόπο 
διδασκαλίας, από δια ζώσης σε εξ αποστάσεως κατά την περίοδο της πανδημίας. Συγκεκριμένα, 
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επιδιώκεται η ανάδειξη του τρόπου διαχείρισης που επιλέχτηκε από την ηγεσία στην αντιμετώπιση 
της κρίσης εν μέσω αλλαγής. Καθώς δεν υπάρχουν αναφορές στη διαχείριση κρίσης εν μέσω αλλαγής 
από την ηγεσία σε καιρό πανδημίας εξαιτίας του πρόσφατου χαρακτήρα της κατάστασης, κρίθηκε 
αναγκαία η πραγματοποίηση σχετικής έρευνας. Στόχος της είναι να προσδώσει σημαντικές 

πληροφορίες και ταυτόχρονα να συμβάλει θετικά στη βελτίωση της διαχείρισης από την πλευρά της 
ηγεσίας πιθανών αντίστοιχων καταστάσεων στο μέλλον.  

Η μελέτη της βιβλιογραφίας σε συνδυασμό με προσωπική προβληματική που βασίζεται σε 
εμπειρικά δεδομένα, οδήγησαν στη διατύπωση των παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων:  

• Πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές των Νηπιαγωγείων το ρόλος τους σε καταστάσεις 
διαχείρισης κρίσης; 

• Με ποιους τρόπους προσπάθησαν οι διευθυντές να διαχειριστούν την κρίση που προέκυψε 
από την αλλαγή εξαιτίας της πανδημίας;   

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

H παρούσα έρευνα προσπαθεί να διερευνήσει το θέμα που έχει θέσει, σε βάθος. Επομένως, 

κρίνεται κατάλληλη η ποιοτική μέθοδος για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Η ποιοτική έρευνα 
συναντάται συχνά ως μεθοδολογική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήμες, αλλά και στον τομέα της 
εκπαίδευσης καθώς βοηθάει στην καλύτερη ερμηνεία των καταστάσεων που προκύπτουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η συνέντευξη και πιο συγκεκριμένα, η 

ημιδομημένη συνέντευξη, όπου οι θεματικές περιοχές και οι ερωτήσεις ήταν προκαθορισμένες, 
αφήνοντας όμως ανοιχτό το περιθώριο να γίνει αναδιατύπωση της ερώτησης ή να αλλάξει η σειρά 
των ερωτήσεων (Κεδράκα, 2008). Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, διαμορφώθηκαν 
τέσσερις βασικοί άξονες για την ημιδομημένη συνέντευξη, τους οποίους θα δούμε παρακάτω.   

Οι συμμετέχοντες της μελέτης είναι διευθυντές Νηπιαγωγείων που κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν τη μετάβαση από δια ζώσης σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, στους 
συνεντευξιαζόμενους προστέθηκαν και εκπαιδευτικοί των ίδιων εκπαιδευτικών μονάδων, 
προκειμένου να επιτύχουμε τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 
Νομό Αττικής. Το δείγμα αποτέλεσαν έξι διευθυντές και έξι εκπαιδευτικοί από Νηπιαγωγεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, οι οποίοι βίωσαν το υπό διερεύνηση φαινόμενο το σχολικό 
έτος 2020-2021. και μπορούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους πάνω σε αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή 
δόθηκε ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα του δείγματος, τα μέλη του δείγματος να είναι από 
μεγάλα σχολικά κέντρα με αρκετά τμήματα και από μικρότερες μονάδες.  

Οι πιο σημαντικοί περιορισμοί πού προέκυψαν στη συγκεκριμένη έρευνα είναι ο μικρός 
αριθμός συνεντεύξεων και ο προορισμός στη γεωγραφική περιοχή των σχολικών μονάδων που 
ανήκουν. Η έρευνα διεξήχθη σε Νηπιαγωγεία της Αττικής και δεν επεκτάθηκε σε άλλους Νομούς ή 
Εκπαιδευτικές βαθμίδες. Παρόλα αυτά, ο αριθμός συνεντεύξεων δεν επηρέασε το σκοπό της έρευνας, 

καθώς αυτός δεν αντιπροσωπεύει το συνολικό πληθυσμό των διευθυντών. Επιπλέον, οι συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν το μήνα Απρίλιο 2021, περίοδο κατά την οποία τα σχολεία παρέμειναν κλειστά 
λόγω καραντίνας για το covid-19, δυσκολεύοντας έτσι τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων καθώς δεν 
ήταν εφικτή η δια ζώσης συνάντηση σε όλες τις περιπτώσεις.  

 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στον πρώτο άξονα παρουσιάζονται τα στοιχεία για το προφίλ των συμμετεχόντων. Οι 
συμμετέχοντες είναι 12 γυναίκες. Οι περισσότερες είναι ηλικίας 30 -49. Οι βασικές σπουδές όλων 
των Νηπιαγωγών είναι στο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία, ενώ οι εννιά από αυτές έχουν συνεχίσει με Μεταπτυχιακές σπουδές Ειδίκευσης στις 
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Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Επίσης, οι δύο από τις δώδεκα έχουν προχωρήσει σε Διδακτορική 
Διατριβή. Οι δύο από το σύνολο των Νηπιαγωγών είναι Εκπαιδεύτριες Ενηλίκων. Τα χρόνια 
προϋπηρεσίας τους στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού κυμαίνονταν από 3 έως 24 έτη. Οι περισσότερες 
εργάζονται σε Δημόσια Νηπιαγωγεία, ενώ οι τέσσερις εργάζονται σε Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία.  

Ο δεύτερος άξονας αφορά προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των Διευθυντών και των 
Νηπιαγωγών στη Σχολική Ηγεσία και στη Διαχείριση κρίσεων στη  σχολικές μονάδες της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία έκρινε πως η εργασιακή της εμπειρία είναι αρνητική. Οι 
δυσκολίες απευθύνονταν κυρίως στο διοικητικό κομμάτι, στο μεγάλο όγκο ευθυνών, στη 

γραφειοκρατία, στους γονείς, στη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 
συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων. Σχεδόν όλες εξέφρασαν ότι έχει χρειαστεί να αντιμετωπίσουν 
δύσκολες καταστάσεις που τάραξαν την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, όπως οι γονείς των 
παιδιών της σχολικής μονάδας, ατυχήματα στο χώρο του σχολείου, συγκρούσεις με συναδέρφους 

και διευθυντές, φυσικές καταστροφές, πολυπολιτισμικότητα παιδιών και  τηλεκπαίδευση.  
Οι περισσότερες συμμετέχουσες έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις  πάνω στη Ηγεσία και 

στη Διαχείριση κρίσεων όπου τις βοήθησαν είτε στα διαδικαστικά των σχολικών μονάδων, είτε στη 
καλύτερη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών ή σχολείου και γονιών. 

Αυτές που δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου για τα δύο αυτά αντικείμενα εξέφρασαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για να ενημερωθούν στο μέλλον λόγω της χρησιμότητάς τους.  

Ο τρίτος άξονας διερεύνησε το ρόλο της σχολικής ηγεσίας κατά τη διαχείριση κρίσης. Την 
έννοια της ηγεσίας οι μισές τη ταύτιζαν με τη διεύθυνση της σχολικής και αρκετές με το άτομο εκείνο 

που έχει όραμα και καταφέρνει να το επικοινωνήσει την ομάδα του.   
Το στοιχείο που απέδωσαν στον ηγέτη οι περισσότερες ώστε να είναι αποτελεσματικός στο 

έργο του είναι ότι πρέπει να προωθεί τη συνεργασία με τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς 
διατηρώντας όμως τις ισορροπίες, να δείχνει ενσυναίσθηση, να δίνει κίνητρα, να αποτελεί πρότυπο 

για τα υπόλοιπα μέλη και να έχει την επίβλεψη των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να ακολουθείται το 
κοινό όραμα. Ακόμη, να έχει γνώσεις πάνω στο κομμάτι της διοίκησης, στις διοικητικές ευθύνες, στη 
γραφειοκρατία, να είναι καινοτόμος και να εισάγει νέες μεθόδους και δεδομένα στη σχολική του 
μονάδα με σκοπό να την εξελίξει. Επίσης, δόθηκε έμφαση σε στοιχεία που χρειάζεται να έχει ως 

χαρακτήρας προκειμένου το έργο του να είναι αποτελεσματικό. Η πλειοψηφία ανέφερε πως είναι 
σημαντικό να είναι ψύχραιμος, ενθαρρυντικός και καλός ακροατής, αποφασιστικός, βοηθητικός, 
ενθαρρυντικός,  να δείχνει καλή διάθεση και να εμπνέει εμπιστοσύνη.  

Σχετικά με τον όρο εκπαιδευτική κρίση το σύνδεσαν με την «ιδεολογική κρίση», την κρίση στη 

νοοτροπία των εκπαιδευτικών και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν σε μια σχολική μονάδα, οι 
οποίες συχνά καταλήγουν σε συγκρουσιακές σχέσεις. Επίσης, η κοινωνία δημιουργεί γρήγορες 
αλλαγές που φέρνουν την κρίση απότομα, χωρίς να αφήνουν περιθώρια προετοιμασίας για την 
αντιμετώπισής της.  

Κλείνοντας, για το ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας σε καταστάσεις 
κρίσεων, οι απαντήσεις διαφοροποιούνται αρκετά από τις απαντήσεις που έδωσαν στο ερώτημα για 
τον αποτελεσματικό ηγέτη. Ο ηγέτης σε καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών, όπως 
τόνισαν οι μισές συμμετέχουσες, πρέπει να παραμένει ψύχραιμος, να είναι αποφασιστικός, 

οργανωτικός, δίκαιος, καθησυχαστικός, όχι αναβλητικός, συντονιστής και σωστός καταμεριστής 
ευθυνών και αρμοδιοτήτων, να είναι βοηθητικός στην ομάδα του, να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, 
να παίρνει θέση διαμεσολαβητή και ισορροπιστή σε αυτούς που εμπλέκονται στο πρόβλημα, 
διατηρώντας όμως τις δημοκρατικές διαδικασίες και το κλίμα συνεργασίας με τα μέλη του.  

Ο τέταρτος άξονας αφορά τους τρόπους διαχείρισης της κρίσης στα σχολεία εξαιτίας της 
πανδημίας του covid-19. Οι περισσότερες συμμετέχουσες δηλώνουν πως βίωσαν δύσκολα την 
αλλαγή από δια ζώσης εκπαίδευση σε εξ αποστάσεως και ότι ψυχολογικά πιέστηκαν, καθώς η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια νέα εκπαιδευτική διαδικασία πολύ δύσκολη. Οι μισες περίπου δεν 

γνώριζαν αυτή τη νέα μέθοδο. Λίγες ήταν αυτές οι οποίες δηλώνουν ότι κατέχουν από ψηφιακές 
δεξιότητες και τους ήταν πιο εύκολο να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Η δυσκολία που 
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αντιμετώπισαν κυρίως ήταν ότι η αλλαγή αυτή ερχόταν σε κόντρα με τις αντιλήψεις και τις 
παγιωμένες συμπεριφορές τους ως εκπαιδευτικοί.  

Η ερώτηση στις συνεντευξιαζόμενες που διερευνούσε κατά πόσο επηρέασε τις διαπροσωπικές 
σχέσεις των μελών των σχολικών τους μονάδων η εν λόγω αλλαγή, ανέδειξε ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάστηκαν αρνητικά, ενώ λίγες ότι παρέμειναν ίδιες με 
πριν. Οι μεν συνεντευξιαζόμενες απάντησαν ότι η αλλαγή επέφερε συναισθηματική πίεση και 
συγκρούσεις στη σχολική μονάδα, ενεργοποιώντας διαφορετικές συμπεριφορές όπως τη μη 
συνεργασία, διχασμό και ανασφάλεια. Ενώ οι δε, είπαν ότι παρέμειναν ίδιες γιατί, ήταν και 

παραμένουν δεμένη ομάδα, επομένως συνεργάστηκαν πολύ καλά.  
Οι βοηθητικές ενέργειες που επέλεξαν σχεδόν όλες οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων με 

σκοπό να διαχειριστούν την κρίση στη σχολική τους μονάδα ήταν ότι ενίσχυσαν τη συνεργασία και 
την επικοινωνία τους με τις εκπαιδευτικούς, ώστε να βρουν λύσεις όπως με συναντήσεις είτε δια 

ζώσης, είτε μέσω τηλεδιασκέψεων. Η έλλειψη μεθόδων και τεχνικών της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης αντιμετωπίστηκε από τις Διευθύντριες μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.  

Οι ανασταλτικοί παράγοντες στη διαχείριση των νέων δεδομένων ήταν η έλλειψη γνώσεων από 
τις Διευθύντριες και τους Νηπιαγωγούς στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Επίσης, δεν έγιναν οι 

απαραίτητες επιμορφώσεις από το κράτος για να εξοικειωθούν με τις νέες διαδικασίες. Τα τεχνικά 
προβλήματα ήταν πολλά,. Επίσης, κάποιες διαφωνούσαν με την επιστημονική ορθότητα αυτής της 
αλλαγής σε αυτές τις ηλικίες.  

Τέλος, στο κατά πόσο ήταν οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων κατάλληλα 

προετοιμασμένες να διαχειριστούν καταστάσεις κρίσεων και αλλαγών. Εκτός δυο απαντήσεων που 
απάντησαν ότι ήταν μερικώς έτοιμες, οι περισσότερες απάντησαν αρνητικά. Οι κύριοι λόγοι που 
έθεσαν είναι ότι η κρίση δεν αφήνει περιθώρια προετοιμασίας. Ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή και δεν 
είχαν εξοικείωση πάνω στα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας»  (ΤΠΕ). Ακόμη, 

θα ήθελαν να υπήρχε περισσότερη ψυχραιμία, λιγότερο άγχος στην διαχείριση της Διευθύντριας, να 
υπάρχουν όρια, να προσφερόταν κάποια επιπλέον επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και 
να είχε γίνει καλύτερη προετοιμασία για τη διαχείριση ενδεχόμενης κρίσης.  

5. Συμπεράσματα 

Ξεκινώντας από τα δημογραφικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσα από τις συνεντεύξεις των 
συμμετεχόντων, το μεγαλύτερο ποσοστό κυμαινόταν πάνω από 10 έτη προϋπηρεσίας, κάτι το οποίο 

φανερώνει ότι κατέχουν αρκετή πρακτική εμπειρία στη αναγνώριση και διαχείριση καταστάσεων μη 
ομαλής λειτουργίας του σχολείου. Ανάλογες έρευνες (West-Burnham,1991· Σφακιανάκης, 1998) 
καταδεικνύουν ότι οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για 
διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στη σχολική μονάδα. Επομένως, η εμπειρία μέσα από την πράξη 

έχει εξασφαλίσει μία σχετική προετοιμασία για αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.  
Η ηγεσία ταυτίζεται με το διευθυντή της σχολικής μονάδας, με το  άτομο το οποίο έχει όραμα, 

παρακινεί και δημιουργεί μία κοινή γραμμή στην ομάδα του,  προωθεί τη συνεργασία επιδιώκοντας 
να είναι δεμένη η ομάδα, βοηθάει, δίνει κίνητρα και αποτελεί πρότυπο. Οι αντιλήψεις τους σχετικά 

με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ηγέτης έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός, ανέδειξαν 
στοιχεία τα οποία βοηθούν στη βελτίωση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου, όσο και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας και των σχέσεων μεταξύ των διευθυντών με τους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής του μονάδας, προβάλλοντας ένα μοντέλο ηγέτη που έρχεται σε συμφωνία με τις ανάλογες 

μελέτες (Mulford, 2005· Blanchard & Miller, 2007). Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία 
αναδείχθηκαν ήταν ότι θα πρέπει να είναι φορέας καινοτομίας, ο οποίος εισάγει νέες μεθόδους και 
τεχνικές, με γνώσεις διοίκησης, να θέτει όρια και κίνητρα στους υφιστάμενους του. Επίσης, να είναι 
οργανωτικός, να διατηρεί τη ψυχραιμία του, να εμπνέει εμπιστοσύνη (Everard & Morris, 2004· Day 

& Sammons, 2016, όπ. αναφ. στο Αργυροπούλου, 2018).  
Οι απαντήσεις στο ερώτημα πως θα περιέγραφαν τον τρόπο ηγεσίας στις σχολικές μονάδες 

παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ένα μοντέλο Διανεμημένης Ηγεσίας. Η συνεργασία, 
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η προώθηση συμμετοχής στα διοικητικά ζητήματα, οι κοινές αποφάσεις και λύσεις σε προβλήματα 
που προκύπτουν, είναι στοιχεία τα οποία μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Παράλληλα, τόνισαν 
τη διατήρηση των ισορροπιών, των υποχρεώσεων τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της σχολικής κοινότητας, ως στοιχεία του τρόπου ηγεσίας τους 

Οι μελέτες που έχουν γίνει πάνω στα μοντέλα ηγεσίας έρχονται να το επιβεβαιώσουν (Spillance, 
Halverson, & Diamond, 2001· Harris & Lambert,2003).   

Ένα ακόμη συμπέρασμα είναι ότι αντιλαμβάνονται την τηλεκπαίδευση, που αναγκάστηκαν να 
ακολουθήσουν τα Νηπιαγωγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19, ως κρίση. Η 

επιχειρηματολογία τους ήταν ότι ήταν ένα απρόσμενο γεγονός, χωρίς περιθώρια προετοιμασίας, ότι 
εισήγαγε ένα νέο τρόπο διδασκαλίας και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει άγχος στους 
εκπαιδευτικούς και διευθυντές των σχολείων. Δεν έχουν προλάβει να γίνουν αρκετές μελέτες πάνω 
σε αυτό το στοιχείο που ανέδειξε η έρευνα αυτή, επειδή είναι πρόσφατο γεγονός, όμως είναι μία 

αλλαγή η οποία έφερε χάος, ανασφάλεια και έλλειψη σταθερότητας στο σχολείο επομένως συμφωνεί 
με τις μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με τη σχολική κρίση (Johnson, 2000· Brock, Sandoval & 
Lewis, 2005). Αυτή η αλλαγή ερχόταν, όμως, σε αντίθεση με τις αντιλήψεις και τις παγιωμένες 
συμπεριφορές τους ως εκπαιδευτικοί. Τα στοιχεία που αναδύονται μέσα από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων συμφωνούν με τις μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
κρίσεων (Ahmed, 2006· Φιλολία, Παπαγεωργίου & Στεφανάκος, 2005· Slaikeu, 1990).  

Τα προβλήματα, τα οποία επέφερε η αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδικασία, διαφαίνονται  μέσα 
από τις απαντήσεις που δόθηκαν ότι ήταν τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν εξαιτίας της 

τηλεκπαίδευσης, δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις και συγκρούσεις, συναισθηματική πίεση, 
αλλά και δυσκολία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στα σχολεία, όπως ο ι γονείς και οι μαθητές. 
Προβλήματα δηλαδή που απαιτείται να διαχειριστεί ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Αυτά τα 
προβλήματα αναφέρονται και στις μελέτες που έχουν γίνει τόσο στη διαχείριση κρίσεων 

(Lichtenstein, 2004· Κουτούζης, 1999· Αθανασούλα-Ρέππα, 2012) όσο και στα ζητήματα διαχείρισης 
της ηγεσίας (Owens, 2001, όπ. αναφ. στο Αθανασούλα-Ρέππα, 2012· Mintzberg, 1979). 

Ενώ στον αποτελεσματικό ηγέτη τα στοιχεία τα οποία προέβαλαν αφορούσαν κυρίως στο θέμα 
διοίκησης και διαχείρισης των υφιστάμενων, στην περίπτωση της κρίσης έδωσαν έμφαση στη 

σημαντικότητα της ποιότητας του χαρακτήρα του ηγέτη. Πιο συγκεκριμένα, τόνισαν τη 
σημαντικότητα του να μπορεί να διατηρεί τη ψυχραιμία του, να είναι αποφασιστικός, οργανωτικός, 
δίκαιος, συντονιστικός και όχι αναβλητικός. Οι ερευνητές μέσα από τις μελέτες τους επιβεβαιώνουν 
αυτό το συμπέρασμα, γιατί για να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά ο ηγέτης μία κρίση ή 

αλλαγή στη σχολική του μονάδα πρέπει να έχει ως χαρακτήρας όλα αυτά τα στοιχεία που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ακόμη, να είναι σε θέση να μπορέσει να αποφύγει αντιπαραθέσεις 
συγκρούσεις και δυσαρμονία στον οργανισμό ενώ θα πρέπει να ενισχύσεις ενέργειες για συνοχή. 
Επίσης, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους το μοντέλο ηγεσίας που επιθυμούν σε καταστάσεις 

διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών είναι η Διανεμημένη Ηγεσία, όπως έχουμε αναφέρει και 
προηγουμένως. Ο ηγέτης θα πρέπει να αφιερώνει απεριόριστο χρόνο στην επικοινωνία του με τα 
υπόλοιπα μέλη, να τους παρακινεί να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ενέργειες ώστε να επιλύσο υν τα 
προβλήματα που προκύπτουν, να αναπτύξουν τη συνεργασία του μαζί του, να αναδείξουν τις 

ικανότητες, τα ταλέντα τους, την εμπειρία και τις γνώσεις τους (Johnson, 2000).  
Τέλος, σε μία τόσο μεγάλη αλλαγή, οι θέσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν υποστηρίζουν ότι δεν 

ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι οι διευθυντές για μια τέτοια διαχείριση κρίσης. Από τη μία η 
ελλιπής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες που είναι και το επίκεντρο της αλλαγής και από την άλλη 

ο περιορισμένος χρόνος αντίδρασης δυσχεραίνουν την κατάσταση. Αυτό το συμπέρασμα έρχεται σε 
αντιδιαστολή με την εξέλιξη στις εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες αξιοποιούν όλο και περισσότερο 
τις ΤΠΕ για τη διδακτική διαδικασία (Everard & Morris, 2004· Λιοναράκης, 2001). Επομένως, ήταν 
απαραίτητο να ήταν εξοικειωμένοι μέχρι ενός βαθμού με τις ψηφιακές δεξιότητες.  
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Περίληψη  

Η εισήγησή μας αφορά σε μια πιλοτική έρευνα, που έχει ως στόχο να μελετήσει το είδος των 

αλλαγών που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη θεσμοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων με τον Ν.4692/2020 και πώς αυτές επηρεάζουν την καθημερινή 
λειτουργία του σχολείου και της σχολικής κοινότητας. Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στις 
διαδικασίες που περιγράφονται στο θεσμικό πλαίσιο και στην ανταπόκριση των μελών της σχολικής 

κοινότητας ως προς αυτές τις διαδικασίες. Η έρευνά μας είναι ποιοτική και συνδυάζει την ανάλυση 
λόγου των κειμένων πολιτικής και ημί-δομημένων συνεντεύξεων που πήραμε από Συντονιστές 
Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Περιφερειακού 
Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου. Τα αποτελέσματα, που θα παρουσιάσουμε, 

αναδεικνύουν το «άνοιγμα» του πεδίου της Διοίκησης της Εκπαίδευσης στην ευρύτερη σχολική 
κοινότητα μέσα από συλλογικές-συμμετοχικές διαδικασίες αλλά και νέες μορφές διακυβέρνησης της 
Εκπαίδευσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, διακυβέρνηση της εκπαίδευσης, 
αυτονομία, αποκέντρωση-αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων 

1. Εισαγωγή 

Το Φεβρουάριο του 2021 στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
13423/ΓΔ4/Φ.Ε.Κ.491/Β/9-2-2021, με την οποία το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην 
υλοποίηση του άρθρου 37 του Ν.4692/2020, στο οποίο προβλεπόταν πως «από το σχολικό έτος 2020-

2021 και εφεξής, κάθε σχολική μονάδα οφείλει να έχει εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.), στον οποίο αναφέρονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της» Επιπρόσθετα, 
τον Αύγουστο του 2021 τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4823, μέσω του οποίου η πο λιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας επιδιώκει την ενδυνάμωση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων και την 

αποκέντρωση μιας σειράς αρμοδιοτήτων της Διοίκησης της Εκπαίδευσης στο επίπεδο του σχολείου. 
Παράλληλα καθιερώνεται ένα πλαίσιο λογοδοσίας των σχολικών μονάδων, μέσα από το θεσμό της 
Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και άλλες σχετικές ρυθμίσεις.  

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, που απηχούν σε σημαντικό βαθμό τις 

θέσεις των εργαζομένων που εκπροσωπούν, τοποθετήθηκαν εξαρχής επικριτικά απέναντι σ’ αυτές 
τις αλλαγές και ιδιαίτερα για τον Ε.Κ.Λ. εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους τόσο για τον τρόπο 
εφαρμογής αυτής της πολιτικής, όσο και για τις διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό 
πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 

15/03/2021 επισημαίνει ότι «[…] η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά 
σοβαρό ζήτημα με προχειρότητα και προφανείς σκοπιμότητες […] Ουσιαστικά επιχειρεί να 
προωθήσει «Εσωτερικό Κανονισμό» αλλά με «Εξωτερικά πεδία» και Εξωτερική Έγκριση». Ομοίως 
και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης στην ανακοίνωσή που εξέδωσε στις 16/03/2021 
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υποστηρίζει ότι «[…]η πολιτική ηγεσία δείχνει να μην έχει καμία εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό…».  

Ο Ε.Κ.Λ. μπήκε σε γενική εφαρμογή κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Θεωρούμε ότι πρόκειται 
για μια σημαντική αλλαγή στη λειτουργία των σχολείων, η οποία θα δείξει το αποτύπωμά της πολύ 

περισσότερο στα χρόνια που έρχονται. Εκτιμούμε ότι η διερεύνηση αυτού του ζητήματο ς θα 
αναδείξει τα χαρακτηριστικά αυτών των αλλαγών, τις κατευθύνσεις και τις προοπτικές που ανοίγουν, 
και θα είναι επωφελής για όλους όσοι εμπλέκονται στη διοίκηση της εκπαίδευσης, στο βαθμό που θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη διαδικασιών εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής των σχολικών μονάδων. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση που κάναμε δεν ανέδειξε κάποιο σημαντικό αριθμό επιστημονικών 
δημοσιεύσεων που να εστιάζουν στην εφαρμογή της συγκεκριμένη πολιτικής στην Ελλάδα, εκτός 
από κάποιες αναλύσεις (συνδικαλιστικού και πολιτικού περιεχομένου) που έγιναν σε ιστοσελίδες με 
προσανατολισμό στην εκπαίδευση. 

Γι’ αυτό το λόγο αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια μικρής κλίμακας πιλοτική έρευνα 
με σκοπό τη διερεύνηση της ευρύτητας αλλά και της ποιότητας της θεσμοθέτησης και εφαρ μογής 
της αλλαγής αυτής, τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της οποίας θα παρουσιάσουμε στην παρούσα 
εισήγηση. Η έρευνά μας περιορίστηκε στο επίπεδο της απλής επισκόπησης του πεδίου μέσω της 

ανάλυσης λόγου των κειμένων πολιτικής και ενός μικρού αριθμού συνεντεύξεων που πήραμε από 
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σύντομη επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τις πολιτικές αποκέντρωσης και 

διακυβέρνησης της εκπαίδευσης. 

Οι αλλαγές όπως η συγκεκριμένη που μελετούμε φαίνεται ότι έρχονται ως απάντηση στις νέες 
συνθήκες και τους όρους που έχουν διαμορφωθεί στο κοινωνικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου. 
Οι νέες μορφές δια-κυβέρνησης (governance) και παιδαγωγικού ελέγχου που αποκρυσταλλώνονται 
στο θεσμικό πλαίσιο αποτελούν συνέχεια των πολιτικών εκσυγχρονισμού που προωθούνται τις 

τελευταίες δεκαετίες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 
εκπαίδευσης (Sifakakis et al., 2016). Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο ευρωπαϊκός και παγκόσμιος λόγος 
για την εκπαίδευση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, προτάσσει τις πολιτικές για αυτονομία, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και συμμετοχή 

όλων των φορέων της κοινωνίας στις διαδικασίες διοίκησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών δομών, 
ενισχύοντας μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, το δικαίωμα των πολιτών να αποφασίζουν και να 
επιλέγουν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που θεωρούν ως καταλληλότερες (Ε.Ε., 2001, OECD, 2018).  

Οι θεσμικές παρεμβάσεις για αποκέντρωση και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων προωθείται ως «η μεγάλη ιδέα» και από τους ειδικούς του μάνατζμεντ 
διατυπώνεται η άποψη ότι η διακυβέρνηση διαμορφώθηκε ως πρόταση/παράδειγμα που συνδυάζει 
τεχνικές και μεθόδους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (Frahm & Martin, 2009). Έτσι από τα 
πολύ αυστηρά πλαίσια εξουσίας και ελέγχου των φορέων ο ρόλος της διοίκησης δείχνει να 

μετακινείται σε μείωση του ελέγχου και στην κατανομή εργασιών και σε άλλους φορείς, μέσα ή έξω 
από το πεδίο της εκπαίδευσης. Έχει υποστηριχτεί ότι πρόκειται μάλλον για πρακτική «απόθεσης 
ευθυνών» από το κεντρικό κράτος στους πολίτες (Whitty et al.,1998) και για διαδικασίες 
αποκρατικοποίησης (destatisation) ή επανατοποθέτησης του κράτους (restatisation) απέναντι στη 

δημόσια εκπαίδευση (Robertson, 2011). 

2.2. Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

Η εισήγησή μας αφορά σε μια πιλοτική έρευνα, που έχει ως στόχο να μελετήσει το είδος των 
αλλαγών που προκύπτουν από τη θεσμοθέτηση του Ε.Κ.Λ. και πώς αυτές επηρεάζουν την 
καθημερινή λειτουργία του σχολείου και της σχολικής κοινότητας. Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον 
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μας στις διαδικασίες που περιγράφονται στο θεσμικό πλαίσιο  και στην ανταπόκριση των μελών της 
σχολικής κοινότητας ως προς αυτές τις διαδικασίες.  

Η έρευνά μας είναι ποιοτική και συνδυάζει την ανάλυση λόγου των κειμένων  πολιτικής και 
την ανάλυση ημί-δομημένων συνεντεύξεων που πήραμε από έξι Σ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου (αναφέρονται κωδικοποιημένα ως 
Π.Ε.1, Π.Ε.2, Π.Ε.3, Δ.Ε.1, Δ.Ε.2 και Δ.Ε.3 αντίστοιχα). Δεδομένου ότι σε αυτή τη φάση στόχος μας 
ήταν η επισκόπηση του πεδίου και η ανάδειξη των παραμέτρων και των παραγόντων που καθορίζουν 
τις πρακτικές και τις αντιλήψεις των υποκειμένων σε σχέση με τις συγκεκριμένες πολιτικές, 

περιοριστήκαμε σε ερευνητικές τεχνικές ποιοτικής προσέγγισης. Άλλωστε ο μικρός αριθμός των 
δεδομένων που συλλέξαμε, παρόλο που δεν αφήνει κανένα περιθώριο γενίκευσης των 
συμπερασμάτων, επιτρέπει μια εις βάθος ανάλυσή τους και θέτει τις βάσεις για μια ποσοτική έρευνα 
στο μέλλον. 

Τα ερευνητικά μας εργαλεία αναπτύχθηκαν βάσει των εξής ερευνητικών ερωτημάτων:  
1. Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της θεσμοθέτησης και της υλοποίησης της 

πολιτικής για τον Ε.Κ.Λ.; 
2. Πώς ανταποκρίθηκαν τα σχολεία στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής; 

3. Πώς επέδρασε η πραγμάτωση της πολιτικής αυτής στη σχολική κοινότητα; 
Τα κείμενα πολιτικής (Υπουργικές Αποφάσεις, νόμοι κ.λπ.) και των απομαγνητοφώνημένων 

συνεντεύξεων αναλύθηκαν βάσει ενός θεωρητικού υπόβαθρου που συνδυάζει τις έννοιες του λόγου 
(discourse) και της κυβερνησιμότητας (governmentality) από τη θεωρία του Foucault (1972 και 

1991). Ο λόγος στο πεδίο της πολιτικής για τη διακυβέρνηση περιγράφει μια πολιτική διαδικασία 
διανομής και διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας και συνδέεται με την κυβερνησιμότητα, η οποία 
είναι μια σύνθετη έννοια που χρησιμοποιεί ο Foucault για να συλλάβει με πιο πολιτικούς όρους τα 
νοήματα της βιο-εξουσίας, που ορίζεται «ως μια ολοένα αυξανόμενη ‘‘καθυπόταξη σωμάτων και… 

έλεγχος των πληθυσμών’’ προς χάριν της επίτευξης μεγαλύτερης χρησιμότητας, 
αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας» (Howarth, 2008:109).  

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η παρουσίαση των δεδομένων θα γίνει ανά ερευνητικό ερώτημα.  

2.3.1. Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της θεσμοθέτησης και της υλοποίησης 

της πολιτικής για τον Ε.Κ.Λ.; 

Στις σχετικές προβλέψεις του πλαισίου που αφορά το συγκεκριμένο θεσμό προβλέπονται και 
οι άξονες αναφοράς και ειδικότεροι κανόνες σχετικά με τη σχολική ζωή. Είναι άξιο λόγου να 

αναφερθεί ότι, εκτός από την αναφορά σε κανόνες που σχετίζονται με την προσέλευση, παραμονή 
και αποχώρηση των μαθητών/-τριών στο σχολείο, τη συνεργασία του σχολείου με τους γονείς και 
κηδεμόνες και την ποιότητα του σχολικού χώρου (καθαριότητα, υγιεινή και ασφάλεια), ο Ε.Κ.Λ. θα 
πρέπει να αναφερθεί και σε ζητήματα παιδαγωγικής και ανάπτυξης αμιγώς εκπαιδευτικών δράσεων, 

όπως η συμπεριφορά των μαθητών/-τριών, ο παιδαγωγικός έλεγχος, η αντιμετώπιση φαινομένων 
Βίας και Σχολικού Εκφοβισμού και, τέλος, τον προγραμματισμό σχολικών εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, τόσο στο Ν.4692/2020, όσο και στην Υ.Α. 13423/ΓΔ4 περιγράφεται η 
διαδικασία με την οποία συντάσσεται ο Ε.Κ.Λ. της σχολικής μονάδας, ώστε να εγκριθεί από τον 

παιδαγωγικά υπεύθυνο Σ.Ε.Ε. και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στην προβλεπόμενη διαδικασία 
αποτυπώνεται ένα άνοιγμα των διαδικασιών διαχείρισης θεμάτων με καθαρά παιδαγωγικό 
περιεχόμενο, τα οποία παλιότερα ορίζονταν αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς του σχολείο υ και 
τα λοιπά στελέχη της εκπαίδευσης, σε φορείς της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, όπως είναι οι 

εκπρόσωποι των γονέων, των μαθητών (για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Οι Σ.Ε.Ε. που πήραν μέρος στην έρευνά μας θεωρούν ότι η συγκεκριμένη πολιτική 
πρωτοβουλία βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, αφού η θεσμοθέτηση του Ε.Κ.Λ. δίνει την ευκαιρία 
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στη σχολική κοινότητα να αναλάβει την ευθύνη μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες για τη 
λειτουργία του σχολείου και για την αντιμετώπιση παιδαγωγικών ζητημάτων με πιο συλλογικό και 
δημοκρατικό τρόπο.  

Π.Ε.1: Ουσιαστικά δηλαδή [η κάθε σχολική μονάδα] να καθίσει να σκεφτεί, να αναστοχαστεί 

πάνω στις διατάξεις και να δει με ποιον τρόπο θα μπορούσαν αυτές να ληφθούν υπόψη, να 
αξιοποιηθούν έτσι ώστε η καθημερινή εκπαιδευτική λειτουργία του σχολείου να είναι η βέλτιστη δυνατή.  

Δ.Ε.3: Έχει χαρακτηριστικά πιο δημοκρατικά σε σχέση με το να ήταν σκέτος νόμος.  
Όπως εκτιμούν οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας οι διαδικασίες αυτές τοποθετούν τα 

υποκείμενα απέναντι στις ευθύνες τους και τους καθοδηγούν να λειτουργούν πειθαρχημένα και 
αυτοελεγχόμενα μέσα από ρυθμίσεις παιδαγωγικού και διοικητικού χαρακτήρα.  

Δ.Ε.1: Είναι κατανοητό ότι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο. […] Αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι 
γονείς πολλές φορές δεν ξέρουν μέχρι πού τους παίρνει να είναι παρεμβατικοί στο έργο του σχολείου 

με τον εσωτερικό κανονισμό. 
Δ.Ε.2: Έχει μια δυναμική το ότι παιδαγωγικά όλοι αυτοί οι άξονες που υπάρχουν μέσα,  θα πρέπει 

όλοι μαζί οι φορείς να ενσκήψουν πάνω με όφελος το καλό της σχολικής κοινότητας.  
Δ.Ε.3: Εκτιμώ να κάνει πιο σαφείς τις διαδικασίες και να τις κάνει και υποχρεωτικές κατά κάποιο 

τρόπο […] Είναι, πιθανόν το σχολείο να έχει κάποιες γκρίζες ζώνες, ας πούμε, οι οποίες εκφράζονται 
σαν κάποιου είδους κουλτούρα, αλλά με αυτό τον τρόπο μπορεί να τις εκφράσει πιο καθαρά και να 
είναι σίγουρο ότι όλοι τις έχουν υπόψη. 

Π.Ε.3: […] όπως το λέει και η λέξη κανονισμός λειτουργίας κάνει γνωστό η σχολική μονάδα σε 

όλη τη σχολική κοινότητα το πλαίσιο λειτουργίας της, σύμφωνα βέβαια, με το πλαίσιο που ορίζεται από 
το νόμο αλλά και τις αρχές που βάζει εκείνη τις παιδαγωγικές. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας εκτιμούν ότι το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη 
εκπαιδευτική κοινότητα (γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση) είναι μια θετική εξέλιξη για τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Θεωρούν ότι οι ρόλοι είναι κατοχυρωμένοι και ισοδύναμοι.  
Δ.Ε.2: […] για πρώτη φορά ο κανονισμός φέρνει το σύλλογο γονέων μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον και μέσα στην σχολική κοινότητα… πρέπει να είναι ισάξιοι […] Εμπλέκει… την τοπική 
αυτοδιοίκηση που έχει ευθύνη για πολλά πράγματα στο σχολείο. 

Π.Ε.2: […] υπάρχουν και άλλοι ρόλοι που αναφέρονται στον Ε.Κ.Λ. και αφορά το σχολείο στο 
σύνολό του: καθήκοντα γονέων ως προς το σχολείο αναφορικά με το τέκνο τους. Ο Ε.Κ.Λ. δεν είναι 
κάτι έξωθεν επιβαλλόμενο. 

2.3.2. Πώς ανταποκρίθηκαν τα σχολεία στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής; 

Όπως αναφέρεται στην Υ.Α. 13423/ΓΔ4 ο Ε.Κ.Λ. είναι «κοινά συμφωνημένος» και 
συντάσσεται και επικαιροποιείται «μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής 

διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας», ενώ επισημαίνεται η «τήρησή του από τους 
μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό 
στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί 
προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου». Αυτό που υποθέτουμε από τις σχετικές 

αναφορές της συγκεκριμένης Υ.Α. είναι ότι ο/η Διευθυντής/-τρια εισηγείται το θέμα στο Σύλλογο 
Διδασκόντων, και αφού συνταχθεί ο Ε.Κ.Λ. προωθείται και στους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, 
ώστε να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το περιεχόμενό του, ώστε κατόπιν 
διαδικασιών διαβούλευσης να συμφωνηθεί η τελική μορφή του και να υποβληθεί προς έγκριση από 

τα προϊστάμενα στελέχη εκπαίδευσης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε ειδικό χώρο έχουν αναρτηθεί τόσο η Υ.Α. όσο και τρία υποδείγματα 
Ε.Κ.Λ., ένα για Νηπιαγωγεία, ένα για Δημοτικά Σχολεία και ένα για Γυμνάσια και Λύκεια. Είναι 
σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών υπέδειξαν ότι τα 

υποδείγματα που έχει συντάξει το Ι.Ε.Π. είναι μόνο ενδεικτικά και σε τίποτα δε δεσμεύουν τους 
Συλλόγους Διδασκόντων και, γι’ αυτό, κάλεσαν τους εκπαιδευτικούς να λειτουργήσουν αυτόνομα.  
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Ως προς τις διαδικασίες, μέσα από τις οποίες εφαρμόστηκε αυτός ο θεσμός από τα σχολεία, 
στο πλαίσιο της έρευνάς μας ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες Σ.Ε.Ε. να περιγράψουν τις εμπειρίες 
που είχαν από τα σχολεία ευθύνης τους. Όπως μαρτυρούν, οι σχετικές διαδικασίες εκλήφθηκαν από 
ένα μεγάλο ποσοστό των σχολείων και ιδιαίτερα των διευθυντών ως ένας επιπλέον και χωρίς νόημα 

γραφειοκρατικός φόρτος εργασίας.  
Π.Ε.1: Οι σχολικές μονάδες επέδειξαν μια πάρα πολύ μεγάλη απροθυμία να τηρήσουν τα 

χρονοδιαγράμματα που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας […] δεν τηρήθηκε παρά μόνο μετά από οχλήσεις 
από την ιεραρχία της εκπαίδευσης είτε από εμένα ως συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, είτε από το 

διευθυντή εκπαίδευσης.  
Δ.Ε.3: Δε νομίζω να το πήραν πολύ σοβαρά […] Εγώ νομίζω ότι απλώς τους ανάγκασαν να το 

κάνουν και το έκαναν. 
Δ.Ε.2: Όχι επειδή αντικρούουν. Αλλά γιατί το έχουν παραμελήσει, τρέχουν άλλα ζητήματα, με τα 

σχέδια δράσης με τα εργαστήρια δεξιοτήτων ή να φτιάξουμε και να έχουμε για να είμαστε εντάξει 
τράπεζα θεμάτων στο λύκειο με τους ελέγχους για covid δύο  φορές την εβδομάδα. […] Είναι ακόμα 
μια γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία δημιουργεί φόρτο εργασίας.   

Μεγαλύτερη αδράνεια, ωστόσο, επέδειξαν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι κατά το νόμο φορείς, 

που -σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνά μας- σε μεγάλο βαθμό θεωρούνται ανεπαρκείς 
και δεν συνειδητοποιούν το ρόλο τους και τις ευθύνες τους για το ρόλο του σχολείου.  

Π.Ε.3: Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων το έκανε με ευχαρίστηση, μπορώ να πω το θέλανε, 
δηλαδή […] οι εκπρόσωποι του δήμου και αυτοί περισσότερο διεκπεραιωτικά, θα έλεγα, έτσι, για να 

είμαι λίγο πιο ακριβής, όχι όμως ότι δεν… οι άνθρωποι δεν ανταποκρίθηκαν, αλλά… εντάξει.   
Δ.Ε.2: Εγώ θα έλεγα στα περισσότερα σχολεία λειτούργησαν τυπικά.  
Π.Ε.1: Εντύπωση μου λοιπόν, είναι ότι οι σχολικές κοινότητες, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, οι 

εκπρόσωποι του δήμου, οι γονείς, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη και […] απλώς 

εγκρίνονται οι κανονισμοί, απλά συμφωνούν, απλά συναινούν να το πω διαφορετικά […]  
Οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας δεν διέκριναν κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των σχολείων 

σε ό,τι αφορά το βαθμό και το περιεχόμενο της ανταπόκρισής τους στην εφαρμογή αυτής της 
πολιτικής. Απέδωσαν τις όποιες διαφορές στις ικανότητες και στο βαθμό ενεργοποίησης των 

διευθυντών των σχολείων. 
Π.Ε.1: Δεν έχω διακρίνει κάποια διαφορά σε σχέση με το αν στην πόλη τα πράγματα είναι 

διαφορετικά ή σε περιφερειακά σχολεία ή καλύτερα ή χειρότερα.   
Δ.Ε.2: Ούτε το είδος του σχολείου, ούτε αν ήταν περιφερειακό ή κεντρικό, ούτε ο αριθμός των 

μαθητών, ούτε  το πολιτιστικό υπόβαθρο. […] πιστεύω ότι έχει να κάνει καθαρά και πάλι με το πόσο ο 
Διευθυντής  πίστεψε ότι αυτό είναι μια καινούρια διαδικασία.  

Παρόλα αυτά έχουμε κάποιες ενδείξεις που μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι μπορεί να 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις με υποκείμενες κοινωνικές διαστάσεις. 

Δ.Ε.1: Επειδή υπάρχουν και μικρά σχολεία στα οποία δεν υφίσταται σύλλογος γονέων και δεν 
μπορούν. Εκεί προφανώς δεν υπήρξε συνάντηση […] δεν υπήρξε συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων, 
διότι δεν υπήρχε θεσμικά ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων.  

Στο τέλος όμως όλοι εφάρμοσαν την πολιτική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στον ένα ή τον 

άλλο βαθμό χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις. 
Π.Ε.3: Όχι, όχι, όχι, καμία, καμία, καμία, καμία, καμία, καμία. […] Όχι, όχι, όχι όλοι, λίγο πολύ 

όλοι έχουνε μπει σε αυτή τη διαδικασία. 
Δ.Ε.2: Προφανώς όλοι εφάρμοσαν τη νομοθεσία. Δεν το συζητάμε... [...] απλά υπήρξαν 

παροτρύνσεις προς τους διευθυντές και εκ των υστέρων, ίσως με καθυστέρηση, έστειλαν το εσωτερικό 
κανονισμό. 

Οι Σ.Ε.Ε. που συμμετείχαν στην έρευνά μας αναφέρουν πως τα σχολεία στην περιφέρεια 
ευθύνης τους συνέταξαν τους Ε.Κ.Λ. χρησιμοποιώντας και αντιγράφοντας τα υποδείγματα του Ι.Ε.Π. 

σε πολύ υψηλό ποσοστό, ενώ λίγα ήταν εκείνα που λειτούργησαν με μεγαλύτερη αυτονομία.  
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Π.Ε.1: […] να πω ότι έχει ο Ε.Κ.Λ. των σχολικών μονάδων κειμενική ταύτιση με τον ενδεικτικό 
Ε.Κ.Λ. σε ποσοστό πάνω από 90%, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα τα σχολεία τον 
ακολούθησαν, απλώς έβαλαν τα στοιχεία τους και έθεσαν ελάχιστα ζητήματα από τη δική τους πλευρά.  

Π.Ε.2: Θα  έλεγα πως ήταν κάποιοι, ένα ποσοστό 30%, πολύ χοντρικά που έκαναν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στη δομή και άλλοι που εκ του ασφαλούς ένα 70 - 80% κινήθηκαν στο πλαίσιο του 
δείγματος από το ΙΕΠ. 

Δ.Ε.3: Κάποια σχολεία ακολούθησαν το πρότυπο του ΙΕΠ και πρόσθεσαν και άλλα στοιχεία, 
υπήρξαν σχολεία που είπαν δεν ασχολούμαστε, και μάλλον αυτό που υπέβαλαν δεν έχει καμία σχέση με 

τα πρότυπα του ΙΕΠ, αλλά όχι ότι ήταν λάθος.  
Σύμφωνα με όσα καταθέτουν οι ερωτώμενοι, φαίνεται ότι τα υποδείγματα του Ι.Ε.Π. 

λειτούργησαν ως κατευθυντήρια γραμμή διασφάλισης της νομιμότητας στις διαδικασίες σύνταξης 
των Ε.Κ.Λ. από τα σχολεία, περιορίζοντας ταυτόχρονα σε σημαντικό βαθμό τα όρια της σχετικής 

αυτονομίας των σχολείων, όπως ακριβώς ισχυρίζονταν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.  
Π.Ε.1: Λειτούργησε [το υπόδειγμα του Ι.Ε.Π.], θα έλεγα και σαν ένα είδος -επιτρέψτε μου την 

έκφραση- τροχοπέδης στο να καθίσουν τα σχολεία να σκεφτούν για το τι πραγματικά θα ήθελαν για το 
να βάλουν τη δική τους άποψη μέσα στον Ε.Κ.Λ.  

Δ.Ε.2: Όχι μόνο γιατί τους… για να γλιτώσουν χρόνο και να κάνουν μια αντιγραφή των 
κομματιών του Ι.Ε.Π., για το λόγο ότι ήταν πιστεύω ένα καλά διαμορφωμένο το υπόδειγμα του ΙΕΠ… 
καλά διαμορφωμένο παράδειγμα Ε.Κ.Λ., πάνω στο οποίο πάτησαν ώστε να ξέρουν ότι είναι σύννομοι 
βάσει της νέας  θεσμοθέτησης […]  

2.3.3. Πώς επέδρασε η πραγμάτωση της πολιτικής αυτής στη σχολική κοινότητα;  

Ως προς το τρίτο ερευνητικό μας ερώτημα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο συγκεκριμένος 

θεσμός αποτελεί κατά την άποψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας «προϋπόθεση της 
εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου… [και] το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να 
οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του».  

Οι συμμετέχοντες Σ.Ε.Ε. στην έρευνά μας συμφωνούν ότι βαθμιαία αναγνωρίζεται  απ’ όλους 

ότι ο Ε.Κ.Λ. αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, ιδιαίτερα σε 
καταστάσεις κρίσεων και συγκρούσεων, παρόλο που στην αρχή δείχνουν μια αδιαφορία και μια 
διεκπεραιωτική προσέγγιση ως προς τη σύνταξη των Ε.Κ.Λ..  

Π.Ε.3: Όταν η σχολική μονάδα πολλές φορές βρίσκεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους 

γονείς που έχουν να κάνουν με πραγματάκια που αναδύονται μέσα από τη συμπεριφορά των παιδιών, 
τότε, βλέπουν ότι ο Ε.Κ.Λ. είναι ένα εργαλείο. […] δηλαδή, θέλει χρόνο και μέσα από το χρόνο η ίδια 
η καθημερινότητα, η σχολική φανερώνει την αξία που μπορεί να έχει ένας Ε.Κ.Λ.. Έτσι;  

Δ.Ε.2: Και τα σχολεία χρόνο με το χρόνο… θέλουνε ένα χρόνο για να αφομοιωθούν, […] δηλαδή 

ότι η κουλτούρα θα δημιουργηθεί σιγά σιγά. 
Π.Ε.1: Βλέπω όμως ότι αυτό το ζήτημα που τίθεται είναι το κατά πόσο […] η ηγεσία που ασκούν 

θα είναι κατανεμημένη έτσι ώστε να έχουν τη διάθεση να εμπλέξουν όλους τους εταίρους μέσα από έναν 
ενεργό ρόλο.  

3. Συμπεράσματα και συζήτηση 

Μπορούμε να πούμε ότι το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των 

δεδομένων της έρευνάς μας είναι ότι η θεσμοποίηση του Ε.Κ.Λ., που έγινε με τον Ν. 4692/2020 
λειτουργεί συγκαταβατικά σε ό,τι αφορά τις γενικότερες πολιτικές επιλογές για αποκέντρωση των 
αρμοδιοτήτων στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά με όρους δια-
κυβέρνησης, καθώς το θεσμικό πλαίσιο επιβάλει αποδοχή των όρων νομιμότητας που 

προσδιορίζονται κεντρικά. Μπορούμε να δούμε σ’ αυτή τη θεσμοποίηση αυτό που οι Ball & 
Junemman (2012) αναγνωρίζουν ως μια σειρά από αλληλένδετες πολιτικές διαδικασίες, που μας 
επιτρέπουν να την χαρακτηρίσουμε ως μια πολιτική «επανασυγκέντρωσης» της εξουσίας.  
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Οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, λειτουργούν 
αυτορρυθμιζόμενοι, σε ένα πλαίσιο κανόνων και προτύπων που καθορίζεται από τους ίδιους, φυσικά 
στη βάση της κρατικής νομιμότητας και της κυρίαρχης κουλτούρας του σχολείου. Μπορούμε να 
πούμε ότι η θεσμοποίηση του Ε.Κ.Λ. λειτουργεί στη βάση της «κυβερνησιμότητας» για να 

διαμορφώσει (α) τα άτομα και τις συλλογικές «υποκειμενικότητες»∙ (β) τις πρακτικές μέσω των 
οποίων ασκείται η διακυβέρνηση∙ (γ) τις μορφές του εαυτού και τις υποκειμενικότητες που 
προϋποθέτουν οι διάφορες πρακτικές της διακυβέρνησης∙ (δ) τους μετασχηματισμούς, τελικά, των 
υποκειμένων στους οποίους στοχεύουν οι πρακτικές της διακυβέρνησης (Haahr, 2004). Με αυτόν 

τον τρόπο ο κυρίαρχος λόγος (discource), δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων, 
γίνεται αποδεκτός από τα υποκείμενα μέσα από διαδικασίες εξουσίας και ελέγχου (Σαρακινιώτη & 
Τσατσαρώνη, 2011). Είναι βάσιμο να υποστηρίξουμε ότι ο Ε.Κ.Λ. λειτουργεί ως «εργαλείο» 
διακυβέρνησης -όπως αναφέρθηκε και από τους συμμετέχοντες στην έρευνά μας- που αξίζει να 

μελετηθεί «σχετικά με την κοινωνική του ζωή και τη δυναμική, μερικές φορές μάλιστα την υπηρεσία, 
που προσφέρει αυτή η ζωή σε συγκεκριμένους τρόπους γνώσης και κατά συνέπεια άσκησης 
διακυβέρνησης» (Simons & Voß, 2018:14). 

Από την άλλη, μέσα από τα δεδομένα της έρευνάς μας, αναδεικνύεται το «άνοιγμα» του πεδίου 

της Διοίκησης της Εκπαίδευσης στην ευρύτερη σχολική κοινότητα μέσα από συλλογικές - 
συμμετοχικές διαδικασίες αλλά και σε νέες μορφές αξιολόγησης της Εκπαίδευσης, καθώς δίνεται η 
δυνατότητα στους γονείς και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να  προσδιορίσουν 
ρόλους και αρμοδιότητες. Η θεσμοποίηση του Ε.Κ.Λ. δείχνει μια υιοθέτηση των αρχών του 

ευρωπαϊκού και παγκοσμιοποιημένου λόγου για συμμετοχή όλων των φορέων της κοινωνίας στις 
διαδικασίες διοίκησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών δομών και την αναβάθμιση του 
παρεμβατικού ρόλου των Περιφερειακών αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των 
Πολιτών (Ε.Ε., 2001). Oι μέχρι τώρα υφιστάμενοι διαχωρισμοί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

που απομονώνουν τους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς φορείς από άλλους παράγοντες στο πεδίο 
της εκπαίδευσης (π.χ. γονείς, κοινοτικές ομάδες, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κ.λπ.) αρχίζουν να 
γίνονται πορώδεις (Tsatsaroni et al., 2015).  

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι από τα δεδομένα μας προέκυψαν ενδείξεις ότι 

η συμμετοχή των «κοινωνικών εταίρων» στις διαδικασίες σύνταξης των Ε.Κ.Λ. δεν ήταν παντού 
ίδια. Αν και αποδόθηκε μάλλον στο στυλ «ηγεσίας» των διευθυντών και σε προσωπικά 
χαρακτηριστικά των εκπροσώπων των φορέων, δεν αποκλείεται, όπως είδαμε, να υπ άρχουν και 
υποκείμενοι κοινωνικοί παράγοντες, που προσδιορίζουν το βαθμό συμμετοχής και ανάμιξης. Μια 

ευρύτερη και περισσότερο εστιασμένη στο πεδίο (δηλαδή στα σχολεία) έρευνα θεωρούμε ότι είναι 
αναγκαία, ώστε να διερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά των γονέων και των εκπροσώπων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, που αφιερώνουν χρόνο σε ζητήματα διοίκησης των σχολείων όπως αυτό της 
σύνταξης του Ε.Κ.Λ. (Gerrard & Savage, 2021). 
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Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, Ο ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 
 

Μπουρμπούλη Αγγελική 

Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας, ΕΚΔΔΑ 
 

Περίληψη  

Διανύοντας τον 21ο αιώνα, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού οποιασδήποτε βαθμίδας 
εκπαίδευσης διευρύνεται και γίνεται ολοένα και περισσότερο απαιτητικός. Οι αλλαγές στο 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο, η αυξανόμενη ανάγκη ανταπόκρισης στην ψηφιακή 

εποχή και η υγειονομική, περιβαλλοντική κρίση, απαιτούν πέραν από τις τεχνικές και ψηφιακές 
δεξιότητες και άλλες οριζόντιες, ομαδοσυνεργατικές και συναισθηματικές δεξιότητες που 
καθίστανται αναγκαίες και απαραίτητες.  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται, να υποστηρίζονται και να ενεργούν ως φορείς 

αλλαγής εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. Βασιζόμενοι στις ανάγκες των μαθητών/τριών 
οφείλουν να χρησιμοποιούν ευρύ φάσμα μεθόδων, εργαλείων και προσεγγίσεων. Το θετικό 
περιβάλλον στη σχολική αίθουσα, η συνεργασία με συναδέλφους και προϊσταμένους και η σύμπραξη 
με ενδιαφερόμενους φορείς, κρίνονται απαραίτητες παράμετροι. Η παρούσα εισήγηση θα 

προσεγγίσει ορισμένες από αυτές δεξιότητες που θα μπορούν αναβαθμίσουν, αναπροσαρμόσουν και 
βελτιώσουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να επιτελούν το έργο τους με τρόπο ουσιαστικό και 
αποτελεσματικό. Τα ερωτήματα συνοψίζονται: 
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• Ποιές δεξιότητες κρίνονται απαραίτητες και ποιές προϋποθέσεις τις καθορίζουν ως 
αναγκαίες; 

• Πώς συνδέονται με το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και  

• Ποιές εκπαιδευτικές πρακτικές συμβάλουν στην απόκτηση, αναπροσανατολισμό και 
βελτίωση των δεξιοτήτων αυτών; 

 
Λέξεις κλειδιά: Δεξιότητες-Ικανότητες, Βελτίωση-Μετασχηματισμός Στάσεων, Εκπαίδευση 

Ενηλίκων-Δια Βίου Μάθηση, Επαγγελματική εξέλιξη και ενδυνάμωση. 

1. Εισαγωγή  

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικοί παράγοντες για την κοινωνική 
αλλαγή και ότι η επιτυχία της εκπαίδευσης για βιώσιμες δημοκρατικές κοινωνίες εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Ο 21ος αιώνας σηματοδοτεί µια νέα εποχή για 
τον κόσµο της εκπαίδευσης. Τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης και της έξαρσης των τεχνολογιών 
καθορίζουν πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές δυνάµεις και δεν θα μπορούσαν να 
αφήσουν ανεπηρέαστες της εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων και στις 

απαιτούμενες προσαρμογές στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Η κοινωνία της γνώσης οδηγεί στον 
εργαζόμενο της γνώσης που διαθέτει την ικανότητα του να κατανοεί, να αναλύει και να συνθέτει 
πληροφορίες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού διευρύνεται και γίνεται ολοένα και περισσότερο 
απαιτητικός. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να χρησιμοποιούν ευρύ φάσμα μεθόδων, εργαλείων και 

προσεγγίσεων, σε συνάρτηση με τις ανάγκες των μαθητών. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν και τις 
απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να δημιουργούν θετικό περιβάλλον στη σχολική αίθουσα και να 
συνεργάζονται με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, εντός και εκτός του σχολείου, προκειμένου να 
παρέχουν έγκαιρη υποστήριξη στους μαθητές. Οι Καραγιάννης κ.ά. (2005), υποστηρίζουν ότι η Δια 

Βίου Μάθηση περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πρακτικές που στοχεύουν στο να βελτιώσουν αλλά και 
να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών τόσο σε προσωπικό όσο 
και σε επαγγελματικό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης του εκπαιδευτικού έργου. 

Όροι όπως «reskilling» και «upskilling» επιτείνουν τη σπουδαιότητα όχι μόνο της 

συνεχιζόμενης κατάρτισης αλλά της δια βίου μάθησης. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της 
«ενεργούς πολιτειότητας» και η προσωπική ολοκλήρωση  και ανάπτυξη φαίνεται να αποτελούν 
υψίστης σπουδαιότητας στόχους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2006) με 
δήλωσή του τόνισε ότι: «το ενδιαφέρον, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των διδασκόντων, των 

εκπαιδευτικών, άλλων μελών του διδακτικού προσωπικού και των υπηρεσιών πρόνοιας, καθώς και 
η ποιότητα των διευθυντικών στελεχών των σχολείων, αποτελούν βασικούς παράγοντες που 
συμβάλλουν στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας». Η γνώση παύει να 
ισοδυναμεί με πρόσκτηση πληροφοριών, γεγονότων και ημερομηνιών. Νοηματοδοτείται 

διαφορετικά και συνδέεται άμεσα με τις δεξιότητες, τις εμπειρίες του ατόμου και αυτό που μαθαίνει 
καθημερινά σε περιβάλλοντα όχι μόνο τυπικής αλλά και άτυπης και μη-τυπικής μάθησης.  Οι 
τέσσερις πυλώνες της Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με την Unesco, ήταν οι:  

• Μαθαίνω πώς να μαθαίνω.  

• Μαθαίνω πώς να ενεργώ.  

• Μαθαίνω πώς να συμβιώνω και 

• Μαθαίνω πώς να υπάρχω.  

Οι παραπάνω δεξιότητες καθιερώθηκαν ως επίσημες σκιαγραφώντας την προσωπικότητα του 
«ολοκληρωμένου» ατόμου και, του ολοκληρωμένου Ευρωπαίου εκπαιδευτικού και πολίτη και 
αντιμετωπίζονται ως μια συνεχής διαδικασία που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Νέες δεξιότητες και ικανότητες 

Τόσο η αρχική εκπαίδευση όσο και η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι 
κρίσιμης σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τις ικανότητες, τις 
δεξιότητες και τις γνώσεις που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται σε διάφορες καταστάσεις που 
προκύπτουν στη σχολική αίθουσα. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες δεξιότητες και ικανότητες 

τις οποίες πρέπει να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν οι εκπαιδευτικοί: 

2.1.1 Εκπαιδευτικοί με θετική στάση απέναντι στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διατηρούν θετική στάση απέναντι στα οφέλη της ύπαρξης 
διαφορετικών ομάδων μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας τους και να το βλέπουν περισσότερο ως 
ευκαιρία και λιγότερο ως απειλή. Να έχουν, δηλαδή, την ευελιξία να προσαρμόζουν και να 
προσωποποιούν τη διδασκαλία ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών 

Οι προσεγγίσεις που γίνονται με επίκεντρο το μαθητή/τρια, συμπεριλαμβανομένων ενεργών και 
διαδραστικών τεχνικών και η συνεργατική μάθηση, έχουν αποδειχθεί επωφελείς (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 374, 2012). Οφείλουν να γνωρίζουν το ευρύ φάσμα διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών 
ενεργού μάθησης (όπως, μεταξύ άλλων, διδασκαλία βάσει έρευνας και project, συνεργατική μάθηση 

κ.λ.π.), ώστε να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να προσαρμόζουν τη μάθηση με βάση τις 
ανάγκες ποικιλόμορφων ομάδων μαθητών–οι οποίοι, παρόλο που βρίσκονται στο ίδιο μαθησιακό 
περιβάλλον-, έχουν διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και προτιμήσεις (Schleicher, A., 2015). 

Η οργάνωση του σχολείου και της τάξης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χώρου και 

χρόνου, θα πρέπει να υποστηρίζει την ποικιλία των διαφορετικών αναγκών των μαθητών μέσα από 
τη διδασκαλία. Ταυτόχρονα, η έγκαιρη και προσωποποιημένη ανατροφοδότηση για τη συμπλήρωση 
των μαθησιακών κενών έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μάθηση συνολικά. Όταν συμμετέχουν πλήρως 
στη διαδικασία, οι ίδιοι οι μαθητές/τριες είναι σε θέση να παρακολουθούν την πρόοδό τους με την 

πάροδο του χρόνου και να χτίσουν εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση στην ικανότητα τους να 
επιτύχουν. Η ενσωματώση μεθόδων διαμορφωτικής αξιολόγησης στη διδασκαλία και τη μάθηση 
μπορεί να παρέχει στους/στις μαθητές/τριες παρατηρήσεις και  υποστήριξη προς την επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων. Η διαγνωστική αξιολόγηση (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαξιολογήσεων 

των μαθητών και των εισροών των μελών της οικογένειας) είναι ισχυρά εργαλεία για την αύξηση 
των επιτευγμάτων (Black, P. and D. Wiliam, 2010). 

2.1.2 Εκπαιδευτικοί με κουλτούρα δια βίου μάθησης 

Η πολυπολιτισμικότητα, η συνεχόμενη παραγωγή νέας γνώσης, η ραγδαία επιστημονική και 
οικονομική πρόοδος και η αλλαγή των οικονομικοκοινωνικών συνθηκών και κατά συνέπεια της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας, κάνει επιτακτική την ανάγκη για διαρκή πληροφόρηση των 

εκπαιδευτικών, επικαιροποίηση και ανανέωση των γνώσεων τους (Χατζηγεωργίου, 1998). Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες ερευνητικές και τεκμηριωμένες 
βέλτιστες πρακτικές σε τομείς που άπτονται του έργου τους (όπως τεχνολογικές και ψηφιακές 
εκπαιδευτικές προσαρμογές, μοντέρνες διδακτικές μέθοδοι, δεξιότητες που άπτονται του διδακτικού 

τους προφίλ). Οφείλουν να  υιοθετούν την κουλτούρα της διά βίου μάθησης, αλλά και να 
αντιλαμβάνονται τις επαγγελματικές προκλήσεις ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας τους. Επίσης, 
να αποκομίζουν γνώσεις και πληροφορίες τις οποίες μπορούν να ανταλλάσσουν με άλλους 
εκπαιδευτικούς και στην καθημερινή πρακτική τους. Σύμφωνα με τον Bown (2000), η μάθηση 

αποτελεί προσωπική εμπειρία η οποία μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της δράσης και 
αλληλεπίδρασης του ατόμου με το κοινωνικό του περιβάλλον. Σύμφωνα με τους Faure (1972), η δια 
βίου εκπαίδευση εναρμονίζεται με την αντίληψη ότι η κοινωνία αποτελεί πλέον κοινωνία της 
μάθησης, δημιουργώντας συνθήκες δια βίου μάθησης. Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί δομικό 
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στοιχείο της οργάνωσης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος, μια αέναη, «δια βίου» 
διαδικασία. «Είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουμε και να διευρύνουμε την έννοια της δια βίου 
εκπαίδευσης. Πρέπει όχι μόνο να προσαρμοστεί στις αλλαγές στη φύση της εργασίας αλλά και να 
αποτελεί μια συνεχή διαδικασία διαμόρφωσης ολοκληρωμένων ατόμων –της γνώσης τους καθώς 

επίσης και της κριτικής τους λειτουργίας και ικανότητας να δρουν. Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα 
στους ανθρώπους να αναπτύξουν συναίσθηση του εαυτού τους και του περιβάλλοντός τους και να 
τους ενθαρρύνει να παίξουν τον κοινωνικό τους ρόλο και να εργαστούν στην κοινότητα» (Delors et 
al., 1996, σελ.21). Η σπουδαιότητα της δια βίου μάθησης ως μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής, θα 

οδηγήσουν το άτομο στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21 ου. 
Η ανάγκη της Δια βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών στοχεύει στην βελτιστοποίηση του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, στην εξοικείωσή τους σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, την 
αξιοποίηση και εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθοδολογικών εργαλείων, την άρση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και του εκπαιδευτικού αποκλεισμού, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
γενικότερα την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό η δια βίου μάθηση 
αλληλοσυμπληρώνει και αλληλοσυνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη  του/της εκπαιδευτικού 
και τον/την εφοδιάζουν με όλες εκείνες τις απαραίτητες γνωστικές δεξιότητες προκειμένου να 

ανταπεξέλθει στα καθημερινά διδακτικά καθήκοντα, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για αναστοχασμό και ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων και ενσυναίσθησης με στόχο την 
καλύτερη προσαρμογή του ατόμου στο εργασιακό του περιβάλλον, την επιτυχή διαχείριση 
συγκρουσιακών καταστάσεων, την ανάπτυξη θετικού ψυχολογικού κλίματος και την βελτιστοποίηση 

της μαθησιακής διαδικασίας (Καραγιάννη, 2018). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί, εδραιώνονται  στο 
κοινωνικό σύνολο ως φορείς αλλαγής και μετασχηματισμού στάσεων και συμπεριφορών και όχι ως 
απλοί εντολοδόχοι και διεκπεραιωτές της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής (Ξωχέλλης, 2006).  

2.1.3. Εκπαιδευτικοί με θετικές σχέσεις εμπιστοσύνης 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να 
δημιουργούν ισχυρές, θετικές σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους/τις μαθητές/τριες, ανεξάρτητα 

από τις καταβολές τους. Θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές για τη 
διαχείριση της σχολικής αίθουσας και τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων και πρόληψης του 
εκφοβισμού, καθώς και να διαθέτουν εμπειρογνωσία στις διαπροσωπικές ικανότητες ώστε να 
προάγουν ένα θετικό κλίμα στο σχολείο και στην αίθουσα διδασκαλίας.  

Μια υποστηρικτική μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ του δασκάλου και του/της μαθητή/τριας 
είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της δέσμευσης και των επιτευγμάτων των μαθητών. Οι 
θετικές σχέσεις με τους μαθητές αυξάνουν παράλληλα και την εργασιακή ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης, σεβασμού και συνεργασίας μεταξύ δασκάλων και 

μαθητών/τριών, των γονέων τους και της ευρύτερης κοινότητας επηρεάζουν επίσης τα θετικά 
μαθησιακά αποτελέσματα (Bryk, A, Schneider, B., 2003).  

Τα βασικά στοιχεία για τέτοιες σχέσεις περιλαμβάνουν υψηλές προσδοκίες για τις επιδόσεις 
των μαθητών/τριών, δημιουργία και διατήρηση ενός υποστηρικτικού γόνιμου και χωρίς 

αποκλεισμούς περιβάλλοντος στην τάξη και μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης. Ορισμένοι μαθητές 
μπορεί να προέρχονται από οικογενειακό και κοινωνικό υπόβαθρο που μπορεί να μην είναι επωφελές 
για τη μάθηση και ότι μπορεί να χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη. Στο επίπεδο στάσεων και 
δεξιοτήτων επικοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο και την 

επιρροή που έχουν οι λέξεις και ο τρόπος επικοινωνίας τόσο με τους/τις μαθητές/τριες όσο και για 
την αποτελεσματική εργασία με τους γονείς, το άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους 
επαγγελματίες εκτός σχολείου (Downes, P., 2014). Οποιαδήποτε επικοινωνία με τους γονείς πρέπει 
να είναι σαφής και φιλόξενη για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το εκπαιδευτικό σύστημα.  

Μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι η συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας τόσο μέσα 
στις τάξεις όσο και έξω από αυτές, αγκαλιάζοντας ενεργά τις διαφορές τόσο του προσωπικού όσο 
και των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις 
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δεξιότητές που σχετίζονται με την κατανόηση της διαφορετικότητας σε όλες τις μορφές της: 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολυγλωσσία και διδασκαλία των μαθητών με άλλη μητρική γλώσσα 
(IBE-UNESCO, 2016). Ιδιότητες που πρέπει να ενσωματωθούν τόσο στην αρχική, τυπική 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όσο και να ενισχυθούν μέσω της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης 

(ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, προγράμματα κινητικότητας διδασκαλίας, εργαστήρια, συνέδρια κ.ά.). 
Η στόχευση είναι προς μία σχολική κουλτούρα που λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις φωνές των 
μαθητών/τριών και τις απόψεις τους στις διαδικασίες σχολικής ανάπτυξης.  

2.1.4. Εκπαιδευτικοί με επίγνωση και ενσυνειδητότητα 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν επίγνωση της γνωστικής, κοινωνικής 
και συμπεριφορικής ανάπτυξης των μαθητών (π.χ. ευημερία). Οι μαθητές μπορεί να περάσουν 

δύσκολες περιόδους στην κοινωνική ή/και οικογενειακή τους ζωή ή μπορεί να έχουν αρνητικές 
σχολικές εμπειρίες που τους απομακρύνουν από το σχολείο. Η έγκαιρη ανίχνευση μαθησιακών 
δυσκολιών, κοινωνικο-συναισθηματικής δυσφορίας ή αποδέσμευσης είναι ζωτικής σημασίας –
προτού εκδηλωθούν μέσω σχολικής απουσίας ή ακατάλληλης συμπεριφοράς. Τα σχολεία πρέπει να  

δημιουργήσουν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης σε συνεργασία με την 
οικογένεια. Η αποτελεσματική αναγνώριση και παρακολούθηση δεν πρέπει να θεωρείται ως μια 
γραφειοκρατική και πειθαρχική διαδικασία που καταγράφει και ανταποκρίνεται μόνο σε περιστατικά 
απουσίας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, αλλά περισσότερο ως σύστημα υποστήριξης-

προειδοποίησης (Gresham et al, 2013). Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι σημαντικοί και ότι 
υπάρχουν άτομα που τους φροντίζουν. Ενώ η παρακολούθηση της μαθησιακής προόδου παραμένει 
απαραίτητη, απαιτείται επίσης μια ευρύτερη οπτική για τον κάθε μαθητή/τρια και την ιδιαίτερη 
κατάστασή που μπορεί να βιώνει. Η έγκαιρη διάγνωση θα πρέπει να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη 

άποψη του εκπαιδευτικού που περιλαμβάνει επίσης και άλλους κοινωνικούς, οικογενειακούς και 
συναισθηματικούς παράγοντες. 

Παρακολούθηση σημαίνει διατήρηση ενός συνεχούς αρχείου που θα περιλαμβάνει την 
κοινωνικο-συναισθηματική ευημερία των μαθητών, την αίσθηση του «ανήκειν» στην κοινότητα του 

σχολείου, το εύρος των μαθησιακών διαδικασιών, τα επίπεδα των επιδόσεων και επιτευγμάτων, της 
συμμετοχής, της συμπεριφοράς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής πληροφορίας. Αυτές οι γνωστικές 
και συναισθηματικές διεργασίες, αν και είναι πιο δύσκολο να παρακολουθηθούν, μπορούν να 
παρέχουν ακόμη πιο έγκαιρες ενδείξεις της σχολικής δέσμευσης του μαθητή/τριας, προτού ακόμη 

εξωτερικευθούν αντιδράσεις, κακή συμπεριφορά ή και εγκατάλειψη. Όλα αυτά δεν πρέπει να 
καταγράφονται επίσημα, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμα για τον εντοπισμό αλλαγών που μπορεί να 
υποδεικνύουν παράγοντες που είναι πιθανό να εμποδίσουν έναν/μία μαθητή/τρια τόσο στην 
ανάπτυξή του όσο και στις σχολικές του επιδόσεις (Reinke et al., 2009). Οι λιγότερο εμφανείς δείκτες 

κοινωνικο-συναισθηματικής δυσφορίας εντοπίζονται καλύτερα από τους/τις εκπαιδευτικούς όταν 
υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας και φροντίδας. Είναι σημαντικό να εντοπίζονται 
έγκαιρα και να ακολουθούνται από ταχεία και στοχευμένη παρέμβαση, όπως: 

• Καθολική υποστήριξη–για όλους τους μαθητές 

• Στοχευμένη υποστήριξη–για ομάδες μαθητών σε μέτρια επίπεδα κινδύνου ή ανάγκης 

• Ατομική υποστήριξη–εντατική παρέμβαση για χρόνια ή εξαιρετικά υψηλά επίπεδα κινδύνου 

ή ανάγκης (European Toolkit for Schools,2015) 

Η αναγνώριση των σημάτων κινδύνου θα πρέπει να προκαλέσει άμεση αντίδραση μέσω ενός 
ολιστικού και προσανατολισμένου στην κοινότητα πλαισίου υποστήριξης, για να βοηθήσει τους/τις 
μαθητές/τριες να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους πορεία.  

2.1.5. Εκπαιδευτικοί ηγέτες/ιδες, φορείς αλλαγής και μέντορες 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται για να ηγούνται και να 
ενεργούν ως φορείς αλλαγής και μέντορες εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. Ο ηγετικός 
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ρόλος των εκπαιδευτικών μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια συνεργατική προσπάθεια, στο πλαίσιο της 
οποίας οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν από κοινού την εμπειρογνωσία τους και προωθούν την 
επαγγελματική τους εξέλιξη για τη βελτίωση των επαγγελματικών πρακτικών τόσο των ίδιων όσο 
και των συναδέλφων/ισσών τους, καθώς και του κλίματος στο σχολείο γενικότερα. 

Ο Cohen ορίζει την ηγετική ικανότητα «ως την επιδεξιότητα να καθοδηγείς ανθρώπους να 
δημιουργούν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν οι ίδιοι ότι μπορούν να επιτύχουν ή δεν γνωρίζουν 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν πραγματικότητα» (Alex, 1990:215). Η ικανότητες ηγεσίας 
περιλαμβάνουν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, μετάδοσης του 

οράµατος σε όλη την ιεραρχική δοµή του σχολείου, παρότρυνσης και έµπνευσης προς υλοποίηση  
του οράματος. Η δεξιότητα ηγεσίας κινείται στην επίτευξη υψηλών στόχων ενώ κύριο µέληµα της 
είναι η ενστάλαξη στα άτοµα αίσθησης πρωτοβουλίας και ευθύνης.  

Οι Conger & Kanungo (1998) περιγράφουν πέντε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 

ηγέτη/ιδας: 

• Οξυδέρκεια και διορατικότητα, 

• Ευαισθησία και επικοινωνία στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισµού,  

• Ευαισθησία στις ανάγκες και τα προβλήµατα των µελών του οργανισµού,  

• Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών, και 

• Ενθάρρυνση των καινοτοµιών και αλλαγών στην κουλτούρα του οργανισµού. 

Ως εκ τούτου, οι βασικότερες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ενός εκπαιδευτικού 

ηγέτη, φορέα αλλαγής και μέντορα συνοψίζονται στην: 

• Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Ο Daniel Goleman (1998a) αναγνωρίζει πέντε βασικές κοινωνικές και συναισθηµατικές 

ικανότητες που απορρέουν από τη συναισθηµατική νοηµοσύνη: η αυτοεπίγνωση, η αυτορύθµιση, τα 
κίνητρα συµπεριφοράς, η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες, με άλλα λόγια είναι η 
ικανότητα αναγνώρισης των δικών µας συναισθηµάτων και των συναισθηµάτων των άλλων. Το 
άτοµο µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει, να κατανοεί και 

να διαχειρίζεται τα συναισθήµατα τα δικά του και των άλλων µε τους οποίους επικοινωνεί. Οι 
ικανότητες αυτές σχετίζονται άµεσα µε τον ρόλο που παίζουν τα συναισθήµατα µας στην ζωή µας 
και για µε το πώς τα συναισθήµατα µας επηρεάζουν την αντίληψη µας για τα γεγονότα και τους 
ανθρώπους. Οι ικανότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης σχετίζονται µε ποικίλες µορφές της 

συµπεριφοράς όπως η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων, η ψυχική υγεία, οι στρατηγικές 
αντιµετώπισης των αγχογόνων καταστάσεων, η καθοδήγηση για ανάληψη καθηκόντων ανάλογα µε 
τις ικανότητες των ατόμων (Καφέτσιος, 2003).  

• Ενσυναίσθηση (empaphy) 

Eίναι η επίγνωση των συναισθηµάτων και των αναγκών των άλλων, η αποδοχή της 
διαφορετικότητας. Η ενσυναίσθηση απαιτεί τη προσεκτική ακρόαση και αποδοχή της άποψης των 
άλλων, και βοηθά τον εκπαιδευτικό να συντονιστεί µε τα συναισθήματα των ανθρώπων µε τους 
οποίους συνεργάζεται (Kellett et al, 2002). 

• Ενεργητική ακρόαση 

Η αποτελεσματικότητα του προφορικού λόγου δεν εξαρτάται τόσο από τον τρόπο µε τον οποίο 
µιλούν οι άνθρωποι, αλλά κυρίως από τον τρόπο µε τον οποίο ακούν. Από όλες τις διαστάσεις της 
επικοινωνίας, η ακρόαση είναι ίσως η πιο σηµαντική για την προώθηση  της αποτελεσµατικής 

επικοινωνίας στον εκπαιδευτικό χώρο. Η ενεργητική ακρόαση θεωρείται ένα απαραίτητο κοµµάτι 
κάθε διαπροσωπικής επικοινωνίας και είναι µια ικανότητα που µπορεί και πρέπει να αποκτηθεί µετά 
από συστηµατική εξάσκηση (Walton, 1989). 
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Τέλος, η έννοια του mentoring αποτελεί μια επιτυχημένη πρακτική που αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη, προσωπική και επαγγελματική. Κινητήρια δύναμή της είναι η σχέση που δημιουργείται 
μεταξύ του μέντορα, του ανθρώπου που αναλαμβάνει να καθοδηγήσει, και του μαθητευόμενου, του 
ανθρώπου του οποίου η ανάπτυξη είναι το ζητούμενο της σχέσης. Είναι η πρακτική μιας 

οριοθετημένης σχέσης ως τρόπος ένταξης σε ένα εργασιακό περιβάλλον ενός νεοεισερχόμενου από 
έναν έμπειρο συνάδελφο μέσω της μεταλαμπάδευσης της εμπειρίας, της πρακτικής  γνώσης 
(δεξιοτήτων) και των αξιών του πρώτου προς τον δεύτερο (Μπαρμποπούλου, 2015). Έχει γίνει 
εμφανής η καθοριστική συμβολή της πρακτικής του mentoring στην επιτυχή ένταξη του νέου 

εκπαιδευτικού στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς και στην αποτελεσματική  συνδρομή του στην 
επαρκή ανταπόκριση στα νέα καθήκοντα και ρόλους που του ανατίθενται. Δημιουργεί τις συνθήκες 
για την αλλαγή της εκπαιδευτικής κουλτούρας προς μεγαλύτερη συνεργασία των εκπαιδευτικών, τη 
διευκόλυνση της μάθησης ως αλλαγής και βελτίωσης της ανθρώπινης υπόστασης. Στα σχήματα που 

ακλουθούν αποτυπώνονται οι γώσεις και οι δεξιότητες για έναν/μία εκαπιδευτικό που θα βοηθησούν 
στο μετασχηματισμό των στάσεων και συμπεριφορών του/της. 

 

 
 

Εικόνα1: Η Εκπαίδευση για την Αλλαγή Η Αλλαγή για την Εκπαίδευση 

Μανιφέστο των Εκπαιδευτικών για τον 21ο αιώνα από το Συνέδριο: Η επαγγελματική εικόνα και το ήθος των 

εκπαιδευτικών, Απρίλιος 2014, Συμβούλιο της Ευρώπης,  
Στρασβούργο, σελ:21 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

359 

 

Εικόνα2: Η Εκπαίδευση για την Αλλαγή Η Αλλαγή για την Εκπαίδευση 

Μανιφέστο των Εκπαιδευτικών για τον 21ο αιώνα από το Συνέδριο: Η επαγγελματική εικόνα και το ήθος των 

εκπαιδευτικών, Απρίλιος 2014, Συμβούλιο της Ευρώπης,  

Στρασβούργο, σελ:22 

 

3. Διεπιστημονικές επαγγελματικές ομάδες 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν θετική στάση και την ικανότητα να εργάζονται σε 
διεπιστημονικές επαγγελματικές ομάδες και επαγγελματικές κοινότητες αναπτύσσουν από κοινού 
διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις, ενεργούν με σκοπό την πρόληψη της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και είναι λιγότερο πιθανό να αισθανθούν απομονωμένοι. Οι 

διευθυντές/τριες των σχολείων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο προβλέποντας τον 
προϋπολογισμό, τον χρόνο και τον χώρο που απαιτείται για την υποστήριξη επαγγελματικών 
κοινοτήτων, προγραμμάτων σχολικής ανάπτυξης και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. 

Μέσα από πολυκλαδικές και διεπιστημονικές ομάδες επιτυγχάνεται μια διεπιστημονική 

προσέγγιση, φέρνοντας σε επαφή επαγγελματίες μέσα και έξω από το σχολείο, 
συμπεριλαμβανομένων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, επαγγελματιών  υγείας κ.ά. (Reinke et 
al., 2009). Οι πολυεπιστημονικές αυτές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μια σειρά από 
υπηρεσίες για την υποστήριξη των μαθητών/τριών όπως, εστίαση στη γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών, υποστήριξη της ψυχικής υγείας τους, συναισθηματική υποστήριξη, δεξιότητες πρόληψης 
του εκφοβισμού, προσέγγιση περιθωριοποιημένων οικογενειών, υποστήριξη για την ανάπτυξη των 
γονεϊκών δεξιοτήτων κ.ά. 

Η δημιουργία και η υποστήριξη διεπιστημονικών ομάδων απαιτεί στρατηγική και συνεκτική 

προσέγγιση που να συνάδει με τις  περίπλοκες ανάγκες του/της μαθητή/τριας. Αντί κάθε μέλος της 
ομάδας αυτής να εργάζεται χωριστά για να αντιμετωπίσει τις δικές του προτεραιότητες, αυτό απαιτεί 
από όλους να έχουν κοινή κατανόηση των αποτελεσμάτων που θέλουν να επιτύχουν  για κάθε 
μαθητή/τρια και να καθορίσουν τους συνδυαστικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

αξιοποιήσουν την εμπειρία τους (European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014).  
Βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εσωτερική λειτουργία των διεπιστημονικών 

αυτών ομάδων περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως κατάλληλες στρατηγικές ηγεσίας, συμπεριληπτικές 
επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, ανάπτυξη κοινών στρατηγικών 
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στόχων και επαρκή χρόνο και χώρο για την εφαρμογή τους. Οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν μέλη 
μιας ομάδας πολλών φορέων, χρειάζεται να μοιραστούν τους πόρους και τις πληροφορίες τους 
σχετικά με τους/τις μαθητές/τριες με τους οποίους εργάζονται, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν 
από τη «συμμετοχική» αυτή υποστήριξη. 

4. Συμπεράσματα 

Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη θα πρέπει να εστιάζεται σε συγκεκριμένο κατά περίπτωση πλαίσιο 
και να εναρμονίζεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους στόχους των μαθητών/τριών και των 
σχολείων. Αναδεικνύεται η υψηλή ανάγκη συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, απόκτησης γνώσεων 

και δεξιοτήτων όπως: 

• ικανότητα αναγνώρισης των μαθητών που βρίσκονται σε κίνδυνο,  

• αιτίες και συνέπειες της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και μέτρα πρόληψης, 

• συνεργασία με τους γονείς, 

• δεξιότητες διαθεματικής διδασκαλίας, 

• διδασκαλία σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα,  

• επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική μαθητών,  

• διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

• νέες τεχνολογίες στο χώρο εργασίας, 

• προσεγγίσεις για εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση, και 

• διενέργεια ατομικής και συνεργατικής έρευνας με βάση την αίθουσα διδασκαλίας (European 

Toolkit for Schools,2015) 

Συνοψίζοντας, ορισμένοι από τους αποτελεσματικότερους τρόπους υλοποίησης της συνεχούς 
επαγγελματικής εξέλιξης, με στόχο την ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας στο σχολείο είναι: 

• Ανάπτυξη επαγγελματικών κοινοτήτων και δικτύων εκπαιδευτικών,  

• Μάθηση μεταξύ ομοτίμων και παρακολούθηση ομοτίμων, 

• Κατάρτιση κατά την υπηρεσία (on the job), 

• Παροχή εξατομικευμένων συμβουλών (mentoring) και καθοδήγηση (coaching) μεταξύ των 
μελών του προσωπικού, 

• Πρόβλεψη χρόνου και χώρου για συλλογικό προβληματισμό και διατύπωση ερωτημάτων 

μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με τους τρόπους επίλυσης υφιστάμενων προβλημάτων, 
βελτίωσης της μάθησης, ενίσχυσης του σχολικού κλίματος και ανταλλαγής παρατηρήσεων, 
εμπειριών και απόψεων, 

• Συνεργατική έρευνα για τη δοκιμή καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας ,  

• Βάση δεδομένων με πρακτικές διδασκαλίας για την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με 
αποτελεσματικές πρακτικές, και  

• Τακτικές αξιολογήσεις εκπαιδευτικών (European Toolkit for Schools,2015) 

Η ευημερία των εκπαιδευτικών αποτελεί μια θετική συναισθηματική κατάσταση που συνδυάζει τις 
προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες τόσο των μαθητών όσο και των ιδίων, ενώ επηρεάζει και 
σχετίζεται θετικά με το κλίμα στο σχολείο και στην αίθουσα διδασκαλίας καθώς και με τις επιδόσεις 
των μαθητών/τριών. 
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ΑΝΟΙΚΤΗ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Λιόνας Αθανάσιος 

Καθηγητής  Φυσικής  Αγωγής 
Δ/ντής Γενικού Λυκείου Παραλίας Πατρών 

 

Περίληψη  

Ο σκοπός της εργασίας είναι  να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά της Ανοικτής εκπαίδευσης, 
και της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Να αναλύσουμε την φιλοσοφία τους, να διαπιστώσουμε την 
απήχηση που έχουν στην κοινωνία όσον αφορά το ιδανικό της δια βίου εκπαίδευσης, επιμόρφωσης 
και κατάρτισης των πολιτών, καθώς επίσης και τον ρόλο που κατέχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Θα αναλύσουμε τον ακαδημαϊκό , κοινωνικό ρόλο του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επίσης θα 
αναλυθούν τα χαρακτηριστικά – διαφορές καθώς και η σχέση που έχουν η Ανοικτή και η Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. 

Θα διερεύνηθει ο ρόλος των Ανοικτών Πανεπιστημίων ως συνέχεια και μέρος της συμβατικής 

ανώτατης εκπαίδευσης, ενός φορέα μιας ριζοσπαστικής και καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. 
 Αφού μελετήσουμε τις πτυχές - λειτουργίες των Ανοικτών πανεπιστημίων διαφόρων χωρών, 

το πώς επανεξετάζουν λεπτομερώς το εύρος των εννοιών «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο» και «Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση», θα κατανοήσουμε τον ρόλο που έχουν παίξει τα Ανοικτά πανεπιστήμια 

στην κοινωνία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην πολιτική της εκπαίδευσης. Τέλος θα 
αναφερθούμε στο Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο. Στα χαρακτηριστικά του , στο πρόγραμμα 
σπουδων, στην προσφορά του στην Ανοικτή εκπαίδευση και στην Δια βίου μάθηση.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ανοικτή εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση για 
όλους. 

 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την φιλοσοφία της «Ανοικτής εκπαίδευσης», η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων 
των ανθρώπων και όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να την απολαμβάνουν σε όλη την ζωή τους. Αυτό 

σημαίνει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να έχουν τέτοια δομή και να λειτουργούν έτσι ώστε 
να παρέχουν όσο το δυνατό περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να διασφαλίζουν την πρόσβαση, 
εφόσον είναι εφικτό στο σύνολο των ενδιαφερομένων (Λιοναράκης, Λυκουργιώτης, 1998 -99). Τα 
ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διέπονται απ’ τις παραπάνω αρχές, κατά συνέπεια 

σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων και παρέχουν όσο γίνεται περισσότερες ευκαιρίες. Το σπίτι 
είναι χώρος που επιλέγεται ως χώρος μάθησης, ο φοιτητής έχει την άνεση να επιλέγει το χρόνο 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.20352/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.20352/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.20352/epdf
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μελέτης, το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις και ο ίδιος 
διαμορφώνει την μορφωτική του φυσιογνωμία επιλέγοντας όποιον κύκλο σπουδών του ταιριάζει 
(Λιοναράκης, Λυκουργιώτης, 1998-99). Ο σκοπός της εργασίας είναι  να κατανοήσουμε την 
φιλοσοφία, την οργανωτική δομή, τον σκοπό της Ανοικτής εκπαίδευσης, και της Εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Να διαπιστώσουμε την απήχηση που έχουν στην κοινωνία όσον αφορά το ιδανικό της 
δια βίου εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης των πολιτών, καθώς επίσης και τον ρόλο που 
κατέχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Κυρίως μέρος 

Κοινωνικός Ακαδημαϊκός ρόλος του Ανοικτού Πανεπιστημίου, χαρακτηριστικά, διαφορές. 

Σχέση της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την Ανοικτή εκπαίδευση  

Τα ιδρύματα αυτά έχουν οργανωθεί, αναπτύσσονται και λειτουργούν με τέτοιο τρόπο 
εφαρμόζοντας μια διαφορετική φιλοσοφία. Η διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο που εφαρμόζεται 
στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν επιτρέπει στον φοιτητή να επιλέξει σε σημαντικό 
βαθμό το χρόνο της εκπαίδευσής του τον τύπο καθώς και τον ρυθμό που επιλέγει ο φοιτητής να 

εκπαιδευτεί. Το αυστηρό προκαθορισμένο πρόγραμμα σπουδών του παραπάνω πανεπιστημίου δεν 
αφήνει περιθώρια επιλογής στον φοιτητή σχετικά με το τι τον ενδιαφέρει να μάθει. Η εκπαίδευση 
είναι δομημένη και σχεδιασμένη έτσι ώστε να απευθύνεται σε σχετικώς ομοιογενή ομάδα ως προς 
το επίπεδο των γνώσεών τους. Συνεπώς τα ιδρύματα αυτά θέτουν αυστηρές προδιαγραφές στον 

υποψήφιο σπουδαστή ο οποίος πρέπει να ανταποκριθεί σε εισακτήριες εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτό 
δύο απ’ τα θεμελιωδέστερα χαρακτηριστικά της ανοικτής εκπαίδευσης συγκεκριμένα η ελευθερία 
στον οποιοδήποτε να σπουδάσει και η δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας περιορίζονται σημαντικά. 
Για να εφαρμοστεί λοιπόν στην πράξη το ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης έπρεπε να αναπτυχθούν 

ιδιαίτερες μέθοδοι εκπαίδευσης, διδασκαλίας και μάθησης, έτσι ώστε να επιτρέπουν την υλοποίηση 
των βασικών χαρακτηριστικών της Ανοικτής Εκπαίδευσης.  

  Οι βασικότερες μέθοδοι είναι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και το αρθρωτό σύστημα 
(Ματραλής, Λυκουργιώτης 1998-99). Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των ανοικτών συστημάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι: 
α) Δεν απαιτούν φυσική παρουσία του φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας.  
β) Ο φοιτητής εισάγεται χωρίς εξετάσεις και σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζονται 

ούτε τυπικά προσόντα. 

γ) Μπορούν να σπουδάσουν άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας με κατώτατο συνήθως 
όριο τα 18 χρόνια. 

δ) Απευθύνονται σε ευρύ φάσμα φοιτητών τείνοντας να καλύψουν τις επιθυμίες όλων 
των ενδιαφερομένων. 

ε) Καλύπτουν όλα τα επίπεδα επιμόρφωσης από το προπτυχιακό επίπεδο ως και το 
διδακτορικό καταρρίπτονται έτσι τα τεχνητά φράγματα που θέτουν αρκετά παραδοσιακά 
συστήματα εκπαίδευσης.  

στ) Υπάρχουν μορφωτικοί κύκλοι με μικρή σχετικά διάρκεια (π.χ. ένα έτος). Ο 

συνδυασμός αυτών των κύκλων οδηγούν σε ακαδημαϊκούς τίτλους διαφόρων επιπέδων 
(Λιοναράκης, Λυκουργιώτης 1998-99). 

  Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι και οι διαφορές που υπάρχουν με τα παραδοσιακά 
εκπαιδευτικά συστήματα. 

Όπως είδαμε τα ανοικτά συστήματα απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών. Υπό την έννοια 
αυτή εξυπηρετείται το ιδανικό της δια βίου εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης των πολιτών. 
Ωστόσο δεν πρέπει να ταυτίζουμε τους θεσμούς που υπηρετούν την δια βίου εκπαίδευση, 
επιμόρφωση, κατάρτιση  με τα ανοικτά πανεπιστήμια (Λιοναράκης, Λυκουργιώτης 1998 -99). 

«Πολλά παραδοσιακά ιδρύματα προσφέρουν και σπουδές από απόσταση, που κινούνται στο χώρο 
είτε της άτυπης ΕΠΕ, κυρίως της τυπική εκπαίδευσης. Αυτό που διαφοροποιεί τα Ανοικτά 
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Πανεπιστήμια από όλα τα άλλα ιδρύματα και θεσμούς είναι το γεγονός ότι προσφέρουν σπουδές 
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Λιοναράκης , 
Λυκουργιώτης, 1998-99). Επομένως η μέθοδος εκπαίδευσης από απόσταση επειδή παρέχει στο 
σπουδαστή την δυνατότητα να επιλέξει τον τόπο, τον χρόνο σπουδών, τον ρυθμό γίνεται ουσιώδες 

«εργαλείο» για την πρακτική εφαρμογή της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Τα περισσότερα συστήματα 
Ανοικτής Εκπαίδευσης χρησιμοποιούν κάποια μορφή εκπαίδευσης από απόσταση. Πολλές φορές 
επειδή συνυπάρχουν οι όροι «Ανοικτή Εκπαίδευση» και «Εκπαίδευση από Απόσταση» 
χρησιμοποιούνται και ως ταυτόσημοι, είναι λάθος. Ο πρώτος όρος χαρακτηρίζει μια «φιλοσοφία 

μάθησης» ενώ ο δεύτερος μια «μέθοδο μάθησης». Πολλές φορές συμβαίνει η «μέθοδος» να 
χρησιμοποιείται χωρίς την «φιλοσοφία». Έτσι λοιπόν η εκπαίδευση από απόσταση χρησιμοποιείται 
και από «κλειστά» συστήματα εκπαίδευσης ιδίως όταν πρόκειται για προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης και εξειδίκευσης. Η έννοια της ανοικτής εκπαίδευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

μεγαλύτερη ελευθερία πρόσβασης σε εκπαιδευτικές δυνατότητες. Η ελευθερία αυτή και συνεπώς η 
πρακτική εφαρμογή της Ανοικτής Εκπαίδευσης περιορίζεται συνήθως από πολλούς παράγοντες.  

Παράγοντες που εμποδίζουν τον σπουδαστή να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία αν 
και έχει τα προσόντα, είναι: 

Διάφοροι  κανονισμοί που καθορίζουν την αποδοχή του σπουδαστή στο πανεπιστήμιο:  
1) Παντός είδους εισαγωγική εξέταση . 

2) Η οικονομική δυνατότητα του σπουδαστή να καλύψει τυχόν δίδακτρα.  

3) Τα διάφορα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει ο υποψήφιος . 

Μια άλλη κατηγορία παραγόντων που λειτουργούν περιοριστικά είναι: 

1) Ο τόπος εκπαίδευσης . 

2) Ο ρυθμός εκπαίδευσης  (Ματραλής, 1998-99). 

Συμπερασματικά, «η ύπαρξη της μεθόδου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» παρέχει στον 

ενήλικα την δυνατότητα να σπουδάσει αφού όπως είδαμε, του επιτρέπει να εκπαιδευτεί στον τόπο 
και στον ρυθμό της επιλογής του. Έμμεσα, η μέθοδος της εκπαίδευσης από απόσταση, αίροντας τα 
εμπόδια του «τόπου» και του «ρυθμού» επιτρέπει στον υποψήφιο σπουδαστή  να επιλέξει επιπλέον 
και την «χρονική στιγμή» που αυτός θεωρεί κατάλληλη να σπουδάσει (Ματραλής, 1998 -99). 

Τα Ανοικτά πανεπιστήμια αποτελούν συνέχεια και μέρος της συμβατικής Ανώτατης 

εκπαίδευσης ή πρέπει να είναι φορέας μιας ριζοσπαστικής και καινοτόμου προσέγγισης ? 

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να κατανοήσουμε 
κάποια σημεία. Τα σημεία αυτά επικεντρώνονται στα εξής θεματικά πεδία: 

 α) Στις σχέσεις που διαμορφώνονται με την εκπαίδευση , συμβατική αλλά και εξ αποστάσεως 
, τα παιδαγωγικά θέματα, οι θεωρίες μάθησης, η επικοινωνία ή κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και 

οι τεχνολογίες . 
β) Στην έννοια, ερμηνεία, οροθέτηση, ορισμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. .  
γ) στους τρόπους και στα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε, χρησιμοποιούμε και ορίζουμε 

έννοιες, όπως διδασκαλία, μάθηση, εκπαίδευση, ανοικτή εκπαίδευση, παιδαγωγικά, αξιολόγηση, 

συμβουλευτική έρευνα, διδακτικό υλικό, αλληλεπίδραση, εκπόνηση, εμπλοκή, μαθητής, 
διδάσκοντας, καθηγητής, σύμβουλος, καθοδηγητής και άλλα» (Λιοναράκης 2006). 

 Πρέπει να δούμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε εξάρτηση με άλλα επιστημονικά πεδία 
και επιστημονικούς κλάδους. Όπως ακριβώς η κατανόηση των παιδαγωγικών και της συμβατικής 

εκπαίδευσης είναι πολύ κοντά με την κατανόηση άλλων επιστημονικών πεδίων, έτσι, η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση συγγενεύει με μια σειρά άλλα επιστημονικά πεδία. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση πρέπει να συγγενεύει με την συμβατική εκπαίδευση, δεν πρέπει επειδή είναι εξ 

αποστάσεως, να είναι κάτι διαφορετικό. Εξακολουθεί να είναι εκπαίδευση και περιλαμβάνει 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

365 

όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθορίζουν σε όλες τις φάσεις των εφαρμογών της  

(Λιοναράκης, 2006, ). 

 Την άποψη αυτή την ενισχύει ότι «η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ορίζεται μέσα 
από παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά δεδομένα και έτσι ισχυροποιείται ως εκπαιδευτική θεωρία η 

οποία δεν εξαρτάται από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά της πληροφορίας. Με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο η μάθηση λειτουργεί αποτελεσματικά και αυτόνομα ανεξάρτητα από το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον της εξ αποστάσεως ή εκ του σύνεγγυς εκπαίδευση» (Λιοναράκης 2006). 
Με όλες τις ιδιαιτερότητες η μάθηση παραμένει μάθηση και λειτουργεί μα βάση την εμπλοκή του 

σπουδαστή και τους προσωπικούς τρόπους που ο ίδιος έχει επιλέξει να μάθει.  
Τέλος, τα Ανοικτά πανεπιστήμια έχουν διαφορετική λειτουργία όσον αφορά την εφαρμογή της 

στρατηγικής και πολιτικής της εκπαίδευσης. Όμως το επιστημονικό πεδίο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης ορίζεται από δύο δοκιμασμένες ακαδημαϊκές συντεταγμένες.  

• Την επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στο συγκεκριμένο πεδίο. 

• Τα προγράμματα σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο ίδιο αντικείμενο 

(Holmberg 1989 & Keegan 1996). 

Συμπερασματικά και με βάση τις παραπάνω επιστημονικές θεωρίες πρέπει τα Ανοικτά 
πανεπιστήμια να αποτελούν συνέχεια και μέρη της συμβατικής ανώτατης εκπαίδευσης.  

 Η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος και ολοένα και περισσότεροι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων την υιοθετούν 

σε μια προσπάθεια να προσφέρουν εκπαίδευση σε ένα ευρύτερο κοινό από αυτό που είναι δυνατόν 
να παρακολουθήσει συμβατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δηλαδή εκπαίδευση σε αίθουσες 
διδασκαλίας και εργαστήρια. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας για 
απόκτηση νέων, γενικών και ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων, και η αδυναμία των συμβατικών 
μορφών εκπαίδευσης να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής 

πραγματικότητας, έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης όπως είναι η 
ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Λιοναράκης, 2006, Moore, 1993). Το φάσμα της ανοικτής 
εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα ευρύ και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης, 
της επιμόρφωσης και της κατάρτισης. Οφείλει λοιπόν, να λειτουργεί καινοτόμα και συμπληρωματικά 

ως προς τη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση Το ανοικτό σύστημα Εκπαίδευσης καλείται να 
διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο και να αποτελέσει εφαρμοστικά μία ρηξικέλευθη πρόταση 
απέναντι στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση. Το ότι είναι «εξ αποστάσεως» δεν την νομιμοποιεί ως 
κάτι διαφορετικό ή υποδεέστερο από τη συμβατική. Εξακολουθεί να είναι εκπαίδευση και να 

περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθορίζουν σε όλες τις φάσεις των εφαρμογών της 
(Λιοναράκης, 2006). Ζούμε σε μία εποχή γενικευμένης απόγνωσης λόγω της οικονομικής 
κατάρρευσης και της διαφαινόμενης διάσπασης του κοινωνικού ιστού, σε ένα παγκόσμιο πεδίο όπου 
σύντομα θα παύει πλέον να είναι διακριτή η συμβατική από την εξ αποστάσεως μάθηση. Εάν 

συνυπολογίσουμε και την αύξηση του αναλφαβητισμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο - και 
ενδεχομένως να αποτελεί σε λίγα χρόνια και πρόβλημα του ανεπτυγμένου κόσμου - καθώς και την 
ανάγκη των εργαζομένων για διεκδίκηση ίσων ευκαιριών μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον που διακρίνεαπ’ τη ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη, το αίτημα για την δια βίου 

εκπαίδευση αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη. Επιπλέον οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν σε 
αρκετές περιπτώσεις παρωχημένες τις γνώσεις που προσφέρουν τα συμβατικά ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Το ανοικτό πανεπιστήμιο ως πιο ευέλικτο μπορεί να λειτουργήσει καινοτόμα και να 
περιλάβει ποικιλία εργαλείων διάδοσης, μεταφοράς και επεξεργασίας των πληροφοριών καθώς και 

εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης, αλλά και νέες τεχνικές οργάνωσης της διδακτικής 
και μαθησιακής διαδικασίας (Bates, 2000).  

 «Τα Ανοικτά πανεπιστήμια θα πρέπει να προσανατολιστούν προς μία ανάπτυξη και να 
απαντήσουν με ηθικά και πολιτικά κριτήρια και ως προς το πού στοχεύει αυτή η ανάπτυξη», (Tait A. 

2008) 
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Ο Tait  σε αυτό το άρθρο προτείνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει ένα ερώτημα ως προς 
τους σκοπούς των Ανοικτών πανεπιστημίων και το ερώτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί. Το άρθρο 
εξετάζει μια σειρά από καινοτόμες προσεγγίσεις για την εξ αποστάσεως διδασκαλία που προσφέρουν 
τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον 19ο αιώνα έως την σύγχρονη περίοδο και εξετάζει 

μελέτες σε ένα ευρύ διεθνές φάσμα. 
Τα επιχειρήματά του στρέφονται στο ότι οι προσανατολισμοί - σκοποί του Ανοικτού 

πανεπιστημίου είναι η συμμετοχή στην ανάπτυξη και πώς μπορούν τα ιδρύματα αυτά να απαντήσουν 
με ηθικά και πολιτικά κριτήρια το πώς εννοούν και πού στοχεύει η ανάπτυξη αυτή.  

 Μελετώντας τις πτυχές - λειτουργίες των Ανοικτών πανεπιστημίων διαφόρων χωρών, και πώς 
επανεξετάζουν λεπτομερώς το εύρος των εννοιών «Ανοικτό Πανεπιστήμιο» και «Εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση» και μέσα από μια ιστορική προοπτική που πιστεύει ότι είναι μια χρήσιμη προσέγγιση 
για την κατανόηση του κινήματος των Ανοιχτών πανεπιστημίων κατανοούμε τον ρόλο που έχουν 

παίξει τα Ανοικτά πανεπιστήμια στην κοινωνία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην 
πολιτική της εκπαίδευσης. 

2.3.  Τί προσφέρουν τα ανοικτά πανεπιστήμια  στην εκπαίδευση.  

 Σύμφωνα με τον Tait (2008),  τα Ανοικτά πανεπιστήμια συνεισφέρουν στην εκπαίδευση των 
ενηλίκων από απόσταση, στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, στη  διδασκαλία και την έρευνα 
και καταλήγει ότι οι λειτουργίες των Ανοικτών πανεπιστημίων πρέπει να περιλαμβάνουν 

κατευθύνσεις και να εργάζονται προς τον στόχο της κοινωνικής ανάπτυξης.  
Σύμφωνα με την ανάλυση της Perraton ( 1988), πρέπει:  
 1) Να βοηθήσουν τις εθνικές πολιτικές της εκπαίδευσης καθώς και την οικονομική ανάπτυξη. 
 2) Να ανταποκριθούν στην ζήτηση του κοινού.  

 3) Να διερευνούν την πρόσβαση σε νέες ομάδες φοιτητών ( Perraton, 1988) . 
 4) Να παρεμβαίνουν για να αλλάξει το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά την 

ποιότητα και την καινοτομία. 
Συμπερασματικά, ο Tait (2008) προτείνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση, 

ύπαρξη και ανάπτυξη ενός Ανοικτού πανεπιστημίου είναι να οδηγείται από ηθικά και πολιτικά 
κριτήρια τέτοια που να οδηγούν στο όραμα μιας ανοικτής εκπαίδευσης η οποία να έχει σχέση με την 
κοινωνική δικαιοσύνη , την ανάπτυξη της ποιότητας, την καινοτομία , καθώς και την ανανέωση της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας.        Ο ρόλος του ανοικτού πανεπιστημίου στην εκπαίδευση τα τελευταία 

χρόνια έχει διευρυνθεί. Ένα ανοικτό πανεπιστήμιο, από τη φύση του, έχει έναν κοινωνικό ρόλο να 
διαδραματίσει, προσφέροντας σε όλους ευκαιρίες μάθησης, ενώ συνδράμει στην ανάπτυξη της 
οικονομίας με προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Προσφέροντας εξ αποστάσεως προγράμματα, παρέχει κίνητρα στους πολίτες, προκειμένου να 

επενδύουν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτισή τους, στοχεύοντας στη διαρκή αναβάθμιση 
των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, και να προσαρμόζονται έτσι στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων και θα πρέπει να μπορούν να την απολαμβάνουν σε 
ολόκληρη της διάρκεια της ζωής τους. Ιδιαίτερα όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει 

να είναι ανοικτή σε όλους και να παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των 
ενδιαφερομένων. Αυτός είναι και ο φιλοσοφικός πυρήνας της ανοικτής εκπαίδευσης δηλαδή η 
δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών και η διασφάλιση της πρόσβασης σε όλους (Λιοναράκης & 
Λυκουργιώτης, 1998-1999). Η ανοικτή εκπαίδευση αποτελεί μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που 

προσφέρει στον μαθητή ευελιξία ως προς τον χρόνο, τον χώρο και το ρυθμό των σπουδών. Τα 
περισσότερα συστήματα ανοικτής εκπαίδευσης χρησιμοποιούν κάποια μορφή εκπαίδευσης από 
απόσταση. Η εκπαίδευση από απόσταση είναι ένα σύστημα, μια μέθοδος εκπαίδευσης. Αυτό που τη 
διαχωρίζει από τις άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους είναι ότι ο σπουδαστής διδάσκεται και μαθαίνει 

χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας. Αυτό δεν σημαίνει 
βέβαια ότι στερείται κάθε βοήθειας, μια και συνεχίζει να καθοδηγείται και να εμψυχώνεται από αυτόν 
μέσω κάποιας μορφής επικοινωνίας μαζί του. (Ματράλης, 1998 -1999).  
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 Η Ανοικτή , εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα.  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως εκπαιδευτική καινοτομία, θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας με 

την Ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), το οποίο θεσπίστηκε με το Νόμο 
27/92 από την Ελληνική Βουλή και άρχισε να λειτουργεί το 1998, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου, αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο και αποτελεί το 20ο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) 
στη χώρα μας. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης εξ 

αποστάσεως, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης ή μετεκπαίδευσης. Η λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου έδωσε νέες διαστάσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας μας καθώς 
εισήγαγε την προσφορά σπουδών αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

(Λιοναράκης, 1999). Οι υποψήφιοι οι οποίοι τελικά επιλέγονται συμμετέχουν με δικά τους έξοδα 
στις δαπάνες των σπουδών. Η πιστοποίηση των σπουδών πραγματοποιείται σε 5 διαφορετικά επίπεδα 
που καλύπτουν το χώρο από τη μετα-δευτεροβάθμια επιμόρφωση ως το διδακτορικό δίπλωμα. 
Συγκεκριμένα απονέμοντα ακαδημαϊκοί τίτλοι (Πτυχία, Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης 

Masters, Διδακτορικά διπλώματα) καθώς και πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης, 
μεταπτυχιακής επιμόρφωσης και παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων. Η θεματική ενότητα 
αποτελεί τη βασική λειτουργική μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και καλύπτει ένα 
διακεκριμένο αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε θεματική ενότητα 

περιλαμβάνει ύλη που αντιστοιχεί σε τρία εξαμηνιαία μαθήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. Η προσφορά 
των σπουδών στο πλαίσιο κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) γίνεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές λαμβάνουν στο σπίτι τους και μελετούν το εκπαιδευτικό 
υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και ορισμένες φορές, σε ηλεκτρονική μορφή), που είναι συμβατό 

με τις απαιτήσεις της μάθησης από απόσταση. Το υλικό συνοδεύεται από «Οδηγό Σπουδών» (τα 
μέρη του οποίου βρίσκονται στο χώρο της θεματικής ενότητας) που περιέχει τους στόχους της 
θεματικής ενότητας, τη διδακτέα ύλη, το χρονοδιάγραμμα μελέτης κ.ά. Είναι σημαντικό οι φοιτητές 
να μελετήσουν με προσοχή αυτόν τον Οδηγό και να τηρούν το χρονοδιάγραμμα μελέτης και ιδιαίτερα 

το χρονοδιάγραμμα αποστολής των γραπτών εργασιών στον καθηγητή τους. Οι φοιτητές 
υποστηρίζονται συνεχώς από τους διδάσκοντες (μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 
και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς (αντιστοιχεί ένας εκπαιδευτής σε τριάντα περίπου φοιτητές). 
Για την υποστήριξη του φοιτητή διεξάγονται ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) οι 

οποίες συνήθως είναι πέντε στη διάρκεια των 10 μηνών των σπουδών (σε ορισμένες περιπτώσεις ο 
αριθμός των ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων μπορεί να είναι μεγαλύτερος). Κάθε ομαδική 
συμβουλευτική συνάντηση συντονίζεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα. Παίρνουν μέρος οι 30 περίπου 
φοιτητές που συγκροτούν το Τμήμα για το οποίο εκείνος έχει την ευθύνη.  Οι συναντήσεις αυτές 

γίνονται για τα προπτυχιακά προγράμματα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στα 
Ιωάννινα, στην Πάτρα, στη Ξάνθη, στη Λάρισα και στον Πειραιά  και για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας δεν αποτελούν βασικό στοιχείο στην εκπαιδευτική μεθοδολογία του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου καθώς η διδακτική διαδικασία στηρίζεται σε συμβατικά μέσα (έντυπο και 
οπτικακουστικό υλικό που διανέμεται μέσω αλληλογραφίας). Είναι δυνατή όμως η κατά περίπτωση 
αξιοποίηση εργαλείων όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η βιντεοδιάσκεψη και η χρήση 
πολυμεσικών εφαρμογών χωρίς υποχρεωτικό  χαρακτήρα και ύστερα από τη συμφωνία εκπαιδευτή - 

εκπαιδευόμενου Εκτός από τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, τα τελευταία 
χρόνια στη χώρας μας σημειώθηκε σημαντική αύξηση των φορέων που χρησιμοποιούν τεχνικές εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης για να την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και την 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για την οργάνωση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τη 
συμμετοχή πολλών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε δίκτυα πληροφόρησης για την ανοικτή 
και τη δια βίου μάθηση. 
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Συμπεράσματα 

Η όλη οργάνωση της «Ανοικτής και Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» παρέχει διευκολύνσεις, 

ευκαιρίες, ελευθερία επιλογών και, προπάντων, ελεύθερη πρόσβαση στους υποψήφιους φοιτητές 
έναντι του παραδοσιακού συστήματος εκπαίδευσης. Δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε 
ενήλικες να σπουδάσουν με μία ευέλικτη μέθοδο ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν παράλληλα τις 
οικογενειακές, επαγγελματικές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, σε αντίθεση με το 

παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης, δεν υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις εισαγωγής ή επιλογής, 
όπως «τυπικά προσόντα» ή εισαγωγικές εξετάσεις. Η εκπαίδευση γίνεται από απόσταση, καλύπτει 
ευρύ φάσμα ηλικιών, προσφέρει αυτοτελείς κύκλους σποδών και ο φοιτητής είναι το «κέντρο» της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και ελεύθερος να διαμορφώσει ο ίδιος τη μορφωτική του φυσιογνωμία 

μέσω ενός ευέλικτου προγράμματος σπουδών. 
Επομένως, με τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του ανοικτού συστήματος εκπαίδευσης, όπως 

περιγράφεται παραπάνω, αναιρούνται οι περιορισμοί και αδυναμίες του παραδοσιακού συστήματος 
και ανοίγει ο δρόμος για ελεύθερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων στην  τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, και άρα, τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση που αποτελεί αίτημα των καιρών και 
ταυτόχρονα δικαίωμα κάθε σύγχρονου ανθρώπου. 
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Α03. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Ευθυμιόπουλος Ανδρέας 

Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  
 

Περίληψη 

Το φαινόμενο της παραπληροφόρησης αποτελεί μια εξελισσόμενη απειλή για το δημοκρατικό 
χαρακτήρα των κοινωνιών, επηρεάζοντας τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε 
επαληθεύσιμες πληροφορίες ώστε να μπορούν να σχηματίσουν άποψη σχετικά με διάφορα ζητήματα. 
Οι νέες τεχνολογίες, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούνται για τη 

διάχυση της παραπληροφόρησης και απαιτείται η ανάπτυξη διασυνοριακής στρατηγικής για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου.   Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της 
εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι της παραπληροφόρησης. Η 
παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση έχει διττό σκοπό. Αρχικά επιχειρείται, η παρουσίαση του 

φαινομένου της παραπληροφόρησης, των προεκτάσεών  του και η αντιμετώπισή του κυρίως, σε 
ενωσιακό επίπεδο. Στη συνέχεια, παρατίθενται δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, βάσει συγκεκριμένης εργαλειοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες δύνανται 
να ενδυναμώσουν την κριτική σκέψη των μαθητών και να τους βοηθήσουν να διαχωρίζουν τις 

αληθινές από τις ψευδείς πληροφορίες, κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο.  
 
Λέξεις κλειδιά: παραπληροφόρηση, εσφαλμένη πληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις 

1. Εισαγωγή 

Ο ανοιχτός χαρακτήρας της πληροφορίας αποτελεί χαρακτηριστικό των δημοκρατικών 
κοινωνιών. Ωστόσο. οι δημοκρατίες ανά τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με τη διάδοση ψευδών 

πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και να 
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υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών Ειδικότερα, η λάθος πληροφόρηση αποτελεί σοβαρή 
πηγή ανησυχίας των δυτικών κυρίως κοινωνιών καθώς ελλοχεύει κινδύνους για ζητήματα όπως η 
δημόσια υγεία, η εκλογική διαδικασία, ενώ συντελεί και στην παραβίαση θεμελιωδών αξιών τους, 
όπως η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης.  

Η ενδυνάμωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, μέσω της 
προώθησης του γραμματισμού στα μέσα και την πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής 
σκέψης, περνά μέσα από την εκπαίδευση όλων, κυρίως των  νέων. Η παρουσίαση στο σχολείο 
μεθόδων και εργαλείων για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης για την ορθότερη χρήση των 

διαδικτυακών μέσων επικοινωνίας καθώς και των τρόπων με τους οποίους τα κοινωνικά δίκτυα 
καθορίζουν τη διαδικτυακή μας συμπεριφορά θα βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν πώς να 
εξερευνούν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που παρουσιάζει ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο 
ενημέρωσης. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021α). 

2. Στόχος της έρευνας 

Η ανοικτότητα στην πληροφόρηση που χαρακτηρίζει την εποχή μας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο 

από την παραπληροφόρηση, είτε ακούσια, μέσω της διάδοσης ακούσιας ψευδούς πληροφόρησης ή 
εσκεμμένα, μέσω της σχεδιασμένης εσφαλμένης πληροφόρησης. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης δύνανται να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
παραπληροφόρησης. Στόχο της παρούσας βιβλιογραφικής επισκόπησης αποτελεί η ανάδειξη των 

πτυχών του φαινομένου της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και των δράσεων που έχουν  
αναπτυχθεί για την αντιμετώπισή της σε ενωσιακό επίπεδο και η διατύπωση προτάσεων για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την 
ενδυνάμωση των μαθητών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η πρωτοτυπία της παρόντος 

πονήματος έγκειται στo ότι οι παρόμοιες μελέτες είναι περιορισμένες, η πληροφόρηση επί των 
σχετικών εννοιών είναι αποσπασματική, εντοπισμένη σε κώδικες πρακτικής και εγχειρίδια ενώ, από 
την άλλη, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστεί για  να ενισχυθεί η 
ανθεκτικότητα της κοινωνίας είναι οι μαθητές να μάθουν πώς να εξερευνούν τις ευκαιρίες και τους 

κινδύνους που παρουσιάζει ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο ενημέρωσης.  

3. Τι είναι η παραπληροφόρηση 

Η παραπληροφόρηση (disinformation) ορίζεται ως «ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές 
πληροφορίες που κατασκευάζονται, παρουσιάζονται και προωθούνται με σκοπό το κέρδος ή για να 
ζημιώσουν το κοινό συμφέρον». Οι πληροφορίες αυτές αφορούν σε διάφορους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας όπως η υγεία, η επιστήμη, η εκπαίδευση, ο χρηματοπιστωτικός τομέας 

ενώ αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τις δημοκρατικές διαδικασίες και αξίες (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2018α). Η παραπληροφόρηση στη σημερινή εποχή λαμβάνει χώρα κυρίως στο διαδίκτυο, 
με την παρουσίαση αναληθών ή τροποποιημένων πληροφοριών, με κύριο στόχο τον 
αποπροσανατολισμό και την παραπλάνηση (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας Κύπρου, 2021).  
Οι νέες τεχνολογίες κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βοηθούν τη διάχυση της 

παραπληροφόρησης, καθώς καθίστανται ισχυροί χώροι ανταλλαγής απόψεων ευνοώντας τις 
εκστρατείες παραπληροφόρησης.  Στο πλαίσιο αυτό, οι μηχανισμοί της άνθησης της 

παραπληροφόρησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018δ), είναι:  

• Οι αλγόριθμοι. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι ώστε να δίνουν προτεραιότητα 
ως προς την εμφάνιση των πληροφοριών καθορίζουν τη διαμοίραση του περιεχομένου, 
ενδυναμώνοντας, ή μη, την παραπληροφόρηση (Mughaid et al., 2022). 

• Η διαφήμιση. Το σύγχρονο μοντέλο ψηφιακής διαφήμισης χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μέσω των οποίων τα «κλικ» διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο επιθυμητό 
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περιεχόμενο. Ως αποτέλεσμα διευκολύνεται η τοποθέτηση διαφημίσεων που απευθύνεται σα 
συναισθήματα των χρηστών, μεταξύ άλλων και στην παραπληροφόρηση. 

• Η τεχνολογία. Οι αυτοματοποιημένοι ψεύτικοι χρήστες (ή αλλιώς bots) αυξάνουν τεχνητά τη 
διάχυση της παραπληροφόρησης σε μαζική κλίμακα.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παραπληροφόρηση δεν περιλαμβάνει την 
παραπλανητική διαφήμιση, τα ακούσια λάθη στην αναφορά στοιχείων, τη σάτιρα και την παρωδία ή 

τις απόψεις και τον σχολιασμό με σαφή κομματική ταυτότητα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018ε).  

4. Η αντιμετώπιση της πανδημίας της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη  

Το φαινομένο της παραπληροφόρησης δεν είναι καινούργιο. Εμφανίζεται από τους αρχαίους 
χρόνους έως σήμερα (Posetti & Matthews, 2018). Ειδικότερα, επί των ημερών μας τροφοδοτείται και 
από το φαινόμενο του πληροφοριακού πληθωρισμού (infoflation) απόρροια των τεχνολογικών 
εξελίξεων, κυρίως λόγω του διαδικτύου. Η αιτία έγκειται στο εύρος όσο και στην ταχύτητα με την 

οποία διαδίδονται οι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στο κοινό, συχνά ανώνυμα 
και με ελάχιστο κόστος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018β).  Κάθε μέρα αναρτώνται 20 εκατομμύρ ια 
λέξεις σε κείμενα, τις οποίες για να επεξεργαστεί ο αναγνώστης χρειάζεται έξι εβδομάδες οκτάωρο 
ημερήσιο διάβασμα με ταχύτητα χιλίων λέξεων το λεπτό. Ενδεικτικά, η Washington Post, για 

παράδειγμα, δημοσιεύει καθημερινά 500 άρθρα, η Wall Street Journal 240 άρθρα και η New York 
Times 230 άρθρα. Καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο για το μέσο χρήστη του διαδικτύου να 
παρακολουθήσει τον τεράστιο όγκος πληροφοριών ο οποίος χάρη της τεχνολογίας, είναι εύκολα 
προσβάσιμος και διαθέσιμος (Doomen, 2009 · Galanton, 2019).  Η υπερπληροφόρηση δεν «γεννά» 

έναν περισσότερο ενημερωμένο πολίτη, μα έναν περισσότερο συγχυσμένο. Βυθισμένος μέσα σε μια 
ακατάπαυστη αλληλουχία πληροφοριών και χωρίς χρόνο για επεξεργασία, αναπόφευκτα 
καταναλώνει άχρηστες και ψευδείς (Ζαρίντας, 2021).  

Η παραπληροφόρηση λαμβάνει τη διάσταση μιας εξελισσόμενης πανδημίας και απαιτούνται 

συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σχετικών παραγόντων, φορέων, εργαλείων, 
μεθόδων και στόχων προτεραιότητας, καθώς και του αντίκτυπού της. Για την αντιμετώπιση  της 
παραπληροφόρησης, της εσφαλμένης πληροφόρησης και των ξένων παρεμβάσεων, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική. Ειδικότερα, στο τέλος του 2017, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για να προσφέρει συγκεκριμένες 
συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Η έκθεση που υπέβαλε η ομάδα 
τον Μάρτιο του 2018, αποτέλεσε τη βάση για την ανακοίνωση της Επιτροπής «Αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση» (Απρίλιος 2018). Στην ανακοίνωση 

αυτή περιγράφονται οι κύριες γενικές αρχές και στόχοι που θα πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις για 
την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την παραπληροφόρηση, καθώς και τα συγκεκριμένα 
μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως η δημιουργία ενός διαφανούς, 
αξιόπιστου και υπεύθυνου επιγραμμικού (online) οικοσυστήματος στο οποίο οι επιγραμμικές 

πλατφόρμες (online platforms) θα ενεργούν ομαλά και αποτελεσματικά για την προστασία των 
χρηστών από την παραπληροφόρηση καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων για όλους τους μαθητές, τόσο στην τυπική όσο και στη μη-τυπική εκπαίδευση 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018γ).  

Το Σεπτέμβριο του 2018 παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο «Κώδικας 
Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση» (Code of Practice on Disinformation) ως ένα σύνολο 
προτύπων αυτορρύθμισης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σε εθελοντική βάση. Ο 
κώδικας υπεγράφη τον Οκτώβριο του ίδιου έτους από το Facebook, τη Google, το Twitter και τη 

Mozilla, καθώς και από επαγγελματικές ενώσεις εκπροσώπησης επιγραμμικών πλατφορμών, του 
διαφημιστικού κλάδου και των διαφημιστών, ως εργαλείο αυτορρύθμισης για την αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης. Το Μάιο του 2019, προσυπέγραψε τον κώδικα πρακτικής για την 
παραπληροφόρηση και η Microsoft. Είχε προηγηθεί, το Δεκέμβριο του 2018, η δημοσίευση από την 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης, στο οποίο περιλαμβάνονται 
δέκα ειδικές δράσεις με βάση τέσσερις τομείς προτεραιότητας («πυλώνες») που στοχεύουν στην 
κοινωνία στο σύνολό της, όπως φαίνεται στην εικόνα 1, κατωτέρω.  

Στο πρόσφατο έγγραφο «καθοδήγησης για την ενίσχυση του κώδικα πρακτικής για την 

παραπληροφόρηση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021β), τα κύρια μέτρα 
αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης αφορούν στην: 

• Μεγαλύτερη συμμετοχή των πλατφορμών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
με εξατομικευμένες δεσμεύσεις, ανάλογες του μεγέθους και της φύσης των υπηρεσιών που 
παρέχουν. 

• Κατάργηση της δυνατότητας δημιουργίας εσόδων από παραπληροφόρηση. Οι πλατφόρμες 

και οι παράγοντες του οικοσυστήματος επιγραμμικής διαφήμισης πρέπει να αναλάβουν 
ευθύνη και να συνεργαστούν καλύτερα για τη διακοπή της χρηματοδότησης της 
παραπληροφόρησης, ιδίως με την ανταλλαγή πληροφοριών  σχετικά με διαφημίσεις 

παραπληροφόρησης που έχουν απορριφθεί, με τη βελτίωση της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας όσον αφορά τις τοποθετήσεις διαφημίσεων και τον αποκλεισμό της συμμετοχής 
παραγόντων που αναρτούν συστηματικά διαψευσμένο περιεχόμενο.  

• Εξασφάλιση της ακεραιότητας των υπηρεσιών των πλατφορμών. Ο ενισχυμένος κώδικας θα 

πρέπει να καλύπτει πλήρως τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες συμπεριφορές χειραγώγησης 
που χρησιμοποιούνται για τη διάδοση παραπληροφόρησης (όπως bots, ψεύτικοι λογαριασμοί, 
οργανωμένες εκστρατείες χειραγώγησης, χακάρισμα λογαριασμών) ώστε να εξασφαλίζονται 
η διαφάνεια και η λογοδοσία όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό των 

επιπτώσεων της παραπληροφόρησης. 

• Ενδυνάμωση των χρηστών όσον αφορά την κατανόηση και την επισήμανση της 
παραπληροφόρησης. 

 

 
 

Εικόνα 1: Δράσεις κατά της παραπληροφόρησης (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018δ)  
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Ο ενισχυμένος «Κώδικας Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση» υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 
του 2022 από 34 εταιρείες που αποτελούν επιγραμμικές πλατφόρμες, φορείς του διαφημιστικού 
οικοσυστήματος, ερευνητικούς και άλλους οργανισμοί, που ενώνονται για την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης υπογράφοντας δεσμεύσεις και μέτρα σχετικά με την αποστολή τους (πχ. Adobe, 

Meta, Microsoft, Google, TikTok, Twitter κ.ά.). 
Η ενίσχυση του κώδικα πρακτικής για την παραπληροφόρηση στοχεύει στη δημιουργία ενός 

πιο ισχυρού πλαισίου υποχρεώσεων και λογοδοσίας των επιγραμμικών πλατφορμών, σύμφωνα με 
την επικείμενη νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες-Digital Services Act (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2020α) ώστε να υπάρξει μιας ολοκληρωμένη απάντηση, προσανατολισμένη στις 
ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και στη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος 
των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε νόμιμο περιεχόμενο. Για την αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης επομένως απαιτείται βούληση και κοινή δράση με την κινητοποίηση όλων των 

κρατών μελών, σε πολιτικό επίπεδο, του ιδιωτικού τομέα-ιδίως των επιγραμμικών πλατφορμών-
καθώς των πολιτών. Κομβικό ρόλο αποτελεί η προώθηση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας καθώς 
αναδεικνύει το ρόλο της εκπαίδευσης με σκοπό την ενδυνάμωση των χρηστών όσον αφορά την 
κατανόηση και την επισήμανση του φαινομένου της παραπληροφόρησης. 

5. Παραπληροφόρηση και εκπαίδευση-Συνιστώμενες δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς 

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) περιγράφει το όραμα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και την αντιμετώπιση 
της παραπληροφόρησης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021γ). 
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών, το οποίο αναπτύχθηκε από την 
Επιτροπή, ορίζει τον ευρύ συνδυασμό των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για όλους τους 

μαθητές, από την ενημέρωση έως τις στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με τα δεδομένα, τη δημιουργία 
ψηφιακού περιεχομένου, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ευημερία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2021δ). 

Το "Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε την παραπληροφόρηση" αποτελεί μια νέα εργαλειοθήκη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2021δ).  Με αυτή την εργαλειοθήκη, οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να 
βοηθήσουν τους μαθητές τους να διαχωρίζουν τις αληθινές από τις ψευδείς πληροφορίες κατά την 
περιήγησή τους στο διαδίκτυο. Η εργαλειοθήκη αποτελείται από μια παρουσίαση που επιδέχεται 

τροποποίηση (με πραγματικά παραδείγματα και ομαδικές ασκήσεις) και ένα βιβλίο οδηγιών για 
εκπαιδευτικούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2018ζ).  Με βάση το εγχειρίδιο, η προσέγγιση του φαινομένου 
της παραπληροφόρησης συντελείται από τους εκπαιδευτικούς, σε τρεις άξονες: 

5.1. Κατανόηση της έννοιας της παραπληροφόρησης 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 
Διαδικτύου, 2021), είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ της παραπληροφόρησης και 

«ψευδών ειδήσεων» («fake news»).  

• Οι «ψευδείς ειδήσεις» είναι ιστορίες, οι οποίες παρουσιάζονται κυρίως ως δημοσιογραφικές, 
είναι όμως κατασκευασμένες εσκεμμένα, για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό.  

• Οι «ψευδείς ειδήσεις» μπορούν να περιέχονται σε ψηφιακό ή έντυπο μέσο. Επίσης, μπορεί 
να λάβουν τη μορφή ολόκληρων ιστοσελίδων που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
μοιάζουν με αξιόπιστα ειδησεογραφικά sites.  

• Ο σκοπός των «ψευδών ειδήσεων» είναι συνήθως εμπορικός, όπως η προώθηση ενός 
προϊόντος, η δημιουργία κίνησης (traffic) προς μία ιστοσελίδα (clickbait), ή πολιτικός 
(παραπληροφόρηση-διαμόρφωση κοινής γνώμης) 
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Για τον εντοπισμό των «ψευδών ειδήσεων» θα πρέπει να διαβάζουμε την κάθε είδηση με 
κριτική σκέψη (Fallis, 2014). Επίσης, είναι σημαντικό και να δίνουμε έμφαση στις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων:  

• ΠΟΙΟΣ; Ποιος το δημοσίευσε; Είναι ειδικός στο συγκεκριμένο θέμα;  

• ΠΟΥ; Που δημοσιεύτηκε; Είναι η πηγή αξιόπιστη;  

• ΠΟΤΕ; Πότε δημοσιεύτηκε ή ενημερώθηκε τελευταία φορά;  

• ΓΙΑΤΙ; Για ποιο λόγο δημοσιεύτηκε; Να μας ενημερώσει, να μας πείσει για μια γνώμη ή για 
προωθήσει ένα προϊόν;  

• ΠΩΣ; Πώς αναπαράχθηκε; Από αξιόπιστα site ή κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων;  

Εξίσου σημαντική είναι η διάκριση μεταξύ της παραπληροφόρησης και εσφαλμένης 

πληροφόρησης. Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί ο παράγοντας της πρόθεσης. H ελλιπής 

πληροφόρηση με πρόθεση θεωρείται παραπληροφόρηση καθώς δύναται να οδηγήσει σε λανθασμένα 
συμπεράσματα. Επομένως, η παραπληροφόρηση είναι ψευδείς πληροφορίες που δημιουργούνται και 
κοινοποιούνται για να κάνουν σκόπιμα κακό. Παράδειγμα: ένα tweet για τους μετανάστες που 
διαπράττουν εγκλήματα στην Ευρώπη, με σκοπό να διχάσει την κοινωνία. Η εσφαλμένη 

πληροφόρηση είναι ψευδείς πληροφορίες που κοινοποιούνται από άτομα που δεν συνειδητοποιούν 
ότι είναι ψευδείς και δεν έχουν σκοπό να προκαλέσουν κακό. Πρόκειται για ψευδές ή παραπλανητικό 
περιεχόμενο το οποίο κοινοποιείται χωρίς κακή πρόθεση παρόλο που τα αποτελέσματα μπορούν να 
είναι επιζήμια, π.χ. όταν ανταλλάσσονται καλόπιστα ψευδείς πληροφορίες με φίλους και συγγενείς 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018ε).  H υγειονομική κρίση του COVID-19 ενίσχυσε το φαινόμενο της 
παραπληροφόρησης (Tagliabue, Galassi & Mariani, 2020). Παράδειγμα: η χρήση ακατάλληλων 
συμβουλών υγείας στο διαδίκτυο που αναφέρουν ότι η κατάποση ζεστού νερού, προστατεύει από τη 
νόσο COVID-19, επειδή εκείνος που το ανάρτησε θεωρεί ότι η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη χωρίς 

να αντιλαμβάνεται ότι είναι ψευδής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2018ζ).   

5.2. Πώς λειτουργεί η παραπληροφόρηση 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021ε),  η παραπληροφόρηση:  

• Ωθεί τους αναγνώστες να υποστηρίξουν μια ιδέα ή κάποιον σκοπό. Η πανδημία του 
κορονοϊού αποτέλεσε αφορμή για ένα κύμα ψευδών πληροφοριών, παραπληροφόρησης και 
θεωριών συνωμοσίας που με τη σειρά τους δημιούργησαν μια "επιδημία 
παραπληροφόρησης". Πολυάριθμες θεωρίες συνωμοσίας, που έχουν διαδοθεί τόσο εντός όσο 

και εκτός διαδικτύου, υποστηρίζουν ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G προκάλεσαν την 
πανδημία του κορονοϊού. Να αναφερθεί ότι στα κίνητρα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το 
πολιτικό όφελος, π.χ. σε περιπτώσεις εκστρατειών δυσφήμισης πριν από εκλογές ή ξένης 
κυβέρνησης που παρεμβαίνει στις εκλογές άλλης χώρας για την προώθηση των δικών της 

γεωπολιτικών συμφερόντων 

• Μεγεθύνει διαφορές για να υπονομεύσει τη συνοχή/αλληλεγγύη των κοινωνικών ομάδων,  
οξύνοντας υφιστάμενες συγκρούσεις ή αντιπαραθέσεις. Η τεχνολογία (και ιδιαίτερα τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης) συμβάλλει στην εύκολη χειραγώγηση των πληροφοριών και στη 

δημιουργία νέων μορφών περιεχομένου που είναι πολύ εύκολο να πιστέψουμε.  

5.3. Πώς να αντιδρούμε στην παραπληροφόρηση  

Για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2021ε),  εστιάζει την ανάπτυξη της κριτική σκέψης από τους μαθητές, προκειμένου να: 

• Να ελέγχουν το περιεχόμενο - είναι ακριβή τα στοιχεία και οι αριθμοί; Μήπως το άρθρο είναι 
μεροληπτικό; Πρόκειται για αντικειμενική είδηση ή άρθρο γνώμης;  
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• Να ελέγχουν το μέσο - Το γνωρίζουν; Μήπως η διεύθυνση URL είναι παράξενη; Ποιός 
βρίσκεται πίσω από αυτή; Ποιος τη χρηματοδοτεί; Τι αναφέρουν άλλες αξιόπιστες πηγές 
μέσων ενημέρωσης;  

• Να ελέγχουν τον συντάκτη - πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο; Εάν δεν είναι σαφές ποιος είναι 

ο συντάκτης, είναι πιθανό και τα υπόλοιπα να είναι ψευδή. Ένας  καταξιωμένος 
δημοσιογράφος διαθέτει πάντοτε ιστορικό δημοσιεύσεων.  

• Να ελέγχουν τις πηγές - χρησιμοποιεί ο συντάκτης πηγές για να αιτιολογήσει τους 

ισχυρισμούς του; Πρόκειται για αξιόπιστες πηγές (για παράδειγμα, έγκριτα και σεβαστά μέσα 
ενημέρωσης, γνωστούς εμπειρογνώμονες στον τομέα); Οι εμπειρογνώμονες που 
παρατίθενται στο κείμενο είναι πραγματικοί ειδικοί; Εάν η ιστορία χρησιμοποιεί αόριστες 
πηγές ή και καμία πηγή (π.χ. "κάποιοι λένε"), οι ισχυρισμοί του άρθρου θα μπορούσαν να 

είναι ψευδείς.  

• Να ελέγχουν τις εικόνες - οι εικόνες έχουν δύναμη και είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν για 
χειραγώγηση. Η αντίστροφη αναζήτηση εικόνας μπορεί να δείξει αν η εικόνα έχει 
χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε διαφορετικό πλαίσιο.  

• Να σκέφτονται προτού κοινοποιήσουν! Η ιστορία θα μπορούσε να αποτελεί στρέβλωση της 
πραγματικότητας (για παράδειγμα, μπορεί να επαναχρησιμοποιεί παλιά γεγονότα σε 
διαφορετικό πλαίσιο) ή θα μπορούσε να έχει σατιρικό χαρακτήρα. Ο τίτλος μπορεί να είναι 
σχεδιασμένος ώστε να προκαλέσει ισχυρά συναισθήματα.  

• Να αμφισβητούν τις προκαταλήψεις τους - Μερικές φορές μια ιστορία είναι πολύ καλή ή 
διασκεδαστική για να είναι αληθινή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να την αντιπαραβάλλουν με 
αξιόπιστες πηγές.   

Η  αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης μέσω της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ενισχύσει 
το ψηφιακό γραμματισμό των νέων και θα συμβάλλει στην εξομάλυνση της έμφυλης 

διάστασης του ψηφιακού χάσματος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020β), καθώς, τα νεαρά αγόρια και 
κορίτσια θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στις ψηφιακές σπουδές. Περαιτέρω θα συμβάλλει και στην 
επαγγελματική εξέλιξη των ίδιων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διδακτικές μεθόδους, στον τομέα της πληροφορικής.    

6. Συμπεράσματα 

Οι τακτικές και οι παράγοντες της παραπληροφόρησης, όπως και η χρησιμοποιούμενη 

τεχνολογία, εξελίσσονται συνεχώς. Ειδικότερα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν αυξήσει την 
κλίμακα και την ταχύτητα με την οποία ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μπορούν να φτάσουν 
τόσο στο κοινό στο οποίο απευθύνονται όσο και σε τρίτους, αποτελώντας εν δυνάμει παράγοντες 
αποσταθεροποίησης των δημοκρατικών θεσμών και παραβίασης θεμελιωδών αξιών, όπως η 

ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται ενίσχυση του συντονισμού 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διασυνοριακό επίπεδο προκειμένου να βελτιωθεί η 
παρακολούθηση και η λογοδοσία των επιγραμμικών πλατφορμών, καθώς και να συμπεριληφθεί η 
παραπληροφόρηση σε μια συνεκτική ενωσιακή στρατηγική για την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, 

κάτι που προς το παρόν δεν υπάρχει (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2021).  
Σε αυτή την κατεύθυνση, η αξιοποίηση της σχετικής εργαλειοθήκης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021δ)  
αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο χώρος της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα,  οι 

εκπαιδευτικοί αποτελούν βασικό μέρος της συζήτησης αντιμετώπισης του φαινομένου της 
παραπληροφόρησης καθώς η ενημέρωση και η εκπαίδευση των νέων για το τι είναι, πως λειτουργεί 
και ποια θα πρέπει είναι η αντίδραση τους για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να αναπτύξουν τους διανοητικούς και προσωπικούς πόρους για την 

αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στην ενήλικη ζωή τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021ε). 
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Μακρή Παναγιώτα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Υποψήφια Διδάκτορας  

 
Σταμέλος Γεώργιος 

Καθηγητής ΤΕΠΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών 
 

Περίληψη  

Στο πλαίσιο δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης εμφανίζονται νέες προκλήσεις 

οι οποίες επηρεάζουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, επηρεάζουν και την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών διαμορφώνοντας το προφίλ του εκπαιδευτικού του 21 ου αιώνα. 
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των ΠΤΔΕ της 

Ελλάδας. Η διερεύνηση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου στα 
Προγράμματα Σπουδών και τους Οδηγούς Σπουδών των ΠΤΔΕ της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 
Έλληνας εκπαιδευτικός στην αρχική του εκπαίδευση δεν συγκλίνουν προς ένα κοινό προφίλ του 

Έλληνα εκπαιδευτικού, αλλά διαμορφώνονται ανάλογα με το Παιδαγωγικό Τμήμα από το οποίο 
αποφοίτησε. 

 
Λέξεις κλειδιά: ΕΧΑΕ, ΕΧΕ, προφίλ εκπαιδευτικού 

1. Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια διαγράφεται μια πορεία στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, η οποία εκκινά από τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και στοχεύει στον Ευρωπαϊκό Χώρο 

Εκπαίδευσης (ΕΧΕ).  
Ο ΕΧΑΕ είναι ένας όρος που δηλώνει το περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί από τη συνεχή 

συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με στόχο την εναρμόνιση των πολιτικών τους για την 
Ανώτατη Εκπαίδευση (EHEA, 2021). Μέσα από μια διαδικασία «εκχύλισης» (Rosamond 2004: 88-

97), γνωστή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, προετοιμάζεται, με βάση το πρότυπο του ΕΧΑΕ, ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης (ΕΧΕ) για τον οποίο έχει οριστεί ως έτος γέννησης το 2025. Εδώ 
να σημειωθεί ότι η «εκχύλιση» αφορά έναν τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής με τον οποίο, 
δημιουργώντας «γκρίζες ζώνες», διευρύνει τα όρια αρμοδιοτήτων της χωρίς να παραβιάζει τυπικά 

τις θεσμικές προβλέψεις. Ως τη δεκαετία του ’90 αυτό γινόταν με την εκμετάλλευση της νομολογίας 
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του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), ειδικά μέσω των εκφράσεων 
«εξελικτική ερμηνεία» και «λειτουργική αρμοδιότητα». Στη συνέχεια, μέσω της Αρχής της 
Επικουρικότητας (Μουαμελατζή 1996, Σταμέλος & Βασιλόπουλος 2004). Βασικοί πυλώνες αυτού  
του κοινού ευρωπαϊκού χώρου μάθησης φαίνεται να είναι η φοιτητοκεντρική μάθηση και τα 

προγράμματα σπουδών στη βάση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
θα περιστρέφονται γύρω από τις οκτώ βασικές ικανότητες και την ανάπτυξή τους. Παράλληλα, ως 
μηχανισμός στήριξης προτάσσεται η ανάγκη της ψηφιακής εκπαίδευσης.  

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτημα συζήτησης αποτελεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Έρευνες 

δείχνουν ότι τα παραδοσιακά σχεδιασμένα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα και στις 
επιστημονικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές περιστάσεις 
που την χαρακτηρίζουν. Η διαπίστωση αυτή, έχει διαμορφώσει παγκοσμίως  ένα πολυφωνικό, 

ευμετάβλητο, και ανοιχτό σε νέες αλλαγές πλαίσιο, το οποίο εκφράζει αφενός τις διαφορετικές 
επιστημολογικές αντιλήψεις και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο κάθε κοινωνία απαντά στο 
ερώτημα: «Ποιες γνώσεις, στάσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες πρέπει να διαθέτουν οι 
εκπαιδευτικοί;» (Γουργιώτου, Κακανά, Μπιρμπίλη, & Χατζοπούλου, 2018). 

Τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο εθνικών κρατών αυτή η συζήτηση διεξάγεται. 
Διαφορετικά προφίλ εκπαιδευτικού έχουν συνταχθεί, προταχθεί και εφαρμόζονται. Η  Ελλάδα είναι 
από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες (μαζί με τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο) που όχι μόνο δεν έχει 
φτιάξει αντίστοιχο προφίλ εκπαιδευτικού, αλλά ούτε το διαπραγματεύεται ως αντικείμενο. Σκοπός 

λοιπόν της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει το προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού, μέσα 
από τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των ΠΤΔΕ της Ελλάδας.  

2. Από τον ΕΧΑΕ στον ΕΧΕ 

Η ιδέα δημιουργίας του ΕΧΑΕ άρχισε με τη Διακήρυξη της Bologna το 1999, κατά την οποία 
οι Υπουργοί Παιδείας 29 ευρωπαϊκών χωρών πήραν πολιτικές αποφάσεις με σκοπό τη δημιουργία 
ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο 

διάρθρωσης και λειτουργίας  των εθνικών συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο θα 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα και η αναγνωρισιμότητα των ιδιαίτερων στοιχείων και των 
χαρακτηριστικών τους. Η Διακήρυξη της Bologna εξελίχθηκε σε μια ευρεία μεταρρυθμιστική 
διαδικασία, στην οποία σήμερα συμμετέχουν 49 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η 

Ελλάδα (ΙΚΥ/ΕΧΑΕ, 2021), (Ministerial Declarations and Communiqués, 2021).   
Από την άλλη, στη Σύνοδο Κορυφής στο Γκέτεμποργκ το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

παρουσίασε το όραμά της για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, ενώ οι πρώτες 
δέσμες μέτρων εγκρίθηκαν το 2018 και το 2019. Στόχος είναι να βελτιωθεί το επίπεδο Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης των ευρωπαίων πολιτών και να αναπτυχθεί το αίσθημα «του ανήκειν» στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, να αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης για τη δημιουργία ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου Μάθησης. Αυτός ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Μάθησης θα βασίζεται στην ελευθερία των εκπαιδευομένων και των 

εκπαιδευτικών να μαθαίνουν και να εργάζονται σε ολόκληρη την ήπειρο, καθώς και στην ελευθερία 
των Ιδρυμάτων να συνεργάζονται μεταξύ τους στην Ευρώπη και πέραν αυτής (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή/Επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, 2021) , (European 
Commission, Education and Training,Policies/About higher education policy, 2021), (Heriard, 2021), 

(European Commision, Education and Training, Education in the EU, European Education Area, 
2021). 

Ένας από τους στόχους του ΕΧΕ είναι η προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων, με σκοπό την 
«πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ως κινητήριων δυνάμεων 

για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, 
καθώς επίσης και ως μέσων για να βιώσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα σε όλη της την πολυμορφία»  
(COM (2017) 673 final), (COM(2020) 625 final). 
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Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτευχθεί ο ΕΧΕ μέχρι το 2025, τοποθετεί τους 
εκπαιδευτικούς στo επίκεντρο της εκπαίδευσης (Commission/EACEA/Eurydice, 2021), (Council of 
the European Union, 2021) και συνακόλουθα επηρεάζει και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (COM(2020) 625 final, 2020), (Γκένιου, 2021), (ΙΚΥ, 2021). 

2.3. Μέθοδος της έρευνας  

Παρόλο λοιπόν που οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται σε μια Δια Βίου διαδικασία 

ενεργητικής ανανέωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, εντούτοις η βασική τους εκπαίδευση 
παραμένει καθοριστική και καθορίζουσα (Κυπριανός & Σπυροπούλου, 2018), (Σάφη, Νούσιας, & 
Σούλης, 2018). 

Στη χώρα μας υπάρχουν 9 Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και 9 Παιδαγωγικά 

Τμήματα Προσχολικής Αγωγής. Υπάρχει επίσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής Βόλου (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Κατάλογος ΑΕΙ, 
2021). Στη συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε μόνο με τα 9 ΠΤΔΕ της Ελλάδας.  

Ειδικότερα, σκοπός της έρευνάς μας ήταν η διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού 

μέσα από τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των ΠΤΔΕ της Ελλάδας. Η  διερεύνηση αυτή 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου στα Προγράμματα και τους Οδηγούς 
Σπουδών των ΠΤΔΕ της Ελλάδας. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη το καλοκαίρι του 2021 και είχε διάρκεια περίπου 100 ώρες. Το δείγμα της 
έρευνας ήταν τα Προγράμματα και οι Οδηγοί Σπουδών των 9 ΠΤΔΕ της Ελλάδας. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες), που 
αναμένεται να έχουν αποκτήσει οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μετά την ολοκλήρωση των 
προπτυχιακών σπουδών τους, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Σπουδών των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας (Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ΠΤΔΕ του 

ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021), (Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ΠΤΔΕ 
του ΑΠΘ, Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021), (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΠΕΚΕ, 2020-2021), 
(Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΤΔΕ, Οδηγός Σπουδών, 2020-2021), (Οδηγός Σπουδών, ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, 
2020-2021), (Οδηγός Σπουδών ΠΤΔΕ Φλώρινας, 2020-2021),  (Οδηγός Σπουδών ΠΤΔΕ του ΔΠΘ, 

2020), (Οδηγός Σπουδών ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2020), (Οδηγός Σπουδών ΠΤΔΕ 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, 2020): 

 

Πίνακας 1: Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των ΠΤΔΕ της Ελλάδας  

 

1.ΠΤΔΕ 
ΕΚΠΑ 

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του ΠΠΣ, αναμένεται να έχουν: 

• Εμβαθύνει στις επιστημολογικές αρχές των γνωστικών 
αντικειμένων, οι οποίες συγκροτούν το περιεχόμενο του ΠΠΣ.  

• Γνώσεις για τη θεμελίωση, την ιστορική εξέλιξη, το αντικείμενο, 
την ορολογία, τις βασικές έννοιες, τους κλάδους και τις μεθόδους 
έρευνας σχετικά με τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, την 
Ψυχολογία, την Διδακτική, και τις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές, 

Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά, την Τέχνη και την 
Τεχνολογία που μελετώνται στο ΠΠΣ.  

• Ικανότητες σύγκρισης και συνδυασμού θεωρητικών, 
παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων με δημιουργικό και 

αποτελεσματικό τρόπο.  

• Ικανότητες σύνδεσης της θεωρίας με την παιδαγωγική εφαρμογή 
και την πράξη της διδασκαλίας, καθώς και να αξιοποιούν και να 
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εφαρμόζουν τις θεωρίες και τα ερευνητικά ευρήματα των 
Επιστημών της Εκπαίδευσης.  

• Ικανότητες επιλογής με δημιουργικό τρόπο, παιδαγωγικά 
έγκυρες και εφαρμόσιμες πρακτικές και στρατηγικές 
διδασκαλίας και μάθησης, οι οποίες να είναι κατάλληλες για όλα 

τα μαθήματα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

• Ικανότητες παραγωγής νέας γνώσης, η οποία να είναι 
αξιοποιήσιμη από την κοινωνία και τους κοινωνικούς φορείς σε 
θέματα στρατηγικής, σχεδιασμού και παρέμβασης στο χώρο της 

Εκπαίδευσης, να έχουν γνώσεις για τις ψηφιακές τεχνολογίες και 
να αναπτύσσουν παιδαγωγικά εργαλεία και μεθοδολογίες οι 
οποίες θα ενισχύουν την αυτονομία, την πνευματική 
χειραφέτηση, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των 

μαθητών τους. 

• Την ικανότητα να μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και 
υπεύθυνα, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να δείχνουν 
ευελιξία και επινοητικότητα στη διαχείριση προβλημάτων μέσα 

στο πολιτισμικά ποικιλόμορφο και διαρκώς μεταβαλλόμενο 
σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

• Την ικανότητα να μπορούν να αναγνωρίζουν και να είναι 

ευαισθητοποιημένοι σε θέματα και προβλήματα της σύγχρονης 
κοινωνικής ζωής και να έχουν αναπτύξει ισχυρή περιβαλλοντική 
συνείδηση. 

• Την ικανότητα να μπορούν να αναγνωρίζουν και να είναι 

ευαισθητοποιημένοι σε θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, να είναι ικανοί χρήστες του προφορικού και του 
γραπτού λόγου και αισθητικά καλλιεργημένοι προκειμένου να 
εκτιμούν και να απολαμβάνουν τα μορφωτικά και πολιτιστικά 

αγαθά.  

• Τέλος, μετά το πέρας των σπουδών τους οι φοιτητές του 
Τμήματος, θα έχουν αναπτύξει ισχυρή δημοκρατική συνείδηση, 
με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον και 

λειτουργώντας ως υπεύθυνοι πολίτες σε μια πλουραλιστική και 
δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία. 

2.ΠΤΔΕ   
ΑΠΘ 

Οι φοιτητές ολοκληρώνοντας το ΠΠΣ αναμένεται να έχουν: 

• Ικανότητα για αφηρημένη σκέψη, κριτική ανάλυση και σύνθεση 
εκπαιδευτικών θεωριών και θεμάτων της πολιτικής με 

συστηματικό τρόπο, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών 
συνδέσεων ανάμεσα στις πτυχές της εκπαιδευτικής θεωρίας και 
στις εκπαιδευτικές πολιτικές και πλαίσια.      

• Ικανότητα να εφαρμόζουν γνώσεις σε διαφορετικά πλαίσια 

μάθησης με επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των 
συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία, με σκοπό την 
κατανόηση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών θεωριών και 
μεθοδολογιών ως βάση για γενικές και ειδικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, τις δραστηριότητες και τα υλικά και 
να κατανοούν τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση προσαρμόζοντας 
το πρόγραμμα σπουδών και τα υλικά με τη χρήση στρατηγικών 

διδασκαλίας/ μάθησης και αξιολόγησης και μέσων ΤΠΕ. 
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• Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στη μητρική 

και σε μια δεύτερη γλώσσα με ομάδες, άτομα και μη ειδικούς στο 
πεδίο. 

• Ικανότητα να αναζητούν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν 
πληροφορίες από διάφορες πηγές και να διεξάγουν έρευνα σε 

διάφορα πλαίσια.  

• Ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα), 
αναγνώρισης, και επίλυσης προβλημάτων και λήψης 
τεκμηριωμένων αποφάσεων. 

• Ικανότητα εργασίας σε ομάδα και αυτόνομα σε διεθνές πλαίσιο, 
με τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση, να 
συμβουλεύουν για διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα και να 

κινητοποιούν άτομα σε κοινούς στόχους σχετικά με τη μάθηση 
και ανάπτυξη των ανθρώπων σε συγκεκριμένα πλαίσια.  

• Εκτίμηση και σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολύ-
πολιτισμικότητα, ευαισθητοποίηση για θέματα ίσων ευκαιριών 

και φύλου, αναγνώριση και ανταπόκριση στην ποικιλομορφία 
των σπουδαστών/μαθητευομένων και στην πολυπλοκότητα της 
μαθησιακής διαδικασίας. Επίσης, να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα για ΑΜΕΑ 

δημιουργώντας ένα ισότιμο και δίκαιο κλίμα μάθησης για όλους 
τους μαθητευόμενους, ανεξάρτητα από το κοινωνικοπολιτισμικό 
και οικονομικό πλαίσιο. 

3.ΤΕΠΕΚΕ 
του 
Πανεπι-

στημίου 
Πατρών 
(πρώην 
ΠΤΔΕ) 

Και στις δύο κατευθύνσεις του ΤΕΠΕΚΕ, τα προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα είναι παρεμφερή και αναφέρονται στην επάρκεια της 
επιστημονικής, θεωρητικής και πρακτικής γνώσης και απόκτηση 

δεξιοτήτων χρήσιμων για την περαιτέρω επαγγελματική τους πορεία και 
εξέλιξη. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα στην 
κατεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι φοιτητές με την ολοκλήρωση 
του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τους αναμένεται να έχουν: 

• Αποκτήσει επαγγελματικό προφίλ και ενδιαφέρον για το 
αντικείμενο της εργασίας τους και τη διά βίου επιμόρφωσή τους. 

• Αναπτύξει δεξιότητες αναστοχασμού, ώστε να βελτιώνονται 

συνεχώς ως εκπαιδευτικοί, αλλά και ως άνθρωποι. 

• Ικανότητες συνεργασίας με τους μαθητές, τους γονείς, τους 
συναδέλφους και την κοινότητα και να λειτουργούν ως 
πολλαπλασιαστές καλών πρακτικών. 

• Κατανοήσει το ρόλο της αξιολόγησης και της χρήσης τυπικών 
και μη τυπικών δοκιμασιών για να αξιολογούν την πρόοδο των 
μαθητών. 

4.ΠΤΔΕ 
Πανεπι-

στημίου 
Κρήτης 

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών τους αναμένεται να έχουν: 

• Οικοδομήσει ένα στέρεο γνωστικό υπόβαθρο στις Επιστήμες της 
Αγωγής σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία. 

• Κατακτήσει τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος 

Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου και να τα συνδέουν με την 
παιδαγωγική θεωρία, την εκπαιδευτική πράξη και το επάγγελμα 
του εκπαιδευτικού. 
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• Αναπτύξει την ικανότητα σύνδεσης του εκπαιδευτικού έργου με 

το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό 
πραγματώνεται και με τα εκάστοτε κοινωνικά, πολιτισμικά, 
πολιτικά, επιστημονικά και ηθικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται 
τόσο με τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών, όσο και με τη 

συμμετοχή τους στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία. 

• Αναπτύξει ένα πνεύμα ελεύθερης διερεύνησης της γνώσης, 
συνεργατικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.  

• Καλλιεργήσει μέσω της βιωματικής μάθησης ικανότητες, 

δεξιότητες και στάσεις για την αυτοπραγμάτωσή τους και την 
ολιστική αντιμετώπιση των μαθητών στο πλαίσιο μιας κριτικής 
προσέγγισης και ενός ουσιαστικού σύγχρονου κριτικού 
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού λόγου. 

• Μετατραπεί σε παράγοντες κοινωνικής αλλαγής, με την 
κατάκτηση όλων των απαραίτητων εργαλείων ώστε να κάνουν 
τους μαθητές ανεξάρτητες αυτόνομες προσωπικότητες, 

ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της κριτικής έκφρασης.  

• Αποκτήσει δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν τη συνεχή 
ενασχόλησή τους με την εκπαιδευτική έρευνα. 

• Διαμορφώσει την επαγγελματική και εκπαιδευτική τους 

ταυτότητα ως αναστοχαζόμενα άτομα στο πλαίσιο της δια βίου 
μάθησης, να εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους και να 
αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες.  

• Διαμορφώσει μέσα στη σχολική τάξη ένα περιβάλλον, που να 

διαπνέεται από πνεύμα φιλίας και συνεργασίας, ώστε να 
προάγεται με τον τρόπο αυτό η αμοιβαία κατανόηση και η 
ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. 

5.ΠΤΔΕ 
Ιωαννίνων 

Στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών 2020-2021 του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων 
δεν αναφέρονται τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να έχουν 

αποκτήσει οι φοιτητές μετά το πέρας των σπουδών τους. Αναφέρονται 
μόνο τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα χωριστά σε κάθε 
μάθημα του ΠΠΣ. 

6.ΠΤΔΕ 
Φλώρινας 

Στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών (2020-2021) του ΠΤΔΕ Φλώρινας 
δεν αναφέρονται τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να έχουν 
αποκτήσει οι φοιτητές μετά το πέρας των σπουδών τους. Αναφέρονται 

μόνο τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα χωριστά σε κάθε 
μάθημα του ΠΠΣ. 

7.ΠΤΔΕ 
του ΔΠΘ 

Στο πλαίσιο του γενικού σκοπού και των θεμελιωδών στόχων του ΠΠΣ, 
οι φοιτητές/ριες, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις σπουδές τους, 
αναμένεται να είναι ικανοί: 

• Να κατανοούν σε βάθος την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού 
έργου και να συνειδητοποιούν την ευθύνη, τους περιορισμούς 
αλλά και τις δυνατότητες του ρόλου τους. 

• Να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να 

αναλύουν κριτικά την εκπαιδευτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη 
τις πραγματικές συνθήκες και προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού 
έργου και αξιοποιώντας την θεωρητική παιδαγωγική γνώση.  

• Να αξιοποιούν την θεωρητική παιδαγωγική γνώση (έννοιες, 

αρχές, μοντέλα και θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης, 
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κοινωνικοποίησης, αγωγής,εκπαίδευσης, διδασκαλίας) κατά την 
εκπαιδευτική δράση.  

• Να διακρίνουν τις γνωστικές και διδακτικές ιδιαιτερότητες 
καθενός από τα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού 
προγράμματος σπουδών και να είναι σε θέση να 

μετασχηματίσουν την επιστημονική σε σχολική γνώση 
(διδακτικός μετασχηματισμός). 

• Να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για την οργάνωση της σχολικής 
τάξης ως δυναμικού περιβάλλοντος μάθησης και ανάπτυξης 

διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και για την δημιουργία ψυχο -
κοινωνικού περιβάλλοντος που προκαλεί το ενδιαφέρον του 
μαθητή και ενθαρρύνει την ενεργή εμπλοκή του στη μάθηση.  

• Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με 

δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να 
εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και 
υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, 
καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική 

μάθηση. 

• Να σχεδιάζουν, να διεξάγουν και να αξιολογούν την διδασκαλία 
τους λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές και τις 

κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών  
και να διατυπώνουν με σαφήνεια στόχους και προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα, στην κατεύθυνση της 
διαφοροποιημένης και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

• Να καθορίζουν κριτήρια, να επιλέγουν μεθόδους αξιολόγησης 
της μάθησης και να αναστοχάζονται τις συνέπειες των επιλογών 
και των πρακτικών τους για τη μάθηση και την ανάπτυξη των 
μαθητών. 

• Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και να 
τις αξιοποιούν κατάλληλα και αποτελεσματικά κατά την 
διδακτική πράξη. 

• Να διαθέτουν εύρος πρακτικών πρόληψης και παιδαγωγικής 

αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς. 

• Να υποστηρίζουν αποτελεσματικά θεμελιώδεις γραμματισμούς 
για όλους τους αυριανούς πολίτες: το γλωσσικό, τον ιστορικό, το 

μαθηματικό, των φυσικών επιστημών,τον πληροφορικό, τον 
οικολογικό και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

• Να προσεγγίζουν με παιδαγωγικό τρόπο την διαφορετικότητα 
και την πολυ-πολιτισμικότητα στην σχολική τάξη. 

• Να χρησιμοποιούν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας 
και ανάλυσης για τη διερεύνηση διαφόρων εκπαιδευτικών 
ερωτημάτων και την ανατροφοδότηση της μαθησιακής 
διαδικασίας και της διδακτικής πράξης. 

• Να αξιοποιούν αποτελεσματικά στο εργασιακό τους περιβάλλον 
ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, 
διεπιστημονικής προσέγγισης και επίλυσης εκπαιδευτικών 

προβλημάτων. 

• Να συνειδητοποιούν, να τροποποιούν, να διευρύνουν και να 
συστηματοποιούν διαρκώς την προσωπική τους παιδαγωγική 
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θεωρία, με βάση την οποία διαμορφώνουν, αξιολογούν και 
αναστοχάζονται με αυτοκριτική διάθεση την παιδαγωγική-

διδακτική τους πράξη. 

8.ΠΤΔΕ 
του 
Πανεπιστη-
μίου 

Αιγαίου 

Στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών (2020) του ΠΤΔΕ του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν αναφέρονται τα μαθησιακά αποτελέσματα 
που αναμένεται να έχουν αποκτήσει οι φοιτητές μετά το πέρας των 
σπουδών τους. Αναφέρονται μόνο τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα χωριστά σε κάθε μάθημα του ΠΠΣ. 
9.ΠΤΔΕ 

του 
Πανεπιστη-
μίου 
Θεσσαλίας 

Το ΠΠΣ είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη μαθησιακών 

αποτελεσμάτων εκ μέρους των φοιτητών με σκοπό την οικοδόμηση 
επιστημονικών γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων όπως: 

• Η ανάλυση και η κριτική κατανόηση των παιδαγωγικών 

προκλήσεων των σύγχρονων κοινωνικών εξελίξεων 

• Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν και 
επεξεργάζονται τα γνωστικά αντικείμενα 

• Η γνώση δημιουργίας, εμπλουτισμού και να ανασχεδιασμού 

μαθησιακών περιβαλλόντων που προωθούν αποτελεσματικά την 
ατομική και ομαδική μάθηση και επιτρέπουν την 
εξατομικευμένη διαχείριση της μαθητικής συμπεριφοράς 

• Η στήριξη της ενεργητικής, διερευνητικής μάθησης εκ μέρους 

των παιδιών να εξειδικεύουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε 
σχέση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα μάθησης των 
μαθητριών τους 

• Ο αναστοχασμός πάνω στις πρακτικές τους, η διερεύνηση του 
έργου τους, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του, 
αναπροσαρμόζοντας τη διδασκαλία τους με βάση την έρευνα 

• Η επαρκής και πολύπλευρη ανάπτυξη της κριτικής, της 

αναλυτικής και της συνθετικής τους ικανότητας  

• Η κατανόηση και η χρήση της τεχνολογίας και των εποπτικών 
πόρων για την ενίσχυση της μάθησης  

• Η γνώση του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της εφαρμογής και 

της αξιολόγησης της διδασκαλίας με σκοπό την ανταπόκριση 
στους προκαθορισμένους στόχους και προτεραιότητες.  

5. Συμπεράσματα 

Στη συγκεκριμένη έρευνα παρατηρήσαμε τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από τους 
στόχους επίτευξης του ΕΧΕ και οι οποίες επηρεάζουν και διαμορφώνουν το προφίλ του 
εκπαιδευτικού του 21ου αιώνα. Σκιαγραφήσαμε την ανάδυση μιας νέας εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας και ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου μάθησης, ο οποίος έχοντας τις ρίζες του στον 

ΕΧΑΕ, στοχεύει στην επίτευξη των στόχων του ΕΧΕ. Βασικοί πυλώνες αυτού του κοινού 
ευρωπαϊκού χώρου μάθησης, οι οποίοι δεν αναφέρονται μόνο στους εκπαιδευτικούς, αλλά πλέον σε 
όλους τους ευρωπαίους πολίτες, είναι η φοιτητοκεντρική μάθηση, τα μαθησιακά αποτελέσματα, η 
ψηφιακή εκπαίδευση και οι βασικές ικανότητες.  

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτημα συζήτησης αποτελεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ειδικότερα 
το προφίλ του εκπαιδευτικού (ποιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες πρέπει να περιλαμβάνει). 
Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε το προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού μέσα από τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα των ΠΤΔΕ της Ελλάδας. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καταλήγουμε στα εξής: 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

385 

• Τρία (3) ΠΤΔΕ (Φλώρινας, Αιγαίου και Ιωαννίνων) δεν αναφέρουν στον Οδηγό 
Προπτυχιακών Σπουδών τους τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να έχουν 
αποκτήσει οι φοιτητές μετά το πέρας των σπουδών τους. Αναφέρουν μόνο τα επιδιωκόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα χωριστά σε κάθε μάθημα του ΠΠΣ. 

• Από τα υπόλοιπα έξι (6) ΠΤΔΕ (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πατρών, Κρήτης, ΔΠΘ και Θεσσαλίας), τα 
επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να έχουν αποκτήσει οι φοιτητές 
μετά το πέρας των σπουδών τους, δεν συγκλίνουν προς ένα κοινό προφίλ του Έλληνα 

εκπαιδευτικού, αλλά διαμορφώνονται ανάλογα με το Παιδαγωγικό Τμήμα από το οποίο 
αποφοίτησε. 

Αν και στα έξι (6) Τμήματα που αναφέρουν μαθησιακά αποτελέσματα θα μπορούσε κανείς να 
διακρίνει κάποιες συγκλίσεις εκείνο που φαίνεται είναι ότι το κάθε Τμήμα, έχοντας τη δική του 
φιλοσοφία και το δικό του όραμα, «χτίζει» το δικό του προφίλ για τους αποφοίτους του.  

Ωστόσο, ας έχουμε υπόψη μας ότι όλοι οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Ελλάδας 

πρόκειται να γίνουν δάσκαλοι οι οποίοι θα διδάξουν στα σχολεία της χώρας μας. Εν όψει μάλιστα 
και της επικείμενης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ας αναρωτηθούμε:  

«Ποιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες θέλουμε τελικά να έχουν οι δάσκαλοι στα σχολεία 
μας»;  

Ας σημειωθεί ότι θεσμικά το έργο της συγκεκριμενοποίησης του προφίλ του Έλληνα 
εκπαιδευτικού έχει η ΑΔΔΙΠΔΕ (Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση). Όμως, δεν έχει ακόμα επιχειρήσει κάτι σχετικό. Ας θυμηθούμε επίσης, 
ότι στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘90 δημιουργήθηκε ένα άτυπο συντονιστικό όργανο των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων, η «Σύνοδος Προέδρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων» με αρχικό στόχο 

το συντονισμό των Προγραμμάτων Σπουδών (που από τότε εμφάνιζαν εντυπωσιακές διαφορές 
(Σταμέλος 1999)). Έως σήμερα, αν και η Σύνοδος λειτουργεί και αποδεικνύεται πολυπράγμων 
όργανο, δεν έχει καταφέρει να επιτελέσει τον αρχικό στόχο της δημιουργίας της. Συνεπώς, ως σήμερα 
οι νομοθετικές προβλέψεις και οι άτυπες προσπάθειες υφίστανται αλλά δεν είναι αποτελεσματικές. 

Θεωρούμε ότι τα ευρήματα της έρευνάς μας θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για έναν 
γόνιμο επιστημονικό διάλογο, καθώς και κίνητρο για περαιτέρω έρευνα.  
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Σίσκου Γιολάντα 

ΕΔΙΠ στο ΑΠΘ 
 

Περίληψη  

Ο όρος “philanthrocapitalism” χρησιμοποιείται ευρέως στη βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια. 
Οι επιπτώσεις του, μάλιστα, στο πεδίο της εκπαίδευσης τίθενται ολοένα και συχνότερα, στο 

επίκεντρο διαφόρων ερευνών. Την ίδια στιγμή, ερωτήματα αναδύονται σχετικά με το ρόλο των 
ευρωπαϊκών φορέων σε συνδυασμό με την αξίωση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων να αναλάβουν  ρόλο 
σημαντικού εταίρου στη χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών.  

Πως οι πρόσφατες κατευθύνσεις της Ε.Ε. μπορούν να επηρεάσουν, μεταξύ άλλων, τα 

εκπαιδευτικά θέματα; Είναι μια ανάγκη η οποία αναδύθηκε από την πανδημία ή προϋπήρχε; 
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση στο σύγχρονο διεθνοποιημένο 
περιβάλλον, καθώς και μια απόπειρα να κωδικοποιηθεί η πορεία και οι στόχοι της φιλανθρωπικής 
δραστηριότητας στην Ε.Ε, στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς, ως μέλη της, συστρατευόμαστε άμεσα 

με τις αποφάσεις της, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής «ευρωπαϊκής ταυτότητας».  
 
Λέξεις κλειδιά: φιλανθρωπικά ιδρύματα, εκπαίδευση, ευρωπαϊκή πολιτική 

1. Εισαγωγή  

Τις τελευταίες  δεκαετίες τον ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας γύρω από το θέμα του 
φιλανθρωπικού καπιταλισμού, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, αυξάνεται διαρκώς.  

Ποια είναι, όμως, η έννοια του όρου “philanthrocapitalism” και ποιες οι εξελίξεις στο 
ευρωπαϊκό συγκείμενο, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη δράση κοινωφελών -φιλανθρωπικών 
εταίρων στο πεδίο της εκπαίδευσης; Για τη χαρτογράφηση της προαναφερθείσας προβληματικής, 
αρχικά, θα αναλυθεί ο όρος και θα διερευνηθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν στη 

φιλανθρωπία στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα. 
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Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στη βιβλιογραφία για τη φιλανθρωπία και τη διεθνή ανάπτυξη, 
είναι η αυξανόμενη αποδοχή ότι τα ιδιωτικά ιδρύματα θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες 
κάλυψης των κενών της υποχρηματοδότησης του κράτους και θα εφαρμόσουν νέα μοντέλα 
ανάπτυξης, ιδίως σε τομείς που διασφαλίζουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η εκπαίδευση 

(Παπανδρόπουλος,  2018 και Glaeser, 2011). Στο πασίγνωστο πλέον βιβλίο των M. Bishop και M. 
Green, Philanthrocapi talism: How the Rich Can Save the World (2008), περιγράφονται οι ποικίλες 
προσεγγίσεις των δισεκατομμυριούχων, οι οποίοι ξοδεύουν τεράστια ποσά με σκοπό να καλυφθούν  
κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Από την ανάγνωση του βιβλίου συ μπεραίνεται ότι, αυτές 

οι προσπάθειες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μοντέλα, για μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ 
κυβερνήσεων και φιλανθρωπικών ή μη, ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

Οι συγκεκριμένες απόψεις αναδύθηκαν με την ταυτόχρονη αύξηση της επιτυχίας των 
κοινωνικών επιχειρήσεων. Στη βιβλιογραφία, η δραστηριότητα αυτή αναφέρεται με διαφορετικές 

ονομασίες όπως ‘venture philanthropy’, ‘creative capitalism’ ή με τον επικρατέστερο όρο του 
‘philanthro-capitalism’. Είναι ένας νέος τρόπος φιλανθρωπίας, ο οποίος χρησιμοποιεί τα ίδια 
επιχειρηματικά μοντέλα μ’ αυτά των απλών επιχειρήσεων που προσανατολίζονται στο κέρδος, δί-
νοντας έμφαση στην παρέμβαση και στον έλεγχο από τον δωρητή, ο οποίος θεωρείται βασικός 

παράγοντας για την επιτυχία των προγραμμάτων. Η βεβαιότητα αυτή απορρέει από την πεποίθηση 
ότι, το μοντέλο της αγοράς έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας .  

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια διαδικασία σε εξέλιξη, καθώς πρόκειται για έναν τομέα 
σε συνεχή και ταχύ μετασχηματισμό, οι Junemann και Olmedo έχουν εντοπίσει τέσσερις βασικές 

κατηγορίες (ρόλους) της φιλανθρωπίας: α) η φιλανθρωπία DIY (do-it-yourself), η οποία περιλαμβάνει 
τομείς δραστηριότητας όπου οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο της άμεσης 
ανάπτυξης υπηρεσιών παροχής εκπαίδευσης, ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών και κατάρτισης 
εκπαιδευτικών β) η οικοδόμηση ενός ‘οικοσυστήματος’, το οποίο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες 

ιδρυμάτων και φιλανθρωπικών οργανώσεων για την προώθηση και την υποστήριξη συγκεκριμένων 
ιδεών πολιτικής, καθώς και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ευημερία τέτοιων πολιτικών 
προγραμμάτων, δηλαδή, τη δημιουργία δικτύων γ) η φιλανθρωπία χάραξης πολιτικής, η οποία 
αντικατοπτρίζει τις πολλαπλές περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται φιλανθρωπικές οργανώσεις ή 

οδηγούν σε διαδικασίες σχεδιασμού και θέσπισης πολιτικής, συνεργαζόμενες με τις κυβερνήσεις και 
δ) η φιλανθρωπία «evidence-making», που αναδεικνύει τις περιπτώσεις όπου το επίκεντρο της 
χρηματοδότησης κατευθύνεται στη δημιουργία αποθετηρίων δεδομένων, είτε με την ανάθεση 
εξωτερικών εκθέσεων είτε με τη διεξαγωγή των δικών τους αξιολογήσεων. Η συνδυασμένη άσκηση 

των παραπάνω ρόλων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική και 
πρακτική, μετατρέποντας τις φιλανθρωπικές οργανώσεις σε σημαντικό παράγοντα αποδυνάμωσης 
του ρόλου της εκπαίδευσης, ως κρατικής δραστηριότητας (Junemann & Olmedo, 2019: 34).Τα 
προαναφερθέντα εντάσσονται σε μια πολιτική παγκόσμιας ανάπτυξης και ευημερίας, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του Center for Global Prosperity. 
Συνακόλουθα, η σύνδεση της φιλανθρωπίας με όρους όπως κοινό συμφέρον ή δημόσιο αγαθό 

(common good, public good), που συνάδουν με αυτούς της δημόσιας εκπαίδευσης, επιβεβαιώνει την 
είσοδό της πρώτης στο δημόσιο χώρο, ένα έδαφος που προηγουμένως άνηκε μόνο στις κυβερνήσεις 

και τα κράτη πρόνοιας, διευρύνοντας σημαντικά τις παραδοσιακές της στοχεύσεις.  
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι διεθνείς οργανισμοί (ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΕ, 

ΟΟΣΑ) καθώς και η Ε.Ε., παίζουν ένα ρόλο διαμεσολαβητικό και αποτελούν ενεργούς παράγοντες 
στο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων για την παγκόσμια αλλαγή σε θέματα κοινωνικά, οικονομικά 

και ανθρωπιστικά, όπως π.χ. η φιλανθρωπική πολιτική. Χαράσσονται εκπαιδευτικές πολιτικές μέσω 
της γραφειοκρατίας και των εμπειρογνωμόνων των υπερεθνικών αυτών οργανισμών, οι οποίοι δρουν 
ως εκφραστές των σύγχρονων πολιτικών της γνώσης μέσω των διαδικασιών του συντονισμού, της 
διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και των εργαλείων-οργάνων. Σε συνεργασία με ένα σύνολο 

υπερεθνικών δικτύων αποτελούν ένα «διακρατικό» σύστημα, ορίζοντας μια νέα και μεταβλητή 
εδαφικότητα, με σκοπό την υπαγωγή των εκπαιδευτικών συστημάτων στις απαιτήσεις της 
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παγκόσμιας οικονομίας και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της 
εκπαίδευσης, στηρίζουν τις πολιτικές των αριθμών. Τα κράτη, πλέον, λειτουργούν από τη μια ως 
«κόμβοι» αυτών των πολύπλοκων δικτύων αλλά και ως βασικοί συντελεστές σε εθνικό επίπεδο 
(Πασιάς, 2016: 78-82) 

Καθώς διανύουμε μια περίοδο ενδυνάμωσης μιας παγκόσμιας αγοράς της εκπαίδευσης με 
ποικίλους δρώντες, την υποβάθμιση του ρόλου των εθνικών κρατών, τη συνακόλουθη υποχώρηση 
των προνοιακών πολιτικών στην εκπαίδευση αλλά και την εμπλοκή χωρών στην παγκόσμια αγορά 
εκπαίδευσης για την πραγμάτωση προσωπικών στρατηγικών, δημιουργούνται ερωτηματικά σχετικά 

με τον ρόλο της Ε.Ε στην παραγωγή κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.  
Στη συνέχεια θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνονται οι πιο πάνω πολιτικές σε 

συμπράξεις αγοράς και εκπαίδευσης, με την άνθηση του φιλανθρωπο -καπιταλισμού στην Ε.Ε. Η 
προσέγγιση των ζητημάτων αυτών βασίζεται στην επισκόπιση της σχετικής βιβλιογραφίας.  

2. Κυρίως μέρος 

Σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρώπης στο θέμα της επιχειρηματικής 

φιλανθρωπίας, κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, ήδη, από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στη Λισαβόνα το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έθεσε ως στόχο τη μετατροπή της 
«σε μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία. βασισμένη στη γνώση», έως το 2010. Για να το 
επιτύχει αυτό, κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. ήταν υποχρεωμένο να αυξήσει την επενδυτική του 

δραστηριότητα σε έρευνα και ανάπτυξη, με αντικείμενο και τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Ένα σημαντικό συστατικό της ιδιωτικής επένδυσης είναι φυσικά και η φι- λανθρωπία  
(Rodrigues, et al, 2007). 

Σε μια σύντομη επισκόπηση του χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τοπίου, σε σχέση με τις 

φιλανθρωπικές επιχειρήσεις, οι Martin and John, επισημαίνουν το αναδυόμενο τοπίο φιλανθρωπίας 
στην Ευρώπη το οποίο, στις αρχές του 2000, βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο, με εξαίρεση τη Μ. 
Βρετανία. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, υπήρχαν πολύ λίγες οργανώσεις φιλανθρωπίας και 
ήταν μικρές, σε σύγκριση με τα πιο παραδοσιακά φιλανθρωπικά ιδρύματα. (Martin & John, 2006). 

Η δύναμη της επιχειρηματικής φιλανθρωπίας στον αγγλοσαξονικό κόσμο, ο οποίος διέπεται 
από μια σχετικά μινιμαλιστική αντίληψη του κράτους πρόνοιας, έρχεται σε αντίθεση με τις 
νοοτροπίες, των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών, όπως π.χ. η Γαλλία, η Ελλάδα κ.α. Σ’ αυτές τις 
χώρες. τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση, η υγεία και οι κοινωνικές πολιτικές χρη- ματοδοτούνται 

από τον δημόσιο τομέα, ο οποίος διασφαλίζει την ορθή λειτουργία των συλλογικών υπηρεσιών, στο 
όνομα μιας δημοκρατικής αντίληψης για την κοινωνική συνοχή. Η παρέμβαση αυτή των δημόσιων 
αρχών θεωρείται εγγύηση για την άσκηση της αλληλεγγύης και την αναδιανομή των συλλογικών 
πόρων, ενώ η χρηματοδότηση γίνεται με κοινωνικές εισφορές και φόρους. Η στάση αυτή στην 

Ευρώπη μπορεί να εξηγηθεί από ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους.  
Η παραπάνω νοοτροπία πολλών ευρωπαϊκών κρατών, οδήγησε στην έλλειψη συναίνεσης 

μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, με αποτέλεσμα η πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός κοινού καταστατικού που θα αφορούσε στη 

ψήφιση νομοσχεδίου για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα , καταργήθηκε από τη νομοθετική ατζέντα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2015.Θα λέγαμε πως μέχρι το 2000 τα εκπαιδευτικά οράματα 
αντικατόπτριζαν ακόμη αρχές και αξίες (UNESCO, 1996, στο Χριστοδούλου, 2012: 13 και 58).  

Σταδιακά, όπως θα δούμε, οι πολιτικές και πρακτικές που παράγονται στο διεθνές περιβάλλον, 

διαχέονται στο εθνικό επίπεδο των κρατών και ασκούν σημαντική επίδραση σε θέμα τα σχεδιασμού, 
διαχείρισης και οργάνωσης της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί και πολιτικοί ιδεότυποι, μέσω 
δικτύων (networks) που εισχωρούν στις διαδικασίες της διακυβέρνησης, καθορίζουν την 
εκπαιδευτική ατζέντα με στόχο τον έλεγχο των τοπικών πολιτικών και πρακτικών στην εκπαίδευση. 

Αυτός ο έλεγχος επιτυγχάνεται με τη διάχυση του εκπαιδευτικού ‘λόγου’ και των αντιλήψεων που 
αποδομούν το ρόλο του κράτους, ως κύριου εγγυητή των εκπαιδευτικών παροχών, με την ταυτόχρονη 
έξαρση ενός δημόσιου λόγου υπέρ της φιλανθρωπίας και των ιδιωτικών επιχειρήσεων (Πασιάς, 2016: 
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70-73). Οι μελετητές εντοπίζουν τη, σταδιακή, κυριαρχία της λεγόμενης ‘οικονομίας της γνώσης’, 
με την προώθηση των ΤΠΕ και της καινοτομίας στην Τεχνολογία και στην επιχειρηματικότητα. Με 
την στρατηγική της Λισαβόνας (2000) εφαρμόζεται η πιο πάνω πολιτική στην εκπαίδευση, η οποία 
εστιάζει στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής 

συνοχής (Μούτσιος, 2010: 26-27). 
Το 2016, χωρίς να διευκρινίζεται, επαρκώς, η προέλευση των επενδύσεων για τη συμβολή της 

εκπαίδευσης στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, σχετικό ψήφισμα του EUR- Lex, τονίζει «τις 
προκλήσεις και τα μέσα ενίσχυσης του ρόλου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην επίτευξη 

βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης και τη μείωση των διαφορών στην ΕΕ». Για την επίτευξη βιώσιμης 
οικονομικής ανάκαμψης με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, επισημαίνεται ότι είναι 
απαραίτητες σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ. Αυτές 
περιλαμβάνουν «τη διασφάλιση επαρκών επενδύσεων στην εκπαίδευση, σε όλα τα επίπεδα, 

προκειμένου να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων, αξιο - ποιώντας 
πλήρως τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ» (https://eurlex.europa. 
eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:105:FULL&fro m=DE) 

Στις 14 Δεκ. 2018 ο Thomas Piketty ('Ecole d'économie de Paris) και μια ομάδα Ευρωπαίων 

διανοουμένων, κατέθεσαν μια πρόταση-μανιφέστο, σαν μια ύστατη προσπάθεια για τον 
εκδημοκρατισμό των ευρωπαϊκών θεσμών και των ασκούμενων πολιτικών, με στόχο την ενίσχυση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και τον δικαιότερο καταμερισμό των δημοσιονομικών βαρών. Το Σχέδιο 
Προϋπολογισμού (Budget Project), το οποίο περιλαμβάνεται στο Μανιφέστο, αναφέρεται σε φόρους 

οι οποίοι θα δίνονται από τους δυνατούς υπέρ των αδυνάτων, χωρίς καμία αναφορά σε θέματα 
φιλανθρωπίας των επιχειρήσεων (https://tvxs.gr/news/ kosmos /ena-proodeytiko-manifesto-gia-tin-
eyropi). 

Λίγες ημέρες μετά, 18-12-2018, σε πλήρη αντίθεση με την παραπάνω πρόταση, κατατέθηκε 

σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών, που αφορούσε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον 
τομέα της νεολαίας την περίοδο 2019-2027 (2018/C 456/01). Στο σχέδιο τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούνται σε συνεργασία, βάσει μηχανισμών και διακυβέρνησης. Μεταξύ 

άλλων στο (3ζ) ψήφισμα προτείνεται ο προγραμματισμός των μελλοντικών εθνικών δραστηριοτήτων 
ως εξής: «Ο προγραμματισμός των μελλοντικών εθνικών δραστηριοτήτων αποσκοπεί στο να επιτρέψει 
στα κράτη μέλη να μοιράζονται σε εθελοντική βάση πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητές τους, 
βάσει της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία… Αυτό αναμένεται να συμβάλει στον προσδιορισμό των 

κατάλληλων συνεργατών για δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των 
κρατών μελών….» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2018 C 456/5 -6) 

Λίγους μήνες μετά, το European Philanthropy Manifesto” (EPM), το Μαΐο του 2019, 
υποστηρίζει την εισαγωγή μιας ενιαίας αγοράς φιλανθρωπίας. (https://www.philanthropyadvocacy. 

eu/wp-content/uploads/2019/03/20190321-Philan thropy-Manifesto_420x210_WEB.pdf).  
Εξετάζοντας, κριτικά, τις ελλείψεις του EPM, συμφωνούμε με την άποψη των Harrow και Jung, 

ότι η απορριπτέα πρόταση του 2015, ήταν στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μανιφέστο φιλανθρωπίας 
το 2019. Το EPM, που προέκυψε από το κοινό έργο των δύο φορέων, «Δίκτυα Δωρητών και 

Ιδρυμάτων στην Ευρώπη (DAFNE)» και «European Foundation Center (EFC)», σε συνεργασία με 
το Philanthropy Advocacy, ζητά την καθιέρωση μιας ενιαίας αγοράς  για τη φιλανθρωπία 
(Philanthropy Advocacy 2019). Υποστηρίζοντας ότι «οι πολιτικοί        πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
ανάπτυξης μιας υπερεθνικής νομικής μορφής για οργανωμένη φιλανθρωπία», το EPM διατυπώνει 

τέσσερις συστάσεις: 1. αναγνώριση και εμπλοκή με τη φιλανθρωπία 2. διευκόλυνση της 
διασυνοριακής υποστήριξης για φιλανθρωπία·3. διευκόλυνση και προστασία της φιλανθρωπίας, και 
4. ενίσχυση των κοινών ευκαιριών για τη λήψη επιχορηγήσεων και τη συνεπένδυση (Philanthropy  
Advocacy 2019: NP). Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ιδέες για την εισαγωγή χρηματοδοτικών 

μέσων, τα οποία θα λειτουργούν ως καταλύτες για τη συγχρηματοδότηση,  παράλληλα με τη 
φιλανθρωπία, καθώς και την πρόσκληση για την ίδρυση ενός Ταμείου Δικαιοσύνης, Δικαιωμάτων 

https://eurlex.europa/
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και Αξιών της ΕΕ, με στόχο τη συμπλήρωση και την προώθηση της φιλανθρωπικής συμμετοχής 
στις ευρωπαϊκές Κοινωνίες των πολιτών (Philanthropy Advocacy 2019: NP).  

Βασική ένσταση, από αρκετούς ερευνητές, στην εξέλιξη μιας ενιαίας αγοράς, είναι η 
πιθανότητα να υπάρξουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις.  

Ήδη, υπάρχει στη βιβλιογραφία πληθώρα ερωτημάτων για τα προβλήματα που επισημαίνονται, στις 
ΗΠΑ από την εφαρμογή τέτοιων δραστηριοτήτων. Αντ' αυτού, στο κείμενο του EPM, τα ιδρύματα 
απεικονίζονται ότι διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη, βαθιά γνώση και άριστα δίκτυα (Philanthropy 
Advocacy 2019). Η έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, συμπίπτει 

με την προηγούμενη έκθεση για την «Παγκόσμια φιλανθρωπία για τα ιδρύματα», η οποία είχε 
απορριφθεί πριν από λίγα χρόνια (2015). Συνεπώς, η βασική πολιτική του EPM είναι ότι μια 
παλαιότερη (ανεπιτυχής) πρόταση, αποτελεί το κατάλληλο μοντέλο για αυτόν τον σκοπό και ότι η 
έννοια της «ενιαίας αγοράς» είναι η καταλληλότερη για τη λειτουργία αυτού του μοντέλου (Harrow 

& Jung, 2020: 383-394.). 
Μετά το Brexit, φαίνεται πως τα γεγονότα τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ιδιαίτερα η 

πανδημία του covid-19, δημιούργησε τις προϋποθέσεις επίσπευσης της κατάστασης.  
Στις 27 Οκτωβρίου 2020 εγκρίθηκε το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

επόμενη χρονιά ‘What’s in it for philanthropy?’ Η Επιτροπή επανέλαβε ότι η Ευρώπη, στο πλαίσιο 
της τρέχουσας κρίσης, μπορεί να ενεργήσει γρήγορα όταν  χρειάζεται, για να δείξει πραγματική 
αλληλεγγύη όταν πρέπει και να επιφέρει συλλογικές αλλαγές. Το ξέσπασμα του κορονοϊού έδειξε, 
κατά την Επιτροπή, πόσο εύθραυστες είναι οι κοινωνίες μας και πόσο χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη. 

«Η πραγματικότητα δείχνει ότι, ποτέ η διασυνοριακή αλληλεγγύη δεν ήταν τόσο επείγουσα στην 
Ευρώπη, όσο είναι σήμερα. Χρειαζόμαστε μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στις μεγάλες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας και πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους 
διαθέσιμους πόρους για το δημόσιο καλό. Η φιλανθρωπία είναι ένα σημαντικό όχημα για μια τέτοια 

κινητοποίηση, αλλά χρειάζεται ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές της. 
Αρκετά σημεία εισόδου στο πρόγραμμα εργασίας του 2021, παρέχουν ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή 
φιλανθρωπία για να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον . Στο πλαίσιο του προγράμματος,  εκτός 
από τα παραπάνω, η Επιτροπή δηλώνει, ως 3η προτεραιότητα, ότι θα παράσχει νέα ευρωπαϊκή 

εγγύηση για όλα τα παιδιά, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και η 
εκπαίδευση». Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 2021 αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα κράτη μέλη και τους συμβουλευτικούς φορείς της ΕΕ. Η Επιτροπή 
δηλώνει ότι θα ξεκινήσει αμέσως συζητήσεις με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για να καταρτίσει 

έναν κατάλογο κοινών προτεραιοτήτων, στις οποίες οι συννομοθέτες συμφωνούν να αναλάβουν 
άμεσα δράση (https:// www. philanthropyadvocacy.eu/news/european-commission-presents-2021- 
programme-whats-in-it-for-philanthropy/) 

Ακόμη, ψήφισμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής  της 26ης Φεβρουαρίου 2021, 

αιτείται από τα εθνικά κράτη/μέλη να διαβουλεύονται με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, 
όπως π.χ., τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τις οργανώσεις δημόσιων παροχών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των εθνικών τους σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.  
Σύμφωνα με το ψήφισμα, τα ιδρύματα και οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν μεγάλη 

εμπειρία σε πολλά από τα κοινωνικά προβλήματα και μπορούν να συμβάλουν στον καθορισμό 
προτεραιοτήτων των εθνικών σχεδίων. Επίσης, οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι φιλανθρ ωπικοί 
οργανισμοί μπορούν να διαδραματίσουν έναν μοναδικό ρόλο ως πιθανοί εταίροι, για την εφαρμογή 
των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία, τα δί - 

κτυά τους, τη συγχρηματοδότηση ή τις ικανότητες εφαρμογής τους. Οι  φιλανθρωπικοί οργανισμοί 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τις κυβερνήσεις τους για να επανεξετάσουν πιθανές ουσιαστικές 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την υλοποίηση των προβλεπόμενων μεταρρυθμίσεων 
και επενδύσεων, όπως ορίζονται από τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Επίσης, 

μπορούν να δράσουν μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδότησης ή άλλων συστημάτων συνεργασίας. 
Οι οργανισμοί και τα ιδρύματα δημοσίου συμφέροντος, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των 
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απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, όπως ορίζονται στα εθνικά σχέδια αποκατάστασης και 
ανθεκτικότητας (https://www.philanthropyadvocacy.eu/news/economic-and- social-committee-
resolution-calls-on-national-governments-to-consult-with-civil-society-and-philanthropy/).  

Τέλος, δεν θα πρέπει να λησμονούμε  την αλληλεξάρτηση της Ε.Ε. με άλλους διεθνείς 

οργανισμούς, οι οποίοι εδρεύουν στην Ευρωπη. 
Έτσι, Στις 3 Δεκέμβρίου του 2019, πραγματοποιήθηκε το επονομαζόμενο «Νταβός της 
Εκπαίδευσης» Ο Angel Gurría, Γ. Γ. του ΟΟΣΑ, δημοσίευσε τους πίνακες του διαγωνισμού της 
PISA, του προηγούμενου έτους, εστιάζοντας την ανάλυσή του στους κορυφαίους συμμετέχοντες από 

χώρες, κυρίως, της Ανατολικής Ασίας. Στη συνέχεια ακολούθησε το διήμερο Forum for World 
Education (FWE)1 με τίτλο, «The Future of Education: Where do we go from here?», που 
φιλοξενήθηκε από τον ΟΟΣΑ στο Παρίσι. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 300 παγκόσμιοι 
ηγέτες των επιχειρήσεων και του επενδυτικού τομέα, νέοι επώνυμοι πολιτικοί ηγέτες, επιχειρηματίες 

της εκπαίδευσης, υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών (κυρίως πρώην υπουργοί 
Παιδείας) από χώρες της PISA και λίγοι ακαδημαϊκοί. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να φέρει σε 
επικοινωνία όλες τις πιο πάνω προσωπικότητες και να μοιραστούν τις απόψεις τους για το πώς θα 
μεταμορφώσουν την εκπαίδευση. Στις συζητήσεις στα πάνελ και στις βασικές ομιλίες του Forum για 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τονίστηκε η σημασία των συναισθηματικών δεξιοτήτων, της  
καινοτομίας και της συνδημιουργίας στην εκπαίδευση, αλλά και η ανάγκη ενός επανασχεδιασμού 
της εκπαίδευσης, μέσω του οποίου θα «ξεπεραστούν» τα σχολεία, ως το κύριο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Από μελετητές διαπιστώνεται μια ‘στενή’ κατανόηση του σκοπού της εκπαίδευσης, ο οποίος στόχευε 

κυρίως στην κατάρτιση υψηλής ειδίκευσης ευέλικτων εργαζομένων.. Η κριτική που δέχτηκε η 
εκδήλωση, αφορά στο νέο προφίλ του ΟΟΣΑ με μια αναδυόμενη ομάδα ειδικών συμβούλων και 
εταίρων, οι οποίοι θα διαθέτουν τα χρήματα και τη φήμη τους ως διαπιστευτήριά τους (Addey & 
Verger, 2019). 

Επίσης, Ο ιστότοπος της UNICEF, επικαλείται την ανάγκη για μια ‘επανεκπαίδευση’ της 
εκπαίδευσης. Στο επίσημο κείμενο που παρατίθεται, επισημαίνεται πως σ’ ένα κόσμο που 
αντιμετωπίζει μαθησιακή κρίση, η ψηφιακή μάθηση θα πρέπει να αποτελεί βασική υπηρεσία της 
εκπαίδευσης, ενώ το κόστος της αδράνειας θα είναι υψηλό. Μια σύγχρονη εκπαίδευση, θα πρέπει να 

οικοδομήσει και να διαπιστεύσει βασικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά – καθώς 
και δεξιότητες ως προς την επίλυση των προβλημάτων, τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη που 
χρειάζονται οι νέοι για να ιδρύσουν μια επιχείρηση και να συμμετάσχουν παραγωγικά στις 
κοινότητές τους. Η πρωτοβουλία Reimagine Education της UNICEF, ζητά από τους εταίρους να 

συνεργαστούν σε ένα παγκόσμιο κίνημα που θα πρεσβεύει τις παραπάνω αξίες και θα συνεργάζεται 
με τον ιδιωτικό τομέα (Reimagine education UNICEF). 

5. Συμπεράσματα 

Στις μέρες μας, οι αποφάσεις που αφορούν στον τρόπο και την ποιότητα ζωής των πολιτών έχουν 
ξεφύγει από την εθνική τους διάσταση. Ενεργό ρόλο, πλέον, διαδραματίζουν οι διεθνείς οργανισμοί 
και η Ε.Ε. Αυτό οφείλεται στο ότι τα κράτη που μετέχουν στους οργανισμούς αυτούς, έχουν 

υπογράψει σχετικές συμβάσεις, θεωρώντας ότι, χάρη στο ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, την 
εμπειρία και το πληροφοριακό υλικό που διαθέτουν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί, αντιπροσωπεύουν 
τη σύγχρονη σκέψη. Συνεπώς, οι προτάσεις και τα ψηφίσματά τους θα πρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη. 

 Στην εργασία μας διερευνήθηκαν οι προτάσεις της Ε.Ε., τα τελευταία χρόνια όπου διαφάνηκε 
η σταδιακή υποστήριξη εμφάνισης υβριδικών ταυτοτήτων στο πεδίο της εκπαίδευσης, με την 
αυξανόμενη δράση κοινωφελών-φιλανθρωπικών εταίρων, ανιχνεύοντας τα όρια μεταξύ παγκόσμιου 
και τοπικού επιπέδου, όπως και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  

Διαπιστώθηκε ότι διατυπώνονται και επικυρώνονται νομοθετικά νέα αφηγήματα και ιδέες που 
καθορίζουν την «καταλληλότερη» εκπαιδευτική πολιτική, την οργανωτική διαχείριση του σχολείου, 
την ηγεσία, τα Προγράμματα Σπουδών και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών λειτουργών με τη 
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σύμπραξη φιλανθρωπικών εταίρων. Επίσης, καταδείχτηκε ότι τα εταιρικά φιλανθρωπικά ιδρύματα 
θεωρούνται, από τους Διεθνείς Οργανισμούς, πως ενεργούν με αλτρουισμό και με επίγνωση των 
πολιτικών της συνεργατικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό το λόγο τους οφείλεται εκτίμηση, για τη μεγάλη 
και πολύτιμη εμπειρία τους σε διεθνείς δραστηριότητες. 

Στο εύλογο ερώτημα για τις επιπτώσεις της έμφασης των ευρωπαϊκών πολιτικών σε μια 
θεσμική φιλανθρωπία, η οποία, πρωτίστως, συμβάλλει στην οικοδόμηση του παγκόσμιου κοινωνικού 
κεφαλαίου μέσα από την εκπαίδευση, δεν είναι εύκολο να δοθεί μια απάντηση.  

Είναι σίγουρο, όμως, ότι το δημόσιο σχολείο, όπως εκφράστηκε στις θεμελιώδεις αρχές, θέσεις 

και προτεραιότητες των ευρωπαϊκών εθνικών κρατών, απέχει, παρασάγγας, από αυτές της 
καπιταλιστικής φιλανθρωπίας, στην οποία το βασικό κίνητρο στηρίζεται, κυρίως, στο επιχειρηματικό 
κέρδος. 
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Περυσινάκη Εμμανουέλα 
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Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου 

Msc Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η πιο προηγμένη μορφή 

υπερεθνικής διακυβέρνησης που επηρεάζει ολοένα και εντονότερα το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των 
κρατών - μελών με συγκεκριμένους τρόπους μέσα από συγκλίνουσα στοχοθεσία. Αναφέρονται 
σχετικά παραδείγματα από την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα με τα οποία αποδεικνύεται η 
παραπάνω παραδοχή. Από την άλλη πλευρά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τις αποκλίσεις 

των χωρών ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων καθώς οι διαφορές των εθνικών 
εκπαιδευτικών συστημάτων είναι γεγονός. Ανιχνεύεται η προοπτική της ομογενοποίησης των 
εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων.  Παρ’ όλες  τις διαφορές η ΕΕ μπορεί και πρέπει να τα 
καταφέρει  μέσα από την καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας κι όχι μόνο μέσα 

από την κυριαρχία των εργαλειακών σκοπών της εκπαίδευσης.  
 
Λέξεις κλειδιά: υπερεθνικός οργανισμός, ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 

1. Εισαγωγή  

H ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, οι επιπτώσεις των εξελίξεων στο επιστημονικό 
και τεχνολογικό πεδίο, η διεθνοποίηση της οικονομίας είναι παράγοντες οι οποίοι έχουν μετατρέψει 

τον κόσμο σε έναν ενιαίο και προσβάσιμο κοινό για όλους χώρο· μιλάμε, επομένως για το φαινόμενο 
της παγκοσμιοποίησης όχι τόσο ως ένα καινοφανές γεγονός όσο ως ένα ξεχωριστό φαινόμενο με 
ιδιαίτερη ένταση και έκταση των χαρακτηριστικών της στη σύγχρονη εποχή (Παπαδάκης, 2003· 
Ζεμπύλας, 2011). 

Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις απεριόριστες δυνατότητες μέσα από το διαδίκτυο σε όλα τα 
επίπεδα της ζωής μας, την ενημέρωση, την πληροφόρηση, δεν έχουμε το δικαίωμα να μη 
συνειδητοποιούμε τη σημερινή παγκόσμια κατάσταση και το πώς μάς επηρεάζει. Η δραματική 
διεύρυνση των ανισοτήτων, οι παθολογίες του καπιταλισμού, η οικονομική συμφεροντολογία του 

νεοφιλελευθερισμού...και η παγκόσμια διακυβέρνηση από υπερεθνικούς οργανισμούς δεν έχουν 
αφήσει ανεπηρέαστη και την εκπαίδευση, υποσκάπτοντας το μονοπώλιο του έθνους -κράτους στην 
παραγωγή επιστημονικής γνώσης (Μούτσιος, 2004) επιδιώκοντας το μετασχηματισμό των 
λειτουργιών του μάλλον παρά εξαφανίζοντάς το (Ζεμπύλας, 2011).  

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται  μια σύντομη ιστορική αναδρομή διεθνών 
οργανισμών προτού αναφερθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως την  πιο προηγμένη μορφή 
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υπερεθνικής διακυβέρνησης, η οποία έχει αντιληφθεί τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης στην 
εξυπηρέτηση πολιτικο-στρατηγικών στόχων και μέσα από ένα πιο ξεκάθαρα οικονομικό πρίσμα.  

Η Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.), ιδρύθηκε το 1919, αμέσως μετά τον Αˊ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Δεδομένης της φιλειρηνικής ψυχολογίας που ακολούθησε τον πόλεμο και παρόλο που απέτυχε στον 

πρωταρχικό του στόχο - την αποφυγή κάθε Παγκόσμιου Πολέμου στο μέλλον - υπήρξε η πρώτη 
προσπάθεια συνεννόησης όλων των κρατών πάνω στα προβλήματα που απασχολούσαν την 
ανθρωπότητα. Οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι κλόνισαν ανεπανόρθωτα την ιδέα του έθνους -κράτους. 
Η Ευρώπη κατεστραμμένη, διαιρεμένη και ελεγχόμενη από εξωευρωπαϊκά κέντρα οδηγεί τις 

κυβερνήσεις στην επεξεργασία ενός προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης και συνεργασίας σε 
διεθνές επίπεδο. Η Κ.τ.Ε. καταργείται το 1946 κι αντικαθίσταται από τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών, έναν διεθνή οργανισμό παγκόσμιας εμβέλειας μεταξύ των κρατών του κόσμου με σκοπό τη 
συνεργασία στο Διεθνές Δίκαιο, την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική ενότητα. 

Σήμερα αριθμεί 193 μέλη (http:// el. wikipedia.org/wiki/ K.τ.E. ΟΗΕ). Το 1948 συγκροτείται ο 
Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (από το 1961 ΟΟΣΑ) για να οδηγηθούμε στη 
Συνθήκη της Ρώμης στις 25/03/1957 και την ίδρυση της ΕΟΚ. Αυτός ο υπερεθνικός οργανισμός θα 
συντόνιζε την Κοινή Αγορά κατά τα πρότυπα του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και τις επιγραμματικές 

εκφράσεις laissez faire, laissez aller, laissez passer. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993 η ΕΟΚ 
καθίσταται Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δεν υπήρξε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία παρόμοια συνθήκη με 
τόσο πλούσιο πολιτικοοικονομικό και κοινωνικοπολιτισμικό περιεχόμενο διατηρώντας ταυτόχρονα 
και το «ισότιμον» των συμμετεχόντων  κρατών (http:// el. wikipedia.org/wiki/ Συνθήκη του 

Μάαστριχτ).  
Με τη Διακήρυξη της Μπολόνια (1999), επιχειρείται να διαμορφωθεί ο ευρωπαϊκός χώρος 

εκπαίδευσης με βάση τη λογική των διεθνώς αναπτυσσόμενων τάσεων· το Μάρτιο του 2000 η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στη Λισαβόνα προτάσσει ως κυρίαρχο στόχο την οικονομική μεγέθυνσή 

της αναγνωρίζοντας τη συμβολή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2002). Ως συνέπεια των παραπάνω, η ΕΕ επηρεάζει το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των 
κρατών-μελών της παρ’ όλες τις εμφανείς διαφορές μεταξύ των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. 
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι έχουν από κοινού διατυπωθεί στο πλαίσιο διακρατικών συσκέψεων ~ 

συμφωνιών. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επισημανθεί οι αποκλίσεις των ευρωπαϊκών χωρών 
ως προς την υλοποίησή τους.  

Στο Α´ κεφάλαιο - μέσα από τρία υποερωτήματα - τίθεται ως βασικό ερώτημα αν και κατά 
πόσο υφίσταται Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική με συγκεκριμένη στοχοθεσία : 

α) Πόσο δεσμευτικοί είναι οι παραπάνω στόχοι για τα κράτη-μέλη  της ΕΕ. 
β) Με βραχίονα ελέγχου τους οργανισμούς ΠΙΖΑ και ΟΟΣΑ πώς ανταποκρίνονται οι χώρες 

στην προαναφερθείσα στοχοθεσία και πώς αυτοί φροντίζουν για την ιεραρχική κατάταξη των 
κρατών-μελών. 

 γ) Κατά πόσο νομιμοποιείται ένας υπερεθνικός οργανισμός να επεμβαίνει στα εκπαιδευτικά 
θέματα μιας  χώρας.  

Στο Β´ κεφάλαιο αναφέρονται παραδείγματα λαμβανομένου υπόψη του ελληνικού 
συγκείμενου και μία σύντομη ανασκόπηση Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων. Στο Γ´ κεφάλαιο 

καταλήγουμε πως δε θα μπορέσει να υπάρξει σύγκλιση των εθνικών εκπαιδευτικών  συστημάτων υπό 
την αιγίδα των υπερεθνικών οργανισμών, αν η διαδικασία διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής 
ρυθμίζεται κυρίως από εργαλειακούς στόχους (Μούτσιος, 2004). Ταυτόχρονα δε χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η κουλτούρα, οι παραδόσεις, η διαφορετικότητα της κάθε χώρας  χωριστά και η 

αναγνώριση της επαφής των λαών, συγχρονικής και διαχρονικής.  
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2. Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική 

2.1 Συγκλίνοντες και δεσμευτικοί στόχοι 

Είναι γεγονός πως η ΕΕ ξεκίνησε ως ένας οικονομικός συνασπισμός για να εδραιωθεί σήμερα 
ως η πιο προηγμένη υπερκρατική οντότητα. Με αργά και σταθερά βήματα από την ίδρυσή της, 
προώθησε τις πολιτικές της με βασικό στόχο τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς. Αξίζει να αναφερθεί 
πως ήδη από τη Συνθήκη της Ρώμης στο άρθρο 128 προβλεπόταν η ανάληψη δράσης στο πεδίο της 

επαγγελματικής κατάρτισης (Σαρρίδου, 2011). Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει συλλήβδην τα 
δεδομένα.  

Σε άρθρο του ο Walkenhorst (2008) υποστηρίζει πως τα τελευταία 15 χρόνια η ευρωπαϊκή 
εκπαιδευτική πολιτική έχει βιώσει μια παραδειγματική μετάπτωση στους πολιτικούς της στόχους και 

εξετάζοντας προσεκτικότερα τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ αποκαλύπτονται 
τρεις σταθμοί – κλειδιά στο κέντρο των επιδιώξεων της. Ο πρώτος σταθμός εκτείνεται χρονικά από 
το 1958 μέχρι το 1993. Στα άρθρα 126-127 δίνεται τέλος στην «πολιτική αναπηρία», καθώς επίσημα 
πλέον μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε θέματα εκπαίδευσης. Στο άρθρο 127 ο ρόλος της γίνεται πιο 

έντονος επεμβαίνοντας δυναμικά σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης· όχι όμως και σε αυτά της 
γενικής παιδείας όπου παρεμβαίνει ελάχιστα (Ζμας, 2007).  

Στο ενδιάμεσο διάστημα (1993 – 1999) η οικονομική-νομισματική ένωση απασχολούν την 
ατζέντα της Ένωσης. Στην τελευταία περίοδο (1999 – σήμερα) η ευρωπαϊκή πολιτική επηρεάζεται 

έντονα από τις αλλαγές σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Συνειδητοποιείται πλέον η σημασία και ο 
ρόλος της εκπαίδευσης για την προώθηση της οικονομίας και αντίστροφα.  Η παγκοσμιοποίηση 
«συνεισέφερε» στην ανανέωση και την επέκταση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ. Η 
ανακοίνωση της Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005) - η πρώτη στο πλαίσιο του νέου κύκλου - 

είναι ξεκάθαρη: «Η ΕΕ προκειμένου να επιτύχει τους κοινωνικούς και οικονομικούς της στόχους 
απευθύνει έκκληση για επείγουσες μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
της Ευρώπης». Καταρτίζεται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», το οποίο 
αναφέρεται στην επαγγελματική και την  Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 

αναλαμβάνουν τη δέσμευση ανά διετία να αναθεωρούν την πρόοδο σε οτιδήποτε αφορά την 
εφαρμογή του προαναφερθέντος προγράμματος.  

Η Διακήρυξη της Μπολόνια (1999), υπογράφεται από 30 χώρες. Σήμερα, 47 χώρες 
συμμετέχουν στη Διακήρυξη προτιθέμενες να εφαρμόσουν τους στόχους της στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Στο Ανακοινωθέν του Βερολίνου (2003) οι υπουργοί της 
ΕΕ αποφάσισαν να αναθέσουν σε μία Επιτροπή (Follow-up group) την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των προτεραιοτήτων που ψήφισαν τα κράτη-μέλη για αυτή την περίοδο με χρονικό όριο 
το 2010. Στο Ανακοινωθέν της Λουβαίν (2009) ή στη Διακήρυξη της Βουδαπέστης - Βιέννης (2010), 

οι αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών ακολουθούν ανάλογες τακτικές (Σαρρίδου, 2011). 
Ακολούθησαν το 2018 οι Σύνοδοι του Βουκουρεστίου (2012), του Έρεβαν, της Γαλλίας.  

Το 2000 ξεκίνησε παράλληλα με τη Διαδικασία της Μπολόνια, η Στρατηγική της Λισαβόνας 
στην οποία είναι εμφανής η άμεση σύνδεση της  οικονομίας με την εκπαίδευση. Μέχρι το 2010 δεν 

είχε πετύχει τους βασικούς της στόχους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Με το πέρας της και αφού έχει 
μεσολαβήσει η ψήφιση της Συνθήκης της Λισαβόνας και η οικονομική κρίση, μπήκε σε ισχύ η 
«Ευρώπη 2020» (http:// www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/). Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  διαδραματίζει 
τον καθοριστικό ρόλο με κύρια κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη 

χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011). Στην τέταρτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο 
Κορυφής για την  Εκπαίδευση (Δεκέμβριος 2021), σχεδιάστηκε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 
έως το 2021. Παρουσιάστηκε η Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης 
2021, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτομίας Διδασκαλίας 2021, το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή 

Εκπαίδευση και τον Συνασπισμό για την Κλιματική Εκπαίδευση (https://education.ec.europa.eu). 
Η κυριαρχία των κρατών-μελών της ΕΕ αποδυναμώνεται σημαντικά καθώς τα ίδια έχουν 

επιλέξει, προκειμένου να εδραιωθούν στο διεθνή στίβο και να νομιμοποιηθούν στο εσωτερικό τους, 
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να ακολουθούν τους κανόνες της ΕΕ με συνέπεια τη μη δυνατότητα χάραξης εθνικής πολιτικής 
(Μούτσιος, 2004). Στις διαδικασίες λήψης απόφασης εμπλέκονται όλα τα κράτη-μέλη και οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη όλων, αφού η ίδια η υπόσταση της 
ΕΕ στηρίζεται στην υπερεθνική της δομή. Όμως, όπως συμβαίνει στους τομείς πολιτικής και 

οικονομικής εξουσίας, το «δίκαιο» του ισχυρότερου υπερισχύει. Εν προκειμένω, τα ισχυρότερα 
κράτη παίρνουν πρωτοβουλίες κι εγκαινιάζουν μεταρρυθμίσεις. Επίσης, μπορούν να προωθήσουν 
εφαρμοσμένες πολιτικές, όπως συνέβη στην περίπτωση του ελέγχου των σχολικών επιδόσεων ( 
Μούτσιος, 2004). 

2.2 Πίνακες Κατάταξης 

Στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας, οι πολιτικές και οι στόχοι που αποφασίζονται από τους 

Ευρωπαίους πολιτικούς, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και από τους λαούς. Καθώς, όμως αυτές οι 
πολιτικές δεν είναι πάντοτε συμβατές με το εθνικό συγκείμενο, αναδεικνύονται σε επιστημονικά 
επιβεβαιωμένες τάσεις (Ματθαίου, 2007). Οι τάσεις θεωρούνται υπεράνω οποιασδήποτε 
αμφισβήτησης από τους λαούς, καθώς προβάλλονται με τον μανδύα της επιστημονικής εγκυρότητας 

και αξιοπιστίας. Ακολουθείται, η «ανοιχτή μέθοδος συντονισμού», σύμφωνα με την οποία οι 
οργανισμοί ΟΟΣΑ και ΠΙΖΑ συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για καθαρά εκπαιδευτικά θέματα. 
Μέσα από τους πίνακες κατάταξης γίνονται αξιολογήσεις, εκθέσεις, διαμορφώνονται δείκτες, 
διατυπώνονται οδηγίες, χρονοδιαγράμματα, χρηματοδοτούνται προγράμματα (Μούτσιος, 2004· 

Ματθαίου, 2007). Τίθενται από κοινού οι στόχοι, εμπλέκονται οι εμπειρογνώμονες σε ερευνητικές 
δράσεις, λαμβάνονται μέτρα, διαχέονται οι «βέλτιστες πρακτικές» και δημοσιεύονται τα συγκριτικά 
δεδομένα. Σε όλες τις Διακηρύξεις, τα Ανακοινωθέντα, τις Συνθήκες υπογραμμίζεται η 
σπουδαιότητα των συγκεντρωτικών πινάκων.  

Επιπρόσθετα, να σημειωθεί η κριτική των παραπάνω μεθόδων  ως «ανορθόδοξες πρακτικές 
εντοπισμού». Παρουσιάζονται για παράδειγμα ως επιτυχημένες πολιτικές αν και είναι ιδιαίτερα 
αμφιλεγόμενες ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Σημαντικό είναι να προβληματισθούμε αν οι 
προκηρύξεις έγιναν στο όνομα οικονομικών και όχι παιδαγωγικών κριτηρίων. Αν δηλαδή η 

απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατηύθυνε τις όλες ενέργειες κι όχι η ποιότητα των 
μέτρων. Ο Ματθαίου (2007), αναφέρει χαρακτηριστικά την πολιτική «ενίσχυσης του ανταγωνισμού 
των σχολικών μονάδων» έχοντας ως στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα του προσφερόμενου έργου χωρίς 
όμως να αναφέρεται ότι οι εν λόγω πολιτικές στην Αγγλία, οδήγησαν πολλά σχολεία 

υποβαθμισμένων περιοχών σε απαξία. Τέλος, ένα επιπρόσθετο επιχείρημα είναι η ανακολουθία 
ανάμεσα στην προβλεφθείσα νομοθεσία και της εφαρμογής της στην πράξη.  

2.3 Επέμβαση και νομιμοποίηση των υπερεθνικών οργανισμών στα εθνικά εκπαιδευτικά 

θέματα 

Το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι αν νομιμοποιούνται οι υπερεθνικές οντότητες να 
επεμβαίνουν στα εκπαιδευτικά θέματα ενός κράτους-μέλους. Για πολλούς το ερώτημα ίσως να είναι 

ρητορικό. Για τους υποστηρικτές της νομιμοποίησης, όμως, το εγχείρημα προφανώς δεν είναι 
καθόλου εύκολο καθώς οι λαοί πρέπει να πεισθούν για τις πολιτικές που προτείνει η ευρωπαϊκή 
εκπαιδευτική πολιτική.  

Οι πολιτικοί και οι τεχνοκράτες είναι αυτοί που καλούνται να υλοποιήσουν τις στοχεύσεις και 

τις δεσμεύσεις των συμφωνημένων. Και η αλήθεια είναι πως ειδικά η ΕΕ δε λειτουργεί με 
συγκεντρωτικό τρόπο, αφού με κινήσεις που προσιδιάζουν στα συστήματα σχέσεων κυριαρχίας, 
όπως με διαπραγματεύσεις, συγκρούσεις, διαφωνίες και συμβιβασμούς τα κράτη-μέλη οδηγούνται 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Μούτσιος, 2004).  

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα το καθ´ ύλην αρμόδιο όργανο είναι το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο αρμόδιος υπουργός με τους επιτελείς του θα λάβει τις αποφάσεις 
και τις οδηγίες των ευρωπαϊκών οργάνων και θα τις «μετασχηματίσουν» ώστε να γίνουν αποδεκτές 
από την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα βασικά «διαπραγματευτικά όπλα» τους και τα κεντρικά 
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νομιμοποιητικά στοιχεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η επιδίωξη το υ «κοινού 
καλού» στην εκπαίδευση και τα κοινά οφέλη. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995) δηλώνεται 
ξεκάθαρα, πως η ταυτότητα της Ευρώπης για την επόμενη χιλιετία εξαρτάται από την έμφαση στην 
ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που θα δώσουν όλα τα κράτη-μέλη (Μούτσιος, 2004).  

Από την άλλη, αν δεν τηρηθούν οι συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν, ελλοχεύει ο κίνδυνος για 
τους πολίτες της χώρας να στερηθούν τα παραπάνω οφέλη. Οι επιδοτήσεις και τα κονδύλια θα 
σταματήσουν να χορηγούνται. Η επιγραμματική φράση «χρυσά χαλινάρια» περιγράφει εύγλωττα την 
παραπάνω τοποθέτηση. Αυτός είναι και ο κυριότερος μοχλός πίεσης της Ευρώπης προς τους 

εταίρους.  
Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται σχετικά παραδείγματα λαμβάνοντας υπόψη το ελληνικό 

συγκείμενο. 

3. Η Διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής μέσα από Παραδείγματα της 

Ελληνικής Πραγματικότητας   

Ο κάθε λαός είναι ξεχωριστός· κινείται και υπάρχει στο χωροχρόνο κουβαλώντας τη δική του 

ιστορία και κουλτούρα, τις δικές του κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές πεποιθήσεις, τις δικές του 
θρησκευτικές παραδόσεις και νοοτροπίες. Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας έχει προεξέχοντα 
ρόλο και Λόγο  καθώς αποτελεί βασικό μηχανισμό διαμόρφωσης του κράτους. Ιστορικές μελέτες 
έχουν αποδείξει πως η θεσμοθετημένη εκπαίδευση από την εποχή του Διαφωτισμού έχει 

διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στη δημιουργία των σύγχρονων κρατών (Zmas,2012). 
 Όσον αφορά στη χώρα μας, για να κατανοήσουμε τις μεταρρυθμίσεις  που έχουν συντελεστεί 

πρέπει να μελετηθεί και αυτή η παράμετρος· ο  ελληνικός Διαφωτισμός είναι διαφορετικός από τον 
ευρωπαϊκό, πέρασε άλλα χρονικά σημεία καθώς η Ελλάδα βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή. Με την 

αποτίναξη του τουρκικού ζυγού το νεοϊδρυθέν κράτος είχε να αντιμετωπίσει δύο βασικά ζητήματα: 
ποια θα ήταν η ιδεολογική βάση πάνω στην οποία θα διαμορφωνόταν η ιδεολογική ταυτότητα, 
δεδομένου ότι η χώρα είχε για  παρακαταθήκη της την κλασσική Αρχαιότητα, τη Βυζαντινή 
παράδοση και τον ελληνικό Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Το δεύτερο ζήτημα ήταν πώς το εκπαιδευτικό 

σύστημα θα συνεισέφερε στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας (Zmas, 2012).  
H χάραξη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής από τότε μέχρι σήμερα πέρασε μέσα από 

διάφορες παλινωδίες - δύο Παγκόσμιους Πολέμους, τον Εμφύλιο, τη Μικρασιατική καταστροφή, την 
περίοδο της Δικτατορίας - οικονομικές κρίσεις, πολιτικές διαμάχες. Τα  περιορισμένα κονδύλια για 

την Παιδεία και η μη υιοθέτηση κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής από τα κόμματα εξουσίας πάντα 
οδηγούσαν σε αποσπασματικά μέτρα.  

Βασικό, άλλωστε,  χαρακτηριστικό  του ελληνικού  εκπαιδευτικού συστήματος ήταν                                       
πάντοτε ο συγκεντρωτισμός του και ο επηρεασμός του από το γερμανικό σύστημα. Με την πτώση 

της Δικτατορίας περνάμε στη μεταπολιτευτική περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από δύο 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, του 1976 και  του 1981 – 1985 κατά τις οποίες λαμβάνονται 
εκσυγχρονιστικά και εκδημοκρατικά μέτρα, με κυριότερα την επικράτηση της νεοελληνικής κοινής 
ως επίσημης γλώσσας και την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Μαζί με άλλα μέτρα το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα αποκτά ένα σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό.  
Με τις απαρχές του 21ου αι. η διαμόρφωση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής μελετάται 

μέσα στο συνολικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο εκπαιδευτικός νόμος 
2525/97 προτάσσει μεταρρυθμιστικά μέτρα συνδέοντας την εκπαίδευση με τις παραγωγικές ανάγκες. 

Για να υλοποιηθούν αυτές οι αλλαγές και να προωθηθεί η συγκλίνουσα στοχοθεσία, η ΕΕ χορηγεί 
γενναία διαρθρωτική βοήθεια στη χώρα μας (μέσω του ΕΠΕΑΕΚ). Στην παρακάτω ανασκόπηση 
απηχείται  ο  τρόπος με τον οποίο η ΕΕ επηρεάζει το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της Ελλάδας.  

3.1 Σύντομη ανασκόπηση Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων – Νόμων (2000-Σήμερα) 

Με την ψήφιση του Νόμου 2916/2001 προωθείται η ανωτατοποίηση των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ο Νόμος 2986/2002 ρύθμιζε την οργάνωση των περιφερειακών 
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υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την επιλογή Προϊσταμένων τους και 
θέματα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των εκπαιδευτικών, της επιμόρφωσής τους. Ο 
Νόμος 3191/2003 προσδιορίζει το περιεχόμενο της δια βίου μάθησης  με τη δημιουργία των 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τις Σχολές Γονέων, τα Ινστιτούτα 

Δια Βίου Εκπαίδευσης. Στο Νόμο 3374/2005 ψηφίζεται η Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
Εκπαίδευση, το Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, η χορήγηση 
Παραρτήματος Διπλώματος. Ο Νόμος 3475/2006 αναβαθμίζει τη δευτεροβάθμια επαγγελματική 
εκπαίδευση με τη λειτουργία των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ. Με το Νόμο 3549/2007 ψηφίστηκε η 

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ με μεταρρυθμίσεις 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως  η αυτοτέλεια των ιδρυμάτων (Καλογιαννίδο υ, 2017). Ο 
Νόμος 4009/2011 ρυθμίζει θέματα της δομής, της λειτουργίας, της ποιότητας των σπουδών και της 
διεθνοποίησης των ΑΕΙ. Επίσης, με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ το 2012, τα ΑΕΙ αναδιαρθρώνονται. Ο Nόμος 

4547/2018 αναδιοργανώνει τις δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ο Νόμος 4692/2020 στοχεύει στην αναβάθμιση του σχολείου. Οι ρυθμίσεις του 
κινούνται σε 3 βασικούς άξονες: αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στο σχολείο, 
στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και 

οργανωτικές και βελτιωτικές ρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση.  
Στην Προσχολική Εκπαίδευση, ο Νόμος 3518/2006 θεσμοθετεί την υποχρεωτική προσχολική 

φοίτηση για νήπια 5 ετών. Με τον Νόμο 4521/2018 ξεκίνησε η σταδιακή υποχρεωτικ ή δίχρονη 
προσχολική εκπαίδευση των νηπίων ηλικίας  4 ετών.  

Στη Δημοτική Εκπαίδευση ο νόμος 2525/1997 καθιερώνει τα Ολοήμερα Σχολεία. Το όραμα 
του Νέου Σχολείου ξεκινά το 2000 με την πιλοτική εφαρμογή τους σε 28 σχολικές μονάδες  με 
προγράμματα ΕΣΠΑ. Προωθείται η διαθεματικότητα  (ΔΕΕΠΠΣ) από το 2001, το πολλαπλό 
εγχειρίδιο, η εισαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης με ενίσχυση της διδασκαλίας των ευρωπαϊκών 

γλωσσών και της λογοτεχνίας, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Ο Νόμος 3879/2010 εισάγει  το 
θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Με το Νόμο 4415/2016 ιδρύονται δομές 
υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων. Οι Νόμοι 2817/2000 και 3699/2008 επιχειρούν τομές 
στο χώρο της ειδικής αγωγής με έμφαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και στον 

εκπαιδευτικό προσανατολισμό της αγωγής τους. 

4. Ο Ευρωπαίος Πολίτης και η Εκπαιδευτική Πολιτική του Μέλλοντος  

Η εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα, αναμφίβολα, τοποθετείται στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ως στρατηγικό της στόχο έχει «να γίνει η 
ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη 
ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» 

(Σύνοδος της Λισσαβόνας, 2000). Τέσσερις οι τομείς στους οποίους η ΕΕ δίνει έμφαση προκειμένου 
να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι της:  έρευνα και  καινοτομία,  εκπαίδευση και  κατάρτιση,  
ανώτατη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση (Μούτσιος, 2004).  

Στο όνομα της υλοποίησης αυτών των στόχων οι έννοιες παραγωγικότητα, ανταγωνισμός, 

ποιότητα συνιστούν πια για τα κράτη-μέλη χωρίς υπερβολή, μια «εκπαιδευτική επιδημία» (Zmas, 
2012). Διαβάζοντας τους στόχους των Συνθηκών, των Διακηρύξεων, των Ανακοινωθέντων και των 
Διαδικασιών διαπιστώνεται η επανάληψη των όρων «κατάρτιση», «εξειδίκευση» και «εκπαίδευση». 
Αλήθεια, η μόρφωση και η Παιδεία ως έννοιες δεν υφίστανται πλέον; Ακόμα κι αν η αγγλοσαξωνική 

γλώσσα διαθέτει μόνο τον όρο «education» για να εκφράσει πιθανόν έννοιες όπως τη διδασκαλία και 
την αγωγή, οι διεθνείς φιλοσοφικοπαιδαγωγικές αναλύσεις βρίσκουν διέξοδο επικαλούμενες την 
«ελληνική μόρφωση» προκειμένου να προσαγορευθεί η Παιδεία (Ζμας, 2005). Είναι γεγονός πως 
σήμερα, στην εποχή του «παγκοσμιοποιημένου χωριού» με την επικράτηση του κεφαλαίου και τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό, στην εποχή του καταιγισμού των όρων neo-liberation, marketization, 
economization, privatization, οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν έχουν θέση στις χώρες της Ευρώπης. 
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Πώς μπορεί όμως μια χώρα όπως η Ελλάδα με μακρά ανθρωπιστική παράδοση και κλασσική 
Παιδεία, να ακολουθήσει τις επιταγές της οικονομικής ενοποίησης και κυριαρχίας; 

  Συνεχίζοντας το παραπάνω σκεπτικό, διαπιστώνεται επίσης η σχεδόν αποκλειστική σύνδεση 
της εκπαίδευσης με την εργασία. Ο μαθητής επομένως, ήδη από την αρχή της ένταξής του στη 

σχολική ζωή, μαθαίνει μόνο ό,τι του είναι απαραίτητο για τη μελλοντική του εργασία (χρηστική 
γνώση). Όταν, όμως η Παιδεία συνδέεται μονάχα με το κέρδος, απομακρύνεται από βασικές 
πανανθρώπινες αξίες (Σαρρίδου, 2011). Δημοσιεύσεις από αποφάσεις της Ένωσης στη Λευκή Βίβλο 
της Εκπαίδευσης (EC, 1995) επικεντρώνονται στην οικονομική χρησιμότητα της εκπαίδευσης 

παραμερίζοντας την εν δυνάμει διάσταση της εκπαίδευσης, τη δημιουργία ταυτότητας (Walkenhorst, 
2008).  

Υποστηρίζεται πως η σύγκλιση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων δεν  είναι δυνατόν να 
επέλθει, όταν αποδυναμώνεται ο ρόλος του έθνους-κράτους επί του εκπαιδευτικού συστήματος στην 

καλλιέργεια εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Οι υπερεθνικές και επιχειρηματικές πολιτικές 
διαμορφώνουν παραγωγικές και επιχειρηματικές δεξιότητες αλλά δεν «κατασκευάζουν»  συλλογικές 
ταυτότητες (Μούτσιος, 2004). Η διαφορετικότητα, η μοναδικότητα των ευρωπαϊκών λαών και ο 
σεβασμός του καθενός ξεχωριστά είναι και το μεγαλύτερο «στοίχημα» για να επιτευχθεί και ο 

πρωταρχικός σκοπός της Ένωσης: η ένωση των λαών της με την παράλληλη συνειδητοποίηση ότι 
δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθούν σε όλα τα κράτη-μέλη οι ίδιες απαρέγκλιτες επιταγές. Είναι κατά 
κύριο λόγο θέμα διαπραγμάτευσης μα πρώτα απ’ όλα είναι ποιον πολίτη οραματιζόμαστε ή μάλλον 
καλύτερα ποιον Ευρωπαίο πολίτη οραματιζόμαστε. 

5. Συμπεράσματα  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει τη γνώση, την τεχνογνωσία, τη δυνατότητα χρηματοδότησης και 

σχεδιάζει μακροπρόθεσμες και σταθερές εκπαιδευτικές πολιτικές. Έχει τη δυνατότητα να καθορίζει 
αλλαγές στην εκπαίδευση μέσα από τη  Διακήρυξη της Μπολόνια και τις Στρατηγικές, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως βασικά σημεία αναφοράς κατά το σχεδιασμό των εθνικών μεταρρυθμίσεων. Το 
πρόγραμμα «δια βίου μάθηση» μέσω των Comenius, Regio, Erasmus, Da Vinci, Grundvig προωθεί  

τις σχολικές συμπράξεις, τη διευρωπαϊκή κινητικότητα, τις μετακινήσεις και την επικοινωνία 
εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών, την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και τις επισκέψεις μελέτης. 
Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά και της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
η προσπάθεια ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων είναι ιδιαίτερα θέματα με έντονη αντιπαράθεση 

αλλά και ενδεικτικά της επίδρασης και παρέμβασης της ΕΕ. Η χρηματοδότηση επί παραδείγματι των 
προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, μπορεί να λειτουργεί θετικά δίνοντας τη δυνατότητα στα 
κράτη να εφαρμόσουν αλλαγές, αλλά προκαλεί και εξάρτηση από τα κράτη-μέλη καθώς ακολουθούν 
ευχάριστες ή δυσάρεστες για αυτά αλλαγές προκειμένου να ανταγωνιστούν τα υπόλοιπα ιδρύματα 

(Καλογιαννίδου, 2017).  
Από την άλλη, τα κράτη μπορούν να «εκμεταλλευτούν» την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 

και τον ευρωπαϊκό χώρο όπου χτίζονται οι προϋποθέσεις επιβίωσης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 
και διεθνοποιημένο περιβάλλον. Οφείλουν να αναδείξουν τις συνεργασίες μεταξύ των χωρών, τη 

σύγκλιση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων, τις συμπράξεις μεταξύ Πανεπιστημίων και 
ιδιωτικού τομέα. Στην τέταρτη ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε 
χαρακτηριστικά : «Θεμέλιο της εκπαίδευσης είναι ο διαμοιρασμός. Όταν, μάλιστα, σ’ αυτόν 
συμμετέχουν άνθρωποι με διαφορετικές κουλτούρες και από διαφορετικές χώρες, τότε γίνεται ακόμα 

πιο εποικοδομητικός» (https://education.ec.europa.eu). Παράλληλα, τα όρια και οι δυνατότητες της 
Παιδείας να μην καθορίζονται ανάλογα με την πολιτική συγκυρία. Η εκπαίδευση να προπορεύεται 
και να έπονται τα συγκρουόμενα οικονομικά συμφέροντα, οι εθνικές και πολιτικές διεκδικήσεις 
(Πυργιωτάκης, 1999).  

Η χώρα μας αποτελεί ένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με σαφείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 
τις οποίες έχει αποδεχτεί, αλλά και δικαιώματα. Επίσης, είναι αναμφισβήτητο πως η ελληνική 
εκπαιδευτική πολιτική έχει ένα σταθερό και οριστικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Στη σύγχ ρονη 
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απαιτητική παγκοσμιοποιημένη κοινωνία ο ρόλος του έθνους-κράτους έχει αποδυναμωθεί και τα 
εκπαιδευτικά συστήματα ισχυροποιούν  και διαμορφώνουν επαγγελματικές δεξιότητες. Είναι όμως, 
δυνατό μέσα από διαρκείς διαπραγματεύσεις και επανακαθορισμό  των τάσεων των εκπαιδευτικών 
επιλογών να αμφισβητηθούν κατεστημένα και οι πολιτικοί μας να ορθώνουν το πολιτικό τους 

ανάστημα υπερασπιζόμενοι την εθνική μας ταυτότητα και κληρονομιά. Κι εδώ ο εκπαιδευτικός 
καλείται να αναλάβει λυτρωτικό ρόλο και να αποτελέσει ανάχωμα. Η Ελλάδα μπορεί υιοθετώντας 
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες έχοντας πάντα ως γνώμονα το Σύνταγμά της, τη δική της ιστορία, την 
ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης  να είναι αυτή που σχεδιάζει το Νόμο, αυτή που 

τελικά γίνεται ανταγωνιστική, καινοτόμα και πρωταγωνίστρια των ευρωπαϊκών και διεθνών 
εξελίξεων. Ταυτόχρονα δε να καλλιεργηθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση και ταυτότητα πιστεύοντας στην 
αξία του Ευρωπαίου Πολίτη. Όλοι μας έχουμε αυτό το χρέος, όλοι οι πολίτες αυτού του κράτους 
ξεκινώντας από την ακαδημαϊκή και πολιτειακή κοινότητα μέχρι τον τελευταίο απλό πολίτη.  
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Α04. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.  
Η ΑΜΦΙΡΡΟΠΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
Τζώτζης Βασίλειος 

Υποψήφιος διδάκτορας 
 

Περίληψη  

Η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάλυσης της ημερολογιακής εγγραφής του Γεώργιου 

Θεοτοκά ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η ανάλυση του υλικού γίνεται υπό το πρίσμα της 
Ιδεολογίας και του Εθνικισμού, ως καθολική μορφή συνείδησης στην εποχή της νεωτερικότητας. 
Αναγκαία προκαταρκτική συνθήκη αποτελεί μια ευσύνοπτη τοποθέτηση για το φαινόμενο του 
Εθνικισμού, ώστε να οριοθετηθεί η θεωρητική αφετηρία ανάλυσης. Ως μεθοδολογία προσέγγισης 

επιλέχθηκε η Θεματική Ανάλυση. Σκοπός της εργασίας, η αμφισβήτηση του μύθου περί ιδεολογικά 
ουδέτερου σχολείου, μέσα από τη συγκρουσιακή θεώρηση της Ιδεολογίας, στο έδαφος ενός 
μαθήματος του σχολικού εγχειριδίου των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου.  

 

Λέξεις κλειδιά: Εθνικισμός, Ιδεολογία, 28η Οκτωβρίου, Θεοτοκάς 
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1. Εισαγωγή – Θεωρητικές διευκρινήσεις 

Αναγκαία προϋπόθεση οιασδήποτε προσπάθειας επί μέρους ανάλυσης αποτελεί ο 

προσδιορισμός ενός ευρύτερου σημασιολογικού πεδίου, η συγκρότηση των αναλυτικών κατηγοριών, 
η ακριβής εννοιολόγιση των περιεχομένων. Στη σύντομη εισαγωγή γίνεται αναφορά στον Εθνικισμό, 
στις Ιδεολογικές του λειτουργίες, καθώς και στην κατασκευή/παραγωγή της ατομικής Ταυτότητας 
υπό αυτές τις παραμέτρους. 

1.1. Λίγα λόγια για τον Εθνικισμό 

Οι αντιφατικές προσεγγίσεις του φαινομένου του Εθνικισμού οδήγησαν στην παρομοίωσή του 

με τον χαμαιλέοντα και τις πολλαπλές μορφές τις οποίες μπορεί να πάρει (Ozkirimli, 2013:92). 
Κεντρικός ισχυρισμός της εργασίας: ο Εθνικισμός αποτελεί Ιδεολογία, δορυφοριοποιώντας τις 
υπόλοιπες πλευρές του γύρω της. Στη μελέτη των ιδεών και σε έναν ευρύτερο φιλοσοφικό 
προβληματισμό για την ανθρώπινη κατάσταση (Kedourie, 2017), τοποθετούνται οι αφετηριακές του 

παραδοχές. Ο Εθνικισμός είναι η ανταγωνιστική/συγκρουσιακή Ιδεολογία μιας τάξης και 
συγκεκριμένα της αστικής. Ο ισχυρισμός αυτός διαπερνάται από το αντιδιαμετρικό του ανάλογο, ότι 
υφίσταται μια Ιδεολογία ως ταξική, ανταγωνιστική, συγκρουσιακή  της εργατικής (Μηλιός, 1996). 

Δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η σύγκρουση εντός της θεωρίας σε δύο 

διαφορετικά επίπεδα, στο πεδίο της επιστήμης (σύγκρουση των ελίτ) και στο πεδίο της ιδεολογίας 
(σύγκρουση μαζών), εντάσσοντας την ιστορική συγκυρία ως παράγοντα για την πορεία της 
θεωρίας/ιδεολογίας. Η άνοδος και η πτώση των ιδεολογιών δεν συνίσταται στην επιστημονική τους 
πρόοδο, αλλά στην υιοθέτησή τους ως ιδεολογία μαζών. 

Στην ίδια λογική αφήγηση μπορούμε να ισχυριστούμε πως ο Εθνικισμός υπήρξε για τις πλατιές 
μάζες του πληθυσμού το ιστορικό ανάλογο του Διαφωτισμού για τις ελίτ. Αναλογικά μπορούμε να 
ισχυριστούμε πως τα διαφορετικά κοινωνικά πρότυπα παραγωγής, όσο και κατανάλωσης, των 
εθνικιστικών ιδεών εξαρτώνται από την κοινωνική θέση των υποκειμένων (Γιαννακόπουλος, 2003). 

Οι ελίτ ζουν την κοινωνική τους πραγματικότητα δια και υπό των εννοιών της εθνικότητας, του 
κράτους, του οικονομικού ανταγωνισμού, αντίθετα οι πλατιές μάζες μετασχηματίζουν τις ίδιες 
προσλήψεις με τις έννοιες εθνότητα, δημοκρατία και καθημερινός αγώνας της επιβίωσης.  

Ο Εθνικισμός πρέπει να θεωρηθεί υπό το πρίσμα της καθολικής ιδεολογίας στα πλαίσια της 

νεωτερικότητας, ένα ιστορικό ανάλογο της Θρησκείας στις παραδοσιακές κοινωνίες. Η διπλή 
απελευθέρωση του ατόμου από τα μέσα εργασίας, όσο και από το παραγόμενο προϊόν συντέλεσε 
στην εν λόγω μετατόπιση. Όταν αναφερόμαστε στο ρόλο της Θρησκείας στις παραδοσιακές 
κοινωνίες πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ισχύουν οι ίδιες κεντρικές παραδοχές οι οποίες αφορούν τον 

Εθνικισμό με τις αναγκαίες προσαρμογές.  
«Οι ιδεολογίες (…) παρέχουν πρωτίστως υπαρξιακή ασφάλεια, προστασία, και ναρκισσιστική 

ικανοποίηση (…) κοινή αίσθηση ιστορικού πεπρωμένου, μια συνέχεια που διασώζει το άτομο από την 
αφάνεια, την λήθη και την μοναξιά υπό συνθήκες θεσμικής διαφοροποίησης και εκκοσμίκευσης, που 

οδηγούν από την παραδοσιακή θρησκεία στην ιδεολογία(ες)» (Δεμερτζής, 1996:76). Μέσα από αυτές 
τις παραδοχές υιοθετούνται οι κλασικές Αλτουσεριανές θέσεις για την Ιδεολογία ως « φανταστική 
σχέση του ατόμου με τις πραγματικές συνθήκες ύπαρξής του» (Althuser, 1976:73). 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή στο πεδίο των ιδεών ο Εθνικισμός μπορεί να παραλληλιστεί 

με τις αρχές της a priori γνώσης του χώρου και του χρόνου, όπως θεμελίωσε τη σκέψη του ο Καντ 
(Μαλούτας, 1986). Αν ο χώρος είναι η μορφή της εξωτερικής αίσθησης παράστασης των 
αντικειμένων, ο χρόνος η μορφή της εσωτερικής αυτοσυνειδησίας του νου, ο Εθνικισμός είναι η  
πηγή παραγωγής νοημάτων, αποτελώντας βασική αντιληπτική διάσταση της πραγματικότητας. Η 

αντίστροφη πορεία, από το υποκείμενο προς την κοσμοθεώρηση (ή το Υποκείμενο) θα πρέπει να 
αξιοποιήσει τη Φαινομενολογία. 
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1.2. Εκπαιδευτικός Μηχανισμός και Διανόηση  

Ο Εθνικισμός υπήρξε το «προσκλητήριο» των μαζών στην Ιστορία. Το προσκλητήριο αυτό δεν 

θα μπορούσε να γίνει δια του ξίφους, ούτε με κάποιο καταναγκαστικό νομοθετικό διάταγμα. Η 
οργανωμένη παιδεία ανέλαβε αυτό το ρόλο. Ο σχολικός μηχανισμός, ως Ιδεολογικός Μηχανισμός 
του Κράτους, αντικατέστησε αυτόν της Εκκλησίας (Αλτουσέρ, 1983). Στην κοινωνία της 
νεωτερικότητας η αξία του μονοπωλίου της βίας από την πλευρά του Κράτους, μπορεί να συγκριθεί 

με το μονοπώλιο της Εκπαίδευσης, αφού η απόσπαση της συναίνεσης είναι σημαντικότερη από την 
ωμή επιβολή. Η επίσημη ιδεολογία του εθνικού κράτους διαχέεται μέσα από την Εθνική  Εκπαίδευση, 
με τη συστηματική παρακολούθηση από τις κυρίαρχες ελίτ, και την εγχάραξη της εθνικής 
συνείδησης. «Η ίση πρόσβαση στο θεό των Γραφών έστρωσε το δρόμο για την ίση πρόσβαση στον 

υψηλό πολιτισμό» (Gellner, 1992:248). Έτσι το σχολείο θα αναμορφώσει  τη σχέση Πολιτικού και 
Θρησκευτικού, υφαίνοντας το Έθνος με επίκεντρο την πόλη και πρωταγωνιστή τη μεσαία 
(ανερχόμενη αστική) τάξη. 

Η εξομάλυνση των κοινωνικών διαφορών ως απλές παραλλαγές του κοινού πολιτισμικού 

πυρήνα καταγωγής, η κοινή εθνική ιστορία, η αφήγηση περί ενιαίου συνεχούς και αδιάσπαστου 
χώρου και χρόνου, η επινόηση/επανα-ανακάλυψη του εαυτού κ.α., από λειτουργίες των οργανικών 
διανοούμενων του εθνικισμού (Δεμερτζής, 1996), μετατράπηκαν σε θεσμοθετημένες λειτουργίες της 
κρατικής εκπαίδευσης. Ο Apple (1993), θα παρατηρήσει πως μέσα στην κρατική εκπαίδευση οι 

εκπαιδευτικοί βρίσκονται, λόγω της εργασίας τους, στη θέση των διανοούμενων του Γκράμσι. Η 
κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, των νοημάτων και του Λόγου απαιτεί ένα πρωταρχικό 
απόθεμα γνώσης, ώστε η νομιμοποίηση να επισυμβεί στις συνειδήσεις των υποκειμένων (Μπέργκερ 
& Λούκμαν, 2003). Το σχολείο νομιμοποιεί την εικόνα του κόσμου, ενώ οι εκπαιδευτικοί 

μετατρέπονται καθ’ υπερβολήν σε «Φύλακες, Κήρυκες, Θεραπευτές» (Ίλλιτς, 1976: 47). Κύρ ιο είναι 
να αναδειχθεί πως η εκπαίδευση έχει βασικό ρόλο στην αντίληψη των υποκειμένων για την Αλήθεια, 
την οργάνωση της Γνώσης, της Ηθικής, των αξιών, του τρόπου ζωής και των πολιτισμικών ορίων. 
Σύμφωνα με τον Φουκώ (1970:33) «Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένας πολιτικός τρόπος 

κατοχύρωσης ή τροποποίησης του λόγου μαζί με τις γνώσεις και τις εξουσίες που τον συνοδεύουν 
πάντοτε». 

 

2. Θεματική Ανάλυση  

Σε αυτή την ενότητα αξιοποιούνται ιδέες από την Θεματική Ανάλυση και την Ανάλυση Λόγου 
με κριτήριο τον ενεργό ρόλο της Ιδεολογίας. Προτιμήθηκε η νοηματική συγκρότηση θεματικών 

(Τσιώλης, 2018), σε αντίθεση με την παρατακτική παράθεση ανάλυσης, ώστε να διευρυνθούν οι 
νοηματικές/συμπερασματικές διαδρομές της σκέψης. Με παρενθέσεις και εισαγωγικά παρατίθενται 
αποσπάσματα της ημερολογιακής εγγραφής, όταν αυτά αποτελούν επεξηγήσεις και όχι σώμα του 
κειμένου της εργασίας. 

 

Η κωδικοποίηση του κειμένου (Παράρτημα) απέδωσε τους εξής κωδικούς:  

• Αισθήματα, με υποκατηγορίες (Εγώ, Άλλοι, Ατμόσφαιρα, Μετάδοση). 

• Αφηγητής, με υποκατηγορίες (1ου Προσώπου, Αποστασιοποιημένη, 3ου Προσώπου, 

Μετάβασης). 

• Άλλοι, με υποκατηγορίες (Αρρενωπότητα, Θηλυκότητες, Νεότητα, Νεότητα – Παιδικότητα).  

• Βία. 

• Γιορτή/Πανηγύρι. 

• Ιδεολογικές Λειτουργίες, με υποκατηγορίες (Έγκληση, Ενοποίηση, Κινητοποίηση, 
Νομιμοποίηση). 

• Φόντο. 

• Χρόνος. 
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• Χώρος, με υποκατηγορίες (Πατρίδα, Αθήνα, Επικράτεια).  
 

Οι αναλυτικές θεματικές συγκροτήθηκαν από του κωδικούς: 

• Ιδεολογία: ιδεολογικές λειτουργίες, Χώρος, Χώρος. 

• Αφηγητής: Αυτόνομη θεματική καθώς είναι υποβάθρου. 

• Άλλοι: Αυτόνομη θεματική καθώς δρουν σε όλη την αφήγηση.  

• Ιεροτελεστία: Αισθήματα, Βια, Γιορτή/Πανηγύρι, Φόντο. 

2.1. Ιδεολογικοί υπερκαθορισμοί του Χώρου και του Χρόνου 

Η αντίληψη του χώρου και του χρόνου μεταβάλλεται ανάλογα με το κοσμοείδωλο πρόσληψης 

του κόσμου. Οι αλλαγές αποκτούν δραματικό χαρακτήρα, ενώ είναι εμφανής η σύνδεσή τους και με 
τον τρόπο παραγωγής. Ο χώρος και ο χρόνος δεν αποτελούν παθητικά στοιχεία στο φόντο του 
εθνικού δράματος, αντίθετα συμμετέχουν ενεργά, με τον ιδιαίτερο τρόπου τους.  Μετατρέπονται σε 
σύμβολα της λαϊκής παράδοσης και του αυθεντικού εθνικού βιώματος (Smith, 2000). Η 

«φυσικοποίηση» του Έθνους και η «εθνικοποίηση» του φυσικού πεδίου είναι η πλέον 
χαρακτηριστική υπόσταση αυτής της παραδοχής (Θερμοπύλες, Σαλαμίνα κ.α.).  Παρόμοιου 
χαρακτήρα παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν και με το χρόνο, την περίοδο της νεωτερικότητας. Ο 
χρόνος συνδέθηκε με την επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τη νύχτα στη βάση του 

εξηλεκτρισμού, τους χρόνους και τα χρονόμετρα της βιομηχανικής παραγωγής. Οι πλέον 
χαρακτηριστικές προσλήψεις του χρόνου αφορούν την επανεκκίνηση, την «παλιγγενεσία», το 
«Risorgimento».  

Στην ανάλυση του κειμένου του Θεοτοκά ο χώρος θα συνδεθεί – υπερπροσδιοριστεί από την 

Ιδεολογία σε τρεις ιδιαίτερες περιπτώσεις: 
α) Η σχέση του προσωπικού χώρου, της Πατρίδας των παιδικών χρόνων, με την Επικράτεια 

του Εθνικισμού. Οι εκφράσεις του ημερολογίου: «στο σπίτι, στο δρόμο, στα άλλα σπίτια και στους 
κήπους», «πηγαίνω προς τον Πλάτανο», αποτυπώνουν τον ιδιαίτερο χώρο του καθενός πριν τον 

ιδεολογικό του μετασχηματισμό από την Εθνικιστική Ιδεολογία. Είναι οι καθημερινές παραστάσεις 
και ιδιαίτερα αυτές που συνδέθηκαν με την παιδική νοηματοδότηση του κόσμου, τις οποίες 
χρησιμοποιεί εκ των υστέρων η Ιδεολογία. Η λειτουργία της εκλογίκευσης θα συγκροτήσει τα 
διαφορετικά βιώματα του καθενός σε κοινή Πατρίδα, συγκροτώντας το Κεντρικό Σημαίνον 

«Ελλάδα» (Δεμερτζής, Λίποβατς, 1998). 
β) Κλιμακώνοντας τις παραπάνω σκέψεις παραθέτω από το κείμενο: «τέτοιαν ομόνοια να 

βασιλεύει στον τόπο». Εδώ η επικράτεια του Εθνικισμού, το Έθνος – Κράτος –«ο τόπος»– πλάι στις 
δομές κυριαρχίας, τα σύνορα, την εθνική γλώσσα κλπ. μαζί με ένα συγκροτημένο λαό αποδεικνύουν 

την ιστορική παραγωγή του εθνικισμού. 
γ) Η λέξη «Αθήνα» διατυπώνεται στο κείμενο αλλεπάλληλες φορές, με προθέσεις πολύ πέρα 

από πολεοδομικό ή αστικό περιεχόμενο. Η Αθήνα αποτελεί το κέντρο γύρω από το οποίο 
δορυφοριοποιείται η επικράτεια του εθνικού χώρου, διατρέχοντας τον ιστορικό χρόνο και 

συνδέοντας τους καθημερινούς ανθρώπους με την κλασική αρχαιότητα. Η Αθήνα με τον κεντρικό 
της πύργο - Ακρόπολη, υψωμένο κατάλληλα ως ένα είδος «Πανοπτικού» (Δοξιάδης, 1995), επιτηρεί 
αν οι συνεχιστές του ελληνικού Έθνους έπραξαν το καθήκον τους.  

Η χρονική παράμετρος συναντάται στην ημερολογιακή εγγραφή ως «τα Εκατόχρονα της 

Ελληνικής Επανάστασης» και «Ξύπνησε το ελληνικό φιλότιμο». Το χρονικό σχήμα της «αιώνιας 
επιστροφή» στον αυθεντικό εθνικό εαυτό και το ιστορικό συνεχές είναι εμφανή. Δέον να 
υπογραμμιστεί η νομιμοποιητική παρουσία του παρελθόντος πάνω στο παρόν, ο αξιακός 
ετεροπροσδιορισμός του. Ο Μπαλιμπάρ (1991:131-2) θα κωδικοποιήσει τις χρονικές ακροβασίες της 

εθνικής αφήγησης: «Πρόταγμα και πεπρωμένο είναι οι δύο συμμετρικές όψεις της αυταπάτης που 
ονομάζεται εθνική ταυτότητα». Οι κατανομές της συλλογικής μνήμης/λήθης συνδέονται οργανικά με 
την αφήγηση του Εθνικισμού.  
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2.2 Η Έμφυλη διάσταση του Έθνους 

Κάθε έννοια περιγράφει εξ ορισμού και το αντίθετό της ή εν προκειμένω το «εγώ» δεν μπορεί 

να υπάρξει χωρίς την παρουσία του «άλλου». Οι περιγραφές του Θεοτοκά για τις κοινωνικές 
διεργασίες αφορούν εξ ολοκλήρου το Έθνος των νεαρών αρσενικών της κυρίαρχης εθνότητας. «Η 
συνύφανση του φύλου και της σεξουαλικότητας με το έθνος και τον εθνικισμό ενταγμένα στο πλαίσιο 
της εξουσίας και του κρατικού μηχανισμού» (Θέμελης, 2021) αποδίδει τον ηγεμονικό ρόλο της 

«αρρενωπότητας» στη θέαση του αφηγητή. 
Οι γυναίκες είναι εύθραυστες, λυγίζουν προς στις απαιτήσεις της Έγκλησης της Ιδεολογίας, 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη για αυτό («μια γυναίκα ξαφνικά αρχίζει και κλαίει με λυγμούς, μια άλλη 
κλαίει κρυφά, στρέφει το πρόσωπό της προς τα έξω για να μην τη δουν»). Η πλέον χαρακτηριστική 

φυσιογνωμία της αφήγησης είναι η Μικρασιάτισσα προσφυγίνα. Στο πρόσωπό της συμπυκνώνονται 
όλες οι κοινωνικές αδύναμες «θυληκότητες»  (Παντελίδου–Μαλούτα, 2014)  καθώς είναι πρόσφυγας 
– ξένη, μέλος της εργατικής τάξης, μητέρα, ηλικιωμένη. Σε πολιτισμικό επίπεδο μετατρέπεται σε 
φορέα/οίκο της συλλογικής μνήμης – τραύματος της μικρασιατικής καταστροφής (Yuval – Davis, 

2013). 

2.3 Ο ενεργός ρόλος της Ιδεολογίας 

Στις πρώτες γραμμές του κειμένου ο συγγραφέας αναφέρει πως ξυπνά από τις 
καμπανοκρουσίες της κήρυξης του πολέμου. Η Έγκληση του ατόμου από την Ιδεολογία είναι 
προφανής. («Επιτέλους είμαστε μέσα!»). Η εθνικιστική ιδεολογία δεν παράγει απλά τις «οριζόντιες 
συντροφικότητες» της φαντασιακής κοινότητας (Άντερσον, 2019) του πρώτου πληθυντικού, πολύ 

περισσότερο συνδέεται με το πρόταγμα της κινητοποίησης/εκσυγχρονισμού. Ο μόνος τρόπος για να 
συμμετάσχει κανείς στο διεθνές γίγνεσθαι της ανθρωπότητας είναι δια μέσω του έθνους, σε κάθε 
άλλη περίπτωση μένει στο ιστορικό περιθώριο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι διαπροσωπικές σχέσεις 
μεταξύ των μελών της κοινότητας είναι σχέσεις αγνώστων, πλήρως διαφοροποιημένων μέσα στον 

καταμερισμό εργασίας από την παραδοσιακή κοινωνία, ώστε τα μοναδιαία άτομα – πολίτες να 
ενωθούν κάτω από τα πέπλα της Ιδεολογίας του Έθνους.  

Η ενεργός παρουσία της Ιδεολογίας, ενώ διαπερνά όλο το κείμενο, συμπυκνώνεται στη φράση 
(«Το μεσημέρι το αργότερο θα έρθουν τα αεροπλάνα να μας βομβαρδίσουν»). Η Ιδεολογία επιτελεί 

μύριες όσες λειτουργίες με βαθύτερη όλων την παρηγορητική της λειτουργία για το αναπόφευκτο 
κάθε ανθρώπινης ζωής, το θάνατο. Το αναπόδραστο της κατάληξης μοιάζει να αμβλύνεται, καθώς η 
Ιδεολογία μας προσφέρει έναν «σωστό» τρόπο να πεθάνουμε, εξιδανικεύοντας/νομιμοποιώντας το 
αναπόφευκτο (Μπέργκερ & Λούκμαν, 2003). Με αυτό τον τρόπο μετριάζεται η αγωνία της 

βαναυσότητας ενός αεροπορικού βομβαρδισμού. 
Ένας από τους πολλούς ορισμούς της Ιδεολογίας θα μπορούσε να ήταν «Το απαραίτητο μέσο 

στο οποίο τα άτομα βιώνουν τις σχέσεις τους με μια κοινωνική δομή» (Eagleton, 2018:38). Δηλαδή 
αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα εσωτερικεύουν τις κοινωνικές σχέσεις, ως υποκειμενική 

πλευρά της κοινωνικής δομής. Τα άτομα του ημερολογίου καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις στην 
εργασία, στην εξουσία, στη γνώση όσο και στην Ιδεολογία, ως μερικότητες μέσα στη συνολική 
αναπαραγωγή (Γιαννακόπουλος, 2003). Κάθε κοινωνία έχει τους δικούς της κώδικες και μορφές 
ορθολογικότητας και νοημάτων, αυτές συνδέουν το σύνολο με τα άτομα και τις ομάδες. Η 

ετερόκλητη διάταξη των δρώντων μέσα στην κοινωνική δομή αποκτά μια λογική διάταξη μέσα από 
τη συγκρότηση ενός Λόγου, ο οποίος μπορεί να νοηματοδοτεί τη δράση, λειαίνοντας τις διαφορές, 
περιθωριοποιώντας τη διασπορά ή τον κατακερματισμό, παρουσιάζοντάς τες ως σχέσεις ισοδυναμίας 
(Laclau, Mouffe, 2021). Η ολοποίηση των νοημάτων και η συγκεκριμένη οπτική λειτουργεί 

παραγγελτικά, ωθώντας τα υποκείμενα σε συγκεκριμένες πράξεις, έξω από τα διαφορετικά 
κοινωνικά/οικονομικά τους συμφέροντα, τις σχέσεις με το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου, 
κ.α. λειτουργώντας με την παραδοσιακή ορολογία της Ιδεολογίας ως Ψευδή συνείδηση (Λούκατς, 
2001). Η Ιδεολογία εκπληρώνει ταυτόχρονα τις «υποχρεώσεις» της ως προς την εξουσία , όσο και 

προς τα υποκείμενα. Τα πρόσωπα της αφήγησης «ελεύθερα» έχουν επιλέξει να την ασπαστούν ως 
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«οικειοθελή υποταγή» (Δοξιάδης, 1995), καμία ιδεολογία δεν γίνεται κυρίαρχη δια της επιβολής. Η 
ποιμαντορική λειτουργία της εξουσίας επιβεβαιώνεται μέσα από  το παράδοξο της αναπαραγωγής της 
μέσα από την «ελεύθερη» δράση των άλλων αποτελώντας  έναν «τρόπο δράσης που επενεργεί άμεσα 
και απευθείας στους άλλους, (…) μια δράση πάνω στη δράση, πάνω σε ενδεχόμενες ή πραγματικές 

δράσεις μελλοντικές ή παρούσες» (Λυριντζής, 1995). 
Μέσα από αυτές τις αναλυτικές παραδοχές ο Θεοτοκάς βλέπει τα στρατιωτικά τμήματα έτοιμα 

να σκοτώσουν και να πεθάνουν για την πατρίδα, αναδεικνύει τα παιδικά τους χαρακτηριστικά 
(«Τραγουδούν, γελούν και παίζουν φάπες») αποτελώντας την εθνική κοινότητα των αθώων 

(Hobsbawm, 1994). Αυτή είναι η προβληματική που μπορεί να νοηματοδοτήσει την ένταση, τις 
κινήσεις του κόσμου υπό το ιδανικό της Ελευθερίας, στοιχισμένου πίσω από την εθνική κρατική 
υπόσταση. Μόνο τυχαία δεν είναι η χρωματική αναφορά του Θεοτοκά «Καιρός θαυμάσιος, 
καταγάλανος ουρανός», είναι το χρώμα που θα βάψει τα εθνικά «λάβαρα, σημαίες, δάφνες, μουσικές». 

Σε αυτή την πορεία επιτυγχάνεται η εξισωτική λειτουργία της ιδεολογίας, η εξιδανίκευση των 
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, παρά το αναξιοβίωτο των κοινωνικών όρων ζωής τους (Λέκκας, 
2011). Η ζωή του ατόμου πρέπει να ταυτιστεί με αυτή της εθνικής κοινότητας, το ανώτερο σύνολο 
του έθνους και στην πράξη με τις επιταγές του κράτους. Έτσι, θα επιτευχθεί η πολυπόθητη εθνική 

ομόνοια, η κοινότητα συναισθήματος («έξαψη, ψυχραιμία, ευθυμία» κ.α.), περιβάλλοντας με ένα 
«φωτοστέφανο ανιδιοτέλειας δεσμούς που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο επιλογής» (Άντερσον, 
2019:215). Ο Gelner (1992: 107) θα υπογραμμίσει σε αντιστοίχηση με τον Ντυρκέμ πως αν στην 
προνεωτερική εποχή, μέσω της θρησκείας, οι κοινωνίες λάτρευαν συγκαλυμμένα τον εαυτό τους 

στην εθνικιστική εποχή συμβαίνει «ανοιχτά και ξεδιάντροπα, αποβάλλοντας κάθε κάλυμμα». 

2.4 Η σκηνοθεσία μιας ιεροτελεστίας 

Ένα μεγάλο μέρος του κειμένου διαπερνάται από έντονα αισθήματα, σκέψεις, τη ζωντανή 
αναπαράσταση μιας κινητικότητας σε ψυχικό και σωματικό επίπεδο. Η Ιδεολογία, η «κοινότητα 
συναισθήματος» μέσα στο εθνικό ιδεώδες δεν αρκεί, ώστε να αποδοθεί ικανοποιητικά η 
δραματουργία της ιστορικής στιγμής. Η ψυχική συμμετοχή στο ιδεώδες είναι το απώτατο όριο αυτής 

της ανάλυσης. Η τυπική θεώρηση της Ιδεολογίας θεωρεί το άτομο ορθολογικό ον. Η αλήθεια όμως 
βρίσκεται αρκετά μακριά. 

Η ψυχανάλυση ορίζει πως η συνειδητή ψυχική λειτουργία είναι μόνο ένα μικρό μέρος του 
συνόλου της ψυχικής ζωής. Το άτομο είναι διχασμένο (Δεμερτζής, Λίποβατς, 1996). Ο άνθρωπος 

στην προσπάθειά του να παρηγορηθεί από την παντοδυναμία της φύσης, σχημάτισε κοινότητες, 
καθόρισε νόμους, δημιούργησε ένα συλλογικό εξανθρωπιστικό φαντασιακό του κόσμου (Freud, 
2011). Ο αναγκαίος περιορισμός των ενορμήσεων έδωσε ώθηση στον ανθρώπινο πολιτισμό σε μια 
συγκρουσιακή βάση, αυτή των ενστίκτων απέναντι στις επιταγές της απώθησής τους. Ο αρχικός 

ρόλος του πατέρα στα όρια της αρχέγονης φυλής, εσωτερικεύθηκε με το υπερ-εγώ και σε μια 
ανώτερη βαθμίδα με την υιοθέτηση των επιταγών του πολιτισμού (Μαρκούζε, 2001). Στην 
ψυχολογία της μάζας το υποκείμενο καταφέρνει να νικήσει μέσα από τη συλλογικότητα το υπερ -
εγώ, την ανάμνηση της τυραννίας του Πατέρα. Το φοβερό του βλέμμα αντικαταστάθηκε από την 

«κοινή γνώμη». Μέσα από αυτό τον ψυχικό μηχανισμό μπορούμε να κατανοήσουμε την περιγραφή 
του Θεοτοκά για όσα διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια του, την υιοθέτηση από πλευράς του των 
πράξεων της μάζας σε πρώτο ενικό πρόσωπο, την ίδια ώρα που ως διανοούμενος θα μπορούσε 
κάλλιστα να τις αρνηθεί. «Οι μάζες, κάτω από την επιρροή της υποβολής, είναι ικανές και για υψηλές 

επιδόσεις παραίτησης, ανιδιοτέλειας και αφοσίωσης σε ένα ιδανικό (…) η διανοητική επίδοση της 
μάζας βρίσκεται πάντα πολύ κάτω από αυτήν του ατόμου» (Freud, 2012:21). Σε αυτό το έδαφος 
αναδεικνύεται και ο ιδιαίτερος ρόλος του Αρχηγού (στρατιωτικού, πολιτικού, θρησκευτικού), ως 
σύμβολο των λιμπιντικών δεσμών των μελών της ομάδας μαζί του, αλλά και αναμεταξύ τους.  

Κλιμάκωση της παραπάνω συλλογιστικής αποτελεί ο βανδαλισμός της ιταλικής αεροπορικής 
εταιρείας «Ala Litoria». Η ιστορική συγκυρία, η ψυχική ένταση, το βάρος των στιγμών έχει 

πυροδοτήσει το μηχανισμό της θυσιαστικής κρίσης (Girard, 2017). Το σύνολο των αντιθέσεων 
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της κοινωνικής πραγματικότητας θα πολωθεί σε ένα πρόσωπο, σε αυτό που θα εκτονώσει την 
κοινωνική αναταραχή. Η επιλογή του παίρνει το χαρακτήρα της θυσίας, της θανάτωσης του μιερού, 
του διαφορετικού, του ξένου. Η επικρότηση της βίας από την πλευρά του συγγραφέα απέναντι στην 
ιταλική εταιρεία και η διαπίστωση, αμέσως μετά, της επελθούσας ηρεμίας επιβεβαιώνει το 

μηχανισμό του εξιλαστήριου θύματος (Ζιράρ, 2017). («Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που 
αισθάνουμαι τέτοιαν ομόνοια να βασιλεύει στον τόπο»). 

Αξίζει να σημειώσουμε πως μέσα στο συνολικό πλαίσιο της ερμηνείας των γεγονότων γύρω 
του ο Θεοτοκάς περνά από την αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο  σε αφήγηση σε τρίτο, 

μετατρεπόμενος σε παντογνώστη αφηγητή (τελευταία παράγραφος). Τα πρόσωπα και τα γεγονότα 
δεν υπάρχουν απλά στο βαθμό της αλληλοδιαπλοκής τους με την κυρίαρχη υποκειμενικότητά του 
(με καθοριστική την αίσθηση της όρασης), αλλά αποκτούν περιεχόμενο και νόημα από την ικανότητα 
του αφηγητή να αναδειχθεί στο Υποκείμενο (παντογνώστης Ηγεμόνας) της γνώσης με όχημα την 

εθνικιστική Ιδεολογία (Δοξιάδης 2001).  
Η προσέγγιση του αφηγητή έγινε υπό το πρίσμα της Φαινομενολογίας. Η επιλογή αυτή 

μεθοδολογικά στοχεύει «στη συστηματική ανάδειξη του είναι των φαινομένων, ως μορφές 
πραγμάτωσης κοινωνικού λόγου» (Μαρκουλάτος, 2010). Η ημερολογιακή αφήγηση αντηχεί τις 

βασικές κατηγορίες των φαινομενολογικών αναλύσεων, καθώς ο κόσμος είναι ήδη εκεί και το 
υποκείμενο διατεταγμένο εντός του (Sokolowski, 2003). Ο Θεοτοκάς «επιστρέφει στα ίδια τα 
πράγματα» (Μερλώ-Ποντύ, 2016:18), μέσω της ημερολογιακής καταγραφής, δηλαδή την 
αναστόχαση της αντανάκλασής τους στη συνείδησή του. Ομιλεί με την εμφάνιση των πραγμάτων 

(φαινόμενα), βρίσκεται σε διάλογο με έναν ήδη ομιλούντα κόσμο. Η συνείδησή του, όπως και ο ίδιος, 
είναι ανοιγμένη στον κόσμο, «είναι συνείδηση τινός» (Merleau-Ponty, 2016) ή αλλιώς γίνεται 
αποβλεπτική όταν επιχειρεί να συνδεθεί με τα νοήματα της πραγματικότητας. Ίσως η πλέον 
χαρακτηριστική από πλευράς ορολογίας είναι η φαινομενολογική εποχή (Derrida, 2015), η 

προσπάθεια του υποκειμένου να αποστασιοποιηθεί από τα γεγονότα με πρόθεση την ερμηνεία τους 
(«Ξαναβρίσκω όλη την απάθειά μου» και «Στο λεωφορείο διαβάζω την εφημερίδα μου και 
ξεχνιούμαι»). 

3. Συμπεράσματα 

Η προσπάθεια ανάλυσης των προσωπικών σκέψεων του Θεοτοκά αποκτά πραγματικές 
διαστάσεις, αν αναλογιστούμε προς ποια κατεύθυνση στρέφει την προσοχή των μαθητών το σχολικό 

εγχειρίδιο. «Ποια γνωρίσματα του ελληνικού λαού, που προβάλλουν μέσα από τις αντιδράσεις του 
πλήθους, δημιουργούν αίσθημα χαράς και υπερηφάνειας στον αφηγητή;» Το σχολείο, ως Ιδεολογικός 
Μηχανισμός, έρχεται να συνεχίσει το ρόλο της εθνικιστικής διανόησης (Νάιρν κ.ά., 2015), 
ενσταλάζοντας την εθνική συνείδηση στη νέα γενιά. «Σειρά μυθολογημάτων που αφθονούν και 

αναπαράγονται κατά κόρον από τη σημερινή ηγεμονεύουσα ιδεολογία» (Κάτσικας, 1999:12-3) 
εμπεδώνονται στη σχολική αίθουσα συγκαλύπτοντας τις κοινωνικές αντιφάσεις και την κοινωνική 
πραγματικότητα. 

Στην εργασία αναλύθηκε με όχημα την Ιδεολογία και τον Εθνικισμό ένα σχολικό κείμενο. Ως 

δίοδος εφαρμόστηκε η ποιοτική μέθοδος κοινωνικής έρευνας της Θεματικής Ανάλυσης, 
συγκροτώντας κωδικούς και υποκωδικούς, ενώ κατορθώθηκε η σύνθεσή τους σε θεματικές. Η οπτική 
αυτή ανέδειξε τις λειτουργίες της Ιδεολογίας, τη συγκρότηση του «εθνικού εαυτού», τη σχέση του 
υποκειμένου με το σύνολο, καθώς και τη θέση πως η συγκρότηση των νοημάτων γίνεται σε ατομικό 

επίπεδο από το κοινωνικό όμως υποκείμενο. Στην πορεία των θεματικών διαφάνηκαν τα αναλυτικά 
όρια της ιδεολογίας και η απαραίτητη υιοθέτηση εργαλείων από το ψυχαναλυτικό ρεύμα. Το ίδιο το 
πρόσωπο του αφηγητή υφίσταται υπό αυτό το πρίσμα τροποποιήσεις, ενώ το σύνολο της αφήγησης 
διαμεσολαβείται από τη δρώσα σχέση του με τον κόσμο. Με αυτές τις παραμέτρους έγινε προ σπάθεια 

να αναδειχθούν πτυχές οι οποίες αποσιωπώνται στα όρια της τυπικής σχολικής λειτουργίας, στο 
πλαίσιο των γνωστών θέσεων περί ιδεολογικά ουδέτερου εκπαιδευτικού μηχανισμού.  
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Η ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ  
ΣΤΟΝ LEVI-STRAUSS ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ. 

 
Σιφακάκης Εμμανουήλ-Λουκάς 

Φοιτητής Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση θα μελετήσουμε το πρόβλημα της ανθρώπινης πράξης που 
διαφοροποιείται κατά γεωγραφικούς τόπους με έρεισμα τις σκέψεις του Claude Levi-Strauss. 
Ειδικότερα, θα εξετάσουμε για ποια αίτια οι άνθρωποι που συνιστούν τις κοινωνίες δεν πράττουν με 
τον ίδιο τρόπο, και σε ποιο βαθμό αυτά μπορούν  να αποδοθούν στις δομές. Ειδικότερα, θα 

υπογραμμίσουμε τη «διαφωρά» (différance), που εντοπίζεται αφενός στην ευρεία ανθρωπολογία και 
αφετέρου στην ανθρωπολογία με βάση τον Levi-Strauss. Παράλληλα, θα κριθεί η ψευδο-επιστήμη 
του ρατσισμού, όπως εκφράστηκε από τον Gobineau και από τον Conrad, στη βάση των ιδεών του 
Levi-Strauss. Θα διασαφηνιστεί η αξία των δομών ως καθοριστικών παραμέτρων για τη διαμόρφωση 

της κουλτούρας/πολιτισμού και κατ’ επέκταση το γίγνεσθαι της ανθρώπινης πράξης. Θα 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα ψυχολογικά φαινόμενα απορρέουν από τις συγκυρίες που 
επηρεάζουν τη διαμόρφωσή τους, καθώς και τους διαφοροποιημένους τρόπους πράξης των 
ανθρώπων. Η εισήγηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. 
 

Λέξεις κλειδιά: ρατσισμός, διαφωρά, κουλτούρα, δομισμός, πράξη 

1. Εισαγωγή  

Στο κείμενο θα μελετηθεί το πρόβλημα της πράξης που διαφοροποιείται κατά γεωγραφικούς 
τόπους. Ειδικότερα, θα εξετάσουμε για ποια αίτια οι άνθρωποι που συνιστούν τις κοινωνίες δεν 

πράττουν με τον ίδιο τρόπο, τα αίτια διαφοροποίησης της πράξης με βάση τις δομές με έρεισμα 
σκέψεις του Claude Levi-Strauss. Επίσης θα αναφερθούμε στις έννοιες της «φυλής» (race), του 
«πολιτισμού» (civilization) και της «κουλτούρας» (culture) όσον αφορά στις θέσεις που 
καταγράφονται στο έργο του Levi-Strauss (1952) με τίτλο «Race and History». Σύμφωνα με τον 

Stoczkowski, στο άρθρο του με τίτλο «Claude Lévi-Strauss and UNESCO» σημειώνεται πως το 
προαναφερθέν έργο θεωρείται κλασικό τμήμα της αντιρατσιστικής λογοτεχνίας (Stoczkowski, 2008) 
καθώς και πηγή διαφωνιών μεταξύ του Levi-Strauss και της UNESCO.  

Αρχικά, κρίνουμε σημαντικό να αναφερθούμε σε μερικές αρχές που ασπαζόταν ο στοχαστής, 

στις οποίες οφείλονταν ορισμένες τριβές μεταξύ του στοχαστή και της UNESCO. Πιο συγκεκριμένα, 
ο Levi-Strauss, μετά τη σύνθεση του έργου, εξέφρασε τις αμφιβολίες του για τον τρόπο με τον οποίο 
γινόταν η διαχείριση του αντιρατσιστικού προγράμματος του οργανισμού και θεώρησε πως αυτό 
οφειλόταν στο γεγονός ότι η μισαλλοδοξία (intolerance) ως προς τις άλλες φυλές ήταν απόρροια του 

ζητήματος της δημογραφικής πυκνότητας του πλανήτη (Stoczkowski, 2008). Παράλληλα, οφείλουμε 
να υπογραμμίσουμε ότι το τεκμήριο που επιστρατεύει ο Levi-Strauss θα αποτελέσει αξιοσημείωτη 
παράμετρο που θα ασκήσει επιρροή στην ανθρώπινη κουλτούρα και στη διασφάλισή της. 
Καταληκτικά, η αξία του ως επιχείρημα δεν μειώνεται εφόσον ο ίδιος είχε ασχοληθεί με 

δημογραφικής φύσης προβληματισμούς καθώς και με την οργάνωση σχετικών σεμιναρίων 
(Stoczkowski, 2008). 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Race and Culture 

Ο Claude Levi- Strauss αρχίζει την μελέτη του τονίζοντας πως θα ήταν άτοπο, εάν γινόταν 
προσπάθεια να αποδοθούν ορισμένα θετικά και ψυχολογικής φύσης χαρακτηριστικά σε ορισμένες 
προνομιούχες φυλές. Είναι καίριο να διασαφηνιστεί πως η «φυλή», για τον Levi-Strauss, είναι έννοια 
που καθορίζεται με βιολογικά κριτήρια. Κατά συνέπεια, επιλέγεται η χρησιμοποίηση του όρου ethnic 

group (στο πρωτότυπο), τον οποίο αποδίδουμε ως «εθνική ομάδα», διότι θεωρούμε πως επιδιώκει 
την αποσύνδεση του θέματος που πραγματεύεται από την βιολογία και τη φυσική ανθρωπολογία. 
Πάνω σε αυτά προσθέτει ότι οι προσφορές που προέρχονται από τις εθνικές ομάδες στην κοινή 
κληρονομιά δεν πρέπει, διότι δεν είναι επιστημονικά ορθό, να καθοριστούν ως αποτελέσματα 

αποκλειστικών ικανοτήτων που εντοπίζονται στην ανατομική και φυσιολογική υπόσταση του 
καθενός ανθρώπου. Σε αυτό το σημείο μας καθίσταται σαφές πως ο μελετητής, στα πλαίσια της 
εισαγωγής της πραγμάτευσης του ζητήματος, σπεύδει να διασαφηνίσει αφενός την μέθοδο και τα 
επιστημολογικά κριτήρια με τα οποία θα εξετάσει το πρόβλημα της φυλής ευρέως και της 

συνεισφοράς της σε κάποιους τομείς κι αφετέρου να υπονομεύσει την ισχύ ορισμένων επιχειρημάτων 
που αποτελούν προϊόντα προκαταλήψεων και πολύ περισσότερο μιας γκομπινιστικής (gobineauism, 
βλ. Gould, 1996), προσέγγισης του ζητήματος. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, θεωρούμε ότι πρέπει 
να υπογραμμιστεί η λεπτομέρεια ότι ο Levi-Strauss διατηρεί μια μάλλον επιφυλακτική στάση καθώς 

αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο «φυλή» και καταφεύγει σε άλλους όρους  όπως «εθνική 
ομάδα». Αυτό θεωρούμε πως ισχύει για τον λόγο ότι ο Levi-Strauss υποστηρίζει πως ο 
συγκεκριμένος όρος, στο πεδίο της φυσικής ανθρωπολογίας, προξενεί μια σημαντική σύγχυση (Levi-
Strauss, 1952). Ειδικότερα, πρόκειται για μια σύγχυση μεταξύ της φυλής όπως ορίζεται από 

βιολογικά κριτήρια και των κοινωνιολογικών και ψυχολογικών προϊόντων που είναι απότοκα του 
ανθρώπινου πολιτισμού ή civilization. Με βάση αυτά παρατηρούμε πως ο Levi-Strauss, προκειμένου 
να αποφύγει ένα τέτοιο σφάλμα, καταλογίζει την διαφορετικότητα της πολιτισμικής (cultural) 
συνεισφοράς όχι στο γεγονός πως προέρχεται από διαφορετικής φυλετικής καταγωγής ανθρώπους 

αλλά πολύ περισσότερο στις ξεχωριστές περιστάσεις σε γεωγραφική, ιστορική και κοινωνιολογική 
κλίμακα.  

Από το πάνω επιχείρημα συνειδητοποιούμε την αντίληψη του Levi-Strauss όσον αφορά στις 
δομές και στην επιρροή που ασκούν σε σχέση με τους ανθρώπους, στην προκειμένη περίπτωση. 

Επομένως, επειδή οι κατά γεωγραφικούς τόπους περιστάσεις διαφέρουν και αυτό το συμβάν 
επηρεάζει τους ανθρώπους, διαφαίνεται μια νέα παράμετρος, η ποικιλομορφία (diversity). Η 
ποικιλομορφία είναι εντοπίσιμη σε όλους τους πολιτισμούς και τις κουλτούρες και σχετίζεται με την 
διαφορετικού βαθμού πρόοδο-ανάπτυξη της ανθρώπινης ζωής. Με άλλα λόγια, δεν αναπτύσσεται η 

ανθρωπότητα με τον ίδιο τρόπο σε όλη τη Γη, όχι μόνο εξαιτίας βιολογικών ιδιαιτεροτήτων, 
κατώτερης φυσιολογικής κατασκευής και λοιπών γκομπινιστικών αντιλήψεων  αλλά λόγω των 
διαφορετικών δομών που επηρεάζουν την ανθρώπινη αντίληψη και δράση.  

Από τα παραπάνω ανακύπτουν διάφορα ερωτήματα. Από την μια πλευρά, ένα οντολογικής 

φύσης ζήτημα είναι το κατά πόσο η διαφοροποίηση στις μεθόδους ανάπτυξης της ανθρωπότητας 
επιδρά καταλυτικά ή ως τροχοπέδη στην επίτευξη του σκοπού αυτού, δηλαδή της άνθησης του 
ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά, ένα επίσης οντολογικής φύσης ζήτημα είναι η σημασία της δομής 
σε αυτήν τη διαδικασία, στον αγώνα δηλαδή για ανάπτυξη.  

2.2. Η Ποικιλομορφία στις κουλτούρες και η πρόοδος: το οντολογικό πρόβλημα 

Στη συνέχεια του συλλογισμού του, ο Levi-Strauss κάνει μια απόπειρα να καθορίσει όχι μόνο 

το βαθμό διαφορετικότητας στις κουλτούρες  αλλά και τις πιθανές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
διαφορετικές κουλτούρες στηρίζονται μεταξύ τους, δεν αλληλεπιδρούν ή υπονομεύουν η μία την 
άλλη. 
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Πιο συγκεκριμένα, ο Levi-Strauss επιστρατεύει μερικά παραδείγματα που αφορούν τόσο στη 
διαφορετικότητα μεταξύ δύο πολιτισμών με ελάχιστη αλληλεπίδραση όσο και στη διαφορετικότητα 
μεταξύ πολιτισμών που αναπτύχθηκαν σε σχετική γεωγραφική γειτονία μεταξύ τους. Ένας 
πολιτισμός της αμερικανικής ηπείρου διαφέρει σημαντικά από έναν άλλο της αφρικανικής. Αντίθετα, 

στο γεωγραφικό τμήμα που συνδέει την Ρωσία με την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο Levi-Strauss παρατηρεί 
μέσω γλωσσολογικών ομοιοτήτων την διαμόρφωση κοινών χαρακτηριστικών  σε γειτονικές 
γεωγραφικές περιοχές (παραδείγματος χάρη ρωσική γλώσσα-σλάβικες γλώσσες) και μέσω επίσης 
γλωσσολογικών διαφορών την απουσία διαμόρφωσης κοινών χαρακτηριστικών  σε μη γειτονικές 

περιοχές (πχ. ρωσική γλώσσα-γαλλική). Από τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η 
ποικιλομορφία για την οποία γίνεται λόγος είναι οντολογικά ρευστή και οφείλεται στο γεγονός ότι 
οι πολιτισμοί μεταξύ τους είχαν αναπόδραστες σχέσεις, δηλαδή κανένας πολιτισμός δεν αναπτύχθηκε 
στην απομόνωση. Ενδεχομένως οι κοινωνίες να έχουν χωριστεί σε υποδιαιρέσεις, ωστόσο δεν έχουν 

απεμπολήσει τις μεταξύ τους επαφές. Καταληκτικά, οι διαφοροποιήσεις στους πολιτισμούς δύνανται 
να οφείλονται στην σχετική απομόνωση ορισμένων λαών όμως υπάρχουν και οι περιπτώσεις που η 
διαφοροποίηση είναι επακόλουθο των στενών σχέσεων μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τον Levi- Strauss, η εμφάνιση των εθίμων (custom) είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας μιας ομάδας 

να διατηρήσει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες σχέσεις της με μια άλλη γειτονική της ομάδα σε ένα 
πλαίσιο θέσπισης κανόνων. Γενικότερα, σε δύο ομάδες γίνεται αντιληπτή μια διαφοροποίηση όσον 
αφορά στην κουλτούρα τους, στην περίπτωση που γειτνιάζουν μεταξύ τους, η οποία εκφράζει την 
βούληση της καθεμιάς από τις ομάδες να αναπτύσσεται συνεχώς και να μεταβάλλεται, εξαιτίας του 

χαρακτηριστικού της καθεμιάς ομάδας να βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη έχοντας ως πηγή επιρροής 
συγκεκριμένες δομές. Οι συνθήκες κατά τις οποίες οι ομάδες διατηρούν σχέσεις μεταξύ τους, για τον 
Levi-Strauss, θεμελιώνουν την ποικιλομορφία της κουλτούρας μεταξύ των ομάδων πολύ 
περισσότερο από όποια επιρροή ασκούν οι συνθήκες απομόνωσης στη διαμόρφωση της 

ποικιλομορφίας. Συμπερασματικά, από τα παραπάνω φαίνεται πως η ποικιλομορφία της κουλτούρας 
και του πολιτισμού επιδρά καταλυτικά στην ανάπτυξη του ανθρώπου, εφόσον ωθεί τις ανθρώπινες 
ομάδες να μεταβάλλονται διαρκώς και να μην παραμένουν αδρανείς ή ανεπηρέαστες από τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Έχει σημαντική θέση η έννοια της ποικιλομορφίας στη διαμόρφωση και στην ανάπτυξη της 
ανθρώπινης κουλτούρας για τον Levi-Strauss. Στο έργο του «Myth and Meaning», ο Levi-Strauss 
(2005) αναφέρει πως είναι ιδιάζον χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας να διαπνέεται από 
ποικιλομορφία και πως μια ορισμένη ανθρώπινη κουλτούρα διαφοροποιείται από μία άλλη όχι 

σκόπιμα αλλά εξαιτίας μακροχρόνιων περιβαλλοντικών παραγόντων –όπως το κλίμα ή το ανάγλυφο 
της γεωγραφικής περιοχής εντός της οποίας αναπτύσσεται μια κοινωνία- οι οποίοι εξανάγκαζαν τους 
συγκεκριμένους πληθυσμούς είτε σε απομόνωση είτε στην προσαρμογή σε αυτούς  είτε και τα δύο 
ταυτόχρονα. Επιπλέον, η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών έχει επιδράσεις πάνω σε 

κάθε ανθρώπινη κουλτούρα. Για τον Levi-Strauss, το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα να 
γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και πάρα τις γεωγραφικές 
αποστάσεις που χωρίζουν τις ανθρώπινες κουλτούρες μεταξύ τους, επηρεάζει πολλαπλώς την κάθε 
κουλτούρα μεμονωμένα. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται πως επακόλουθο αυτών είναι η μείωση της 

ποικιλομορφίας και η επόμενη προσέγγιση της συγκεκριμένης κουλτούρας με καταναλωτική 
διάθεση. Ο Levi-Strauss δεν εμμένει ιδιαίτερα στην προοπτική του ανθρώπου-καταναλωτή. Ωστόσο, 
επισημαίνει πως το να καταντήσουμε, εμείς οι άνθρωποι συνολικά, ως καταναλωτές μιας αδιαίρετης 
και γενικής, ισοπεδωτικής πιθανόν, πραγματικότητας είναι απειλή που μας αφορά. Συμπεραίνουμε 

πως μια τέτοια κατανάλωση θα είχε ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της ποικιλομορφίας και συνάμα 
της προόδου για χάρη της κατανάλωσης καθαυτής. Για τον Levi-Strauss, και αν το καθεστώς αυτό 
αποδειχτεί ολιγόβιο, η κατανάλωση της κουλτούρας μειώνει την αξία της τελευταίας, διότι αυτή η 
ανθρώπινη πτυχή προσεγγίζεται σε ένα μόνο τμήμα της. Η αφομοίωση μιας κουλτούρας από μια 

άλλη δε θεωρείται σε καμία περίπτωση ως σημάδι προόδου αλλά, ακόμη και αν συμβεί, είναι 
παροδική. 
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Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, ο Levi-Strauss εξηγεί την πρόοδο. Ειδικότερα, η ποικιλομορφία 
είναι παράγοντας-μοχλός που δρα καταλυτικά στην πρόοδο, ώστε έχει ποικίλες κατευθύνσεις. Η 
πρόοδος σε μια κουλτούρα δεν κατευθύνεται αναγκαία προς το ευνοϊκό αλλά με πολλούς τρόπους 
καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα. Η ποιότητα του αποτελέσματος κρίνεται με βάση το «άθροισμα» των 

κατευθύνσεων. 

2.3. Το επιστημολογικό πρόβλημα: πώς προσεγγίζεται ο πολιτισμός 

Σε αντίθεση, όμως, με τα παραπάνω μάς υπενθυμίζεται το πρόβλημα της σημαντικά 
διαφορετικής στάσης που διατηρείται από τους εξωτερικούς παρατηρητές ενός πολιτισμού. 
Ορισμένες κοινωνίες και πολιτισμοί φαίνονται να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο εάν συγκριθούν 
με άλλους πολιτισμούς. Πιο συγκεκριμένα, ας λάβουμε ως παράδειγμα του διαφορετικού τρόπου 

αντιμετώπισης της διαφορετικής κουλτούρας όπως αυτός εκφράζεται στο σχεδόν αυτοβιογραφικό 
μυθιστόρημα «Η Καρδιά του Σκότους» του Άγγλου-Πολωνού συγγραφέα Joseph Conrad. 
Ειδικότερα, στο βιβλίο γίνεται η πρωτοπρόσωπη αφήγηση της περιπέτειας ενός νέου, κατά την 
εξέλιξη της ιστορίας, καπετάνιου, του Marlow, στον οποίο ανατίθεται από μια αγγλική εμπορική 

εταιρία η αποστολή της καθόδου του ποταμού Κονγκό, προκειμένου να εντοπιστεί και να επιστραφεί 
στο Λονδίνο ο αποστάτης πρώην καπετάνιος Kurtz. Η αφήγηση στο σύνολό της διέπεται από μια 
σύγκριση, που στο τέλος καταλήγει να ομοιάζει με συγκρητισμό, του δυτικού και αμφιβόλως 
προοδευτικού πολιτισμού με εστία τον Τάμεση και του πρωτόγονου και «άγριου» πολιτισμού με  

εστία τον ποταμό του Κονγκό. Ο Marlow βρίσκεται αντιμέτωπος τόσο με ένα μυστηριώδες και 
ακαθόριστο Είναι κατά την πλεύση του προς τον επίσης μυστηριώδη Kurtz όσο και με μία κρίση που 
θέτει σε αυστηρή βάσανο την μέχρι τότε αναμφίβολη υπεροχή και άνθηση του δυτικού προηγμένου 
ιμπεριαλιστικού πολιτισμού και κουλτούρας σε βάρος λιγότερο προηγμένων με βάση τεχνολογικά 

κριτήρια ανθρώπινων πολιτισμών.  
Καθ’ όλο το ταξίδι, ο Marlow εξαιτίας της απειρίας του ως καπετάνιος λειτουργεί κυρίως ως 

παρατηρητής. Βρίσκεται πάνω στο πλοίο που του έχει παραχωρηθεί από την εμπορική εταιρία, με τη 
ψυχρή συντροφιά του ποικιλόμορφου πληρώματός του, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τον 

Marlow με τέτοιο τρόπο ώστε να παρατηρεί και να συγκρίνει τον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας,  
σκέψης και ευρύτερα ύπαρξης από την μια πλευρά στο πλήρωμα του ατμόπλοιου και από την άλλη 
στους ιθαγενείς που κατοικούν στις όχθες του ποταμού. Το πλοίο, μέχρι την κορύφωση της 
περιπέτειας, καθηλώνει τον αφηγητή στην θέση του παρατηρητή και του κριτή των  διαφορετικών 

πολιτισμών, ο οποίος θα συνειδητοποιήσει και θα χαρακτηρίσει με αυστηρότητα κατά την εξαγωγή 
των συμπερασμάτων του την διαφορετικότητα μεταξύ των πολιτισμών, την συγγένειά τους από μια 
κρυφή και κοινή καταγωγή καθώς και την αποκρουστική μεταχείριση των διαφορετικά 
ανεπτυγμένων ομάδων από την ιμπεριαλιστικό αγγλικό πολιτισμό. Ο συμβολικός Marlow καταλήγει 

σε μια ζωή/αντίφαση μεταξύ ψύχραιμης θεωρίας και παθιασμένης πράξης.  
Σύμφωνα με την ανάλυση του Chinua Achembe201 (1987) στη διάλεξή του με τίτλο «An 

Image of Africa» σχετικά με το μυθιστόρημα, η ιστορία του Marlow είναι σε θεμελιώδες επίπεδο μια 
αποκρυσταλλωμένη μορφή των ρατσιστικών πεποιθήσεων του συγγραφέα σε συνδυασμό με το 

ψυχολογικό καθεστώς της εποχής του (1857-1890) και του ίδιου του συγγραφέα, κατά την οποία το 
μόνο κοινό στοιχείο μεταξύ των διαφοροποιημένων πολιτισμών είναι η κοινή καταγωγή. Στην 
προκειμένη περίπτωση, ο ρατσισμός ήταν ένα φαινόμενο που δεν αναγνωριζόταν ως πρόβλημα, 
παρόλο που ήταν. Επομένως, εδώ τίθεται ένα επιστημολογικής φύσης πρόβλημα: η θέση του 

παρατηρητή και η σχέση του με το παρατηρούμενο.  
Παράλληλα, έχει γίνει αντιληπτή όχι μόνο σε μελετητές του Conrad αλλά και σε αναγνώστες 

του η στάση του συγγραφέα για τους μη λευκούς. Στην περίπτωση που αφενός δεχτούμε τις θέσεις 
του Ατσέμπε για την ρατσιστική κοσμοθεωρία του συγγραφέα και που αφετέρου στρέψουμε για άλλη 

μια φορά τον στοχασμό μας στις θεωρίες του Levi-Strauss, συμπεραίνουμε ότι γίνεται λόγος για 
«εθνοκεντρική συμπεριφορά» (ethnocentric attitude). Επανερχόμαστε στο ρόλο του Marlow ως 
παρατηρητή. Ο χαρακτήρας, αν και συνειδητοποιεί μια βαθιά συγγενική σχέση μεταξύ των δυο 
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πολιτισμών, στην αφήγηση θέτει ένα ανυπέρβλητο όριο μεταξύ των δυτικοευρωπαίων ναυτικών και 
των Αφρικανών ιθαγενών το οποίο μας υπενθυμίζει την ποικιλομορφία του Levi-Strauss. Από τα 
μέσα της περιπέτειας έως και την επιστροφή του στην Αγγλία, ο Marlow παραδέχεται και τονίζει τον 
διαφορετικό τρόπο ενέργειας των ιθαγενών σε σχέση με των δυτικοευρωπαίων εξαιτίας των 

διαφορετικών περιστάσεων διαβίωσης και ανάπτυξης με κορωνίδα την κατάληξη του αινιγματικού 
Kurtz κι επίσης κομβικά σημεία την συνάντηση του Marlow με την ερωμένη του Kurtz και τον τελικό 
απολογισμό, ο οποίος ακολούθησε την συζήτησή του με την άπειρη θεία του. Παρατηρούμε μια 
αντίθεση όμως με τα παραπάνω, πως δηλαδή ο Marlow, και κατ’ επέκταση ο ίδιος ο συγγραφέας, 

φαίνεται να διακρίνει σχεδόν υποτιμητικά τους δύο πολιτισμούς, τοποθετώντας αξιολογικά τον ένα 
χαμηλότερα από τον άλλο σε μια κλίμακα κατά την οποία οι πολιτισμοί χωρίζονται σε «βάρβαρους» 
(barbarian, savage) και «εξαίρετους» (excellent). Ο Levi-Strauss φαίνεται να απαντά σε αυτήν την 
φαινομενική αντίφαση περίπου πενήντα χρόνια ύστερα με τον όρο «false evolutionism» (Levi -

Strauss, 1952). Πιο συγκεκριμένα, ο εξελικτισμός ευρύτερα   συνδέεται με την άποψη πως οι 
οργανισμοί είναι δεσμευμένοι να βελτιωθούν και πως οι αλλαγές αυτές είναι προοδευτικές, ενώ η 
ίδια άποψη ανάγεται σε πλαίσια κουλτούρας και κοινωνίας (Allen, 1994). Εντούτοις, στα πλαίσια 
της σκέψης του Levi-Strauss, ο εξελικτισμός εδραιώνεται διαφορετικά, εξ ’ου και ο προσδιορισμός 

«εσφαλμένος» (false). Ειδικότερα, ο εσφαλμένος εξελικτισμός θεωρείται ως μια απόπειρα της 
κονιορτοποίησης της ποικιλομορφίας που ενυπάρχει στις κουλτούρες των ανθρώπων υπό την 
κάλυψη ενός πέπλου υποκρισίας, ότι δηλαδή φαίνεται να αποδίδεται στην κάθε μια κουλτούρα 
πλήρης αναγνώριση. Η απόπειρα για την οποία γίνεται λόγος, όπως μας καθίσταται σαφές χωρίς 

χρονοτριβή, εγείρει ορισμένα προβλήματα. Το πρόβλημα στο οποίο εστιάζει ο Levi-Strauss είναι 
μεθοδολογικής και επιστημολογικής φύσεως. 

Είναι εύλογο να θεωρήσει κανείς την ποικιλομορφία στις ανθρώπινες κουλτούρες ως μια 
φαινομενική ιδιότητα αν και μόνο αν οι συνθήκες εντός των οποίων εντοπίζονται οι ανθρώπινες 

κοινωνίες, ανεξάρτητα από την απόσταση που έχουν σε σχέση με το σημείο παρατήρησης στο χρόνο 
και στο χώρο, να προσεγγιστούν ως στάδια μίας μοναδικής γραμμής ανάπτυξης, τόσο με κοινή 
αφετηρία όσο και με κοινή κατάληξη. Από τα παραπάνω, παρατηρούμε διάφορα στοιχεία που 
ενδέχεται να κριθούν ως προβληματικά.  

Πρώτον, από ανθρωπολογική και βιολογική σκοπιά, υποθέτουμε ότι τα δεδομένα που αφορούν 
στην σύσταση των ανθρώπινων κοινωνιών σε απομακρυσμένο χρονικό σημείο είναι πολύ 
περιορισμένα και μάλλον ανεπαρκή.  

Τονίζουμε ότι κάποιες έρευνες πάνω σε ζητήματα φυλετικής καταγωγής υπογραμμίζουν την 

επισφάλεια του συμπεράσματός τους. Ας λάβουμε ως παράδειγμα ένα πρόσφατα δημοσιευμένο 
άρθρο που αφορούσε στο ζήτημα της γενετικής καταγωγής των Φιλισταίων στην χρονική μετάβαση 
από την εποχή του Χαλκού έως την εποχή του Σιδήρου. Πιο συγκεκριμένα, σε ακο λουθία του 
συμπεράσματος, τοποθετείται πως τα ήδη υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα δεν ήταν επαρκή για την 

περεταίρω διερεύνηση του ζητήματος της γενετικής ποικιλομορφίας στο συγκεκριμένο πλαίσιο 
(Michal Feldman et alii, 2019). Άλλωστε, για όμοιους λόγους ανθρωπολογικής φύσης αποφεύγει ο 
Levi-Strauss τη χρήση της βιολογικής και ανθρωπολογικής έννοιας της «φυλής», εξαιτίας δηλαδή 
της αμφισβήτησης της έννοιας καθ’ αυτής από ανθρωπολόγους. Επειδή, λοιπόν, ο διάλογος σε αυτόν 

τον τομέα ενέχει αμφιβολίες, ο Levi-Strauss επιστρατεύει διαφορετικές έννοιες, διακριτές σημαντικά 
από τους ανθρωπολογικούς-βιολογικούς όρους, και συμπεραίνουμε πως σε επιστημολογικό επίπεδο  
η ανεπάρκεια αξιόπιστων δεδομένων ενέχει επισφάλεια, η οποία θα επηρεάσει το συμπέρασμα.  

Με μία σύντομη παρέκβαση, θα αναφερθούμε στην αποδόμηση, όπως εκφράστηκε από τον 

Jacques Derrida (2006), όσον αφορά στο νόημα των εννοιών. Συγκεκριμένα, για τον Derrida, [κάθε 
έννοια είναι] «ουσιωδώς εγγεγραμμένη σε μια αλυσίδα ή σε ένα σύστημα εντός του οποίου 
παραπέμπει στην άλλη, σε άλλες έννοιες, διαμέσου του συστηματικού παιχνιδιού των διαφορών» (σ. 
72), το οποίο σημαίνει πως οι προκείμενες ανθρωπολογικές-βιολογικές έννοιες είναι με τέτοιο τρόπο 

συστηματοποιημένες που διαφέρουν από άλλες έννοιες και εκφράζουν κάποιο σημαινόμενο σε ένα 
ιδιαίτερο πλαίσιο. Με άλλα λόγια, προκειμένου να οριστεί η έννοια της φυλής προϋποτίθεται η 
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σύγκρισή της με μια άλλη έννοια ή έννοιες που επακολούθως πρέπει να εξηγηθούν περεταίρω, η 
καθεμιά σε σχέση με την προηγούμενη (πχ. η «λευκή φυλή» προϋποθέτει την εξήγηση, για να 
χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Merleau-Ponty, τόσο της «φυλής» όσο και της «λευκής» ποιότητάς 
της). Συνεπώς, κάθε έννοια, όπως της φυλής εδώ, «διέπεται από διαφορά και μη παρουσία 

(différance, διαφωρά)» (Κακολύρης, 2022: 8) και ο Levi-Strauss επιδιώκει μια διαφορετική 
προσέγγιση, ώστε να αποφύγει ένα σημαντικό πρόβλημα.  

Δεύτερον, σε οντολογικό επίπεδο, φαίνεται ότι η ανάπτυξη αντιμετωπίζεται αιτιοκρατικά και 
κατά συνέπεια γραμμικά. Με αυτά εννοούμε πως υπονοείται μια θετικιστική αντιμετώπιση ως προς 

την ανθρώπινη κουλτούρα, του πολιτισμού και της ανάπτυξής τους. Πιο εξειδικευμένα, ο Levi-
Strauss θέτει το ζήτημα του εσφαλμένου εξελικτισμού, διότι η συγκεκριμένη αντιμετώπιση της 
άνθησης της ανθρώπινης κουλτούρας απορρέει από τεκμηριωμένες βιολογικής άποψης θεωρίες 
(Levi-Strauss, 1952) που αφορούν στην ουσία του ανθρώπινου είδους ως σύνολο βιολογικών 

χαρακτηριστικών και στον βιολογικό τρόπο που το ανθρώπινο είδος εξελίχθηκε έως σήμερα. Η 
σύγχυση της εξελικτικής θεωρίας για το ανθρώπινο είδος με την ανάπτυξη της ανθρώπινης 
κουλτούρας καταλήγει αποπροσανατολιστική, διότι με βιολογικά κριτήρια αποπειράται όχι μόνο να 
εξηγηθεί η μέχρι τώρα ανάπτυξη κάθε λογής ανθρώπινης κουλτούρας και πολιτισμού αλλά και να 

προβλεφθεί η κατάληξη της δείνα κουλτούρας. Εμβαθύνοντας, κατανοούμε πως η ανάπτυξη  
θεωρείται γραμμική σε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο, εξαιτίας της αιτιοκρατίας που το διαπνέει. 
Δεδομένης της παραδοχής ότι εφόσον οι ανθρώπινες κουλτούρες έχουν την ίδια καταγωγή, ως 
βιολογικό μικρόκοσμο το γένος homo,  κατ’ ανάγκη θα έχουν με διαφορετικό τρόπο και την ίδια 

κατάληξη,  ως μη βιολογικό μακρόκοσμο τον πολιτισμό και την κουλτούρα, «unity and identity» 
στον Levi-Strauss.  

Καταληκτικά, συμπεραίνουμε ότι η θεώρηση της ανάπτυξης της κουλτούρας με επισφαλή 
κριτήρια και με αμφιλεγόμενους όρους, μη θεμελιωμένους στο πεδίο της έρευνας  που μας 

απασχολεί, ενέχει κινδύνους που απειλούν την ασφαλή εξαγωγή του συμπεράσματος.  

3. Συμπεράσματα 

Επιλογικά, είναι σημαντικό να θυμόμαστε, ότι στη μελέτη του Levi-Strauss για το ρατσισμό, 
είναι διαυγείς οι νέες προσεγγίσεις των εννοιών της φυλής, της κουλτούρας και του πολιτισμού, 
καθώς και η έωλη θέση των ρατσιστικών και σοβινιστικών πεποιθήσεων.  

Επιπροσθέτως, διαπιστώνουμε, ότι ψυχολογικά φαινόμενα δεν απορρέουν λογικά από 

βιολογικά συμβάντα, αλλά από τις κατά τόπους συγκυρίες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση αυτών, 
καθώς και τους διαφοροποιημένους τρόπους πράξης των ανθρώπων. Πιο απλά, η κουλτούρα, ως 
αποκρυστάλλωση της ανθρώπινης πράξης, δεν οφείλεται σε βιολογικά αίτια. 
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Περίληψη  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της σύγχρονης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ανάπτυξη και την συντήρηση του ιδεολογικού περιβλήματος του 

εθνικού κράτους, με τον τρόπο που αυτό υφίσταται στον ελληνικό χώρο. Για τον σκοπό αυτόν, θα 
χρησιμοποιήσουμε επιλεγμένα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια. Θα παραθέσουμε επιλεγμένα ιστορικά 
στοιχεία της ανάπτυξης του συστήματος του εθνικού κράτους στον κόσμο και την Ελλάδα. 
Παράλληλα, θα εξετάσουμε ορισμένες συνιστώσες της έννοιας της ιδεολογίας και θα αναφερθούμε 

στην σχέση της με την ανάπτυξη της ταυτότητας και του συστήματος του έθνους-κράτους. Στη 
συνέχεια, θα ασχοληθούμε με τις λειτουργίες και την σημασία της εκπαίδευσης και την συμβολή της 
στην δημιουργία μίας κοινής ιδεολογίας και ταυτότητας. Έπειτα, θα παραθέσουμε στοιχεία από 
σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα 

εκτιμήσουμε την συμβολή των συγγραμμάτων αυτών στην πιθανότητα δημιουργίας και διατήρησης 
μίας κοινής ιδεολογικής ταυτότητας, η οποία συντάσσεται στο μοντέλο του εθνικού κράτους.  

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, εθνικό κράτος, ιδεολογία, ταυτότητα.  

1. Εισαγωγή 

Η έρευνά μας θα ξεκινήσει με τον ορισμό της έννοιας του έθνους και των βασικών 
χαρακτηριστικών και τύπων του έθνους. Θα καθορίσουμε την έννοια του έθνους-κράτους και θα 

αναλύσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε 
σύντομα στην εκπαίδευση και τη σημασία της στην πολιτική κοινωνικοποίηση του ατόμου. Τέλος, 
θα παραθέσουμε τα δεδομένα της έρευνάς μας και θα εξάγουμε τα συμπεράσματά μας.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το Έθνος και ο εθνικισμός 

Ο ορισμός της έννοιας του έθνους είναι ένα σχετικά περίπλοκο ζήτημα. Το έθνος γενικότερα 

αποτελεί έναν ιδιαίτερο συνδυασμό πολιτικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών, διαφορετικών για 
την κάθε περίπτωση και έτσι υφίσταται μία αντικειμενική δυσκολία προσδιορισμού της έννοιας 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aax0061
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αυτής. Τα έθνη, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αποτελούνται από έναν ιδιαίτερο συνδυασμό 
αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων. Οι περισσότεροι ορισμοί συμφωνούν πως το έθνος 
είναι μία πολιτισμική οντότητα, μία ομάδα ανθρώπων με κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, όπως 
κοινή γλώσσα, θρησκεία και -κυρίως- κοινή ιστορία (Smith, 2000, McCrone, 2000). Επιπλέον, με 

δεδομένο ότι τα επιμέρους έθνη αναδείχθηκαν ιστορικά μέσα από διαφορετικές κοινωνικές, πολιτικές 
και ιστορικές περιστάσεις, αλλά και λόγω του ότι η συμμετοχή σε ένα έθνος είναι μία ιδιαίτερη 
εμπειρία για το άτομο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να δημιουργήσουμε έναν γενικά αποδεκτό ορισμό 
της έννοιας στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων. Όλα τα έθνη διαθέτουν μία μορφή πολιτισμικής και 

εθνοτικής πολυμορφίας, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο (Heywood, 2014). Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα του ελβετικού έθνους, το οποίο χρησιμοποιεί τρεις επίσημες γλώσσες (γαλλικά, 
γερμανικά, ιταλικά), αλλά και πολλές άλλες τοπικές διαλέκτους. Καταλήγουμε έτσι ότι τα έθνη είναι 
πρακτικά αδύνατο να προσδιορισθούν με βάση αντικειμενικά και καθολικά κριτήρια, παρά κυρίως 

υποκειμενικά, μέσα από τα μέλη τους.  
 Πρώτα ο Ernst Gellner αναφέρει ότι το έθνος αναδύθηκε μέσα από τη βιομηχανική κοινωνία, 

τη νεωτερικότητα, η οποία διαδέχθηκε το φεουδαρχικό τρόπο οργάνωσης των κοινωνιών. Οι 
προνεωτερικές μορφές πολιτικής οργάνωσης στηρίζονταν κυρίως στους δεσμούς αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης που υπήρχαν μέσα στο φεουδαρχικό σύστημα, σε αντίθεση με τη  νεωτερικότητα που 
κυριαρχείται από την κοινωνική κινητικότητα, την ατομική επιδίωξη και τον ανταγωνισμό (Smith, 
2000), πράγμα το οποίο οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας μίας νέας πηγής πολιτισμικής συνοχής, 
την οποία έδωσε ο εθνικισμός. Ο εθνικισμός κατά τον Gellner αναπτύχθηκε με σκοπό την 

ανταπόκριση στις ανάγκες που προέβαλαν οι καταστάσεις. Έτσι, ο εθνικισμός και η νεωτερικότητα 
δεν μπορούν να διαχωριστούν, καθώς η επιστροφή σε προηγούμενες μορφές οργάνωσης είναι 
αδύνατη. Ο Άντονι Σμιθ από την άλλη πλευρά αμφισβήτησε την ύπαρξη της σχέσης ανάμεσα στον 
εθνικισμό και τη νεωτερικότητα και όπως πολλοί άλλοι θεωρεί ότι το έθνος προϋπάρχει της 

νεωτερικότητας. 
 Μία από τις πιο γνωστές διακρίσεις είναι αυτή του Friedrich Meinecke, η οποία αναγνωρίζει 

δύο είδη εθνών. Τα λεγόμενα «πολιτισμικά έθνη» (Kulturnation), τα οποία αποτελούν παθητικές 
πολιτισμικές οντότητες και διακρίνονται από το πολύ υψηλό επίπεδο εθνικής ομοιογένειας (όπως το 

ελληνικό, το γερμανικό και το ρωσικό έθνος) και τα «πολιτικά/κρατικά έθνη» (Staa tnation), 
δυναμικές και ενεργείς αυτοπροσδιοριζόμενες κοινωνίες, οι οποίες αποτελούν κλειστές πολιτικές και 
πολιτισμικές ομάδες. Ακόμα και αν σήμερα διαφωνούμε γενικά με την χρήση των όρων αυτών, αυτή 
η διάκριση θα λέγαμε πως ισχύει (McCrone, 2000, Smith, 2000, Heywood, 2014). 

 Όπως έχει γίνει κατανοητό μέχρι τώρα, το έθνος είναι καταρχάς μία πολιτισμική έννοια. 
Αποτελείται από ένα μωσαϊκό εθνοτικών ομάδων (Βέικου, Λαλαγιάννη, 2015), δηλαδή κοινωνικών 
μονάδων με κοινά πολιτιστικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και ρίζες. Μία εθνοτική ομάδα έχει 
μία κοινοτική ταυτότητα και μία αίσθηση πολιτισμικής υπερηφάνειας, αλλά σε αντίθεση με το έθνος 

στερείται συλλογικών πολιτικών επιδιώξεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των αρχαίων 
ελληνικών πόλεων-κρατών. Παρά το ότι η Αθήνα, η Σπάρτη και η Θήβα δεν αποτελούσαν ένα ενιαίο 
πολιτικό σύστημα, υπήρχε η γενική αίσθηση πως όλοι ήταν Έλληνες (Smith, 2000).  

 Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε δύο «τύπους» εθνών, το «δυτικό» και το «ανατολικό» (Smith, 

2000). Για το δυτικό μοντέλο, καθοριστική αναδεικνύεται η χωρική/γεωγραφική διάστασή του. Τα 
έθνη διαθέτουν σαφώς προσδιορισμένα σύνορα, σαφώς προσδιορισμένα γεωγραφικά όρια. Η γη 
όμως αυτή δεν μπορεί να είναι τυχαία, πρέπει να έχει υπάρξει πρότερη διαντίδραση ανάμεσα σε αυτή 
και το κοινωνικό σύνολο που αποτελεί το έθνος. Μία εδαφική επικράτεια με συγκεκριμένη ιστορία, 

πολιτική ισότητα, ισότητα απέναντι στο νόμο, μία κοινή νομική και πολιτική κουλτούρα αποτελεί τη 
βάση του «δυτικού έθνους» (Δασκαλάκης, 2014). Από την άλλη πλευρά έχουμε το «μη δυτικό» ή 
«εθνοτικό μοντέλο» που δίνει έμφαση στους κοινούς προγόνους και την τοπική, γηγενή κουλτούρα 
και τον πολιτισμό. Το άτομο είναι πάντοτε οργανικό μέλος του έθνους, είτε διαμένει στην πατρίδα 

του, είτε μεταναστεύει. Δεν μπορεί να απαλλαγεί ή να αλλάξει. Το «ανατολικό» έθνος είναι μία 
κοινότητα βασισμένη στην κοινή καταγωγή. 
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  Προαπαιτούμενο, θα λέγαμε, για την ανάδειξη του έθνους είναι η δημιουργία μίας εθνικής 
ιδεολογίας, ενός τύπου εθνικισμού (Βανδώρος, 2015). Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο εθνικισμός 
συνδέεται άμεσα με την δημιουργία και την τελική επικράτηση του μοντέλου των εθνικών κρατών 
στη Γηραιά Ήπειρο. Ο εθνικισμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές και εξαρτάται άμεσα από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κατά περίπτωση έθνους. Έτσι, διακρίνουμε τέσσερα (Heywood, 2014) 
βασικά είδη εθνικισμού: α) Τον φιλελεύθερο εθνικισμό, την κυριάρχη δηλαδή μορφή εθνικισμού 
στην Ευρώπη του 19ου αιώνα και την πιο κλασική μορφή ευρωπαϊκού εθνικισμού. Έχει τις ρίζες της 
στην κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης, ενώ παράλληλα ενσωματώνει και την ιδέα της 

οικουμενικής αυτοδιάθεσης. β) Τον συντηρητικό εθνικισμό, ο οποίος αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα, κυρίως ως αντίδραση στον σοσιαλισμό. γ) Μία τρίτη μορφή εθνικισμού είναι ο 
επεκτατικός εθνικισμός. Έχει έναν ακραία επιθετικό, μιλιταριστικό και επεκτατικό χαρακτήρα και 
αποτελεί, θα λέγαμε το άλλο άκρο του φιλελεύθερου εθνικισμού. Στην πιο ακραία μορφή του, η 

οποία επικράτησε στη Γερμανία, την Ιαπωνία και την Ιταλία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
αναφέρεται και «ολοκληρωτικός εθνικισμός». δ) Τέλος, υπάρχει ο αντιαποικιακός ή μετααποικιακός 
εθνικισμός, ο οποίος ξεκίνησε στις πρώην αποικίες ως αντίδραση στην κατοχή εναντίον των 
αποικιακών δυνάμεων.   

2.2. Το εθνικό κράτος 

Το εθνικό κράτος είναι ένα γεωγραφικά καθορισμένο κυρίαρχο κράτος, το οποίο κυβερνάται 

στο όνομα των κατοίκων του, οι οποίοι και θεωρούν τον εαυτό τους ως ένα έθνος (Feinstein, 2021). 
Ως πολιτικό σύστημα, το εθνικό κράτος βασίζεται σε δύο κύριες αρχές, αυτή της κρατικής κυριαρχίας 
και εκείνη της εθνικής κυριαρχίας. Η αρχή της κρατικής κυριαρχίας αναγνωρίζει στα κράτη την 
ελευθερία να αυτοδιοικούνται χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις στα εσωτερικά τους ζητήματα, όπως 

αναφέρθηκε πρώτα στην ειρήνη της Βεστφαλίας (1648). Από την άλλη πλευρά, η αρχή της εθνικής 
κυριαρχίας αναγνωρίζει το δικαίωμα στις εθνικές ομάδες να αυτοδιοικούνται. Η ίδια η εθνική 
κυριαρχία βασίζεται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, βάσει της οποίας η εξουσία ασκείται από και 
για την λαϊκή βάση, ενώ το ίδιο το κράτος «ανήκει» στην προαναφερθείσα λαϊκή βάση (Γαρδίκα, 

2015).  

2.3. Ιστορικά στοιχεία 

Το μοντέλο του εθνικού κράτους ως τρόπου οργάνωσης της πολιτικής ζωής εμφανίζεται για 
πρώτη φορά στη Γηραιά Ήπειρο κατά τον 18ο αιώνα. Κατά γενική ομολογία, το πρώτο εθνικό κράτος  
που διαμορφώνεται είναι η Γαλλία, μέσα από την Επανάσταση του 1789 (Bernstein, Milza, 2014). 
Όπως είδαμε και παραπάνω, οι δύο κύριες μορφές του έθνους αναδεικνύονται ιστορικά κατά την 

περίοδο αυτή. Ο δυναμισμός του μοντέλου αυτού οδήγησε στην εξάπλωσή του σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, ιδίως μετά τους Επαναστατικούς και τους Ναπολεόντιους Πολέμους.  

Σταθμός για την ιστορική εξέλιξη, την ανάπτυξη και την επικράτηση του συστήματος του 
εθνικού κράτους είναι η λεγόμενη Άνοιξη των Εθνών. Πρόκειται για μία σειρά κινημάτων και 

επαναστάσεων που έλαβαν χώρα στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη κατά την Άνοιξη του 1848 και 
βασικό τους αίτημα ήταν η εθνική ανεξαρτησία (Ουγγαρία στην Αυστριακή Αυτοκρατορία) ή η 
παραχώρηση συνταγμάτων σε άλλες περιπτώσεις (γερμανικά κρατίδια, Πρωσία), ενώ οδήγησαν και 
στην ίδρυση της Δεύτερης Γαλλικής Δημοκρατίας.  

 Το μοντέλο του εθνικού κράτους συνέχισε να αναπτύσσεται. Έναν σχεδόν αιώνα μετά, το 
εθνικό κράτος είναι κυρίαρχο. Σήμερα η «μόδα» (Heywood, 2014) του εθνικού κράτους έχει 
παρέλθει όχι επειδή ο εθνικισμός έχει αντικατασταθεί από «ανώτερες» κοσμοπολίτικες ιδέες, αλλά 
επειδή το έργο του έχει ολοκληρωθεί: σήμερα ο κόσμος αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από 

κυρίαρχα εθνικά κράτη,  τα οποία αποτελούν και τη βάση της παγκόσμιας κοινότητας, πολιτ ικής και 
διπλωματίας (Ηρακλείδης, 2015). 
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2.4. Η ελληνική περίπτωση και ένας συμβατικός ορισμός του έθνους 

 Όπως γίνεται αντιληπτό από τα προαναφερθέντα, η ελληνική περίπτωση, όπως και η 

γερμανική, ανήκουν στην «ανατολική» περίπτωση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα πολιτιστικά, 
κοινωνικά και γλωσσικά γνωρίσματα των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής -στην περίπτωσή 
μας, του ελληνικού χώρου- σχημάτισαν μία ενιαία πολιτική οντότητα κάτω από ιδιαίτερες 
κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές και οικονομικές συνθήκες, σε αντιπαράθεση με το «δυτικό» 

μοντέλο. Λόγω όμως των ιδιαιτεροτήτων της ιστορικής της εξέλιξης, εμπεριέχει στοιχεία ενός 
«δυτικού» μοντέλου. Έτσι, η ελληνική εθνική ταυτότητα παρουσιάζει στοιχεία και των δύο 
μοντέλων. Στηρίζεται στην οικογένεια, η οποία είναι και μία από τις βασικές πολιτικές μονάδες της 
ελληνικής κοινωνίας. Καθορίζεται ακόμα, από τις μεταβλητές του φύλου, των σεξουαλικών 

προτιμήσεων και της κοινωνικής τάξης.  
 Ένα έθνος λοιπόν μπορεί να εμπεριέχει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στοιχεία και από 

τις δύο κατηγορίες. Καταλήγουμε έτσι σε ένα συμβατικό ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο το έθνος, η 
εθνική ταυτότητα, καθορίζεται από μία α) ιστορική εδαφική επικράτεια, β) έναν κοινό ιδρυτικό μύθο, 

γ) μία κοινή κουλτούρα, δ) κοινά δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας 
και ε) μία κοινή οικονομία, με ελευθερία μετακίνησης στο εσωτερικό της επικράτειας (Smith, 2000). 

2.5. Η έννοια της εκπαίδευσης 

  Η εκπαίδευση είναι μία σύνθετη έννοια, η οποία έχει μία μακροχρόνια ιστορία. Συνδέεται  με 
τη διαδικασία της μόρφωσης, το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, αλλά και το ευρύτερο σχολικό 
σύστημα. Με τη στενή έννοια του όρου εκπαίδευση, αναφερόμαστε κυρίως στη διαδικασία της 

μόρφωσης, της μετάδοσης γνώσεων και της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης. Με την 
ευρεία έννοια του όρου, εννοούμε την γενικότερη καλλιέργεια της προσωπικότητας και τις ειδικές 
ηθικές γραμμές της εκάστοτε κοινωνίας. Η εκπαίδευση όμως εμφανίζεται και με διάφορες μορφές. 
Όπως βλέπουμε από την μελέτη του Fortuijn (Καντζάρα, 2008), η εκπαίδευση λαμβάνει στα γραπτά 

των κοινωνιολόγων της εκπαίδευσης έξι τουλάχιστον διαφορετικές σημασίες.  
 Η εκπαίδευση εμφανίζεται έτσι ως μία διαδικασία μόρφωσης (συμπεριλαμβάνει τις 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο εκπαιδευτικό σύστημα και που έχουν σαν στόχο τη 
μόρφωση και τη μεταφορά των γνώσεων). Εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας μόρφωσης 

(μπορεί να ορισθεί ως το επίπεδο μόρφωσης και καλλιέργειας που αποκτούν οι μαθητές από τη 
διαδικασία). Εμφανίζεται σαν πλέγμα θέσεων και ρόλων (εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό του 
εκπαιδευτικού συστήματος, στις θέσεις και τις ιδιότητες των μαθητών, των γονέων ή κηδεμόνων και 
των εκπαιδευτικών). Εμφανίζεται ακόμα, ως δομή οργάνωσης (εστιάζει στην οργάνωση των 

σχολικών μονάδων και των ιδρυμάτων) και ως σύστημα μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες, οι 
οποίες εστιάζουν είτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των  εκπαιδευτικών, είτε στους τύπους και 
τις μορφές της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Καντζάρα, 2008).  

 Τα γενικότερα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη των μορφών εκπαίδευσης 

σχετίζονται με το βαθμό θεσμοθέτησης/τυποποίησης της εκπαίδευσης, τον σκοπό  τους, τον 
οργανωτικό φορέα ή την οργανωτική αρχή που παρέχει την εκπαίδευση, το επίπεδο ή την βαθμίδα 
που παρέχει η εκπαίδευση. Σε σχέση με τον βαθμό θεσμοθέτησης, αυτός μπορεί να διακριθεί στην 
τυπική, τη μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση (Καντζάρα, 2008). Από αυτές, η τυπική (επίσημη) 

εκπαίδευση αποτελείται από τα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται στο ευρύτερο πλαίσιο των 
γραφειοκρατικά οργανωμένων σχολικών μονάδων, οι οποίες παρέχουν έναν έγκυρο τίτλο σπουδών. 
Με άλλα λόγια, η τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει τη διαδικαστική πλευρά του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Η τυπική εκπαίδευση είναι συνήθως διαδοχική εκπαίδευση, δηλαδή η επιτυχής και 

πιστοποιημένη φοίτηση σε μια βαθμίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αμέσως επόμενη. 
Σημαντικό είναι πως τα τελευταία χρόνια η τυπική, και ιδιαίτερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνώρισε 
ραγδαία αύξηση.  

Από την άλλη πλευρά, η μη τυπική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλων 

διαφορών στην προσφορά των προγραμμάτων σπουδών, ανάμεσα στα οποία έχουν να διαλέξουν  οι 
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φοιτητές. Τα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην μη τυπική 
εκπαίδευση είναι σύντομα, ενώ τα ίδια τα ιδρύματα -ιδιωτικοί ή και δημόσιοι φορείς- έχουν σαν 
στόχο την επιμόρφωση, την ενημέρωση και την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού (Παντελίδου 
Μαλούτα, 2015). Η μη τυπική εκπαίδευση απαντά συνήθως σε άμεσα ζητήματα και ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται σχολές και ινστιτούτα, όπως φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών, κέντρα δια βίου μάθησης και φροντιστήρια υπολογιστών κ.ά.  

  Τέλος, η άτυπη εκπαίδευση αποτελεί την τρίτη μορφή διάκρισης. Με τον όρο αυτό δηλώνεται 
η μάθηση που το άτομο αποκτά μέσω της συμμετοχής του στην κοινωνία και τις διαδικασίες της. 

Ιστορικά, η άτυπη εκπαίδευση είναι η αρχαιότερη μορφή εκπαίδευσης.  

2.6. Εκπαίδευση, ταυτότητα και κοινωνικοποίηση  

Μία από τις πιο σημαντικές συμβολές της εκπαίδευσης και το θέμα εστίασής μας, είναι η σχέση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας της επίσημης εκπαίδευσης με τη δημιουργία και την ανάδειξη της 
ταυτότητας. Μέσω αυτής, το άτομο έρχεται σε επαφή με τις βασικές ιδεολογικές, πολιτιστικές, 
πολιτικές και ηθικές αρχές της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος, των οποίων είναι μέλος 

(Νόβα-Καλτσούνη, 2010). Η εκπαίδευση έτσι, διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην πολιτική 
κοινωνικοποίηση. Μέσω της πολιτικής κοινωνικοποίησης το άτομο αφομοιώνει τα βασικά στοιχεία 
της κυρίαρχης ιδεολογίας της κοινωνίας της οποίας είναι μέρος και εθίζεται σε συγκεκριμένες 
σχέσεις εξουσίας και ηθικές-ιδεολογικές συνιστώσες. Τονίζεται βέβαια, πως η (πολιτική) 

κοινωνικοποίηση είναι μία διαδικασία, η οποία διατρέχει το σύνολο της ζωής του ατόμου.  
 Τα άτομα αποκτούν από μικρή ηλικία μία συναισθηματική ταύτιση, έναν σημαντικό 

συναισθηματικό δεσμό με το πολιτικό τους σύστημα. Έτσι, τα επιμέρους κοινωνικοπολιτικά 
συστήματα διατηρούν τη σταθερότητά τους, παρά τις αντιθέσεις που δημιουργούνται στο εσωτερ ικό 

τους και τα διαφορετικά συμφέροντα των ομάδων που τα αποτελούν (Νόβα-Καλτσούνη, 2010). Από 
αυτή την οπτική η εκπαίδευση λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας και διαιώνισης της 
κυρίαρχης ιδεολογίας.  

 Κατανοούμε λοιπόν πως το σχολείο δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων από τους 

εκπαιδευτές στους διδασκόμενους, αλλά συμβάλλει ενεργά στην κοινωνική συνοχή, ενώ παράλληλα 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην μεταβίβαση των αξιών, των κανόνων και της ιδεολογίας της 
κοινωνίας στα νεαρά μέλη της (Παντελίδου Μαλούτα, 2015). Διαμορφώνει ενεργά δηλαδή τη 
συλλογική συνείδηση της κοινωνίας (Νόβα-Καλτσούνη, 2010) . Η συμβολή του σχολείου στη 

διαμόρφωση των πολιτικών πεποιθήσεων του μαθητή γίνεται άμεσα με την προσωπικότητα του 
δασκάλου, τη διδακτέα ύλη και με διάφορες τελετουργίες, όπως την πρωινή προσευχή και τις εθνικές 
γιορτές και έμμεσα με την πειθαρχία, την άμιλλα, το σύστημα επιβράβευσης και τιμωρίας και άλλα 
γενικά στοιχεία του «παραπρογράμματος», ιδίως μετά την επικράτηση των δημόσιων συστημάτων 

παιδείας κατά τον 19ο αιώνα (Ματθαίος, χ.χ.). 

2.7. Ανάλυση επιλεγμένων σχολικών εγχειριδίων 

Στο κομμάτι αυτό της έρευνάς μας θα αναλύσουμε τα ευρήματά μας κατά την επισκόπηση 
επιλεγμένων σύγχρονων σχολικών εγχειριδίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο βιβλίο πολιτικής παιδείας της Α΄ Λυκείου, διότι, όπως 

αναφέραμε ήδη, ο τόπος και η ιστορία του έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τον «ανατολικό» τύπο 
έθνους, στον οποίο κατατάσσεται το ελληνικό έθνος. 

Η έρευνά μας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινά με το εγχειρίδιο ιστορίας της Δ΄ 
Δημοτικού. Παρατηρούμε λοιπόν πως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική, πολιτική και 

πολιτιστική ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη Ελλάδα, μέσω κυρίως 
της έμφασης της γλώσσας και του πολιτισμού. Ακόμα, παρατηρούμε πως στα κεφάλαια στα οποία 
ερευνούνται οι υπόλοιποι αρχαίοι πολιτισμοί της ευρύτερης περιοχής, αυτό γίνεται με την ανάλυση 
των διαντιδράσεων, των πολιτικών σχέσεων και των οικονομικών συναλλαγών με τα ελληνικά φύλα.  
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 Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Ε΄ Δημοτικού, το οποίο εξετάζει την περίοδο μεταξύ της 
κατάκτησης της Ελλάδας από τους Ρωμαίους και της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Το 
συγκεκριμένο εγχειρίδιο εστιάζει στο μεγαλύτερο μέρος του στην ιστορία, το πολιτικό σύστημα, τον 
πολιτισμό και την οικονομία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (εφεξής Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας). Εστιάζει ιδιαίτερα στον πολιτιστικό αντίκτυπο του Βυζαντίου και σε θεματικές για 
το χριστιανισμό, όπως τον εκχριστιανισμό των Σλάβων. Η ανάλυση θεμάτων που άπτονται της 
πολιτικής γίνεται σε μικρό επίπεδο, ενώ συνεχίζεται η ανάλυση και η εστίαση στην σημασία της 
γλώσσας.  

Κλείνοντας με το εγχειρίδιο ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού, με θέμα την νεότερη και σύγχρονη 
ιστορία, βλέπουμε καταρχάς πως κάθε κεφάλαιο εκτείνεται σε τέσσερις με έξι σελίδες. Το βιβλίο 
αυτό εστιάζει αποκλειστικά σχεδόν σε θέματα της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Η 
γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή, ενώ πολύ μεγάλο μέρος του εγχειριδίου αναλώνεται στην 

ανάλυση κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών και οικονομικών θεμάτων που έμμεσα σχετίζονται 
με την Ελλάδα.  

 Περνώντας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το εγχειρίδιο ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου με 
θέμα την αρχαία ιστορία, παρατηρούμε πως εφτά από τα δέκα κεφάλαιά του αναφέρονται 

αποκλειστικά στην ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας από την Παλαιολιθική και τη Νεολιθική Εποχή 
μέχρι και την ανάδυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται 
άμεσα ή έμμεσα στην διαντίδραση μεταξύ του ελληνικού και άλλων πολιτισμών, κυρίως του 
αιγυπτιακού, του φοινικικού και του ρωμαϊκού. Η ίδια η γλώσσα του βιβλίου είναι απλή, λιτή και 

εύκολα κατανοητή. Η ρωμαϊκή κατάκτηση, πρακτικά, φαίνεται μόνο πως έλαβε χώρα και το βιβλίο 
εστιάζει ιδιαίτερα στην επιρροή του ελληνικού πολιτισμού στον ρωμαϊκό.  

 Στη συνέχεια, στο βιβλίο ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου με θέμα την μεσαιωνική και νεώτερη 
ιστορία (από την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι και μετά την εποχή των 

ανακαλύψεων) βλέπουμε πως πέντε από τα εφτά κεφάλαια αναφέρονται στην ιστορία της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, η οποία μέσα στο βιβλίο χαρακτηρίζεται Ελληνική. Τα κεφάλαια που δεν 
αναφέρονται άμεσα στο Βυζάντιο εστιάζουν σε ιστορικά γεγονότα που αφορούν τη Δυτική Ευρώπη 
και την Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο εστιάζει κυρίως στην Αυτοκρατορία του 

Καρλομάγνου, τα βασικά χαρακτηριστικά της φεουδαρχίας και τις αραβικές κατακτήσεις. 
Παρατηρούμε ακόμα στο βιβλίο μία ασύμμετρη ποσοτικά ανάλυση υπέρ των πολιτισμικών θεμάτων 
και της σημασίας και επιρροής του βυζαντινού πολιτισμού. Αναφέρουμε ενδεικτικά πως οι τρεις 
πρώτες σταυροφορίες καλύπτονται μέσα σε πέντε παραγράφους μίας σελίδας, ενώ μία εκτίμηση της 

σημασίας του βυζαντινού πολιτισμού καταλαμβάνει 16 σελίδες. Η ιστορία της μετανάστευσης των 
τουρκικών φύλων στην Μικρά Ασία εστιάζει στην «προσπάθεια ανάσχεσής τους» και την Άλωση 
της Κωνσταντινούπολης (ενώ μέχρι τη στιγμή της Άλωσης τα τουρκικά φύλα αριθμούσαν ήδη 400 
χρόνια παρουσίας στην Μικρά Ασία). Αναφέρουμε ενδεικτικά πως οι εικονομαχίες αναλώνουν ένα 

ολόκληρο κεφάλαιο, ενώ η πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η άνοδος του 
Οστρογοτθικού Βασιλείου παρουσιάζονται μαζί, πολύ περιληπτικά, σε μιάμιση σελίδα. Η Αγία 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αναφέρεται μέσα ως «το Γερμανικό Κράτος». Η ανάλυση της βυζαντινής 
τέχνης, τέλος, γίνεται με αρκετά ευνοϊκούς όρους. Η γλώσσα του βιβλίου είναι απλή και αρκετά 

λογοτεχνική.  
 Στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου, παρατηρούμε πρώτα πως το εγχειρίδιο νεώτερης και 

σύγχρονης ιστορίας εστιάζει άμεσα σε πέντε από τα κεφάλαιά του στην Ελλάδα. Στο κάθε κεφάλαιο 
του βιβλίου, παρόλα αυτά, υπάρχει μία έμμεση αναφορά στην Ελλάδα, υπό την μορφή της 

συνεισφοράς της χώρας ή υπό την μορφή της (δι)αντίδρασης. Η γλώσσα του βιβλίου είναι απλή και 
κατανοητή και όλα τα υποκεφάλαια έχουν έκταση τριών σελίδων.  

Σε ό,τι αφορά το βιβλίο ιστορίας της Α΄ Γενικού Λυκείου βλέπουμε πρώτα πως για τους λαούς 
της Μεσοποταμίας, την Αίγυπτο, τους Φοίνικες, τους Εβραίους, τους Χετταίους και τους Πέρσες, 

όλες οι πληροφορίες αναφέρονται σε 40 σελίδες. Για τους Έλληνες, την Αρχαία Ελλάδα, τα Μηδικά, 
την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τις έριδες των επιγόνων γίνεται αναφορά σε 110 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

423 

σελίδες. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην άνοδο της Ρώμης και την ανάδειξή της σε υπερδύναμη. 
Γίνεται, για πρώτη φορά, αναφορά στους λαούς εκτός Ευρώπης και Μεσοποταμίας, την Ινδία και την 
Κίνα. Υπάρχουν σε κάθε σχεδόν κεφάλαιο αναφορές για τις σχέσεις όλων των προαναφερθέντων με 
τις ελληνικές πόλεις-κράτη και τα ελληνιστικά βασίλεια. Η γλώσσα του βιβλίου είναι πιο σύνθετη, 

παρατίθενται εκτενείς λεπτομέρειες για τα υπό εξέταση θέματα.  
Στο βιβλίο ιστορίας της Β΄ Γενικού Λυκείου με θέμα την μεσαιωνική και νεώτερη ιστορία, 

βλέπουμε και πάλι ότι από το σύνολο εφτά κεφαλαίων, όλα άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται κατά 
πλειοψηφία με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η γλώσσα του βιβλίου είναι επιτηδευμένη και το βιβλίο 

ασχολείται στη συντριπτική του πλειοψηφία με τη σημασία του Βυζαντίου και του βυζαντινού 
πολιτισμού. Στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου, το εγχειρίδιο σύγχρονης ιστορίας είναι 
χωρισμένο σε υποκεφάλαια δύο έως τεσσάρων σελίδων. Η γλώσσα του είναι επιτηδευμένη, αλλά και 
κατανοητή. Σε αρκετά από τα κεφάλαιά του εστιάζει στον ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια ιστορία 

και σε ζητήματα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.  
Το σχολικό εγχειρίδιο Πολιτικής Παιδείας της Α΄ Λυκείου πραγματεύεται πλήθος θεμάτων. 

Δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας κατανομής του ενδιαφέροντος. Αναφέρεται σε αρκετά σημεία 
άμεσα ή έμμεσα αποκλειστικά σε ελληνικά θέματα και αναλύει σε πολλά άλλα σημεία την ελληνική 

συμβολή στην ευρύτερη πολιτική σκέψη της Δύσης, με ιδιαίτερη εστίαση στην Αθηναϊκή 
Δημοκρατία. Αναλύονται βασικές αξίες, όπως ελευθερία, δικαιοσύνη, πόλη, πολίτης, δημοκρατία 
και πώς αυτά υφίστανται στην σύγχρονη Ελλάδα. 

3. Συμπεράσματα 

 Μετά την ανάλυση των παραπάνω σχολικών εγχειριδίων μπορούμε να εξάγουμε ορισμένα 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Πρώτα, βλέπουμε πως όλα τα σχολικά εγχειρίδια που εξετάσαμε 

παρουσιάζονται μέσα από την οπτική και τις διαντιδράσεις των διαδοχικών ελληνικών πολιτισμών 
με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι αναμενόμενο, θεωρούμε βέβαια, να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
ιστορία της κοινωνίας και του πολιτισμού της στο πέρασμα των αιώνων, αλλά θεωρούμε ακόμα πως 
αυτός είναι ένας μηχανισμός αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας και επιτελεί τον σκοπό της 

κοινωνικής συνοχής. Με την ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται, λοιπόν, στην ιστορία των διαδοχικών 
ελληνικών πολιτισμών, άλλα στοιχεία παραλείπονται ή απλά αναφέρεται πως  έλαβαν χώρα.  

Επιπλέον, όπως παρατηρεί ο Smith (2000), παρατηρούμε πως η ελληνική περίπτωση συνδυάζει 
στοιχεία του «ανατολικού» και «δυτικού» τύπου έθνους. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε από την 

μία πλευρά μία ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία του πολιτισμού και της γλώσσας ως συνδετικών 
κρίκων του ελληνικού έθνους, το οποίο είναι χαρακτηριστικό του «ανατολικού» τύπου έθνους, ενώ 
παράλληλα το ότι η ιστορική αφήγηση λαμβάνει χώρα μέσα σε μία πολύ συγκεκριμένη και 
περιορισμένη σχετικά γεωγραφική επικράτεια θεωρούμε πως αποτελεί στοιχείο του «δυτικού» τύπου 

έθνους, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. 
Τέλος, παρατηρούμε πως από τα σύγχρονα αυτά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για την 

πολιτική κοινωνικοποίηση των νέων μελών της κοινωνίας, είναι εμφανή όλα τα στοιχεία που 
αναφέρθηκαν παραπάνω ως ένας συμβατικός ορισμός του έθνους. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε την 

εστίαση στην ιστορία και την σημασία μίας εδαφικής επικράτειας, έναν κοινό ιδρυτικό μύθο για όλα 
τα μέλη της κοινωνίας και μία κοινή κουλτούρα, η οποία διατρέχει -σύμφωνα και με τα εγχειρίδια- 
τους αιώνες. Ιδιαίτερα για τα κοινά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, αλλά και την κοινή οικονομία 
του έθνους, οι μαθητές διδάσκονται μέσω συγγραμμάτων-μαθημάτων όπως η Πολιτική Παιδεία, η 

οποία αναλύθηκε παραπάνω. 
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Διδάκτορας Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου  
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία, εστιάζοντας κυρίως στον ελληνικό χώρο, εξετάζει μέσα από 
βιβλιογραφική επισκόπηση ζητήματα που αφορούν τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας. Τα 
τελευταία, ως καταστάλαγμα των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, δεν εγκιβωτίζουν μόνο ένα 
σύνολο συγκεκριμένων ιστορικών γνώσεων και εκδοχών του παρελθόντος που συνάδουν με το 

επίσημο κανονιστικό εθνικό αφήγημα, αλλά συνάμα αντανακλούν την κυρίαρχη ιδεολογία, το αξιακό 
σύστημα και τις αντιλήψεις της κοινωνίας που τα παράγει. Επομένως, συνδέονται με τη συγκρότηση 
της εθνικής ταυτότητας και την καλλιέργεια του αισθήματος του «ανήκειν», αναπαράγοντας συχνά 
μύθους, στερεότυπα και στάσεις για τον ιστορικό και παροντικό «Άλλο». Στην Ελλάδα, κυρίως τις 

δύο τελευταίες δεκαετίες, τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του 
ερευνητικού ενδιαφέροντος, ενώ δεν είναι και λίγες οι φορές που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

https://www.britannica.com/topic/nation-state
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σφοδρών δημόσιων αντιπαραθέσεων και συμβολικών πολέμων με πολιτικές, επιστημολογικές και 
κοινωνικές προεκτάσεις.  
  

Λέξεις κλειδιά: σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, ιδεολογία, εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή  

Τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας, δεν αποτελούν οντότητες απο -ιδεολογικοποιημένες και με 

ουδέτερο χαρακτήρα, οι οποίες απλά και μόνον παρουσιάζουν στους μαθητές συμπεφωνημένες και 
καθολικά αποδεκτές αλήθειες για το παρελθόν. Αντιθέτως, συνιστούν ισχυρά πολιτιστικά 
τεχνουργήματα, αφού εκλύουν ιδέες, ιστορικές γνώσεις και αξίες που ασκούν επίδραση στις 
κοινωνίες, αναμένοντας από τους μαθητές να τις εσωτερικεύσουν και να τις ενστερνιστούν (Foster, 

2011).  
Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 80% της γνώσης με  την  οποία  έρχονται  σε  επαφή  οι  

μαθητές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προέρχεται από τα σχολικά βιβλία 
(Καψάλης & Θεοδώρου, 2002). Το γεγονός αυτό εξηγεί κατά μια έννοια και τον λόγο που ως βασικά 

εργαλεία του Προγράμματος Σπουδών συγκεντρώνουν τόση προσοχή από μέρους του κράτους, των 
επιστημόνων και της κοινωνίας. Οι μαθητές από την πλευρά τους «καταναλώνουν» πολλές ώρες 
αλληλεπιδρώντας με το περιεχόμενο των βιβλίων, τόσο στο σχολικό τους περιβάλλον όσο και εκτός 
αυτού. Ακόμα και στο οικογενειακό περιβάλλον, τα σχολικά εγχειρίδια εξακολουθούν να αποτελούν 

για ένα μέρος των μαθητών τα μοναδικά διαθέσιμα και άμεσα προσβάσιμα βιβλία του σπιτιού 
(Βαϊοπούλου & Τσιουπλή, 2020). Ειδικά τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας επιτελούν για τους 
μαθητές μια διττή λειτουργία. Πρώτον, συνιστούν το πεδίο αναφοράς για την επιστημονικά έγκυρη 
γνώση και δεύτερον, αποτελούν φορείς μιας συστηματικής και θεσμοθετημένης πηγής 

πληροφόρησης για το παρελθόν, η οποία παρέχει την ώθηση για περαιτέρω ιστορικές αναζητήσεις.   

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η μελέτη και ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας 

Το να μελετήσει κανείς και να αναλύσει ενδελεχώς τα σχολικά βιβλία Ιστορίας μέσα από το 
πρίσμα μιας συγκριτικής και διεθνούς προοπτικής, δεν αποτελεί μια εύκολη και απροβλημάτιστη 
διαδικασία. Τουναντίον, η ενασχόληση με ένα τέτοιο ερευνητικό εγχείρημα, καθίσταται απαιτητική, 

περιλαμβάνοντας μια σειρά από πολύπλοκα ζητήματα. Το βασικότερο εξ αυτών έγκειται στο γεγονός 
ότι η παραγωγή, η επιλογή, η χρήση και το καθεστώς των εγχειριδίων, διαφέρουν σημαντικά από 
χώρα σε χώρα. Σε πολλά έθνη για παράδειγμα, τα εγχειρίδια του ιστορικού μαθήματος 
χρησιμοποιούνται με σκοπό να αναδείξουν συγκεκριμένα ιστορικά θέματα, να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των Αναλυτικών Προγραμμάτων και να εξυπηρετήσουν ορισμένες τυποποιημένες 
μεθόδους. Σε άλλα κράτη πάλι αντιμετωπίζονται ως υποστηρικτικές πηγές πληροφοριών για τους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Υπάρχουν όμως και μη τυπικές περιπτώσεις όπου η 
χρήση τους καθίσταται περισσότερο κριτική, αποτελώντας μια μορφή αφήγησης και οπτικής για το 

παρελθόν μεταξύ άλλων πολλών και διαφορετικών που διαπερνούν τη σχολική εκπαίδευση και την 
κοινωνία.  

Αν και τα βιβλία Ιστορίας δεν επιβάλλουν πάντα έναν προκαθορισμένο τρόπο διδασκαλίας, με 
τη φιλοσοφία πάνω στην οποία είναι δομημένα και με το ιστορικό τους περιεχόμενο συχνά 

επηρεάζουν υπόρρητα την εκπαιδευτική διαδικασία και το στυλ του μαθήματος. Πολλοί 
εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τη μεθοδολογία τους και τις πρακτικές τους με βάση αποκλειστικά το 
σχολικό εγχειρίδιο. Άλλοι πάλι θέλοντας να χειραφετηθούν από τα δεσμά των αδιαμφισβήτητων 
αληθειών του προωθούν μια περισσότερο πολυπρισματική και πλουραλιστική ματιά αξιοποιώντας 

στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης επιπρόσθετες και εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης για  το 
παρελθόν. Συνεπώς, το συμπέρασμα που συνάγεται είναι πως αυτό που τελικά διδάσκουν οι 
εκπαιδευτικοί στο ιστορικό μάθημα και εκείνο το οποίο μαθαίνουν οι νέοι στο σχολείο, δε συνιστά 
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απαραιτήτως άμεσο και αυτούσιο αντικατοπτρισμό των όσων εμπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια. 
Όμως, ακόμα κι όταν ακολουθούνται ευλαβικά από τους εκπαιδευτικούς αυτά που ορίζονται στα 
βιβλία της Ιστορίας, δεν είναι πάντοτε εύκολο να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος και η επίδραση που 
ασκούν στο μαθητικό πληθυσμό. Όπως σημειώνουν οι Καψάλης και Θεοδώρου, υπάρχουν δύο 

τουλάχιστον κριτήρια για την αξιολόγηση της επίδρασης των σχολικών εγχειριδίων στη διδασκαλία 
του μαθήματος της Ιστορίας: α) η ιστορική συνείδηση των μαθητών και οι αντιλήψεις που 
αναπτύσσουν αναφορικά με τις μεθοδολογικές πρακτικές του μαθήματος και β) ο βαθμός 
επιστημολογικής κατανόησης της ιστορίας και των ιστορικών τεκμηρίων από μέρους των 

εκπαιδευτικών, καθώς και η παιδαγωγική τους (Καψάλης & Θεοδώρου, 2002).    

2.2. Τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα από το 1937 μέχρι το 2012 την ευθύνη για την έκδοση όλων των σχολικών 
εγχειριδίων των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης είχε ο Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 
Βιβλίων, ο οποίος λειτουργούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Από το 2012 και μετά, όταν και καταργήθηκε ο συγκεκριμένος φορέας, την παραγωγή των 
διδακτικών βιβλίων ανέλαβε το νεοσυσταθέν Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων  
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Τον φορέα αυτόν, καθώς και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που 
αντικατέστησε από το 2011 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, συνεχίζει να ελέγχει έως σήμερα το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
Το Ι.Ε.Π., ακολουθώντας σε επίπεδο αρμοδιοτήτων τον προκάτοχο επιστημονικό φορέα, 

διαδραματίζει εποπτικό ρόλο στη συγκρότηση του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Σπουδών, βάσει των οποίων συγγράφεται στη συνέχεια από ομάδες ερευνητών και εκπαιδευτικών το 

περιεχόμενο του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου ανά τάξη και διδακτικό αντικείμενο, που 
διανέμεται δωρεάν στον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό. Μάλιστα, το Ι.Ε.Π., όπως άλλωστε και το 
ίδιο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, συνδέεται άρρηκτα με τον κρατικό μηχανισμό και τις 
πολιτικές κάθε φορά εξελίξεις και αλλαγές σε κυβερνητικό επίπεδο, αφού βάσει αυτών επιλέγεται ή 

αντικαθίσταται η επιστημονική ομάδα που συνθέτει το διοικητικό του οργανόγραμμα. Εξαιτίας της 
πραγματικότητας αυτής, οι μαθητές και η εκπαιδευτική κοινότητα στην Ελλάδα καλούνται διαρκώς 
να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενο αναφορικά με τις ασκούμενες από το κράτος 
πολιτικές, γεγονός που προσδίδει τελικά στην ελληνική εκπαίδευση περισσότερο έναν χαρακτήρα 

πεδίου ιδεολογικών αντιπαραθέσεων παρά άσκησης καθολικά  αποδεκτών παιδαγωγικών πρακτικών 
και επιστημολογικών επιλογών. Τα σχολικά εγχειρίδια, με προεξάρχοντα εκείνα της Ιστορίας, 
αντικατοπτρίζουν ίσως με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο αυτή την ιδεολογική και πολιτική 
διαπάλη, συνιστώντας συχνά πεδίο συμβολικών μαχών αλλά και συμβιβασμών με επιστημολογικό, 

μεθοδολογικό, πολιτικό, κοινωνικό, αξιακό, παιδαγωγικό και ενίοτε πολιτισμικό προσανατολισμό. 
Αν και συλλαμβάνονται ως ιδέα, σχεδιάζονται και εγκρίνονται από ανθρώπους του καιρού τους, 
κυκλοφορούν  με  τους  όρους των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών, των πόρων και της πολιτικής 
συγκυρίας (Τραϊανού & Κυρίδης, 2009).  

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται στον ελληνικό χώρο ένα έντονο ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας για τα σχολικά εγχειρίδια και ειδικά για εκείνα  της Ιστορίας. Όπως 
διαφαίνεται, αυτά στα οποία εστιάζουν κυρίως οι ειδικοί είναι περισσότερο στη μελέτη του 
περιεχομένου, στη δομή και στα μηνύματα των βιβλίων, στην ανάλυση του λόγου τους, στο σύστημα 

παραγωγής τους, στη συνάφειά τους με τη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία των Α.Π.Σ., στην πρακτική 
τους λειτουργία και στην αποτελεσματικότητά τους, στην επίδρασή τους στις ιστορικές αντιλήψεις 
και στην κατασκευή στερεοτύπων από μέρους των μαθητών, στον ρόλο τους σχετικά με την 
οικοδόμηση της εθνικής ταυτότητας, στην κατάδειξη της εργαλειακής πολιτικής τους χρήσης και 

στην ανάγκη χειραφέτησής τους από την ιδεολογική ηγεμονία και τον πολιτικό έλεγχο και λιγότερο 
στον βαθμό ανταπόκρισής τους σε παιδαγωγικά κριτήρια. Επομένως, η κριτική που ασκείται στα 
εγχειρίδια της Ιστορίας είναι πρωτίστως ιδεολογική, πολιτική και ιστοριογραφική και δευτερευόντως 
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παιδαγωγικής φύσεως. Πέραν αυτών όμως, αξίζει επιπλέον να επισημανθεί και μια ακόμη σημαντική 
παράμετρος, η οποία αρχίζει να απασχολεί όλο και πιο πολύ τους ερευνητές. Αυτή αφορά τον τρόπο 
χρήσης των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας από μέρους των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και τις 
διαμεσολαβήσεις που αναπτύσσουν οι τελευταίοι απέναντι στις ιστορικές αφηγήσεις της επίσημης 

διδασκόμενης ύλης του μαθήματος. 
Θέτοντας στο μικροσκόπιο το περιεχόμενο των εγχώριων σχολικών εγχειριδίων, αυτό που 

διαπιστώνεται είναι πως για αρκετά έτη επικεντρωνόταν στην παρουσίαση στρατιωτικών και 
πολιτικών γεγονότων, πρωτίστως συνυφασμένων με την ελληνική ιστορία. Από το 2000 και μετά 

σταδιακά αρχίζουν να εντάσσουν στη θεματολογία τους ολοένα και περισσότερα ζητήματα 
κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, χωρίς όμως αυτά να καταφέρνουν να διεκδικήσουν ένα 
ικανοποιητικό ποσοστό αντιπροσώπευσης στη σχολική ύλη. Από την ανάλυση του λόγο υ των 
βιβλίων και των αφηγηματικών τους σχημάτων, ένα βασικό στοιχείο που προκύπτει είναι πως όσα 

διδάσκονται οι μαθητές διαπνέονται από εθνοκεντρικές ιδέες. Ο εθνοκεντρισμός, ως μοντέλο 
ομφαλοσκοπικής και σχεδόν ναρκισσιστικής θεώρησης του εθνικού εαυτού καθώς και των σχέσεών 
του με τους «Άλλους», υπηρετεί κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα ένα «επιτακτικό» πλέγμα 
στοχοθεσίας. Το τελευταίο συντίθεται από την αναγκαιότητα της κατασκευής εθνικής ταυτότητας 

και της απόκτησης εθνικής αυτοσυνειδησίας, τη νομοτελειακή επιβεβαίωση του ιδεολογήματος της 
αδιάσπαστης συνέχειας του ελληνισμού, όπως επίσης και από την έμμονη προσήλωση στα 
επιτεύγματα και το πολιτισμικό μεγαλείο των Ελλήνων. Απότοκη συνέπεια των παραπάνω είναι τόσο 
η ενίσχυση της εσωστρέφειας και της εθνικής περιχαράκωσης όσο και η καλλιέργεια στερεοτύπων, 

προκαταλήψεων, εχθρικών στάσεων και φοβικών συναισθημάτων απέναντι σε κάθε μορφής 
ετερότητα. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο όμως είναι η ροπή προς έναν παραισθησιογόνο και 
υπερτροφικό πατριωτισμό που σε ορισμένες περιπτώσεις εξοκέλλοντας μεταστοιχειώνεται στο 
πλαίσιο της πραγματικότητας του παροντικού κοινωνικού και πολιτισμικού ψηφιδωτού σε «εθνικό 

αυτισμό» ή σε θερμοκήπιο εθνικιστικών, ρατσιστικών και ξενοφοβικών τάσεων. Μολονότι πολλοί 
ερευνητές διαπιστώνουν πλέον πως δεν καταγράφεται στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας 
πρόδηλη εχθρότητα απέναντι σε άλλους λαούς (Dragona & Frangoudaki, 2001), ωστόσο οι ιστορικές 
αφηγήσεις που συναντά κανείς βρίθουν από αποσιωπήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις δεν  τέμνουν 

τις εξελίξεις στην ακαδημαϊκή ιστοριογραφία. Γενικότερα, χαρακτηρίζονται ως κλειστές, 
μεροληπτικές και λιγότερο ευεπίφορες σε εναλλακτικές ή αποκλίνουσες σε σχέση με το επίσημο 
αφήγημα ιστορικές προσεγγίσεις και ερμηνείες (Αποστολίδου, 2019).  

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα των αφηγηματικών σχημάτων των εγχειριδίων είναι η 

εθελούσια και συστηματική παραγνώριση ή υποτίμηση του ρόλου άλλων πολιτισμών, εθνών ή 
μειονοτήτων, γεγονός που διαποτίζει το περιεχόμενο και την κουλτούρα των βιβλίων με ένα 
υπόρρητο σύστημα αξιολογικής ιεράρχησης λαών, κοινωνικών ομάδων και πολιτισμών των οποίων 
οι ιστορίες κατά περίσταση και σύμφωνα με τις πολιτικές συνθήκες ή τις συγκυρίες του παρόντος 

αξίζουν ή δεν αξίζουν να περιληφθούν στο εθνικό αφήγημα. Ως προς τις μειονότητες ειδικά, ακόμα 
και σε εγχειρίδια της τελευταίας περιόδου παρατηρείται ότι άλλες φορές η παρουσία τους στο 
ιστορικό περιεχόμενο των βιβλίων κρίνεται ανεπαρκής και άλλες πάλι προτιμάται η αποσιώπηση ή 
η υπόρρητη αρνητική τους συμβολή σε ορισμένα ιστορικά γεγονότα. Με τον τρόπο αυτό 

αποφεύγονται εντέχνως από την κρατική εξουσία οι άβολες πτυχές του παρελθόντος που σχετίζονται 
με την απόδοση ευθυνών για πολεμικές συγκρούσεις, με μη αναγνωρίσεις δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, με διπλωματικές κρίσεις αλλά και με παραβιάσεις διεθνών συμβάσεων για την 
προστασία των εν λόγω κοινωνικών ομάδων. Προσομοιάζοντας στις περισσότερες των περιπτώσεων 

με εσωτερικούς εχθρούς, οι μειονότητες βιώνουν την περιθωριοποίηση στο πεδίο της ιστορικής 
μνήμης και της ιστορικής συνείδησης. Εξοβελίζονται από τον επίσημο ιστορικό κανόνα, ενώ 
παραγράφεται η ιστορική τους παρουσία και η πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα με αποτέλεσμα να 
καθίστανται σχεδόν αόρατες (Κόκκινος, κ.ά, 2008 · Kimourtzis et al., 2017).   

Όπως παρατηρείται γενικότερα, στο κάδρο της ελληνικής σχολικής ιστορίας η εξέταση της 
σχέσης και της αλληλεπίδρασης των Ελλήνων με τους άλλους λαούς (π.χ. Άραβες, Τούρκους) 
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επικεντρώνεται συνήθως μόνο στις συγκρούσεις μαζί τους ή στις οικονομικές-εμπορικές σχέσεις που 
ανέπτυξαν, παρά στη γνωριμία με τον πολιτισμό τους και την ιστορία τους. Όποιες τυχόν αναφορές 
εντοπίζονται, χρησιμοποιούνται πρωτίστως εργαλειακά, στοχεύοντας στην επιβεβαίωση της 
μοναδικότητας του ελληνισμού και της υπεροχής του έναντι των υπολοίπων λαών. Επομένως, το π ώς 

παρουσιάζεται στα εγχειρίδια ο εθνικός, πολιτισμικός, θρησκευτικός ή γλωσσικός «Άλλος», χρήζει 
ιδιαίτερης διερεύνησης, αφού έτσι μπορούν να ερμηνευθούν συγκεκριμένες στερεοτυπικές 
αντιλήψεις και στάσεις που καλλιεργούνται στους μαθητές, ωθώντας τους να αντιμετωπίζουν πολλές 
φορές τις ετερότητες αυτές στο παρόν με όρους παρελθοντικών παθών, καχυποψίας και 

προκατάληψης. Αντιθέτως, η εικόνα που καλλιεργείται στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας για το 
ελληνικό έθνος, και που αποτυπώνεται στην ιστορική συνείδηση των μαθητών, είναι σχεδόν 
αποθεωτική για τους Έλληνες μιας και παρουσιάζονται διαχρονικά ως φορείς αρετών, γενναιότητας, 
στρατιωτικής ικανότητας και πνευματικής ή πολιτισμικής ανωτερότητας, με την αρχαιοελληνική 

περίοδο να συγκαταλέγεται στις βασικές πηγές τροφοδότησης αυτών των αντιλήψεων. Η 
συγκεκριμένη παρουσίαση του εθνικού εαυτού επενεργεί ως έναν βαθμό σαν μια αντίρροπη δύναμη 
απέναντι στο «υποτιμημένο και ελλειμματικό» εθνικό παρόν, όπως υπογραμμίζει η Ασκούνη 
(Ασκούνη, 1997). Εκτός αυτού, στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης η οποία συνδέεται με 

τον τρόπο παρουσίασης άλλων λαών στο επίσημο αφήγημα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 
δυτικόστροφη οπτική γωνία θέασης της ιστορίας. Η συγκεκριμένη οπτική υιοθετείται στα 
περισσότερα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος, καθώς στα κείμενά τους εντοπίζεται μια 
προνομιακή και εξόχως ευνοϊκή στάση απέναντι στον δυτικό πολιτισμό (Λούτα, 2015), τέτοια ώστε 

να επικαλύπτει ή να υποτιμά τελικώς συγκεκριμένους λαούς, ειδικά της θεωρούμενης 
«υπανάπτυκτης» Ανατολής (Κωνσταντινίδου, 2000), που δεν είναι προσδεδεμένοι και ευπρόσδεκτοι 
στο καθολικά αποδεκτό και αναγνωρισμένο άρμα του δυτικού κανόνα.  

Ήδη από τη δεκαετία του 1980 και πολύ περισσότερο από το 2000 και μετά, καταγράφεται μια 

έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της μελέτης των σχολικών εγχειριδίων, η οποία 
επικεντρώνεται τόσο στην ποσοτική και ποιοτική τους ανάλυση όσο και στη συγκριτική τους 
θεώρηση σε σχέση με τα αντίστοιχα εγχειρίδια άλλων λαών, κυρίως γειτονικών προς την Ελλάδα. 
Ακολουθώντας γνωσιοκεντρικές εκδοχές και αξιοποιώντας μια σειρά από μεθοδολογικά εργαλεία 

(Μπονίδης, 2004), οι έρευνες αυτές εξετάζουν το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων 
πολυπρισματικά, εστιάζοντας σε ζητήματα ιδεολογίας, αφηγηματικού λόγου, εθνοκεντρισμού, 
ειρήνης, φύλου, ευρωπαϊκής διάστασης, εικονογραφίας, ετερότητας, κ.ά.  Ωστόσο, μια πρώτη 
διαπίστωση είναι πως ένα σημαντικό μέρος των ελληνικών μελετών για τα σχολικά εγχειρίδια - 

κυρίως εκείνων που εκπονούνται σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών - παραμένουν άγνωστες στο 
ευρύ ακαδημαϊκό κοινό, απ’ τη στιγμή που αφενός δεν έχουν δημοσιευτεί σε κάποιο επιστημονικό 
περιοδικό και αφετέρου, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο εξειδικευμένο ερευνητικό αποθετήριο που θα 
τις καθιστά εύκολα προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Από την ενδελεχή επισκόπηση των 

σχολικών βιβλίων και την αξιολόγησή τους εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα που συνδράμουν στη 
συζήτηση για τη βελτίωσή τους. 

 Στην ελληνική επικράτεια οι φορείς που έχουν συσταθεί με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών 
πρωτοβουλιών αναφορικά με τη μελέτη και ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων είναι το Κέντρο για 

τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και το Κέντρο Έρευνας 
Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της 
Θεσσαλονίκης. Στην υπόλοιπη Ευρώπη το πιο γνωστό ερευνητικό κέντρο σχολικών εγχειριδίων είναι 
το Ινστιτούτο Georg-Eckert στη Γερμανία, το οποίο ιδρύθηκε το 1949 με σκοπό την προώθηση της 

διεθνούς συνεννόησης μέσω της μελέτης και αναθεώρησης των σχολικών βιβλίων. Ανάλογες 
πρωτοβουλίες για την προοπτική βελτίωσης των σχολικών εγχειριδίων, ειδικά αυτών της Ιστορίας 
και της Γεωγραφίας, αναπτύσσει και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα 
σημαντική θεωρείται επίσης η συνεισφορά της UNESCO. Ο εν λόγω παγκόσμιος οργανισμός έχει 

δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο, διοργανώνοντας επιστημονικά συνέδρια και εκδίδοντας οδηγίες 
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προς τα κράτη-μέλη, προκειμένου τα τελευταία να αναπτύξουν πολιτικές, κανόνες και κατάλληλες 
μεθοδολογικές πρακτικές σε σχέση με τον σχεδιασμό των σχολικών εγχειριδίων (Pingel, 2010).    

2.3. Οι συμβολικοί πόλεμοι και οι διαμάχες για τα σχολικά εγχειρίδια 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει μια αρνητική παράδοση τις τελευταίες τέσσερις 
και πλέον δεκαετίες στις αποσύρσεις σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας, καθώς τις περισσότερες φορές 
υπήρξαν τα ίδια αντικείμενο φανατικής αντιμετώπισης (Κουλούρη, 1996). Συχνά, λόγω του 

περιεχομένου τους, θεωρήθηκαν οιονεί απειλητικά για το έθνος, τη θρησκεία, την κοινωνική συνοχή, 
τις παραδοσιακές αξίες του ελληνισμού, την εθνική ταυτότητα, ακόμα και για την πνευματική 
συγκρότηση των μαθητών. Παρόλο που ορισμένα από τα «κομμένα» βιβλία είχαν εγκριθεί απ’ τους 
αρμόδιους φορείς, είχαν εφαρμοστεί πιλοτικά στα σχολεία ή είχαν διδαχθεί για κάποιο μικρό χρονικό 

διάστημα, αποσύρθηκαν κατόπιν χειραγώγησης της κοινής γνώμης και πιέσεων που ασκήθηκαν από 
τα Μ.Μ.Ε., την Εκκλησία, από μέρος του εκπαιδευτικού κόσμου καθώς επίσης και από συντηρητικές 
πολιτικές δυνάμεις του Δεξιού και τον Αριστερού χώρου (Sakka & Brentanou, 2012).  

Η τελευταία μαζική συγγραφική δραστηριότητα σχολικών συγγραμμάτων στην Ελλάδα 

πραγματοποιήθηκε το 2006. Για το μάθημα της Ιστορίας, η παραγωγή νέων βιβλίων στις δύο πρώτες 
βαθμίδες σημαδεύτηκε από το αμφιλεγόμενο εγχειρίδιο της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού (Ρεπούση κ.ά, 
2006), του οποίου τη συγγραφική επιμέλεια είχε μια ομάδα ειδικών με επικεφαλής την ακαδημαϊκό 
Μαρία Ρεπούση. Μετά από μια πολύμηνη και άνευ προηγουμένου διαμάχη στο δημόσιο χώρο και 

στα ΜΜΕ, το επίμαχο βιβλίο υπό το βάρος πολιτικών, εκκλησιαστικών και κοινωνικών αντιδράσεων 
τελικώς αποσύρθηκε το 2007 με απόφαση του τότε Υπουργού Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη, 
μολονότι είχαν υλοποιηθεί ορισμένες διορθώσεις κατόπιν υποδείξεων της Ακαδημίας Αθηνών. Με 
ένα κείμενο-καταπέλτη τα μέλη της Ακαδημίας κατέληγαν στο πόρισμά τους σε μια σειρά από 

συμπεράσματα που αναφέρονταν τόσο σε διαπιστωμένες παραλείψεις, ανακρίβειες και αδεξιότητες, 
όσο και σε αδυναμίες της συγγραφικής ομάδας να συμβάλλει μέσω των αναδεικνυόμενων ιστορικών 
θεμάτων στην ενίσχυση της εθνικής μνήμης και της ελληνικής αυτογνωσίας (Ακαδημία Αθηνών, 
χ.χ.). Το βασικό διακύβευμα της αντιπαράθεσης στη συγκεκριμένη περίπτωση ταυτίστηκε για 

πολλούς με την εθνοποιητική λειτουργία του βιβλίου και τον αποκλίνοντα προσανατολισμό του σε 
σχέση με την επίσημη και παγιωμένη εθνική αφήγηση για το παρελθόν. Επρόκειτο ουσιαστικά για 
μια συμβολική μάχη στην οποία συμμετείχαν πολιτικά κόμματα, θεσμικοί φορείς, δημοσιογράφοι, 
συλλογικότητες (κυρίως σύλλογοι Ποντίων και Μικρασιατών) εκπαιδευτικοί, κληρικοί, 

πανεπιστημιακοί, συγγραφείς και απλοί πολίτες (Apostolidou & Nakou, 2010), με φόντο το κυρίαρχο 
εθνικό αφήγημα, τη νοηματοδότηση του ελληνικού έθνους και το περιεχόμενο της εθνικής 
συνείδησης. 

Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2002, είχε προηγηθεί η σφοδρή κριτική στο σύγγραμμα της Γ΄ 

Λυκείου «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου» (Κόκκινος κ.ά, 2002), το οποίο είχε 
επιμεληθεί μια δωδεκαμελής ομάδα νέων ιστορικών υπό την εποπτεία του Kαθηγητή Γιώργου 
Κόκκινου. Το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο, που συμβάδιζε απόλυτα με τις σύγχρονες 
ιστοριογραφικές εξελίξεις και τα Α.Π.Σ. (Αθανασιάδης, 2015), αν και είχε  περάσει με επιτυχία τις 

διαδικασίες κρίσης απ’ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ετοιμαζόταν να διανεμηθεί στις σχολικές 
αίθουσες τον Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς, τελικώς αποσύρθηκε και δε διδάχθηκε ποτέ, αφού λόγω 
της προσέγγισής του σε ορισμένα ιστορικά ζητήματα αντιμετωπίστηκε από πολιτικές δυνάμεις, την 
Εκκλησία και ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες ως αιρετικό. Οι αναφορές του στο Κυπριακό 

ειδικότερα, ήταν εκείνες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες επικρίσεις, προκαλώντας ακόμα και 
τις αντιδράσεις της τότε Κυπριακής κυβέρνησης.   

Τη δεκαετία του 1980, ανάλογη τύχη είχε και το βιβλίο «Ιστορία του ανθρώπινου γένους» της 
Α΄ Λυκείου με επιστημονικό υπεύθυνο συγγραφής τον Λευτέρη Σταυριανό (Σταυριανός, 1984). Το 

σχολικό εγχειρίδιο, μολονότι συγκέντρωνε για την εποχή του πολλά προοδευτικά χαρακτηριστικά, 
«επιβίωσε» λόγω της υποτιθέμενης απειλητικής του φύσης για την πνευματική συγκρότηση της 
μαθητιώσας νεολαίας μόνο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Απέναντί του βρήκε επικριτικά 
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άρθρα από μερίδα του έντυπου Τύπου, διαδηλώσεις μελών χριστιανικών σωματείων και 
παραθρησκευτικών οργανώσεων, αφοριστικά κηρύγματα απλών κληρικών από άμβωνος,  
καταδικαστικές αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αντιδράσεις 
από μερίδα της «ορθόδοξης» Αριστεράς και επερωτήσεις βουλευτών πολιτικών κομμάτων στο 

Κοινοβούλιο (κυρίως από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας), δημοσιοποιημένες επιστολές 
υψηλόβαθμων δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κοινωνικών 
ομάδων, που με τα επιχειρήματα της αντιεπιστημονικότητας, του αντιχριστιανισμού, της 
προπαγάνδας υπέρ του δαρβινισμού και της απόκλισης του βιβλίου από τις ελληνορθόδοξες 

παραδόσεις στη συνθηματολογία τους ζητούσαν επιτακτικά με υλακές και κρωγμούς ακόμα και την 
καύση του.    

Ένα ακόμα αμφιλεγόμενο σχολικό εγχειρίδιο ήταν κι εκείνο του διαπρεπούς  Καθηγητή Βασίλη 
Κρεμμυδά με τίτλο «Ιστορία Νεότερη-Σύγχρονη: Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια». Αν και 

διανεμήθηκε στις σχολικές τάξεις της Γ΄ Γυμνασίου το 1984 (Κρεμμυδάς, 1984), αποσύρθηκε 
τελικώς το 1991. Οι επικρίσεις που δέχθηκε το σχολικό σύγγραμμα  αφορούσαν στην υποτιθέμενη 
ελλειμματική του ελληνοπρέπεια (καθώς π.χ. η παρουσίαση της Ελληνικής και της Γαλλικής 
Επανάστασης καταλάμβαναν στο περιεχόμενο την ίδια σχεδόν έκταση) και στον ιδεολογικό του 

προσανατολισμό. Μάλιστα, πολλοί πολέμιοι του εγχειριδίου το αποτίμησαν ως αντιεπιστημονικό και 
αντιπαιδαγωγικό λόγω των μεθοδολογικών του αρχών και των γλωσσικών του χαρακτηριστικών.  

Λίγες δεκαετίες νωρίτερα, το 1965, μεσούσης της ψυχροπολεμικής περιόδου και στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης Παπανούτσου, το διδακτικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου «Ιστορία 

Ρωμαϊκή και Μεσαιωνική 146 π.Χ. - 1453 μ.Χ.» του Κώστα Καλοκαιρινού (Καλοκαιρινός, 1965) 
αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων στη δημόσια σφαίρα. Μολονότι το βιβλίο 
υιοθετούσε μια νέα οπτική στο μάθημα της Ιστορίας, κατηγορήθηκε λυσσαλέα για μη ορθή κατανομή 
της ύλης του, για «ήπια» προσέγγιση απέναντι σε διαχρονικά εχθρικούς προς το ελληνικό έθνος 

λαούς (πρωτίστως τους Τούρκους), για υποτιθέμενη υπέρμετρη επιμονή στην παρουσίαση 
ζητημάτων οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας σε βάρος εκείνων της πολιτικής, καθώς και για 
ορισμένα άλλα στοιχεία του που θεωρήθηκαν μη αρκούντως επιστημονικά τεκμηριωμένα, 
αντιπαιδαγωγικά και ασύμβατα με την επίτευξη του στόχου της ελληνορθόδοξης διαπαιδαγώγ ησης 

της νεολαίας. Το εν λόγω βιβλίο, λίγους μήνες μετά την εισαγωγή του στα σχολεία και αφού πρώτα 
κρίθηκε από επιτροπή ιστορικών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσύρθηκε 
χωρίς μάλιστα να έχει προβλεφθεί η άμεση αντικατάστασή του από εναλλακτικό εγχειρίδιο. Αν και 
ορισμένοι θεωρούν ότι η αντιπαράθεση για το επίδικο βιβλίο είχε ως βασικό διακύβευμά της τη 

δημοτική γλώσσα και την ίδια τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην εκπαίδευση, αυτό που εύκολα 
διαφαίνεται είναι πως το ζήτημα υπήρξε πρωτίστως ιδεολογικοπολιτικό, ταυτολογικό και βαθιά 
εθνοποιητικό, ειδικά αν ληφθούν υπόψη ως προς αυτόν τον ισχυρισμό η μετεμφυλιακή συγκυρία και 
οι πολιτικές αναταράξεις της περιόδου στην Ελλάδα. Ο Αθανασιάδης συντείνει στην άποψη αυτή, 

σημειώνοντας πως η κεντρική αιτία που προκάλεσε τη διαμάχη σχετικά με το επίμαχο σχολικό 
εγχειρίδιο της Ιστορίας είχε να κάνει με το έθνος και η νοηματοδότησή του (Αθανασιάδης, 2010). 
Επί της ουσίας, η όλη όξυνση της διαπάλης που οδήγησε στην απόσυρση του βιβλίου, συνδέεται 
κατά κόρον με την υποτιθέμενη ελλιποβαρή εθνικοφροσύνη του εγχειριδίου και με δομικές 

αγκυλώσεις του ελληνικού εθνικισμού της εποχής. Μετά την αποκατάσταση του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, το σχολικό εγχειρίδιο του Καλοκαιρινού επανεισήχθη αναθεωρημένο στην ελληνική 
εκπαίδευση, αυτή τη φορά για τις ανάγκες του μαθήματος της Β΄ Λυκείου και υπό τον νέο τίτλο 
«Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή». 

3. Συμπεράσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις για τη φυσιογνωμία των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας 

στην Ελλάδα και τις δημόσιες αντιπαραθέσεις που συχνά προκαλεί το περιεχόμενό τους, καθίσταται 
σαφές πως ως πολιτισμικά εργαλεία επιτελούν εκτός από γνωστικές και ιδεολογικές λειτουργίες, οι 
οποίες προσδιορίζουν την ταυτότητα της κοινότητας και διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τα 
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χαρακτηριστικά της ιστορικής συνείδησης των μαθητών, τις αντιλήψεις τους για το παρελθόν και το 
παρόν αλλά και τις στάσεις τους απέναντι στους άλλους λαούς. Οι διαχρονικές παρεμβάσεις των 
πολιτικών φορέων και του κρατικού μηχανισμού στη συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας, 
καθώς επίσης και στη συγκρότηση των Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας, 

καταμαρτυρούν πώς στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κάθε επιχειρούμενο ανανεωτικό εγχείρημα 
κατατρέχεται από μια «κατάρα» νομοτελειακού κρατικού παρεμβατισμού, ο οποίος λειτουργεί οιονεί 
ως μια ψιλή κρησάρα. Μέσα απ’ την τελευταία διέρχονται αποκλειστικά και μόνο πτυχές του 
παρελθόντος και ιστορικές αφηγήσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εθνικής συνείδησης, 

ενισχύουν το ελληνορθόδοξο φρόνημα, κρυσταλλώνουν εθνικούς μύθους και καταδεικνύουν τόσο 
την υπερχρονική αυταξία του εθνικού εαυτού όσο και το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού έναντι 
των άλλων.  

Σε όλα τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν σχετικά με τις αντιπαραθέσεις για τα σχολικά 

εγχειρίδια, αυτό που διακρίνει κανείς είναι αφενός μεν μια συστράτευση επικριτών, προερχόμενων 
από τους εκκλησιαστικούς κόλπους και από ανομοιογενείς πολιτικούς-ιδεολογικούς χώρους που 
υπερασπίζονται όμως όμοια συντηρητικά ιδεώδη. Αφετέρου δε, μια επαναλαμβανόμενη κοινοτυπία 
στην επιχειρηματολογία και στη φρασεολογία τους, η οποία τείνει μάλιστα να προσλάβει μια 

αναπόδραστη διαχρονικότητα, τέτοια ώστε να δημιουργεί πολλές φορές την αίσθηση μιας 
αδιαμφισβήτητης υπερεπιστημονικής πεποίθησης. Στον αντίποδα, οι υπερασπιστές των νεωτερισμών 
στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας φαίνεται να προέρχονται ιδεολογικά κυρίως από τον αποκαλούμενο 
ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πολιτικοί φορείς, 

οργανώσεις, συλλογικότητες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των ιστορικών, με βασικά τους 
χαρακτηριστικά κυρίως την υιοθέτηση μιας αναθεωρητικής μεταρρυθμιστικής οπτικής, ενός βαθιά 
αντι-εθνοκεντρικού λόγου και σε ορισμένες περιπτώσεις ενός υπέρμετρα ριζοσπαστικού ή 
διεθνιστικού-κοσμοπολίτικου πνεύματος. Αμφότερες οι αντιμαχόμενες δυνάμεις, με διαφορετικά 

κίνητρα και στοχεύσεις η καθεμία, συγκροτούν συμβολικά μέτωπα αντίστασης υπερασπιζόμενες 
άλλες φορές τον κόσμο που χάνεται ή έχει χαθεί, άλλες εκείνον που έρχεται για να τον 
αντικαταστήσει και άλλες εκείνον που οραματίζονται (Ρεπούση, 2007). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως 
στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης δεν τοποθετείται μόνο το περιεχόμενο (τι;) και ο τρόπος 

παρουσίασης (πώς;) της παρελθοντικής πραγματικότητας στα σχολικά εγχειρίδια και στα Α.Π.Σ. της 
Ιστορίας, αλλά και η ίδια η παροντική ελληνική κοινωνία, οι νοοτροπίες και οι αντιλήψεις της, οι 
συλλογικοί της μύθοι, τα στερεότυπα και τα συστήματα ιδεών που τη διαπερνούν, επικαθορίζοντας 
το εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας της και τις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο.  
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Α05. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ. ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Μαρή Όλγα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Υποψήφια διδάκτωρ 

Περίληψη  

Η εργασία αφορά στην παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας που έλαβε μέρος στα δημοτικά 

σχολεία του νομού Ηρακλείου σχετικά με τη θέση της γυναίκας εκπαιδευτικού, στην εκπαιδευτική 
ηγεσία. Μελετά τους παράγοντες που επηρεάζουν τις γυναίκες και δεν διεκδικούν θέσεις εξουσίας 
στα σχολεία, ενώ υπερτερούν αριθμητικά.  Επίσης, διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, επιχειρείται να διερευνηθούν παράγοντες 

που θα ωθήσουν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να θέσουν υποψηφιότητα για μία διευθυντική ή 
ανώτερη θέση. Τα ερευνητικά ερωτήματα αποσκοπούν να βρουν λόγους και εμπόδια που 
αποτρέπουν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς από τη διεκδίκηση θέσεων εξουσίας, λόγους ενθάρρυνσής 
τους αλλά και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοαποτελεσματικότητά τους. Τέλος, όπως 

φάνηκε από τα αποτελέσματα, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις ερωτώμενες είναι κυρίως η 
οικογενειακή τους κατάσταση και οι υποχρεώσεις απέναντι στο σπίτι και στα παιδιά τους.  

 

Λέξεις κλειδιά: γυναίκα, ηγεσία, εκπαίδευση, οικογένεια, αυτοαποτελεσματικότητα 
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1. Εισαγωγή 

Η θέση που κατέχει η ηγεσία χαρακτηρίζεται σημαντική για την ευημερία, την πρόοδο αλλά 

και την κοινωνική συνοχή που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις, οι συλλογικότητες, οι οικογένειες, οι 
οργανισμοί και γενικότερα το σύνολο των κοινωνιών. Στους καθοριστικούς παράγοντες όμως 
αναφέρεται η άσκηση αυτής με τρόπο ορθό και παράλληλα αποτελεσματικό. Μέσω της ηγεσίας 
επιδιώκεται να ασκηθεί επιρροή στο εργατικό δυναμικό, να διαμορφωθεί η συμπεριφορά και  

μετέπειτα αυτή να αξιοποιηθεί με τρόπο κατάλληλο. Αποτέλεσμα αυτής είναι ο σωστός τρόπος 
λειτουργίας του οργανισμού στον οποίο λαμβάνει χώρα η ηγεσία και κατά συνέπεια η ανάπτυξη 
αυτού (Μπουραντάς, 2002). Στη χώρα μας όμως, όπως έχει διαπιστωθεί κατά καιρ ούς, υπάρχει 
σύγχυση σχετικά με την έννοια της ηγεσίας και τον τρόπο που αυτή εφαρμόζεται, γι' αυτό και είναι 

μια έννοια ιδιαίτερα παρεξηγημένη. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που έχει διαπιστωθεί πως 
υπάρχει ταύτιση ανάμεσα στους ηγέτες με τα άτομα που βρίσκονται στις θέσεις εξουσίας, τους 
δημαγωγούς, τα ανώτατα στελέχη, τους λαϊκιστές και τους ηγεμόνες (Μπουραντάς, 2017). Όμως, η 
έννοια της ηγεσίας προκάλεσε το ενδιαφέρον των επιστημόνων σε τέτοιο βαθμό, που ξεπερνά 

οποιονδήποτε άλλο τομέα από αυτούς που συμπεριλαμβάνονται στο μάνατζμεντ. Στην 
πραγματικότητα είναι όμως ο τομέας, εκείνος που έχει γίνει κατανοητός σε μικρότερο βαθμό σε 
σύγκριση με όλους τους άλλους (Χυτήρης, 1996), ενώ ταυτόχρονα, η ηγεσία περιλαμβάνει ένα είδος 
ευθύνης που στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους 

πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) προκειμένου να διασφαλίσει μια συνεκτική οργάνωση στη 
διαδικασία (Ololube, 2013) 

Στα νεότερα χρόνια τώρα, κι ενώ ορισμένες γυναίκες ξεσηκώνονται και κινητοποιούνται για 
ζητήματα ισότητας, διεκδικούν σιγά σιγά το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Από τον 19 ο αιώνα κι όλας 

ο μοναδικός κλάδος στην εκπαίδευση που έδινε στη γυναίκα την ευκαιρία για εργασία ήταν αυτός 
της δασκάλας-παιδαγωγού (Μουσούρου, 1993). Κι ενώ η γυναίκα καταλαμβάνει από την αρχή μέχρι 
και σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό θέσεων στη διδασκαλία, επικρατεί ένα φαινόμενο που είναι άξιο 
μελέτης. Στις ηγετικές θέσεις της εκπαίδευσης βρίσκονται με μεγάλο ποσοστό πλειοψηφίας άντρες 

εκπαιδευτικοί (Θεοδωροπούλου, 2000).  
Γενικότερα, η συμμετοχή των γυναικών σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις εξουσίας και λήψης 

αποφάσεων είναι συγκρατημένη σε χώρους που έχουν σχέση με την πολιτική, την οικονομία και 
ειδικά την εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια μόνο έχει παρατηρηθεί σταδιακή αύξηση στον αριθμό 

των γυναικών που αναλαμβάνει ανώτερη θέση ευθύνης ή εξουσίας, σημειώνοντας έτσι σημαντική 
πρόοδο στη γυναικεία ηγεσία. Παρ’ όλα αυτά όμως, η αναλογία ανάμεσα σε ηγεσία και φύλο 
εξακολουθεί να ευνοεί σε μεγάλο βαθμό το αντρικό φύλο (Galanaki et al., 2009). Στον εκπαιδευτικό 
χώρο η ηγεσία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και της 

διοίκησης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Όπως όμως έχει σημειωθεί (Sanchez & Thornton, 
2010), δεν αξιοποιείται επαρκώς και ισότιμα το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού καθώς οι άνδρες 
εκπαιδευτικοί καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στις ανώτερες θέσεις στην ιεραρχία της 
διοίκησης σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους. Οι γυναίκες όμως, παρ’ ότι καταλαμβάνουν 

το μεγαλύτερο ποσοστό θέσεων στα ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δε δείχνουν 
ιδιαίτερη προτίμηση στη διεκδίκηση διοικητικών θέσεων. Αποτέλεσμα του παραπάνω είναι να 
διοικούν περισσότερο άνδρες εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας τις σημαντικότερες αποφάσεις και οι 
γυναίκες να παραμένουν στη διδασκαλία της τάξης. Συνάμα, έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες και οι 

άντρες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για ανώτερες διευθυντικές θέσεις κατέχουν παρόμοιο αριθμό 
τυπικών προσόντων και ετών υπηρεσίας, αλλά παρ’ όλα αυτά οι άνδρες γίνονται με περισσότερη 
ευκολία μέλη κομματικών και κοινωνικών δικτύων (Τάκη, 2006).  

Παρά τη νομική ισότητα που υπάρχει από το 1984 που απαγόρευε κάθε διάκριση με βάση το 

φύλο και την οικογενειακή κατάσταση στις θέσεις εργασίας και σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες 
που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό χώρο (Δαράκη, 2007; Πολίτης, 2007; Τάκη, 2006) αλλά και στον 
διεθνή (Moller, 2003; Mitroussi & Mitroussi, 2009) το φαινόμενο συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και 
σήμερα. Από το 1987 μάλιστα, η Spender πίστευε πως ισχύει το «πατριαρχικό παράδειγμα» 
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(patriarchal paradigm of education), η μεταφορά δηλαδή κυριαρχίας και εξουσίας των ανδρών ακόμα 
και στον χώρο της εκπαίδευσης (Spender, 1987). Σχεδόν 35 χρόνια μετά και η άποψή της φαίνεται 
να ευδοκιμεί όλο και περισσότερο στον χώρο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα και με την Αθανασούλα-Ρέππα (2008), τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα 

εκπαιδευτικός στην επαγγελματικής της εξέλιξη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και αφορούν αρχικά 
στα ψυχολογικά-προσωπικά εμπόδια (ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών και προσωπικών 
καταστάσεων), στα εσωτερικά-ψυχολογικά εμπόδια (χαμηλή αυτοπεποίθηση, απουσία κινήτρων 
κ.α.) και τέλος στα κοινωνικοπολιτικά-πολιτισμικά εμπόδια (ισότητα, διαακρίσεις, περιθωριοποίηση 

κ.α.). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Η παρούσα έρευνα είναι δομημένη με βάση την ποσοτική προσέγγιση μέσω της οποίας 
διερευνώνται στάσεις, απόψεις καταστάσεις και θέσεις. Είναι μία οργανωμένη συγκέντρωση 
μεγάλου όγκου δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ποσοτική προσέγγιση βοηθά την 

ερευνήτρια να βρει τις σταθερές με τις οποίες μπορούν να γίνουν συγκρίσεις και συσχετίσεις ανάμεσα 
σε συγκεκριμένα γεγονότα και χαρακτηριστικά (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2000). 

Σκοπός έρευνας 
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι παράγοντες και τα εμπόδια που αποτρέπουν τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς και δεν διεκδικούν θέσεις εξουσίας στην εκπαίδευση, ενώ υπερτερούν 
αριθμητικά σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους, καθώς επίσης και παράγοντες που 
επηρεάζουν την αυτοαποτελεσματικότητά τους. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής: 
Ποιοι λόγοι εμποδίζουν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς και δεν διεκδικούν μία θέση εξουσίας 

στην εκπαίδευση; 
Αποτελεί εμπόδιο στην ανέλιξη της γυναίκας εκπαιδευτικού η οικογενειακή της κατάσταση;  

Προτιμούν τη διδασκαλία τάξης καλύτερα από τη διοίκηση εκπαιδευτικής μονάδας;  
Τι θα ενθάρρυνε τις γυναίκες εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εξουσίας στην 

εκπαίδευση; 
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών; 

Ερευνητική μεθοδολογία 
Για τη συγκέντρωση των δεδομένων δημιουργήθηκε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο όπου οι 

ερωτήσεις παρουσιάζονται με βάση τους σκοπούς και στόχους της έρευνας και τα κύρια ερευνητικά 
ερωτήματα, όπως αυτά προέκυψαν από τους στόχους και τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Με τη 

χρήση του ερωτηματολογίου θα μπορέσουμε να συλλέξουμε σε μικρό χρονικό διάστημα πολλά 
δεδομένα, τα οποία θα αναλυθούν με ποσοτικές μεθόδους και απόλυτη τήρηση της ανωνυμίας των 
συμμετεχουσών (Cohen, et al., 2007). Έπειτα, διαμοιράστηκε στα ελληνικά, δημόσια, δημοτικά 
σχολεία του νομού Ηρακλείου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά σε δημογραφικά 
χαρακτηριστικά όπως ηλικία, οικογενειακή κατάσταση αλλά και σχέση εργασίας, έτη προϋπηρεσίας, 
ειδικότητα εκπαίδευσης, τίτλοι σπουδών κ.α. Η δεύτερη ενότητα αρχικά αναλύει τις απόψεις των 
ερωτηθέντων για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων μέσω 

προτάσεων/απόψεων. Στο δεύτερο σκέλος της συγκεκριμένης ενότητα, οι συμμετέχουσες 
ρωτήθηκαν για τους λόγους οι οποίοι θα τις ενθάρρυναν να θέσουν υποψηφιότητα για μία 
διευθυντική θέση. Τέλος, το τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 
ερωτήσεις σχετικά με την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε αποκλειστικά από 474 γυναίκες εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίες υπηρετούσαν τη σχολική χρονιά 2020-
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2021 στον νομό Ηρακλείου Κρήτης. Τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν τον Απρίλιο του 2021 μέσω 
την ηλεκτρονικής φόρμας του Google κι ενώ  ήμασταν σε περίοδο καραντίνας από τον Sars-Covid-
19. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στο πρώτο μέρος, του ερωτηματολογίου παρατηρήθηκε ότι όσον αφορά την ηλικιακή 
κατανομή των συμμετεχουσών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα η πλειονότητα είναι ηλικίας 31 έως 

40 ετών (35,9%).  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Το 60% είναι έγγαμες με παιδιά (284 γυναίκες) ενώ το ¼ του δείγματος (122 γυναίκες) είναι 
άγαμες.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Οι περισσότερες συμμετέχουσες είναι δασκάλες γενικής αγωγής (ΠΕ70) ενώ υπάρχει 

εκπροσώπηση από όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναλογική ως προς 

τον πραγματικό πληθυσμό που υπηρετεί σε δημοτικά σχολεία.  
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Η πλειονότητα των συμμετεχουσών είναι μόνιμες (67,5%) ενώ οι υπόλοιπες (154 γυναίκες) 
είναι αναπληρώτριες. Εκτός από τις βασικές σπουδές, το 60% διαθέτει πιστοποιητικά ξένων 
γλωσσών και ΤΠΕ. Υψηλό επίσης είναι το ποσοστό των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλοι σπουδών 
(44,7%) ενώ μόλις 10 άτομα δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού.  Από τις 474 συμμετέχουσες 

οι 119 έχουν υπηρετήσει σε διευθυντική θέση με μέση διάρκεια τα 3,5 χρόνια.  
Σε επόμενο στάδιο των ερωτήσεων, αυτό των απόψεων για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση 

παρατηρήθηκε ότι μόνο οι 40 εκπαιδευτικοί από τις συνολικά 474 είχαν υποβάλει αίτηση για 
συμμετοχή σε διοικητική θέση. Συνεχίζοντας, βλέπουμε ότι το 76% των ερωτώμενων δηλώνει ότι 

δεν πιστεύει ότι ένας άνδρας μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από μία γυναίκα εκπαιδευτικό σε 
διευθυντική θέση, ενώ το 96% δηλώνει ότι προτιμά τη διδασκαλία στην τάξη αθροιστικά από 
«μέτρια» έως «πάρα πολύ». Συνάμα, το 93% πιστεύει ότι οι διευθυντικές θέσεις έχουν περισσότερο 
άγχος και ευθύνες καθώς επίσης και ότι ο μισθός ενός διευθυντή δεν διαφέρει και πολύ σε σχέση με 

μίας δασκάλας τάξης. Γενικότερα, το 87% των συμμετεχουσών δηλώνει ότι βρίσκει ελάχιστον 
ενδιαφέρον στις θέσεις ευθύνης. Από τα παραπάνω αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι οι κυριότεροι 
λόγοι για τη μη υποβολή αίτησης είναι η προτίμηση διδασκαλίας στην τάξη, ο περισσότερος χρόνος 
εργασίας, όπως και οι ευθύνες και το άγχος που επιφέρει η θέση ευθύνης, τα τυπικά προσόντα και 

γενικότερα το ελλιπές ενδιαφέρον για τις διευθυντικές θέσεις. 
Στο επόμενο σκέλος του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχουσες ρωτήθηκαν για τους λόγους οι 

οποίοι θα τις ενθάρρυνα να θέσουν υποψηφιότητα για μία διευθυντική θέση  
 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

438 

Οι λόγοι που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά των επιλογών είναι:  

• η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με τη διοίκηση εκπαίδευσης, 

• η βιωματική εκμάθηση κοντά σε ένα στέλεχος της διοίκησης της εκπαίδευσης  

• η στήριξη των συναδέλφων 

• η προσωπική φιλοδοξία και 

• η προσωπική προσφορά και το όραμα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης  

Στη συνέχεια, διαπιστώνεται ότι η οικογενειακή κατάσταση είναι ένας σοβαρός λόγος που 

επιδρά στις αποφάσεις για τη μη υποψηφιότητα για θέση ευθύνης. Σε όλες τις ερωτήσεις υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την οικογενειακή κατάσταση (P<0,05). Από τον έλεγχο 
πολλαπλών συγκρίσεων διαπιστώθηκε ότι κυρίως οι άγαμοι εκπαιδευτικοί και οι έγγαμοι χωρίς 
παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους. Ενδιαφέρον επίσης δείχνουν και οι απαντήσεις κατόχων 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αφού όπως παρατηρήθηκε διαφέρουν σημαντικά στην προτίμηση 
για διδασκαλία στην τάξη, στις ευθύνες, το άγχος και τον χρόνο των διευθυντικών θέσεων αλλά και 
στο ελάχιστο ενδιαφέρον γι’ αυτές, παρ’ ότι διαθέτουν τις προϋποθέσεις. Τέλος, στους κατόχους 
διδακτορικού αίσθηση προκαλεί ότι ο μοναδικός λόγος που δεν θέτουν υποψηφιότητα είναι η 

προτίμηση που δείχνουν για τη διδασκαλία.  
Μετά τη λεπτομερή ανάλυση των παραγόντων που επηρέασαν όσες δεν υπέβαλαν 

υποψηφιότητα για διευθυντική θέση, ακολουθεί η διερεύνηση των παραγόντων που θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν ένα κριτήριο ενθάρρυνσης για να θέσουν υποψηφιότητα για μία θέση ευθύνης. Από 

τα αποτελέσματα, παρατηρούμε ότι η οικογενειακή τους κατάσταση είναι ένας παράγοντας ο οποίος 
επιδρά στους λόγους ενθάρρυνσης για την υποψηφιότητά τους για μία θέση ευθύνης. Συγκεκριμένα 
οι έγγαμες με παιδιά διαφέρουν στατιστικά σημαντικά με τις άγαμες εκπαιδευτικούς ως προς την 
ενθάρρυνση της οικογένειάς τους και όσον αφορά την ενηλικίωση των παιδιών τους διαφέρουν όπως 

είναι φυσικό με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Συνάμα, εκτός από την ενηλικίωση των παιδιών, 
σημαντική διαφορά έχει και η επιλογή του μισθού του διευθυντή/ριας αλλά και η συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. 

Οι απόψεις των αναπληρωτών διαφέρουν σε ορισμένες ερωτήσεις από αυτές των μονίμων όπως 

διαπιστώνεται στα αποτελέσματα. Για παράδειγμα η ενθάρρυνση της οικογένειας, ο μισθός, η 
επιλογή περισσότερων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, η βιωματική εκμάθηση κοντά σε ένα 
στέλεχος της διοίκησης της εκπαίδευσης, η προσωπική φιλοδοξία καθώς και η προσωπική προσφορά 
και το όραμα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. 

Το τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 16 ερωτήσεις σχετικά με την 
αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Στα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι οι βαθμολογίες 
που δόθηκαν, είναι κατά μέσο όρο πολύ υψηλές, εκτός από την 1η που αναφέρεται στο κατά πόσο 
επηρεάζει η ερωτώμενη τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο σχολείο. Οι περισσότερες ερωτήσεις 

έχουν βαθμολογηθεί πάνω από 8, ενώ το 50% των εκπαιδευτικών έχει απαντήσεις στις περισσότερες 
από 7 έως 9. Όσον αφορά την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, παρατηρήθηκε αρχικά 
η υψηλή βαθμολόγηση καθώς και η διαφοροποίηση της βαθμολογίας που επηρεάζεται από την ηλικία 
των εκπαιδευτικών. Διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ βαθμολογίας και ηλικίας. Όσο αυξάνει 

η ηλικία, αυξάνει και η αυτοαποτελεσματικότητα. Επίσης οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί βαθμολόγησαν 
την αυτοαποτελεσματικότητά τους, στατιστικά σημαντικά, υψηλότερα από τους άγαμους 
εκπαιδευτικούς. Επίσης αποδείχθηκε ότι η εκπαιδευτική αυτοαποτελεσματικότητα, είναι υψηλό τερη 
στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

5. Συμπεράσματα 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης επιχείρησε να διερευνήσει τις απόψεις των γυναικών στον χώρο 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους λόγους που τις οδηγούν στη διδασκαλία στην τάξη. 
Επιπλέον, κατάφερε να αναδείξει τους λόγους που θα τις ενθάρρυνε στο να διεκδικήσουν μία 
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υψηλότερη θέση, θέση εξουσίας στην εκπαίδευση. Συνάμα, ανέδειξε τις πεποιθήσεις των 
συμμετεχουσών σχετικά με την αυτοαποτελεσματικότητά τους. 

Διαφαίνεται ξεκάθαρα από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βάζουν 
σε προτεραιότητα τη διδασκαλία στην τάξη και την άμεση επαφή με τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους 

και όχι τη διοίκηση των μονάδων. Συνάμα, παρ’ ότι οι θέσεις ευθύνης απαιτούν περισσότερο χρόνο 
εργασίας, ενέχουν πολλές ευθύνες και άγχος οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βρίσκουν ελάχιστο 
ενδιαφέρον γι’ αυτές. 

Επιπλέον όμως, συμπεραίνουμε ότι τις γυναίκες τις αποτρέπουν από την κατοχή εξουσίας  οι 

υποχρεώσεις και οι ευθύνες των οικογενειακών βαρών. Πρωταρχικό μέλημά τους φαίνεται πως είναι 
η ενηλικίωση των παιδιών τους. Πράγμα καθόλου παράξενο αφού η γυναίκα του σήμερα εκπροσωπεί 
πολλαπλούς ρόλους, όπως μητέρα, νοικοκυρά, σύζυγος, εργαζόμενη με αποτέλεσμα οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει πλέον να είναι αρκετές. Τελικώς, αυτό που αφήνει είναι η καριέρα της και η 

ανέλιξή της, βάζοντας πρωταρχικό στόχο της την οικογένεια και τα παιδιά της ενώ, ένας καλύτερος 
μισθός διευθυντή/διευθύντριας σε συνδυασμό με τη συμμετοχή περισσότερων ατόμων του ίδιου 
φύλου, ίσως και να τις παρακινούσε για τη διεκδίκηση θέσης εξουσίας.  

Όσον αφορά την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, παρατηρήθηκε αρχικά η υψηλή 

βαθμολόγηση καθώς και η διαφοροποίηση της βαθμολογίας που επηρεάζεται από την ηλικία των 
εκπαιδευτικών. Διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ βαθμολογίας και ηλικίας. Όσο αυξάνει η 
ηλικία, αυξάνει και η αυτοαποτελεσματικότητα. Επίσης οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί βαθμολόγησαν την 
αυτο-αποτελεσματικότητά τους, στατιστικά σημαντικά, υψηλότερα από τους άγαμους 

εκπαιδευτικούς. Επίσης αποδείχθηκε ότι η εκπαιδευτική αυτοαποτελεσματικότητα, είναι υψηλότερη 
στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

6. Σκέψεις έρευνας 

Τα στερεότυπα φύλου μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τόσο τους άνδρες όσο και τις 
γυναίκες. Σε μια μελέτη, οι άνδρες που δεν συμμορφώθηκαν με το αρσενικό στερεότυπο 
επιθετικότητας κατατάχθηκαν χαμηλότερα από τους άνδρες που ταιριάζουν καλύτερα σε αυτό το 

αρσενικό στερεότυπο. Τέτοια στερεότυπα μπορούν έτσι να προκαλέσουν προκατάληψη κατά την 
κρίση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων (Judge, et al., 2012).  

Τα στερεότυπα για τις μητέρες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις γυναίκες που επιδιώκουν 
ηγετικούς ρόλους. Οι εργοδότες μπορεί να υποθέσουν ότι οι δεσμεύσεις φροντίδας των γυναικών τις 

καθιστούν ακατάλληλους υποψηφίους για απαιτητικές θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με έναν ερευνητή, 
η «μητρότητα πυροδοτεί ισχυρές αρνητικές ικανότητες και υποθέσεις δέσμευσης» που μπορούν να 
οδηγήσουν σε «μητρικό τείχος» προκατάληψης που είναι σε «τάξη μεγέθους» πιο ισχυρό από άλλες 
προκαταλήψεις» (Williams, 2004). 

Η πατρότητα, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αφού γίνουν 
πατέρες, οι άνδρες βλέπουν κατά μέσο όρο αύξηση 6% στα κέρδη τους, ακόμη και μετά τον έλεγχο 
για παράγοντες όπως οι ώρες εργασίας και η οικογενειακή κατάσταση, ενώ οι νέες μητέρες βλέπουν 
μείωση 4% ανά παιδί (Budig, 2014). Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις επηρεάζουν τον τρόπο με 

τον οποίο βλέπουμε τους εαυτούς μας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τους άλλους. Για 
παράδειγμα, υπάρχει ένα χάσμα αυτοπεποίθησης μεταξύ γυναικών και ανδρών (Schuh et.al., 2014). 
Ενώ οι άνδρες κοινωνικοποιούνται για να είναι σίγουροι, δυναμικοί και αυτοπροωθούμενοι, οι 
πολιτιστικές στάσεις απέναντι στις γυναίκες ως ηγέτες συνεχίζουν να προτείνουν ότι οι γυναίκες 

είναι συχνά ακατάλληλες ή ανεπιθύμητες να κατέχουν αυτά τα ηγετικά χαρακτηριστικά (Enloe, 2004; 
Flammang, 1997). 

Η τάση απέναντι στις γυναίκες να μειώνει και να υποτιμά τις επαγγελματικές δεξιότητες και τα 
επιτεύγματά της είναι θέση η οποία δημιουργείται από την εφηβική ηλικία. Αξίζει λοιπόν να 

διερευνηθεί σε επόμενες έρευνες η σχέση των προκαταλήψεων με τις απόψεις των γυναικών 
εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση ανώτερης θέσης εξουσίας. Μήπως τελικά παίζουν σημαντικό ρόλο 
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στη γυναίκα οι προκαταλήψεις του κοινωνικού της περίγυρου για τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, 
ενώ στους άνδρες δεν έχει τόσο μεγάλη αξία; 

7. Περιορισμοί έρευνας 

Ο σημαντικότερος περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι το μικρό δείγμα ερωτώμενων 
εκπαιδευτικών σε σχέση με τον αριθμό που υπηρετεί στην εκπαίδευση σήμερα και το μέρος που 
έλαβε μέρος η έρευνα. Έτσι, αυτή η μελέτη περίπτωσης, δεν μπορεί να γενικευθεί, ωστόσο όμως 

αναμφισβήτητα αποτυπώνει τον αντίκτυπο των οικογενειακών υποχρεώσεων στην καριέρα της 
γυναίκας εκπαιδευτικού. 

Λόγω των παραπάνω, αξίζει να διερευνηθεί το θέμα σε μεγαλύτερο πληθυσμό γυναικών 
εκπαιδευτικών και να βρεθούν άμεσα λύσεις για την ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων στην 

εκπαιδευτική ηγεσία. 
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ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ, Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΙΓΚΙΠΩΝ  

ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
 

Καρατόλιος Κωνσταντίνος 

Υπ. Διδάκτορας Βυζαντινής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

Περίληψη  

Οι ευεργεσίες υπήρξαν σημαντική συνιστώσα της αυτοκρατορικής πολιτικής στο Βυζάντιο. 
Στην παρούσα εργασία μελετάται η άποψη των συντακτών τεσσάρων βασιλικών ανδριάντων της 
Μέσης και της Ύστερης Βυζαντινής περιόδου σχετικά με αυτές, προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος 

με τον οποίο υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να εκδηλώνονται και τα αποτελέσματα στα οποία θα έπρεπε 
να αποσκοπεί ο βασιλιάς. Επιλέχθηκαν κείμενα από δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους 
προκειμένου να εντοπιστούν συνέχειες και ασυνέχειες στις αντιλήψεις που διέπουν την υπό εξέταση 
πρακτική. Από την μελέτη προέκυψε ότι όλοι οι συγγραφείς, των οποίων τα κείμενα εξετάστηκαν, 

αναφέρθηκαν στη χριστιανική διάσταση της πρακτικής. Έδωσαν, επιπλέον, ιδιαίτερο βάρος στην 
ενδυνάμωση της πολιτικής ισχύος του αυτοκράτορα μέσω των ευεργεσιών. Σημείωσαν, τέλος, ότι η 
πρακτική αυτή ενίσχυε την κοινωνική συνοχή. Στο κείμενο του 14ου αιώνα που εξετάστηκε οι 
ευεργεσίες συνδέθηκαν και με τη στρατιωτική ενδυνάμωση του κράτους.  

 
Λέξεις κλειδιά: πατριάρχης Φώτιος, Νικηφόρος Βλεμμύδης, Θωμάς Μάγιστρος, βασιλικοί 

ανδριάντες, ευεργεσίες 

1. Εισαγωγή 

Η φιλανθρωπία και οι ευεργεσίες υπήρξαν σημαντικές συνιστώσες των αυτοκρατορικών 
πρακτικών στο Βυζαντίου. Ο ρόλος που επιτέλεσαν στην πολιτική της αυτοκρατορίας, αλλα και στην 

κοινωνική της ζωή, αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας για τον σύγχρονο ιστορικό. Μια 
εξαιρετική, αν και παραγνωρισμένη μέχρι τις μέρες μας, πηγή για τη μελέτη αυτού του φαινομένου 
είναι οι βασιλικοί ανδριάντες. Πρόκειται για κείμενα συμβουλευτικού χαρακτήρα τα οποία 
συνέγραφαν ως επί το πλείστον πρόσωπα εγνωσμένου κύρους κι απευθύνονταν σε πρίγκιπες ή 

νεαρούς βασιλείς. Ο νουθετητικός χαρακτήρας των κειμένων αυτών, σε συνδυασμό με το γεγονός 
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ότι οι συγγραφείς ήταν συχνά δάσκαλοι των αποδεκτών τους, τους είχαν ως αποτέλεσμα να 
εκφράζονται σε αυτά οι ιδέες των δημιουργών τους με μια ελευθερία, την οποία δεν συναντάμε στα 
υπόλοιπα ρητορικά κείμενα της εποχής (Mullet, 1996, Hunger 2010). Παράλληλα, και εφόσον με τα 
έργα αυτά επιχειρούσαν οι συντάκτες τους να εμφυσήσουν τις αρχές της διακυβέρνησης σε 

ανθρώπους οι οποίοι σύντομα θα ανέρχονταν στο αυτοκρατορικό αξίωμα, οι βασιλικοί ανδριάντες 
παρέχουν εξαιρετικά σημαντικές λεπτομέρειες για τις πρακτικές οι οποίες συνδέονταν με τη βασιλική 
εξουσία. 

Στην παρούσα εργασία επιλέχτηκε να εξεταστούν τέσσερις βασιλικοί ανδριάντες οι οποίοι 

προέρχονται από δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους, την Μέση και την Ύστερη βυζαντινή εποχή, 
προκειμένου να εξεταστεί αν η φύση και ο σκοπός των ευεργεσιών αλλάζει με το πέρασμα του 
χρόνου.  

Πιο αναλυτικά, από την Μέση Βυζαντινή περίοδο θα εξεταστούν δύο κείμενα που συνέγραψε 

ο πατριάρχης Φώτιος (820-893). Το πρώτο εξ αυτών, με τίτλο «Τῷ περιφανεστάτῳ καὶ περιβλέπτῳ 
ἠγαπημένῳ ἐν κυρίῳ πνευματικῷ υἱῷ Μιχαὴλ τῷ ἐκ θεοῦ ἄρχοντι Βουλγαρίας» (έκδοση κειμένου 
Laourdas, Westerink, 1983), είχε ως αποδέκτη του τον Βούλγαρο ηγεμόνα Βόρι- Μιχαήλ, ο οποίος 
είχε μόλις ασπαστεί τον χριστιανισμό. Η βάπτισή του από τον Φώτιο τον καθιστά πνευματικό του 

τέκνο και αυτό δικαιολογεί τη συγγραφή του ανδριάντα (Καρατόλιος, 2018), ο οποίος σώζεται με 
μορφή επιστολής. Η συγγραφή του έργου τοποθετείται ανάμεσα στα έτη 864 - 866. 

Το δεύτερο κείμενο, τα «Κεφάλαια Παραινετικά» (έκδοση κειμένου Emminger, 1913), 
προήλθε επίσης από το χέρι του λόγιου πατριάρχη και έχει ως αποδέκτη του τον μαθητή του, Λέοντα 

ΣΤ΄. Δημιουργήθηκε ανάμεσα στα έτη 879 και το 883.  
Οι επόμενοι δύο ανδριάντες γράφτηκαν κατά τον 13ο και 14ο αιώνα. Ο  πρώτος συντάθηκε στο 

διάδοχο κράτος της Νίκαιας, το οποίο προέκυψε μετά από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από 
τους Σταυροφόρους το 1204. Εκεί έζησε ο συγγραφέας του, Νικηφόρος Βλεμμύδης (1197 - 1269), 

του οποίο έργο είναι ο «Bασιλικὸς Ἀνδριάς» (έκδοση κειμένου Hunger, Sevcenko 1986), και 
αποδέκτης του ο μαθητής του, Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις. Ο ανδριάντας χρονολογείται στα 1250 
(Munitiz, 1995). 

Το τελευταίο υπό εξέταση έργο είναι πνευματικός καρπός του λόγιου Θωμά Μάγιστρου 

(περίπου 1275- λίγα χρόνια μετά το 1347) από τη Θεσσαλονίκη και απευθύνεται στον μαθητή του 
Ανδρόνικο Β΄ Παλαιολόγο. Τιτλοφορείται  «Λόγος περί Βασιλείας» (έκδοση κειμένου Migne, 1904) 
και συντάχθηκε ανάμεσα στα έτη 1324 and 1350 (Τριαντάρη, 2009).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η επιστολή στον Βόρι- Μιχαήλ 

Ο πατριάρχης Φώτιος θα ασχοληθεί σε βάθος με το ζήτημα της φιλανθρωπίας και των 

ευεργεσιών, γεγονός το οποίο δεν μας ξενίζει, αν αναλογιστούμε ότι οι σχετικές αυτοκρατορικές 
ενέργειες συνδέονται με τα χριστιανικά ιδεώδη, και ότι ο ίδιος ως πατριάρχης οφείλει να εμφανίζεται 
ως θεματοφύλακας αυτών των ιδεών. Ωστόσο ο βυζαντινός λόγιος με την οξυδέρκεια που τον 
διέκρινε μπόρεσε να αποκωδικοποιήσει και λειτουργίες των δώρων, οι οποίες, όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, χρειάστηκε να περάσουν πολλοί αιώνες προκειμένου να αναλυθούν από την επιστήμη της 
Ανθρωπολογίας. Η χρησιμοθηρία των συμβουλών τις οποίες θα διατυπώσει είναι προφανής και 
ανάλογη του χαρακτήρα του και των ιδεών που τον διέπνεαν.  

Πιο αναλυτικά, στην επιστολή του προς τον Βόρι-Μιχαήλ, ο Φώτιος θα ισχυριστεί ότι το να 

βρεθεί κάποιος ψηλά στην ιεραρχία και να μην εκμεταλλευτεί τη θέση του αυτή προ κειμένου να 
ευεργετήσει τον πλησίον του, είναι ύβρις και αχαριστία προς τον Θεό, ο οποίος τον όρισε να 
εξουσιάσει (1.913-917). Συνδέει, λοιπόν, αρχικά την ευεργεσία με τις χριστιανικές αρετές, γεγονός 
ταιριαστό με την περίσταση, αφού το έργο του απευθυνόταν σε έναν νεοφώτιστο βασιλιά. 

Στη συνέχεια θα διατυπώσει μια συμβουλή την οποία θα άρει στη συνέχεια κατά το ήμισυ. Θα 
ισχυριστεί ότι η ευεργεσία δημιουργεί μια σχέση ανάμεσα σε αυτόν που την προσφέρει και σε αυτόν 
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που τη δέχεται. Ο μεν πρώτος θα πρέπει να προβαίνει στην πράξη αυτή ανιδιοτελώς, ο δέκτης ωστόσο 
δεν θα πρέπει να είναι αγνώμονας προς αυτόν που τον ευεργέτησε (1.970 -973). Θα προσθέσει, 
ακόμα, ότι ο ευεργέτης ενώ θα πρέπει να θυμάται αυτόν που ευεργέτησε, θα πρέπει ωστόσο να 
ξεχνάει το καλό που του έκανε. Σε καμία περίπτωση, φυσικά, δεν πρέπει αυτός που βρέθηκε στην 

ανάγκη να ευεργετηθεί να χλευάζεται από τον ευεργέτη του (1.927 -931). 
Στη συνέχεια, βέβαια, θα ισχυριστεί ότι ο αποδέκτης της ευεργεσίας οφείλει να σπεύσει να 

βοηθήσει τον ευεργέτη του όταν ο τελευταίος το έχει ανάγκη και να μην ξεχάσει ότι κάποτε 
ευεργετήθηκε (1.1160-1162), διατύπωση η οποία συνάδει βέβαια με τη νουθεσία του περί 

αγνωμοσύνης του ευεργετηθέντος, ωστόσο αντιφάσκει ως προς το σκέλος της ανιδιοτέλειας, αφού ο 
ευεργέτης, σύμφωνα με τα όσα γράφονται, δύναται να προσδοκά κάποιας μορφής ανταπόδοση για 
την πράξη του. 

Το ίδιο πνεύμα διέπει και την επόμενη παραίνεσή του, σύμφωνα με την οποία ο βασιλιάς δεν 

πρέπει να εξαντλεί τις ευεργεσίες κατά το πρώτο μόνο διάστημα της βασιλείας του, γεγονός 
συνηθισμένο στο Βυζάντιο, αφού οι αυτοκράτορες όταν αναλάμβαναν την αρχή συνήθιζαν να 
μοιράζουν χρήματα και δώρα στους υπηκόους τους, πράξη η οποία, ανάμεσα στα άλλα, τους 
βοηθούσε στο να ισχυροποιήσουν την εξουσία τους κατά την πρώτη, και συνήθως δυσκολότερη, 

περίοδο της διακυβέρνησής τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Φώτιο ο ευεργετηθείς λησμονεί γρήγορα 
τις πρώτες αυτές ευεργεσίες και η ευγνωμοσύνη του τελικά εξανεμίζεται. Θα πρέπει, λοιπόν, η πράξη 
της ευεργεσίας εκ μέρους ενός συνετού βασιλιά να είναι διαρκής ή τουλάχιστον επαναλαμβανόμενη 
(1.992-1018).  

Άλλωστε όσο επιτυχημένους πολέμους και να διεξάγει ένας βασιλιάς, διακηρύττει, αν στο 
εσωτερικό του κράτους του είναι αντιδημοφιλής, κινδυνεύει πάντοτε να ανατραπεί (1. 856 -860). Με 
την επόμενη συμβουλή του, μάλιστα, μας εισάγει σε μια ακόμα σημαντικότατη λειτουργία των 
ευεργεσιών, η οποία είναι να κρατάει την κοινωνική συνοχή. Αν η συνοχή αυτή διαρραγεί, 

προειδοποιεί ο πατριάρχης, τότε αυτό θα συμπαρασύρει και την εξουσία (1.1091 -1093). Ο Φώτιος 
δείχνει να συνειδητοποιεί, εδώ, τη σημασία της φιλανθρωπίας, η οποία αποτελούσε και εκδήλωση 
κοινωνικής πολιτικής, αν αναλογιστούμε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι πένητες σε μια 
προβιομηχανική κοινωνία, όπως η βυζαντινή (Κωνσταντέλος, 1994).  

Ο πατριάρχης θα αναφερθεί, επιπλέον, στον χρόνο και τον τρόπο που πρέπει να γίνονται οι 
ευεργεσίες. Η χρονική στιγμή έχει μεγάλη σημασία για τον βυζαντινό λόγιο, αφού μια 
καθυστερημένη ευεργεσία μπορεί να μην είναι πλέον αποτελεσματική. Θα πρέπει ακόμα να μη μένει 
η πράξη ημιτελής αλλά να ολοκληρώνεται (1.979-986). 

2.2. Τα «Κεφάλαια Παραινετικά»  

Τα ζητήματα των ευεργεσιών και της φιλανθρωπίας θα απασχολήσουν τον πατριάρχη Φώτιο, 

όπως θα περιμέναμε, και στον έτερο βασιλικό ανδριάντα που συνέγραψε, με αποδέκτη αυτή τη φορά, 
όπως σημειώθηκε, τον μαθητή του, Λέοντα ΣΤ΄.  

Εκεί, θα ξεκινήσει τις παραινέσεις του δίνοντας μια χριστιανική διάσταση στην πρακτική, η 
οποία βρίσκεται, άλλωστε, σε συμφωνία με τα παλαιότερα κείμενα του είδους. Θα ισχυριστεί, λοιπόν, 

ότι ο πλούτος που δαπανάται στην επίγεια ζωή, συγκεντρώνεται και πάλι στα επέκεινα, στους 
ουρανούς. Όσο περισσότερο μοιράζει πλούτο σε αυτή τη ζωή τόσο περισσότερος θα μαζεύεται για 
αυτόν μετά θάνατον, προσθέτει (5.51-52). Ο αυτοκράτορας οφείλει να δέχεται θετικά, να συμπονά 
και να συνδράμει όσους το έχουν ανάγκη, υποστηρίζει. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνει μόνον 

αρεστός στα μάτια των υπηκόων του, αλλά και στα μάτια του Θεού, ο οποίος θα τον κρίνει με βάση 
αυτές του τις πράξεις, μπαίνοντας πλέον ο ίδιος στη θέση του αυτοκράτορα και ο αυτοκράτορας στην 
θέση όσων ζήτησαν τη βοήθειά του (37.63). Άλλωστε, σε τελική ανάλυση, όλα τα αγαθά προέρχονται 
από τον Θεό, προσθέτει. Θα πρέπει επομένως ο αυτοκράτορας να ανταποδίδει τις ευεργεσίες προς το 

Θεό, αλλά και να διαχέει τα ευεργετήματα προς τους υπηκόους του (52.68-69). 
Επιπλέον, ο βασιλιάς οφείλει να μην είναι φιλοχρήματος, αλλά αντίθετα να περιφρονεί τον 

πλούτο. Θα πρέπει τα χρήματα για αυτόν να καταστούν εργαλείο με βάση το οποίο θα μπορεί, μέσω 
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των ευεργεσιών, να δημιουργεί φιλίες και να αποκρούει τις κινήσεις των εχθρών του. Θα πρέπει, 
ακόμα, να φροντίζει να ευεργετεί φανερά και δημόσια, ώστε να καθίσταται περίοπτος στα μάτια των 
υπηκόων του (24.58). Βλέπουμε, εδώ, τον Φώτιο σταδιακά να ολισθαίνει από τη χριστιανική 
αντίληψη περί φιλανθρωπίας προς μια περισσότερο χρησιμοθηρική προσέγγιση, η οποία ως στόχο 

της έχει να ενισχύσει το πολιτικό κεφάλαιο του αυτοκράτορα.  
Η μέριμνα προς τους υπηκόους του βασιλιά, υποστηρίζει ο Φώτιος, δεν είναι ανάγκη να 

εκδηλώνεται πάντοτε με την παροχή χρημάτων ή υλικών αγαθών. Ο πατριάρχης αναγνωρίζει τη 
δύναμη των παρηγορητικών λόγων και υποστηρίζει ότι ο αυτοκράτορας θα πρέπει να μην παραβλέπει 

τον ψυχολογικό παράγοντα, ενισχύοντας με τα λόγια του όσους το έχουν ανάγκη. Πολλές φορές, 
μάλιστα, ένας καλός λόγος μπορεί να είναι ικανότερος από την παροχή δώρων προκειμένου ο 
αυτοκράτορας να κερδίσει την εύνοια κάποιου (51.68). Η τελευταία αυτή φράση του Φωτίου 
καταδεικνύει, κατά τη γνώμη μας, τη σκοποθεσία της συμβουλής.  

Τέλος, ο πατριάρχης θα νουθετήσει τον μαθητή του σχετικά με την παροχή και τη λήψη δώρων. 
Τα όσα θα διατυπώσει στη συμβουλή του αυτή δείχνουν βέβαια την οξύνοιά του και φανερώνουν 
έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μελετήσει βαθιά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο Φώτιος θα επιστήσει 
την προσοχή του Λέοντα στους μηχανισμούς που σχετίζονται με τα δώρα. Θα υποστηρίξει ότι ενώ ο 

βασιλιάς θα πρέπει να παρέχει απλόχερα δώρα, ωστόσο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει 
αποδέκτης δώρων ο ίδιος. Ο βυζαντινός λόγιος κατανοεί, πολύ πριν μελετηθούν οι σχετικοί 
μηχανισμοί από την Κοινωνική Ανθρωπολογία με το μνημειώδες έργο του Μαρσέλ Μως (Μως, 
1979), ότι το δώρο προσδοκά ανταπόδοση και ότι αυτός που το λαμβάνει καθίσταται υπόχρεος σε 

αυτόν που το δίνει. Επιπλέον, το δώρο ιεραρχεί τους ανθρώπους βάζοντας σε υψηλότερη θέση τον 
δωροδότη από τον δωρολήπτη. Ο αυτοκράτορας, λοιπόν, οφείλει να βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη 
και ποτέ στη δεύτερη θέση (57.70). 

2.3. Ο «Bασιλικὸς Ἀνδριάς» του Νικηφόρου Βλεμμύδη  

Ο Νικηφόρος Βλεμμύδης θα ασχοληθεί, επίσης, με τη χριστιανική διάσταση της φιλανθρωπίας, 
επαναλαμβάνοντας σχεδόν κατά λέξη όσα είχε ήδη διατυπώσει ο Φώτιος, εγγράφοντας με αυτόν τον 

τρόπο το κείμενό του σε μια μακρά παράδοση βασιλικών ανδριάντων στους οποίους διατυπώνονται 
παρόμοιες ιδέες. Θα υποστηρίξει, λοιπόν, ότι όσα δαπανήσει ο βασιλιάς σε φιλανθρωπίες θα του 
αποδοθούν στο πολλαπλάσιο μετά θάνατον και ότι ο τρόπος με τον οποίο θα μεταχειριστεί όσους 
βρίσκονται σε ανάγκη, είναι ο ίδιος που θα τον αντιμετωπίσει ο Θεός όταν πεθάνει (63.62).  

Άλλωστε η φιλοχρηματία δεν ταιριάζει στον βασιλιά, αφού από αυτή πηγάζουν τα τέσσερα 
κακά: το μικροπρεπές και το φειδωλό στην παροχή δώρων και η πλεονεξία και η διαφθορά στην 
αποδοχή τους. Το να ευεργετεί ο αυτοκράτορας  λίγους ή ακόμα και κανέναν, και αυτό χωρίς να το 
επιθυμεί, είναι πράξη δουλική, αφού οι δούλοι δίνουν μόνο σε λίγους και μάλιστα όσα προσφέρουν 

τα έχουν σφετεριστεί από την περιουσία των κυρίων τους (εδώ υπάρχει, βέβαια, ο υπαινιγμός ότι η 
εξουσία και η περιουσία του βασιλιά του έχουν δοθεί από τον Θεό). Μάλιστα, ο Νικηφόρος, 
υποστηρίζει ότι ακόμα και αν ο βασιλιάς δωρίζει σε πολλούς από λίγα, όταν αυτοί αξίζουν 
περισσότερα, αυτό είναι επίσης δείγμα μικροπρέπειας. Και το να ανακατεύεται βέβαια στα 

οικονομικά των φτωχών, προσπαθώντας να προσπορίσει από αυτό κέρδη, δεν είναι πράξη βασιλική. 
Ούτε είναι καλύτερα τα πράγματα με την υπερβολική φορολόγηση, η οποία υπερβαίνει τις 
φοροδοτικές δυνατότητες των ανθρώπων, προσθέτει (64. 67-72).  

Η φιλοχρηματία, συνεχίζει, είναι μία ασθένεια, η οποία ασχημαίνει την ψυχή και αμαυρώνει 

τη βασιλεία καθιστώντας τη μισητή. Ο βυζαντινός διανοητής μάλιστα ισχυρίζεται ότι την 
«ακρωτηριάζει» (64.73), έκφραση η οποία είναι πολύ πιθανόν να αναφέρεται στην αντίληψη της 
εποχής ότι η κοινωνία είναι ένα σώμα το οποίο πρέπει να δουλεύει σε αρμονία. Προειδοποιεί, λοιπόν, 
ότι μπορεί με αυτήν να διαρρηχθεί ο κοινωνικός ιστός με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί και η 

βασιλική εξουσία (64.74-86). 
Οι αναφορές στην πολιτική διάσταση της ευεργεσίας θα συνεχιστούν, αφού ο Νικηφόρος 

ακολούθως θα ισχυριστεί ότι ο βασιλιάς με τη γενναιοδωρία του μπορεί να δημιουργήσει φίλους και 
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συμμάχους και να καταστρέψει τους εχθρούς του. Να εξασφαλίσει, ακόμα, αυτούς που είναι ήδη 
μαζί του και να προσεταιριστεί αυτούς που δεν είναι. Οι ευεργεσίες, άλλωστε, είναι ικανές να λύσουν 
κάθε στόμα και όλους να τους οδηγήσουν προς τη διατύπωση επαίνων προς τον ευεργέτη τους 
(68.88). 

Ο βασιλιάς οφείλει να μεριμνήσει, ωστόσο, ώστε με τις δωρεές του να μην προσελκύσει γύρω 
του κόλακες, οι οποίοι επιθυμούν μόνον να λαμβάνουν ευεργεσίες, και προξενούν μόνο κακό, σε 
αντίθεση με τους πραγματικούς φίλους οι οποίοι είναι ευλογία για τον άνθρωπο (72.93 -94).  

2.4. Ο «Λόγος περί Βασιλείας» του Θωμά Μάγιστρου  

Ούτε ο Θωμάς Μάγιστρος, βέβαια, θα χάσει την ευκαιρία να επιστήσει την προσοχή του 
νουθετούμενού του, Ανδρόνικου Β΄, στα ζητήματα των ευεργεσιών και της φιλανθρωπίας με το έργο 

του.  
Πρώτα απ’ όλα, ο βυζαντινός διανοητής θα στηλιτεύσει τη φιλοχρηματία η οποία χαρακτηρίζει 

πολλούς βασιλείς. Οι ηγεμόνες αυτοί επιζητούν να συγκεντρώσουν πλούτο, όχι για να 
ανταπεξέλθουν στις πραγματικές υποχρεώσεις του κράτους, αλλά αντίθετα από πλεονεξία και από 

επιθυμία να πλουτίσουν οι ίδιοι, έτσι ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν πολυτελή αγαθά και να 
διάγουν εν γένει βίο τρυφηλό. Αυτό τους οδηγεί στο να επιζητούν δώρα από τους υπηκόους τους, 
ενώ ταυτόχρονα τους ωθεί στο να αυξήσουν τη φορολογία σε υπερβολικό βαθμό. Σε τελική ανάλυση 
η πρακτική αυτή τους καθιστά δούλους των χρημάτων και για αυτό ανίκανους να κυβερνήσουν τους 

υπηκόους τους. Ο ρήτορας ισχυρίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος με τον οποίο ένας 
αυτοκράτορας μπορεί να διαθέτει χρήματα. Τον τρόπο αυτό ονομάζει «βασιλικό» και 
«μεγαλοπρεπή» και πηγάζει από τον ρόλο του να αποτελεί υπόδειγμα αρετής για όλους.  Σύμφωνα 
με την αντίληψή του λογίου η κατοχή χρημάτων είναι επιθυμητή μόνον όταν αυτά, αφού ξοδευτούν 

πρώτα όσα χρειάζονται για τις ανάγκες του κράτους, δαπανηθούν σε ευεργεσίες.  Η κακή χρήση των 
χρημάτων μπορεί να καταστήσει μια βασιλεία αντιδημοφιλή και να κάνει τον ηγεμόνα λαομίσητο, 
προειδοποιεί ο Μάγιστρος (ιγ΄,465-468). 

Ο ρήτορας θα ισχυριστεί, επιπλέον, ότι ο νουθετούμενός του θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικός με τα δώρα και θα αναπτύξει τις απόψεις του σχετικά με την ύπαρξη φίλων και κολάκων 
στην αυλή του βασιλιά. Προτρέπει τον Ανδρόνικο να επαγρυπνεί γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιοι 
από αυτούς που τους θεωρούσε φίλους του να αποδειχτούν ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από 
κόλακες. Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με τον Μάγιστρο, γιατί πολλοί άνθρωποι προσκολλώνται στον 

βασιλιά περιμένοντας από αυτόν δώρα και επιζητώντας καθημερινά ευεργεσίες εκ μέρους του 
προκειμένου να παραμείνουν στο πλευρό του, πρακτική η οποία απέχει παρασάγγας από αυτή των 
πραγματικών φίλων, στους οποίους θα πρέπει να στηρίζεται ο αυτοκράτορας. Αντίθετα με ό,τι 
συμβαίνει με τους κόλακες, οι πραγματικοί φίλοι θα παραμείνουν στο πλευρό του βασιλιά ακόμα και 

τις δύσκολες στιγμές του (ις΄,472-473). Ωστόσο ο Μάγιστρος προτρέπει τον βασιλιά να δίνει πάντοτε 
ό,τι έχει υποσχεθεί και με το παραπάνω, προκειμένου να διαφυλάξει με αυτόν τον τρόπο την 
αξιοπιστία του (ιη΄,476). 

Ο λόγιος από τη Θεσσαλονίκη θα αναλύσει επιπλέον τις απόψεις του σχετικά με το τι πρέπει 

να γίνεται όταν ανευρίσκονται θησαυροί, τιμαλφή ή νομίσματα. Σύμφωνα με την άποψή του οι 
θησαυροί αυτοί είναι ευεργεσία του Θεού και επομένως όπως ο βασιλιάς θυμώνει όταν κάποιος 
στερεί την ευεργεσία που έχει ο ίδιος κάνει σε έναν υπήκοό του, έτσι θα πρέπει και ο ίδιος να μην  
ασχημονεί ενάντια στο Θεό. Οι θησαυροί αυτοί είναι ένας εξαιρετικός τρόπος, σύμφωνα με τον 

ρήτορα, για να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία και για τον αυτοκράτορα να μπορεί να κάνει ευεργεσίες 
«από αυτές που συνεχώς όλοι περιμένουν», όπως γράφει χαρακτηριστικά.  Δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να τις σφετερίζεται ο βασιλιάς και να τους χρησιμοποιεί για τον εαυτό του (κ΄,477)  

Κατά τα άλλα φαίνεται ότι η κύρια μέριμνα του Μάγιστρου είναι η αποφυγή της βαριάς 

φορολόγησης εκ μέρους του αυτοκράτορα. Στα πλαίσια αυτά απορρίπτει τις έκτακτες εισφορές, οι 
οποίες επιβάλλονταν κάθε φορά που προέκυπτε κάποια επείγουσα ανάγκη. Ο ρήτορας θα αντιτείνει 
τη χρήση των αποθεματικών του κράτους για αυτούς τους σκοπούς (κα΄, 481). Παρομοίως, θα 
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αντιταχθεί στην ισχύουσα πρακτική, σύμφωνα με την οποία όταν κάποιος πεθαίνει και δεν έχει 
κοντινούς συγγενείς, η περιουσία του περιέρχεται στο κράτος. Σύμφωνα με τον Μάγιστρο, η 
περιουσία αυτή θα πρέπει να μοιράζεται στους μακρινότερους συγγενείς, ειδικά μάλιστα αν αυτοί 
τυγχάνει να είναι φτωχοί, ώστε να μπορούν να εξασφαλιστούν οικονομικά (κδ΄,484-485). 

Οι ευεργεσίες και τα δώρα, όμως, είναι και τρόπο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα 
με τον ρήτορα. Αν ο αυτοκράτορας επιδείξει πνεύμα γενναιοδωρίας προς τους ξένους, ανάλογο ή 
ακόμα και μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που επιδεικνύει προς τους δικούς του υπηκόους, τότε μπορεί 
να τους προσεταιριστεί γεννώντας τους την επιθυμία να συνταχθούν μαζί του, υποστηρίζει (κδ΄.485-

488). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θωμάς Μάγιστρος είναι ο μόνος από τους συγγραφείς που εξετάσαμε 

ο οποίος αναφέρεται στην παροχή χρημάτων και δώρων προς τους στρατιώτες, προκειμένου να 
ανυψωθεί το ηθικό τους και να πεισθούν να πολεμήσουν με ανδρεία. Μάλιστα ο βυζαντινός λόγιος 

θα προτείνει να αποζημιώνονται σε περίπτωση που χαθούν τα υπάρχοντά τους και να υπάρχει 
μέριμνα για τα παιδιά τους ώστε αυτά να εξασφαλίζονται οικονομικά από το κράτος, σε περίπτωση 
θανάτου του πατέρα τους (ι΄, 461-463). 

Θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τους λόγους ύπαρξης αυτής της πρωτότυπης για το 

γραμματειακό είδος προτροπής βέβαια, εφόσον τέτοιες παραινέσεις δεν απαντώνται ούτε στα 
κείμενα της Μέσης Βυζαντινής περιόδου που εξετάσαμε, αλλά ούτε και στον Νικηφόρο Βλεμμύδη. 
Ο Νικηφόρος, μάλιστα, φαίνεται ότι άσκησε κριτική στον Θεόδωρο Β΄ για το γεγονός ότι ενίσχυε 
υπέρμετρα, κατά τη γνώμη του, τον στρατό, ξοδεύοντας έτσι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να 

δοθούν σε ευεργεσίες. Αν και δεν μας έχει σωθεί η κριτική αυτή σε έργο του Βλεμμύδη, ωστόσο 
μπορούμε να τη συνάγουμε από την απάντηση που έλαβε με μορφή επιστολής που συνέταξε ο 
αυτοκράτορας προς εκείνον (Χρήστου, 1996). 

Κατά τη γνώμη μας η ανυπαρξία σχετικών νουθεσιών στα κείμενα του Φωτίου σχετίζεται με 

τη σχετική ομαλότητα και την ισχύ του βυζαντινού κράτους την εποχή κατά την οποία συνέγραφε. 
Ο Νικηφόρος Βλεμμύδης γράφει στο διάδοχο κράτος της Νικαίας και επομένως οι πολεμικές 
δαπάνες έχουν μεγαλύτερη σημασία, ωστόσο δεν δικαιολογούν ακόμα την παρουσία τους σε έναν 
βασιλικό ανδριάντα. Την εποχή του Θωμά Μάγιστρου όμως κάτι τέτοιο είναι επιτακτικό. Ο 14ος 

αιώνας είναι μια εποχή συνεχόμενων συγκρούσεων και σημαδεύεται από τον εμφύλιο πόλεμο 
ανάμεσα στον Ανδρόνικο Β΄ και τον Ανδρόνικο Γ΄. Επιπλέον, η πόλη στην οποία ζει και γράφει ο 
Μάγιστορος θα υποστεί πολιορκίες το 1308, το 1334 και  το 1341, για να αναφέρουμε μόνον όσες 
συνέβησαν από τις αρχές του αιώνα μέχρι τη συγγραφή του ανδριάντα, ενώ γνώρισε, επιπλέον, και 

το κίνημα των Ζηλωτών το 1340 (Karatolios, 2022). Όλα αυτά υποχρεώνουν τον Μάγιστρο να 
δώσει έμφαση στο έργο του στα στρατιωτικά ζητήματα. 

3. Συμπεράσματα 

Οι ευεργεσίες ως εκδήλωση της αυτοκρατορικής πολιτικής απασχολούν όλους τους 
συγγραφείς βασιλικών ανδριάντων που εξετάσαμε. Σε γενικές γραμμές εμφανίζεται μια ομοθυμία 
σχετικά με τις προτροπές των διανοητών και τα επιχειρήματα που επιστρατεύουν προκ ειμένου να 

υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Όλοι τους αναφέρονται στη χριστιανική φύση της φιλανθρωπίας και 
της παροχής δώρων. Δεν περιορίζονται όμως εκεί. Αντίθετα αναλύουν την πολιτική διάσταση της 
πρακτικής, αναφέροντας ότι με την παροχή δώρων ο αυτοκράτορας μπορεί να κερδίσει φίλους και 
να προσεταιριστεί ή τουλάχιστον να κρατήσει μακριά του τους εχθρούς του, αρκεί βέβαια να 

προσέξει προκειμένου να μην προσελκύσει κόλακες που θα τον προσεγγίσουν για να επωφεληθούν 
από τις ευεργεσίες του.  Θα αναφερθούν ακόμα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, και 
συνακόλουθα της βασιλικής εξουσίας,  μέσω της παροχή δώρων προς τους οικονομικά 
ασθενέστερους. Επιπλέον θα ισχυριστούν ότι το δώρο μπορεί να αναδείξει τη βασιλική υπόσταση 

και να τοποθετήσει τον αυτοκράτορα εκεί που θα πρέπει να βρίσκεται, στην υψηλότερη θέση, 
δηλαδή, της βυζαντινής κοινωνίας. Τέλος, θα σημειώσουν ότι χρήματα που πλεονάζουν στα ταμεία, 
προερχόμενα από τη φορολογία ή από έκτακτα έσοδα, θα πρέπει να διατίθενται για ευεργεσίες.  
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Στο κείμενο του Θωμά Μάγιστρου, το οποίο γράφτηκε μέσα στις ιδιαίτερα ασταθείς συνθήκες 
που επικρατούσαν στη Θεσσαλονίκη κατά τον 14ο αιώνα, συναντούμε, επίσης, την προτροπή να 
ευεργετούνται οι στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους, προκειμενου με αυτόν τον τρόπο να 
ενδυναμωθεί ο βυζαντινός στρατός.  
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Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
 

Ράπτης Νικόλαος 

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Κουρουτσίδου Μαρία 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου  
 

Μαράκη Ελένη 

Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Νομού Ηρακλείου 
 

Περίληψη  

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) των νομών Δωδεκανήσου και Ηρακλείου, αναφορικά με την 

ακεραιότητα των διευθυντών/τριών των σχολικών τους μονάδων, ως βασικό γνώρισμα της 
διευθυντικής ηγετικής τους συμπεριφοράς.  Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα, στην οποία 
εφαρμόστηκε η πιθανοτική τεχνική της τυχαίας δειγματοληψίας. Για τη συλλογή δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Στη συγκεκριμένη μελέτη οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών προσεγγίστηκαν σε δύο επίπεδα: α) στο επίπεδο «ισχύος» και β) στο επίπ εδο 
«σημαντικότητας». Το επίπεδο ισχύος αναφέρεται στις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το 
κατά πόσο εφαρμόζονται στην καθημερινή διοικητική πρακτική οι παράμετροι της ακεραιότητας. Το 
επίπεδο σημαντικότητας αναφέρεται στο βαθμό που οι ίδιοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υπάρχουν 

οι παράμετροι της ακεραιότητας.  Βασικό ερευνητικό αποτέλεσμα η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής 
διαφοροποίησης ανάμεσα στο επίπεδο «ισχύος» και στο επίπεδο «σημαντικότητας».  

.  
Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, εμπιστοσύνη, ακεραιότητα,  

1. Εισαγωγή  

Η σημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας στη βελτίωση των σχολικών μονάδων τονίζεται 

εμφατικά στις μέρες μας (Middlewood, Abbott & Robinson, 2018⸱ Ράπτης & Γρηγοριάδης, 2017⸱ 
Ράπτης & Ψαράς, 2015⸱ Harris & Jones, 2016). Η εξίσωση  όμως της αποτελεσματικής ηγεσίας 
απασχολούσε και απασχολεί τους μελετητές της ηγεσίας. Οι πρώιμες θεωρίες για την ηγεσία, οι 
οποίες ξεκίνησαν ουσιαστικά στις αρχές του περασμένου αιώνα, προσπάθησαν να ρίξουν φως στην 

κατανόησή της. Συνοπτικά διακρίνουμε τις παρακάτω θεωρίες που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν 
τη φύση της ηγεσίας: 

• Θεωρίες των γνωρισμάτων της ηγεσίας (trait theories of leadership). Αρχικά οι έρευνες 
περιστράφηκαν γύρω από τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχουν οι ηγέτες και στη 
συνέχεια οι έρευνες εστιάστηκαν στην επισήμανση των γνωρισμάτων για τη διαδικασία της 

ηγεσίας. Αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικής ηγεσίας 
(Gordon & Alston, 2010: 9).  

• Συμπεριφορικές θεωρίες ηγεσίας (behavioral theories of leadership). Στη συνέχεια, η 
προσπάθεια για την κατανόηση της φύσης της ηγεσίας στράφηκε στα στυλ συμπεριφοράς που 

εκδήλωναν οι ηγέτες. Οι μελέτες αυτές διεξάγονται κυρίως από ερευνητές δυτικών 
πανεπιστημίων, όπως: τα πανεπιστήμια της Iowa, του Ohio και του Michigan. Στις 
συμπεριφορικές θεωρίες συναντάμε και το διοικητικό πλέγμα (managerial grid) των Blake 
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και Mouton, το οποίο συνέβαλε στην ισχύ των συμπεριφορικών θεωριών (Montana & 
Charnov, 2002: 326-9).  

• Ενδεχομενικές θεωρίες (situational theories of leadership). Ούτε οι θεωρίες γνωρισμάτων, 
ούτε και οι συμπεριφορικές θεωρίες δεν έδωσαν την απάντηση στην πρόβλεψη της 

αποτελεσματικής ηγεσίας. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στη συνέχεια όχι αποκλειστικά στα 
πρόσωπα και στις συμπεριφορές τους, αλλά και στην κατάσταση της ηγεσίας, δηλαδή 
διαφορετικές καταστάσεις απαιτούν διαφορετικά στυλ ηγεσίας (διαφορετικές ηγετικές 
συμπεριφορές). Στις ενδεχομενικές/περιστασιακές θεωρίες ηγεσίας εξετάζονται τα στυλ 

ηγεσίας, οι ικανότητες, οι δεξιότητες και οι ανάγκες ανάλογα με την κατάσταση (Montana & 
Charnov, 2002: 330⸱ Robbins & Judge, 2011: 361). 

Στην εποχή μας, οι σύγχρονες απόψεις για την ηγεσία επικεντρώνονται στη διαφοροποίηση 
μεταξύ της συναλλακτικής ηγεσίας (transactional leadership) και της μετασχηματιστικής ηγεσίας 
(transformational leadership). Βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο αποτελεί ο τρόπος που 
αλληλεπιδρούν οι ηγέτες με τους ακολούθους/συνεργάτες τους. Επίσης, γίνεται λόγος για την 

χαρισματική και οραματική ηγεσία, καθώς και για τη συμμετοχική ηγεσία (Robbins, Coulter & 
DeCenzo, 2017: 405-7). 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία εμφατικά τονίζει, ανεξάρτητα από τις θεωρίες ηγεσίας, πως ένα από 
τα τρέχοντα ζητήματα των ημερών μας για την αποτελεσματική άσκηση της ηγεσίας είναι η ύπαρξη 

εμπιστοσύνης στους σύγχρονους οργανισμούς (Robbins, Coulter & DeCenzo, 2017⸱Schermerhorn, 
2012). Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Bush (2020) και Harris (2014), αναφερόμενοι στους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τονίζουν την ύπαρξη της εμπιστοσύνης ως μια αναγκαία διαδικασία 
για την ανάπτυξη συνεργασίας και σχολικής βελτίωσης. 

Οι  Robbins και συν. (2017: 413) ορίζουν την εμπιστοσύνη (trust) ως την πίστη στην ακεραιότητα, 
τον χαρακτήρα και τις ικανότητες του ηγέτη. Ο Μπουραντάς (2015: 440) αναφέρει πως το χτίσιμο 
της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους του οργανισμού και τους/τις ηγέτες/ιδες αποτελεί 
βασική και αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική ηγεσία. Τονίζει πως πυλώνες της 

εμπιστοσύνης είναι η ακεραιότητα (integrity),  η ικανότητα (ability) και η καλοσύνη (benevolence).  
 Η ακεραιότητα, οι ικανότητες, η συνέπεια, η αφοσίωση και η ευθύτητα  αποτελούν τις πέντε 

παραμέτρους που ορίζουν την έννοια της εμπιστοσύνης  σύμφωνα με τους Robbins και συν. (2017: 
413).  

 Η ακεραιότητα αποτελεί και τη βασική ερευνητική παράμετρο της παρούσας εργασίας. 
Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2015: 445-6) η ακεραιότητα σχετίζεται με την αξιοπιστία, τη συνέπεια, 
τη διαφάνεια, την ειλικρίνεια, την εντιμότητα και την αντικειμενικότητα. Επίσης ο Schermerhorn 
(2012: 115) αναφέρει πως η ακεραιότητα αποτελεί βασική παράμετρο για μια διοίκηση που βασίζεται 

σε αξίες 
 Η έρευνα των Kouzes και Posner (στο Gordon & Alston, 2010: 14) σε πάνω από 20.000 

ανθρώπους  ανέδειξε πως οι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι ειλικρινείς, οραματιστές, εμπνευστές, και 
ικανοί. Τηρούν τις υποσχέσεις τους, δείχνουν συνέπια, παραδέχονται τα λάθη τους, διακατέχονται 

από αισιοδοξία και δημιουργούν ένα κλίμα για μάθηση που χαρακτηρίζεται από την εμπιστοσύνη 
και τη διαφάνεια. Διαπιστώνεται από τα ευρήματα της έρευνας ο σημαντικός ρόλος της ακεραιότητας 
του/της ηγέτη/ιδας.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και ανάλυση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών Δ.Ε. των νομών Δωδεκανήσου και Ηρακλείου,  αναφορικά με την ακεραιότητα των 
διευθυντών/τριών των σχολικών τους μονάδων που υπηρετούν, τόσο σε επίπεδο ισχύος (εφαρμογής), 
όσο και σε επίπεδο σημαντικότητας (προσδοκιών). Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα, στην οποία 
εφαρμόστηκε η πιθανοτική τεχνική της τυχαίας δειγματοληψίας. Η επιλογή της συγκεκριμένης 
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μεθόδου επιλέχθηκε διότι ο πληθυσμός της έρευνάς μας είναι σχετικά ομοιογενείς ως προς τα 
ερευνητικά ερωτήματα που μας ενδιαφέρουν (Gray, 2018: 183). 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας, οι οποίοι αποτελούν και ταυτόχρονα και τα ερευνητικά 
ερωτήματα, είναι: 

• Διαφοροποιούνται οι απόψεις των «ανδρών» εκπαιδευτικών από τις απόψεις των «γυναικών» 
εκπαιδευτικών ως προς τις παραμέτρους της ακεραιότητας σε επίπεδο σημαντικότητας;  

• Διαφοροποιούνται οι απόψεις των «μονίμων» εκπαιδευτικών από τις απόψεις των 
«αναπληρωτών» εκπαιδευτικών ως προς τις παραμέτρους της ακεραιότητας σε επίπεδο 
σημαντικότητας; 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη ήταν το διαδικτυακό 
ερωτηματολόγιο με τη μορφή κυλιόμενης σχεδίασης (χρήση συνεχόμενης σελίδας) με 

προαπαιτούμενο τη συμπλήρωση όλων των ερωτήσεων πριν την υποβολή του (Gray, 2018: 467). 
Πριν τη χρήση του ατομικού διαδικτυακού ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε πιλοτική 
εφαρμογή του σε ομάδα δέκα εκπαιδευτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του 
ερευνητικού εργαλείου (Bryman, 2017: 299). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος ενέχει θέση συνοδευτικής 
επιστολής, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά: η ταυτότητα των ερευνητών, ο βασικός σκοπός της 
έρευνας, η ρητή διασφάλιση της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των συμμετεχόντων/ουσών 
και ευχαριστήριο για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην ερευνητική διαδικασία (Cohen, Manion 

& Morrison, 2007: 414-5).   
Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αναφέρεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα αναφέρονται: το φύλο των εκπαιδευτικών, η ηλικία, η εργασιακή 
σχέση, οι τίτλοι σπουδών και η προϋπηρεσία τους.  

Το τρίτο μέρος, το οποίο αποτελεί το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου, συντίθεται από επτά 

προτάσεις/δηλώσεις οι οποίες σχετίζονται με την έννοια της ακεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί 
καλούνται να απαντήσουν σε δύο επίπεδα : α) σε επίπεδο ισχύος/εφαρμογής στην πράξη. Στην ουσία 
οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε μια πενταβάθμια διαβαθμιστική κλίμακα (καθόλου, λίγο, μερικές 
φορές, αρκετά, πολύ/πάρα πολύ) για την ηγετική/διευθυντική συμπεριφορά στις δηλώσεις για την 

ακεραιότητα, β) σε επίπεδο σημαντικότητας/προσδοκιών (επιθυμητό επίπεδο), όπου οι εκπαιδευτικοί 
τοποθετούνται επίσης σε μια πενταβάθμια ισοδιαστημική κλίμακα (καθόλου, λίγο, μερικές φορές, 
αρκετά, πολύ/πάρα πολύ) και δηλώνουν την δική τους άποψη, σε επιθυμητό επίπεδο 
(σημαντικότητας/σπουδαιότητας), στις ίδιες δηλώσεις για την ακεραιότητα. Συνοπτικά, οι 

εκπαιδευτικοί τοποθετούνται ταυτόχρονα: α) στη συμπεριφορά που βιώνουν από τους/τις 
διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων (επίπεδο ισχύος/εφαρμογής) και β) σ΄ αυτό που θα ήθελαν οι 
ίδιοι να συμβαίνει (επιθυμητό επίπεδο). Οι δηλώσεις που χρησιμοποιούνται συνθέτουν την έννοια 
της ακεραιότητας και βασίστηκαν κυρίως στο έργο του Μπουραντά (2015: 441 -7) όπου 

αναπτύσσεται η έννοια της ακεραιότητας και στη ανασκόπηση της συναφούς βιβλιογραφίας. Για τη 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν απαιτούνται πάνω από επτά λεπτά, χρόνος π ολύ 
ικανοποιητικός για τη συμπλήρωση με άνεση, χωρίς να δημιουργεί πίεση στους/στις ερωτώμενους/ες 
(Babbie, 2018). 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2021 ταυτόχρονα στους νομούς Δωδεκανήσου 

και Ηρακλείου. Το δείγμα της έρευνας συντίθεται από 292 εκπαιδευτικούς της Δ.Ε.  των δημοτικών 
ενοτήτων Ρόδου και Ηρακλείου.  

Στους παρακάτω πίνακες (1 έως 5) παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 
δείγματος.  Συγκεκριμένα παρουσιάζονται το φύλο των εκπαιδευτικών, η ηλικία, η εργασιακή σχέση, 

η κατοχή ή μη μεταπτυχιακού τίτλου και η προϋπηρεσία τους.  
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Πίνακας 1: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση το φύλο 
 

ΦΥΛΟ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Άνδρες 83 28,4 28,4 

Γυναίκες  209 71,6 100,0 

Σύνολο 292 100,0  

 

Από τον παραπάνω πίνακα 1 προκύπτει ότι από τα 292 άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα, 
τα 83 (ή ποσοστό 28,4%) είναι άνδρες και τα 101 άτομα (ή ποσοστό 71,6%) είναι γυναίκες. 
Προκύπτει μια υπεροχή των γυναικών, αφού για κάθε άνδρα εκπαιδευτικό αντιστοιχούν   
περισσότερες από 2 γυναίκες εκπαιδευτικοί.  

 

Πίνακας 2: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την εργασιακή σχέση  

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΣΧΕΣΗ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μόνιμοι/ες 172 58,9 58,9 

Αναπληρωτές/τριες 120 41,1 100 

Σύνολο 292 100,0  

 
Από τον παραπάνω πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι από τα 292 άτομα που απάντησαν στη 

συγκεκριμένη ερώτηση, τα 172 (ή ποσοστό 58,9%) είναι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί και τα 120 άτομα 
(ή ποσοστό 41,1%) είναι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί.  

 
Πίνακας 3: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την ηλικία 

 

ΗΛΙΚΙΑ  Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μέχρι 40 έτη 134 45,9 45,9 

Από 41 έως 50 έτη 72 24,7 70,5 

Από 51 και άνω 86 29,5 100,0 

Σύνολο 292 100,0  

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 3 προκύπτει ότι από τα 292 άτομα του δείγματος, τα 134 (ή 

ποσοστό 45,9%) έχουν ηλικία μέχρι 40 έτη, τα 72 άτομα (ή ποσοστό 24,7%) έχουν ηλικία από 41 
μέχρι 50 έτη και 86 άτομα (ή ποσοστό 29,5%) έχουν ηλικία πάνω από 50 έτη. Διαπιστώνεται πως οι 
μισοί περίπου εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν ηλικία μέχρι 40 έτη, πράγμα το οποίο συμφωνεί 
και με το μεγάλο ποσοστό των αναπληρωτών/τριών του δείγματος.  

 
Πίνακας 4: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την κατοχή ή μη Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών   

 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

452 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 156 53,4 53,4 

Όχι  136 46,6 100,0 

Σύνολο 292 100,0  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 4 συμπεραίνεται ότι από τα 292 άτομα που πήραν μέρος στην 
έρευνά μας, τα 156 (ή ποσοστό 53,4%) έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τα 136 άτομα (ή 
ποσοστό 46,4%) δεν έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Διαπιστώνεται πως οι μισοί π ερίπου 
εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  

 
 Πίνακας 5: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την προϋπηρεσία  

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Από 1 έως 10 έτη 102 34,9 34,9 

Από 11 έως 20 έτη 107 36,7 71,6 

Από 21 και άνω 83 28,4 100,0 

Σύνολο 292 100,0  

 
Από τα δεδομένα του πίνακα 5 προκύπτει ότι 102 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 34,9%) έχουν 

προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη, 107 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 36,7%) έχουν προϋπηρεσία από 11 έως 20 
έτη και 83 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 28,4%) έχουν προϋπηρεσία από 50 έτη και άνω.  

Στον παρακάτω πίνακες 6 εμφανίζονται για το σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών του 
δείγματος οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις, τόσο σε επίπεδο ισχύος όσο και σε επίπεδο 

σημαντικότητας, για όλες τις παραμέτρους/δηλώσεις που συνθέτουν την έννοια της ακεραιότητας.  
Ταυτόχρονα παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα από τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των 
διαφορών των μέσων όρων των δύο συνθηκών (ισχύος-σημαντικότητας). Για τον στατιστικό έλεγχο 
εφαρμόστηκε το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο paired-samples t-test για εξαρτημένα δείγματα 

(Ζαφειρόπουλος & Μυλωνάς, 2018: 250-1) και υιοθετήθηκε ως μικρότερο επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας το p=0,05. 

Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η ανάγνωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, θεωρείται σκόπιμο να τονιστεί ότι η κωδικοποίηση των 

δεδομένων για την εξαγωγή των τιμών των παρακάτω δεικτών έγινε με τον εξής τρόπο σε επίπεδο 
εφαρμογής: 

• Καθόλου = 1 

• Λίγο = 2 

• Μερικές φορές = 3 

• Αρκετά = 4 

• Πολύ/Πάρα πολύ = 5  
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Πίνακας 6: Παρουσίαση των Μέσων Όρων (Μ.Ο.),  των Τυπικών Αποκλίσεων (s) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 
δείγματος και έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων  

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΙΣΧΥΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- 

ΤΗΤΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ  

Μ.Ο. Τ.Α. (s) Μ.Ο. Τ.Α. (s) t-pair p 

Τηρεί τις υποσχέσεις 

του/της 

4,14 ,977 4,68 ,542 -8,699 ,000 

Έχει αξίες και αρχές τις 

οποίες εφαρμόζει στην 

καθημερινή του/της 

πρακτική 

4,22 ,907 4,55 ,694 -5,409 ,000 

Είναι πάντα ειλικρινής 3,89 1,167 4,52 ,715 -8,311 ,000 

Κάνει πράξη τη διαφάνεια 4,07 1,011 4,57 ,651 -7,870 ,000 

Σέβεται τα δικαιώματα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

4,34 ,776 4,72 ,506 -7,516 ,000 

Σέβεται τις ιδιαιτερότητες 

του εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

4,34 ,810 4,72 ,464 -7,549 ,000 

Είναι αντικειμενικός/ή και 

αμερόληπτος/η 

4,10 1,044 4,52 ,600 -6,446 ,000 

 
Από τον πίνακα 6 διαπιστώνεται ότι για όλες τις δηλώσεις, οι μέσοι όροι της σημαντικότητας 

(αυτό που επιθυμούν) ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους μέσους όρους της ισχύος (εφαρμογής 
στην πράξη). Από τη σύγκριση του βαθμού ισχύος (εφαρμογής στην πράξη) με το βαθμό 

σημαντικότητας (αυτό που επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 
δείγματος, προκύπτει, ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις δηλώσεις υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ αυτού που βιώνουν στην πράξη (η συμπεριφορά που δέχονται από τους/τις διευθυντές/τριες) 
και αυτού που θα ήθελαν. Σε όλες τις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου του επιπέδου 

σημαντικότητας, βρέθηκε η 0,000.  
Στατιστικός έλεγχος του 1ου ερευνητικού ερωτήματος: Διαφοροποιούνται οι απόψεις των 

«ανδρών» εκπαιδευτικών από τις απόψεις των «γυναικών» εκπαιδευτικών ως προς τις παραμέτρους 
της ακεραιότητας σε επίπεδο σημαντικότητας; 

Προκειμένου να εξετάσουμε εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των «ανδρών» και «γυναικών» 
εκπαιδευτικών ως προς τις δηλώσεις που σχετίζονται με την ακεραιότητα, κάνουμε χρήση του μη 
παραμετρικού κριτηρίου Mann-Whitney (U), επειδή οι τιμές των εξαρτημένων μεταβλητών 
(δηλώσεων για την ακεραιότητα) δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (Ρούσσος & Τσαούσης, 

2020: 303).   
Οι ερευνητικές υποθέσεις (Μηδενική και Εναλλακτική) οι οποίες σχετίζονται με το παραπάνω 

ερευνητικό ερώτημα είναι:  
 Μηδενική Υπόθεση (Η0): Οι κατανομές των τιμών των ατόμων διαφορετικού φύλου 

αναφορικά με την ακεραιότητα, είναι ίδιες (δε διαφέρουν ως προς τους μέσους όρους).  
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Εναλλακτική Υπόθεση (Η1): Οι κατανομές των τιμών των ατόμων διαφορετικού φύλου 
αναφορικά με την ακεραιότητα, δεν είναι ίδιες (διαφέρουν ως προς τους μέσους όρους).  

 
Πίνακας 7: Παρουσίαση του στατιστικού κριτηρίου Mann-Whitney αναφορικά με τις δηλώσεις που σχετίζονται με  το φύλο 

και τις διαστάσεις της ακεραιότητας 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Στατιστική παρουσίαση σύμφωνα  

με το πρότυπο της APA 

Τηρεί τις υποσχέσεις του/της U = 8606,5, P = 0,896 ns 

Έχει αξίες και αρχές τις οποίες 

εφαρμόζει στην καθημερινή 

του/της πρακτική 

U = 8582,0, P = 0,867 ns 

Είναι πάντα ειλικρινής U = 8113,0, P = 0,314 ns 

Κάνει πράξη τη διαφάνεια U = 8545,5, P = 0,814 ns 

Σέβεται τα δικαιώματα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

U = 7679,0, P = 0,044 * 

Σέβεται τις ιδιαιτερότητες του 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

U = 8432,5, P = 0,631 ns 

Είναι αντικειμενικός/ή και 

αμερόληπτος/η 

U = 8266,5, P = 0,472 ns 

*Στατιστικά σημαντικό για p<0,05 

Από τον παραπάνω πίνακα 7 συμπεραίνεται, πως δεν υπάρχει σημαντική στατιστικά συσχέτιση 
στις έξι από τις επτά  δηλώσεις που σχετίζονται με το φύλο των εκπαιδευτικών και τις διαστάσεις της 
ακεραιότητας. Αυτό σημαίνει ότι στις 6 αυτές δηλώσεις δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή 
τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν διαφέρουν ως προς τις απόψεις τους αναφορικά 

με τις διαστάσεις της ακεραιότητας. Στατιστική σημαντική διαφορά διαπιστώνουμε μόνο στη 
δήλωση: «Σέβεται τα δικαιώματα του εκπαιδευτικού προσωπικού» [U = 7679,0, P = 0,044] Στην 
περίπτωση αυτή απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και υιοθετούμε την εναλλακτική. Από τη 
σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι οι γυναίκες αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στο σεβασμό 

των δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού (Mean Rank = 151,3) σε σχέση με τους άντρες 
(Mean Rank = 134,5). 

Στατιστικός έλεγχος του 2ου ερευνητικού ερωτήματος: Διαφοροποιούνται οι απόψεις των 
«μονίμων» εκπαιδευτικών από τις απόψεις των «αναπληρωτών/τριών» εκπαιδευτικών ως προς τις 

παραμέτρους της ακεραιότητας σε επίπεδο σημαντικότητας; 
Όπως και παραπάνω, προκειμένου να εξετάσουμε εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των 

«μονίμων» και «αναπληρωτών/τριών» εκπαιδευτικών ως προς τις δηλώσεις που σχετίζονται με την 
ακεραιότητα, κάνουμε χρήση του μη παραμετρικού κριτηρίου Mann-Whitney (U), 

Οι ερευνητικές υποθέσεις (Μηδενική και Εναλλακτική) οι οποίες σχετίζονται με το δεύτερο  
ερευνητικό ερώτημα είναι:  

 Μηδενική Υπόθεση (Η0): Οι κατανομές των τιμών των ατόμων διαφορετικής εργασιακής 
σχέσης αναφορικά με την ακεραιότητα, είναι ίδιες (δε διαφέρουν ως προς τους μέσους όρους).  
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Εναλλακτική Υπόθεση (Η1): Οι κατανομές των τιμών των ατόμων διαφορετικής εργασιακής 
σχέσης αναφορικά με την ακεραιότητα, δεν είναι ίδιες (διαφέρουν ως προς τους μέσους όρους).  

 
 

Πίνακας 8: Παρουσίαση του στατιστικού κριτηρίου Mann-Whitney αναφορικά με τις δηλώσεις που σχετίζονται με το φύλο 
και τις διαστάσεις της ακεραιότητας 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Στατιστική παρουσίαση σύμφωνα  

με το πρότυπο της APA 

Τηρεί τις υποσχέσεις του/της U = 9855,0, P = 0,404 ns 

Έχει αξίες και αρχές τις οποίες 

εφαρμόζει στην καθημερινή 

του/της πρακτική 

U = 10238,5, P = 0,892 ns 

Είναι πάντα ειλικρινής U = 10276,0, P = 0,942 ns 

Κάνει πράξη τη διαφάνεια U = 10054,5, P = 0,655 ns 

Σέβεται τα δικαιώματα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

U = 10034,5, P = 0,596 ns 

Σέβεται τις ιδιαιτερότητες του 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

U = 9800,5, P = 0,342 ns 

Είναι αντικειμενικός/ή και 

αμερόληπτος/η 

U = 8838,5, P = 0,016 * 

*Στατιστικά σημαντικό για p<0,05 

Από τον παραπάνω πίνακα 8 συμπεραίνεται, πως δεν υπάρχει σημαντική στατιστικά συσχέτιση 
στις έξι από τις επτά  δηλώσεις που σχετίζονται με την εργασιακή σχέση των εκπαιδευτικών και τις 
διαστάσεις της ακεραιότητας. Αυτό σημαίνει ότι στις έξι αυτές δηλώσεις δεχόμαστε τη μηδενική 

υπόθεση, δηλαδή τόσο οι μόνιμοι/ες όσο και οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί, δεν διαφέρουν ως 
προς τις απόψεις τους αναφορικά με τις διαστάσεις της ακεραιότητας. Στατιστική σημαντική διαφορά 
διαπιστώνουμε μόνο στη δήλωση: «Είναι αντικειμενικός/ή και αμερόληπτος/η» [U = 8838,5, P = 
0,016]. Στην περίπτωση αυτή απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και υιοθετούμε την εναλλακτική. 

Από τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει ότι οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί αποδίδουν μεγαλύτερη 
σημασία στην αντικειμενικότητα και στην αμεροληψία (Mean Rank = 155,1) σε σχέση με τους 
αναπληρωτές/τριες (Mean Rank = 134,2). 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται με βάση τους επιμέρους στόχους 
(ερευνητικά ερωτήματα). Από τον έλεγχο των δηλώσεων που αφορούν την ακεραιότητα των 

διευθυντών/τριών διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο συνθηκών 
(εφαρμογής και σημαντικότητας). Αυτό σημαίνει πως αν και η συμπεριφορά που δέχονται οι 
εκπαιδευτικοί από τους/τις διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων κινείται σε υψηλές τιμές, από το 
«Αρκετά» έως το «Πολύ/Πάρα πολύ», οι ίδιοι/ες θεωρούν πως θα πρέπει να κινηθούν σε μεγαλύτερο 

ακόμη βαθμό.  Συνοπτικά, το βασικό ερευνητικό συμπέρασμα σχετίζεται με τη σημαντική στατιστική 
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διαφοροποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών, μεταξύ του βαθμού ισχύος/εφαρμογής και του 
βαθμού σημαντικότητας/προσδοκιών. 

Αναφορικά με τα ερευνητικά ερωτήματα διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για κάθε ένα ξεχωριστά.  
1ο Ερευνητικό ερώτημα: Διαφοροποιούνται οι απόψεις των «ανδρών» εκπαιδευτικών από τις 

απόψεις των «γυναικών» εκπαιδευτικών ως προς τις παραμέτρους της ακεραιότητας σε επίπεδο 
σημαντικότητας;  

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δεν εντοπίστηκε καμία διαφοροποίηση μεταξύ 
ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών στις έξι από τις επτά δηλώσεις που συνθέτουν την έννοια της 

ακεραιότητας. Αυτό φανερώνει πως τόσο οι άνδρες εκπαιδευτικοί όσο και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
έχουν τις ίδιες απόψεις για τις παραμέτρους της ακεραιότητας. Στατιστική σημαντική διαφοροποίηση 
υπήρξε μόνο στη δήλωση: «Σέβεται τα δικαιώματα του εκπαιδευτικού προσωπικού». Διαπιστώθηκε 
από τη σύγκριση των μέσων όρων ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στο 

σεβασμό των δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχέση με τους άντρες.  
 
2ο Ερευνητικό ερώτημα: Διαφοροποιούνται οι απόψεις των «μονίμων» εκπαιδευτικών από τις 

απόψεις των «αναπληρωτών/τριών» εκπαιδευτικών ως προς τις παραμέτρους της ακεραιότητας σε 

επίπεδο σημαντικότητας; 
Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, όπως και παραπάνω, δεν εντοπίστηκε καμία 

διαφοροποίηση μεταξύ μονίμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών στις έξι από τις επτά 
δηλώσεις που συνθέτουν την έννοια της ακεραιότητας. Αυτό φανερώνει πως τόσο οι μόνιμοι/ες 

εκπαιδευτικοί όσο και οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί έχουν τις ίδιες απόψεις για τις 
παραμέτρους της ακεραιότητας. Στατιστική σημαντική διαφοροποίηση υπήρξε μόνο στη δήλωση: 
«Είναι αντικειμενικός/ή και αμερόληπτος/η». Διαπιστώθηκε από τη σύγκριση των μέσων όρων ότι 
οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην αντικειμενικότητα και στην 

αμεροληψία σε σχέση με τους αναπληρωτές/τριες.  
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Περίληψη 

Με τον νέο Νόμο 4830/2021, η ευθύνη για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
αλλά και ο έλεγχος των δεσποζόμενων αποδόθηκε στους Δήμους της χώρας. Για πρώτη φορά σε 
ελληνικό νομοθέτημα εμφανίζονται επίσημα συγκεκριμένοι κανόνες ευζωίας (Animal Welfa re) οι 
οποίοι βασίζονται στο Μοντέλο των 5 Ελευθεριών. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, προτείνεται ότι η 

διαχείριση των ζώων θα πρέπει αρχικά να σέβεται πέντε βασικές αρχές: α) ελευθερία από την πείνα 
ή τη δίψα, β) ελευθερία από τη δυσφορία και την καταπόνηση (άσχημες συνθήκες διαβίωσης), γ) 
ελευθερία από τον πόνο, τους τραυματισμούς ή τις ασθένειες, δ) ελευθερία για έκφραση της 
φυσιολογικής συμπεριφοράς, ε) ελευθερία από το φόβο και το άγχος. Ωστόσο, επειδή η «ευζωία» 

είναι υποκειμενική για κάθε ζώο, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία – γιατί υπάρχουν πολλοί και 
διαφορετικοί παράγοντες που την επηρεάζουν και είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί – είναι βασική η 
ανάγκη για εκπαίδευση των αρμόδιων φορέων. Η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στη χώρα μας, 
καθώς στην ελληνική επικράτεια καταγράφεται αποδεδειγμένα μία γενικευμένη κακοποίηση των 

ζώων συντροφιάς (αδέσποτα, κακοποιημένα, «βαρελόσκυλα», θανάτωση ζώων), είτε λόγω έλλειψης 
παιδείας, είτε λόγω ανεπάρκειας του κράτους και απουσίας κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός του άρθρου είναι να θέσει το ζήτημα της ευζωίας των ζώων 
συντροφιάς σε ένα σύγχρονο πλαίσιο συζήτησης και ακολούθως να αναδείξει τη σημασία της 

εκπαίδευσης των αρμόδιων φορέων. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναδεικνύονται καλές πρακτικές 
εκπαίδευσης, και παρουσιάζεται η πρωτοβουλία Zero Stray Academy, η οποία ιδρύθηκε το 2021 με 
στόχο να συνδράμει τους Δήμους της χώρας στη διαχείριση των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων 
συντροφιάς, παρέχοντάς τους εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασισμένη σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα 

μαθημάτων.  
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Λέξεις κλειδιά: ζώα, ευζωία, εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή  

Ο πρώτος Νόμος που ψηφίστηκε από το Ελληνικό κράτος και αφορούσε καθαρά την 
προστασία των ζώων, ήταν ο Νόμος 1038/1917, ο οποίος έπαψε να ισχύει το 1981. Τότε, για πρώτη 
φορά ψηφίστηκαν διατάξεις που προστάτευαν κάθε ζώο από βασανισμό, κακοποίηση και  σκληρή 
μεταχείριση. Ο ανωτέρω Νόμος αντικαταστάθηκε από τον Νόμο 1197/1981, ο οποίος εισήγαγε για 

πρώτη φορά την έννοια της παθητικής κακοποίησης. Ακολούθησε το 2003 ο πρώτος Νόμος για τα 
ζώα συντροφιάς (Νόμος 3170/2033) ο οποίος όμως δεν έτυχε μεγάλης εφαρμογής. Με τον Νόμο 
4039/2012 θεσπίστηκαν ξεκάθαρες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και πολύ 
αυστηρές ποινές για τους παραβάτες. Επίσης, το διαχρονικό  πρόβλημα των αδέσποτων ανατέθηκε 

στους Δήμους, καθορίζοντας ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, χωρίς όμως ποτέ να δοθεί λύση στο 
πολυδιάστατο αυτό πρόβλημα. 

Έπειτα από ισχυρές πιέσεις των πανελληνίων φιλοζωικών οργανώσεων, τις επιταγές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την ευρύτερη κοινωνική κατακραυγή, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 

4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις». Με τον νέο αυτό Νόμο, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι τόσο για τη διαχείριση των 
αδέσποτων, όσο και για τον έλεγχο των δεσποζόμενων ζώων μέσω των ελεγκτικών τους μηχανισμών. 
Σκοπός του νέου αυτού νομοθετήματος, όπως αυτός περιγράφεται στο Άρθρο 1 είναι (Νόμος 

4830/2021, άρθρο 1): 

• Η προστασία των ζώων και η διασφάλιση της ευζωίας τους 

• Η ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας 

• Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

• Η μείωση του αριθμού των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας 

Το μεγαλύτερο βάρος για την εφαρμογή του εν λόγω Νόμου ανατέθηκε για άλλη μία φορά 
στους Δήμους. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από τα φιλοζωικά σωματεία, όσο και από τους 

ίδιους τους Δήμους. Τα φιλοζωικά σωματεία θεωρούν ότι οι Δήμοι διαχρονικά έχουν αποτύχει στη 
διαχείριση του προβλήματος, δείχνοντας μία ξεκάθαρη απροθυμία. Οι Δήμοι από την άλλη, μέσω 
του θεσμικού τους οργάνου (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος - ΚΕΔΕ) αντιτείνουν ότι το κράτος 
τους «φορτώνει» μια αρμοδιότητα στην οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν (ΚΕΔΕ, 2022), 

κινδυνεύοντας μάλιστα και από αυστηρές κυρώσεις, αφού: 

• Η αρμοδιότητα δεν συνοδεύεται και από τους αντίστοιχους πόρους (οικονομικούς, 
στελέχωση με προσωπικό κ.ά.) 

• Οι περισσότεροι Δήμοι δεν διαθέτουν δημοτική αστυνομία (μόλις το 30% αυτών διαθέτει 
δημοτική αστυνομία) 

• Το λοιπό προσωπικό είναι ανεκπαίδευτο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
νέου Νόμου (σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων, περισυλλογή αδέσποτων, φροντίδα και 
μέριμνα εντός καταφυγίων κλπ.)  

Το Υπουργείο Εσωτερικών, όμως, αντέτεινε ότι ο νέος Νόμος δίνει λύση σε όλα τα 
προηγούμενα προβλήματα, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζονται και χρηματοδοτικά  προγράμματα, 
προβλέπεται εκπαίδευση των ελεγκτικών μηχανισμών (αστυνομία, δημοτική αστυνομία), ενώ για 

όσους Δήμους δεν διαθέτουν δημοτική αστυνομία δίνεται το δικαίωμα να αναθέσουν αυτές τις 
αρμοδιότητες σε διοικητικούς υπαλλήλους. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει μία ξεκάθαρη ανάγκη εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων φορέων 
(Δήμοι, αστυνομία, δημοτική αστυνομία) στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου. Προς την 

κατεύθυνση αυτή έχουν αρχίσει να εμφανίζονται πρωτοβουλίες – κυρίως ιδιωτικές – οι οποίες 
έρχονται να καλύψουν εν μέρει αυτό το κενό, αξιοποιώντας σύχγρονα τεχνολογικά εργαλεία και 
αναπτύσσοντας καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης.  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η έννοια της ευζωίας των ζώων 

Το ζήτημα της ευζωίας των ζώων συγκεντρώνει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον τα τελευταία 
χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο (Grandin, 2021). Ο όρος «ευζωία» ή «ευημερία των ζώων» 
χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από εταιρείες, καταναλωτές, κτηνιάτρους, πολιτικούς και 
άλλους. Ωστόσο, ο όρος μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορ ετικούς ανθρώπους 

(Hewson, 2003). Στην πραγματικότητα, η έννοια της ευζωίας είναι τόσο σύνθετη, που οποιαδήποτε 
οριοθέτηση ή ερμηνεία της επιχειρηθεί, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως ελλιπής. Σε σχετικές 
προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς, υιοθετούνται διαφορετικές προσεγγίσεις, ενώ 
διαφορετικοί άνθρωποι έχουν την τάση να τονίζουν διαφορετικές ανησυχίες τους (Fraser, 2008). 

Ορισμένοι από αυτούς δίνουν έμφαση στην υγεία των ζώων, ιδιαίτερα στην απαλλαγή από ασθένειες 
και τραυματισμούς. Άλλοι τονίζουν τις «συναισθηματικές καταστάσεις» των ζώων – καταστάσεις 
όπως ο πόνος, η αγωνία και η ευχαρίστηση που βιώνονται ως θετικές ή αρνητικές. Κάποιοι άλλοι 
εστιάζουν στη δυνατότητα των ζώων να ζουν μία «κανονική» ζωή επιδεικνύοντας φυσιολογική 

συμπεριφορά στο περιβάλλον τους. Αυτές οι ανησυχίες αποτελούν διαφορετικά κριτήρια που 
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να αξιολογήσουν την καλή διαβίωση των ζώων. Τα κριτήρια 
αλληλεπικαλύπτονται ουσιαστικά, αλλά είναι επαρκώς ανεξάρτητα, ώστε η μονομερής επιδίωξη 
οποιουδήποτε κριτηρίου να μπορεί να οδηγήσει σε κακή ευημερία, όπως κρίνεται από τα υπόλοιπα. 

Τα διαφορετικά κριτήρια αντικατοπτρίζουν διαφορετικά σύνολα αξιών που ήταν σε σύγκρουση από 
τις πρώτες συζητήσεις για την ανθρώπινη ευημερία κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής 
Επανάστασης, με τη μία πλευρά να εκτιμά μια απλή, φυσική ζωή ενώ η άλλη να εκτιμά την πρόοδο, 
την παραγωγικότητα και τη ζωή που βελτιώνεται από την επιστήμη και την τεχνολογία (Fraser, 

2008).  
Η επιστημονική έρευνα για την ευζωία των ζώων έχει βασιστεί στα διάφορα κριτήρια καλής 

διαβίωσης. Αυτή η έρευνα βοήθησε στον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων ευζωίας των 
ζώων, μέσω της βελτιωμένης στέγασης και διαχείρισής τους. Ωστόσο, η έρευνα δεν έχει επιλύσει τις 

διαφορές που αποδίδονται στα διαφορετικά κριτήρια ευζωίας των ζώων. Αντίθετα, τα διαφορετικά 
κριτήρια έχουν παράσχει τη λογική για ποικίλες προσεγγίσεις στην έρευνα για την ευζωία των ζώων. 
Έτσι, η κατανόησή μας για την ευζωία των ζώων βασίζεται τόσο σε ηθικές αξίες όσο και στην 
επιστήμη (Fraser, 2008). Συμπερασματικά, η ευζωία των ζώων αποτελεί ένα πολύπλευρο ζήτημα που 

συνεπάγεται σημαντικές επιστημονικές, ηθικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις (Lund, 
Coleman, Gunnarsson, Appleby, Karkinen, 2006). Επομένως, η έννοια της ευζωίας απαιτεί μία 
διεπιστημονική προσέγγιση, που θα φέρει κοντά ερευνητές από διαφορετικούς κλάδους των 
βιολογικών επιστημών, όπως η φυσιολογία, η κτηνιατρική, η ηθολογία και η ψυχολογία (Carenzi, 

Verga, 2009).  
Στο Άρθρο 2 του Νόμου 4830/2021, ως ευζωία ορίζεται «η καλή φυσική και ψυχική κατάσταση 

του ζώου σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες διαβιεί και πεθαίνει». Συγκεκριμένα, ένα ζώο θεωρείται 
ότι ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: «…(α) έχει εξασφαλισμένο άνετο, ασφαλές, υγιεινό και κατάλληλο 

κατάλυμα, προσαρμοσμένο στον φυσικό τρόπο διαβίωσής του, (β) δεν υποφέρει από καταστάσεις όπως 
πόνος, φόβος και αγωνία, και (γ) είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές 
για την καλή φυσική και ψυχική του κατάσταση» (Νόμος 4830/2021, άρθρο 2, παρ. 2). Μία από τις 
καινοτομίες αυτού του Νόμου όσον αφορά την ευζωία των ζώων, είναι η ενσωμάτωση για πρώτη 

φορά σε σώμα Νόμου του Μοντέλου των Πέντε (5) Ελευθεριών (FAWC, 1993, McCausland, 2014, 
Webster, 2001, 2016): 

• Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή  και νερό, κατάλληλα σε 
ποιότητα και ποσότητα. 

• Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα 
στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.  
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• Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και 
κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

• Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.  

• Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και 
κοινωνικοποίησης. 

Αν και από διάφορους ερευνητές έχει ασκηθεί κριτική ως προς την επάρκεια και την 
αποτελεσματικότητα του Μοντέλου των 5 Ελευθεριών (McCulloch, 2012, Mellor, 2016), κανείς δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει ότι το Μοντέλο αυτό είχε τεράστια επιρροή στη διαμόρφωση της σκέψης 
για την ευζωία των ζώων τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 

2.2. Η ανάγκη εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων φορέων 

Ένα από τα προβλήματα ορθής εφαρμογής του Νόμου 4830/2021, είναι ότι η έννοια της 

ευζωίας είναι σε κάποιο βαθμό υποκειμενική και σχετικά (νομικά) δύσκολο να μετρηθεί. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία, είναι γενικά παραδεκτό ότι η ευζωία είναι υποκειμενική για κάθε ζώο γιατί υπάρχουν 
πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες που την επηρεάζουν (Phillips, 2009, Spedding, 2000). Αυτή, 
δηλαδή, μπορεί να διαφέρει από ζώο σε ζώο αλλά και μεταξύ ζώων του ίδιου είδους, ακόμα και αν 

αυτά βρίσκονται κάτω από ίδιες συνθήκες (Cockram, 2021). Επιπλέον, η προτεινόμενη αξιολόγηση 
της ευζωίας μέσω του Μοντέλου των 5 Ελευθεριών παρουσιάζει προβλήματα, καθώς  το ίδιο το 
Μοντέλο θεωρείται μερικώς ξεπερασμένο (Webster, 2006). Η κριτική εστιάζει στο ότι το Μοντέλο 
επικεντρώνεται μόνο στην αποφυγή αρνητικών συναισθημάτων (πόνος, πείνα, δίψα, αρρώστια) για 

το ζώο, και όχι και στην ενίσχυση της εκδήλωσης θετικών συναισθημάτων (χαρά, παιχνίδι, 
εκτόνωση). 

Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο για έναν ανεκπαίδευτο υπάλληλο να εκτιμήσει την πραγματική 
κατάσταση ευζωίας ενός ζώου, πόσο μάλλον όταν καλείται να ασκήσει μια αρμοδιότητα για πρώτη 

φορά, χωρίς προηγούμενη πρακτική εμπειρία και χωρίς κανένα  θεωρητικό υπόβαθρο. Όπ ως ορθώς 
υποστηρίζουν οι Δήμοι, πώς είναι δυνατό ένας απλός διοικητικός υπάλληλος ο οποίος ουδεμία σχέση 
έχει με την αστυνόμευση, να καταφέρει να κάνει ελέγχους και να βεβαιώνει πρόστιμα, χωρίς να έχει 
λάβει προηγουμένως αντίστοιχη εκπαίδευση. Επίσης, φαντάζει δύσκολο να ανατεθεί για παράδειγμα 

σε έναν εργάτη καθαριότητας να προσεγγίσει, να «σκανάρει» και τελικά να περισυλλέξει έναν 
αδέσποτο σκύλο, χωρίς να γνωρίζει τα βασικά για τη γλώσσα του σώματος. Ακόμα και οι 
αστυνομικές αρχές (Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία), δεν έχουν στα επίσημα 
προγράμματα σπουδών των ακαδημιών τους μαθήματα που να αναφέρονται στην προστασία και την 

ευζωία των ζώων.  
Εδώ προκύπτει, συνεπώς, μία ξεκάθαρη ανάγκη για εκπαίδευση όλων των αρμόδιων φορέων 

που καλούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του νέου Νόμου, κυρίως των Δήμων της χώρας, αφού 
διαπιστώνεται ότι:  

• Απαιτείται εκπαίδευση του φορέα στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων (τα οποία πρέπει 
να βασίζονται στην κατανόηση της έννοιας της ευζωίας),  

• Απαιτείται εκπαίδευση και στον τρόπο που θα πρέπει να χειριστεί το θέμα επικοινωνιακά ο 
φορέας, π.χ. ενημερώνοντας τους πολίτες τόσο για την υπεύθυνη ιδιοκτησία, όσο και για τη 
σημασία της στείρωσης, 

• Απαιτείται εκπαίδευση αυτών που θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους πολίτες, 

• Απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού για τη φροντίδα και την περισυλλογή ενός ζώου, για 
τη χρήση των νέων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, κ.ά.,  

• Απαιτείται εκπαίδευση απλών διοικητικών υπαλλήλων σε αστυνομικά καθήκοντα, για τη 

βεβαίωση παραβάσεων και την επιβολή προστίμων. 

Δυστυχώς, το Ελληνικό κράτος δεν έχει προβλέψει σχετικά μαθήματα που να αφορούν την 

εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών, σε καμία βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι 
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όποιες παρεμβάσεις γίνονται, γίνονται αποσπασματικά από τις φιλοζωικές οργανώσεις. Επίσης, δεν 
υπάρχει μέχρι την παρούσα ένα επίσημο πρόγραμμα που να αφορά τη συστηματική εκπαίδευση των 
φορέων (τοπική αυτοδιοίκηση, αστυνομικές αρχές) παρά την αναγκαιότητα για άμεση εφαρμογή του 
νέου νομοθετικού πλαισίου. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η πρωτοβουλία μίας παγκόσμιας 

φιλοζωικής οργάνωσης, η Zero Stray Pawject. 

2.3. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Zero Stray Pawject 

H Zero Stray Pawject είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως βασικό σκοπό τη 
μείωση των αδέσποτων σκύλων ανά τον κόσμο. Μέσω συνεργασιών με δημόσιους φορείς 
(Κυβερνήσεις, Δήμους) γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων 
μιας περιοχής ή μιας ολόκληρης χώρας. Επιδιώκει, επιπλέον, την καλή διαβίωση των ζώων όσο και 

την αποφυγή των κινδύνων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και τη δημόσια ασφάλεια. Με 
βασικό σύνθημα «300 εκατομμύρια σκυλιά σε όλο τον κόσμο ζουν στο δρόμο, ας το αλλάξουμε!», 
κάνει προσπάθεια μέσω ειδικών προγραμμάτων να ευαισθητοποιήσει τον γενικό πληθυσμό, 
προωθώντας μια αλλαγή στις κοινωνικές συμπεριφορές και κάνοντας προληπτικές παρεμβάσεις πριν 

καταλήξει ένας σκύλος στον δρόμο. Όλοι οι εργαζόμενοι του οργανισμού απασχολούνται εθελοντικά 
χωρίς χρηματική αποζημίωση. Η κύρια χρηματοδότηση προέρχεται από την παγκόσμια φιλοζωική 
οργάνωση Battersea η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των αδέσποτων ζώων από το 1860 (Zero 
Stray Pawject, 2022). 

Η βασική πολιτική του οργανισμού στηρίζεται στην πρόληψη και την ευρύτερη εκπαίδευση 
όλων των εμπλεκόμενων μερών, από τον απλό πολίτη έως τον επίσημο φορέα. Για την εκπαίδευση 
του πληθυσμού έχουν σχεδιαστεί ειδικά γραφήματα (infographics). Ο οργανισμός θεωρεί ότι τα 
γραφήματα είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος για την μεταφορά της γνώσης και την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών όλων των ηλικιών. Τα γραφήματα που προτείνονται από 
τον οργανισμό έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς ανά περίπτωση και στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση 
της υπεύθυνης ιδιοκτησίας. Οι κύριες δράσεις που προτείνει ο οργανισμός, πάντα υπό το πρίσμα της 
πρόληψης, εστιάζουν στην ανάδειξη της αναγκαιότητας της υποχρεωτικής στείρωσης όχι μόνο των 

αδέσποτων ζώων, αλλά και των δεσποζόμενων. Σύμφωνα με μελέτη του οργανισμού, το 50% των 
γεννήσεων προέρχονται από απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες ενάντια στη θέληση του κηδεμόνα. 
Όμως, η κατάσταση εκτιμάται ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη αφού η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε σε «υπεύθυνους ιδιοκτήτες», δηλαδή σε ιδιοκτήτες με ζώα δηλωμένα κανονικά, 

με ηλεκτρονική σήμανση και τακτικές επισκέψεις σε κτηνίατρο (Zero Stray Pawject, 2022). 
Μετά από πρόσκληση του Ελληνικού Κράτους, ο οργανισμός ήρθε να προσφέρει την 

τεχνογνωσία του και στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό δημιούργησε μία πρότυπη εκπαιδευτική 
ακαδημία, με στόχο την εκπαίδευση των αρμόδιων φορέων, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση και τις 

αστυνομικές αρχές. 

2.4. Η Zero Stray Academy 

Η ακαδημία Zero Stray Academy λειτούργησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2021 και 
συνέπεσε χρονικά με την ψήφιση του νέου Νόμου για τα ζώα (Νόμος 4830/2021). Στόχος της 
ακαδημίας είναι η παροχή γνώσης μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στους 
αρμόδιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση και αστυνομικές αρχές. 

2.4.1. Εκπαίδευση για την τοπική αυτοδιοίκηση 

Η Zero Stray Academy είναι η πρώτη ακαδημία στην Ελλάδα που παρέχει οργανωμένες 

γνώσεις στους Δήμους, με βασικό σκοπό να τους βοηθήσει (Zero Stray Academy, 2022): 

• Να επιτύχουν αρχικά τη μείωση του αριθμού και στη συνέχεια την εξάλειψη των αδέσποτων 
ζώων εκτός δομών φιλοξενίας, 

• Στην ορθή διαχείριση των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται στους δρόμους,  
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• Στον έλεγχο των δεσποζόμενων ζώων. 

Έως σήμερα, η ακαδημία έχει εκπαιδεύσει σαράντα τέσσερις (44) Δήμους από τους 332 της 

επικράτειας (13%), σε έξι (6) κύκλους σπουδών. Κάθε κύκλος σπουδών διαρκεί πέντε (5) εβδομάδες 
και απευθύνεται σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό των Δήμων, αρχίζοντας από τον υπεύθυνο αιρετό 
(Αντιδήμαρχο), τους εντεταλμένους διοικητικούς υπαλλήλους, τα υπεύθυνα συνεργεία 
περισυλλογής, τους υπεύθυνους των καταφυγίων, τις τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις, έως τον 

υπεύθυνο ελεγκτικό μηχανισμό των Δήμων, τη Δημοτική Αστυνομία. Συνολικά διδάσκονται 
εικοσιμία (21) διδακτικές ενότητες / μαθήματα (βλ. Πίνακα 1). Κάθε διδασκαλία διαρκεί περίπου 
δύο (2)  ώρες. Τα μαθήματα είναι εντελώς δωρεάν και πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως 
(τηλεκπαίδευση). Όλοι οι εκπαιδευτές (28 στον αριθμό) είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες και 

απόλυτα εξειδικευμένοι στον τομέα τους (Zero Stray Academy, 2022). 
 

Πίνακας 1: Μαθήματα του προγράμματος εκπαίδευσης της Zero Stray Academy 

 

Τι είναι το ZSA και τι θα 
μάθουμε; 

Νομικά (Ι) Τοπική Αυτοδιοίκηση (Ι) 

Καταφύγια (Ι) Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΙΙ) Δημοτικό Μητρώο 

Κακοποίηση ζώων (Ι) Διαχείριση Αδέσποτων Καταφύγια (ΙΙ) 

Σημασία της στείρωσης Σημασία της ηλεκτρονικής 
σήμανσης 

Συμβολή ΕΛΑΣ και 
Δημοτικής Αστυνομίας 

Καταφύγια (ΙΙΙ) και υιοθεσίες Νομικά (ΙΙ) Διάσωση και στείρωση 

Συνεργασία Εθελοντισμός Εκπαίδευση σχολείων 

Πώς να προωθήσει τη δουλειά 

του ένας Δήμος 

Εθνική στρατηγική τοπικής 

αυτοδιοίκησης  

Στρατηγικός σχεδιασμός 

τριετίας και ετήσιο 
επιχειρησιακό σχέδιο 

 
Συνοπτικά, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

• Εκπαίδευση των αιρετών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για 
τον φορέα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Για πρώτη φορά προβλέπονται ικανά 
χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά και κυρώσεις. 

• Εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων υπαλλήλων των Δήμων όσον αφορά την κατανόηση 
της νομοθεσίας. 

• Εκπαίδευση των αρμόδιων διοικητικών υπάλληλων των Δήμων, σχετικά με τα νέα 

χρηματοδοτικά προγράμματα, τη σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων, τη λειτουργία των 
πενταμελών επιτροπών διαχείρισης. 

• Εκπαίδευση των υπευθύνων των δημοτικών καταφυγίων και των συνεργείων περισυλλογής.  

• Εκπαίδευση των ελεγκτικών μηχανισμών των Δήμων. Σύμφωνα με τον νέο Νόμο, υπεύθυνος 

ελεγκτικός μηχανισμός κάθε Δήμου είναι η Δημοτική Αστυνομία. Ωστόσο, λόγω της 
πανελλαδικής υποστελέχωσης αυτής (μονάχα το 30% των Δήμων διαθέτει Δημοτική 
Αστυνομία), ο νομοθέτης προέβλεψε ότι για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την επιβολή 
των κυρώσεων ο οικείος Δήμος μπορεί να ορίζει και διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι όμως 

είναι ανεκπαίδευτοι, μη έχοντας καμία σχέση με την έννοια της αστυνόμευσης και την 
επιβολή προστίμων. 

• Εκπαίδευση και τεχνογνωσία στους Δήμους για την οργάνωση των εθελοντών, τη συνεργασία 
με τις φιλοζωικές οργανώσεις και τους τρόπους εισαγωγής σεμιναρίων στα δημοτικά σχολεία. 
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• Εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων προς κατανόηση βασικών εννοιών και ορισμών, όπως 
ευζωία, παθητική κακοποίηση, αλλά και φαινομένων όπως η συσχέτιση με την 
ενδοοικογενειακή βία, η παρασυσσώρευση ζώων κ.ά. 

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι η ακαδημία στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δείκτες 
απόδοσης για κάθε Δήμο, ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο και εξέλιξή του. Στο τέλος κάθε 
ακαδημαϊκού έτους βραβεύονται οι πέντε Δήμοι που έδειξαν τη μεγαλύτερη πρόοδο.  

2.4.2. Εκπαίδευση για την Ελληνική Αστυνομία 

Πρόσφατα, η οργάνωση Zero Stray Pawject και η Ελληνική Αστυνομία υπέγραψαν μνημόνιο 

συνεργασίας, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: 

• Η ειδική κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
ορθή εφαρμογή του Νόμου 4830/2021 και της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία εν 
γένει των ζώων, ώστε να γίνεται ορθή και σύννομη διερεύνηση των περιστατικών 
κακοποίησης ζώων και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των αποδεκτών στοιχείων 

και πειστηρίων. 

• Η ένταξη της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των ζώων στο πρόγραμμα 
αντεγκληματικής πολιτικής της Ελληνικής Αστυνομίας. 

• Η ενεργοποίηση του αστυνομικού προσωπικού και η ένταξη στα υπηρεσιακά του καθήκοντα 

της διενέργειας συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων σε καθημερινή βάση, με στόχο την 
πρόληψη των τελούμενων εγκλημάτων βίας σε βάρος των ζώων.  

• Η δημιουργία ολιγόλεπτων διαφημιστικών μηνυμάτων ευαισθητοποίησης (σποτ) των 
πολιτών από την Ελληνική Αστυνομία. 

• Η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για παρουσιάσεις από 
αστυνομικούς και στελέχη του Zero Stray Pawject στα σχολεία και στο κοινωνικό σώμα 
γενικότερα. 

• Η συμβολή της ακαδημίας του Zero Stray Pawject (Zero Stray Academy), με την τεχνογνωσία 
που διαθέτει, στη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας Ζώων και των αντίστοιχων 
Γραφείων που θα ιδρυθούν σε όλη τη Χώρα, καθώς και στην εκπαίδευση των σπουδαστών 
της Σχολής Αξιωματικών της Σχολής Αστυφυλάκων και του Τμήματος Επαγγελματικής 

Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Ελληνικής Αστυνομίας.  

• Με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότητα των διενεργούμενων ελέγχων και την 
πληρέστερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ο άμεσος εφοδιασμός όλων των αρμόδιων 
αστυνομικών υπηρεσιών με αντίστοιχες συσκευές (scanners).  

• Η περιστολή του φαινομένου της ανώνυμης και ανεύθυνης ιδιοκτησίας που οδηγεί στην 
εγκατάλειψη και δημιουργεί εν δυνάμει πρόσφορες συνθήκες για πιθανή κακοποίηση των 
ζώων συντροφιάς (ενεργητικής - παθητικής). 

3. Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία έκρηξη του ενδιαφέροντος διεθνώς σε θέματα ευζωίας 

των ζώων (Eadie, 2011, Stafford, 2006). Το ενδιαφέρον αυτό καταγράφεται σε νέες νομοθεσίες, σε 
νέους κώδικες πρακτικής για την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών ζώων, σε νέους κώδικες 
δεοντολογίας για τη μεταχείριση των πειραματόζωων, κ.ά. (Webster, 2005). Η συμπεριφορά μας 
απέναντι στα ζώα είναι ζήτημα πολιτισμού και η αντιμετώπιση της κακοποίησης των ζώων είναι 

ζήτημα πολιτικής. Με τον νέο Νόμο 4830/2021 επιδιώκεται η ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας 
των ζώων συντροφιάς και η θέσπιση αυστηρών κανόνων για τη διασφάλιση της ευζωίας των 
δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που εμφορείται από τις πέντε διεθνώς 
αναγνωρισμένες ελευθερίες. Ωστόσο, αν και οι διατάξεις του νέου Νόμου κινούνται προς τη σωστή 
κατεύθυνση, η εφαρμογή των διατάξεων αυτών στην πράξη χαρακτηρίζεται ως προβληματική. Η 
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ευθύνη για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αλλά και ο έλεγχος των δεσποζόμενων 
ζώων αποδόθηκε στους Δήμους της χώρας. Το γεγονός αυτό αυτόματα προκάλεσε προβλήματα 
εφαρμογής, κυρίως λόγω έλλειψης κατάλληλου εκπαιδευμένου προσωπικού. Ακόμη και οι 
αστυνομικές αρχές (αστυνομία, δημοτική αστυνομία) που έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο της 

ευζωίας των ζώων συντροφιάς και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες, δεν έχουν εκπαιδευτεί 
σε θέματα ευζωίας και στην αντιμετώπιση σχετικών καταστάσεων. Το κενό, λοιπόν, αυτό που 
εντοπίζεται στην εκπαίδευση των αρμόδιων φορέων έρχονται εν μέρει να καλύψουν ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες, όπως η Zero Stray Academy, μία πρωτοβουλία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Zero 

Stray Pawject. Η ακαδημία αυτή παρέχει εκπαίδευση στους Δήμους η οποία θα τους βοηθήσει να 
μειώσουν ή (ιδανικά) να εξαλείψουν τα αδέσποτα ζώα, καθώς και να ελέγχουν αποτελεσματικά τα 
δεσποζόμενα ζώα. Ήδη, στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του Προγράμματος 44 Δήμοι έχουν 
εκπαιδευτεί, ενώ ενδιαφέρον θα έχει η παρακολούθηση των μετρήσιμων αποτελεσμάτων αυτής της 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, με μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της Zero Stray 
Pawject και της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπεται η κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας για την ορθή εφαρμογή του Νόμου 4830/2021 και της κείμενης 
νομοθεσίας για την προστασία εν γένει των ζώων. Το σίγουρο είναι ότι σε μία χώρα σαν την Ελλάδα 

στην οποία εδώ και χρόνια αποδεδειγμένα καταγράφεται μία γενικευμένη ενεργητική ή παθητική 
κακοποίηση των ζώων συντροφιάς, κάτι φαίνεται επιτέλους να αλλάζει και τέτοιες εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες μόνο ως θετικές και ενθαρρυντικές μπορούν να χαρακτηριστούν.  
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Η ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 
Τζιόρα Ελευθερία 

M. Ed. στις επιστήμες της αγωγής ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση και η καταγραφή των απόψεων των 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 70 του νομού Ιωαννίνων για τον ρόλο του σχολικού 
ηγέτη στην προώθηση και διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης στα σχολεία τυπικής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου εντάσσονται και φοιτούν μαθητές με προσφυγικό υπόβαθρο. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ο ηγέτης για κοινωνική δικαιοσύνη απουσιάζει από τα ελληνικά σχολεία, 
καθώς περιορίζεται σε δράσεις που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η έρευνα ανέδειξε ως 
εμπόδια για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των γηγενών 
μαθητών και των γονέων τους, τη στάση εκπαιδευτικών, τον διοικητικό φόρτο εργασίας, την ελλιπή 

τακτική χρηματοδότηση, τις ανεπαρκείς κτηριακές δομές.  
 
Λέξεις – Κλειδιά: σχολική ηγεσία, κοινωνική δικαιοσύνη, πρόσφυγες, ίσες ευκαιρίες 
 

1. Εισαγωγή  

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έρχεται αντιμέτωπη με την εισροή μεγάλου αριθμού προσφύγων 

ασιατικών και αφρικανικών χωρών, ένεκα της γειτνίασής της και της θέσης της ως σημείο 
συνάντησης τριών ηπείρων. Η σταδιακή προώθηση και εγκατάσταση προσφύγων στην ενδοχώρα, 

http://www.zerostraypawject.org/
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επιφέρει νέα δεδομένα και αλλαγές στην ελληνική πραγματικότητα σε οικονομικό , κοινωνικό και 
πολιτικό επίπεδο.  

Η ένταξη των προσφύγων περνάει μέσα από την εκπαίδευση. Τα ελληνικό δημόσιο 
εκπαιδευτικό σύστημα ως μείζων θεσμός κοινωνικοποίησης καλείται, πλην της διασφάλισης του 

βασικού δικαιώματος των παιδιών προσφύγων για μόρφωση, να μεριμνήσει και για τη διευκόλυνση 
της ευρύτερης ένταξης τους καθώς και των οικογενειών τους στην ελληνική κοινωνία (Επιστημονική 
Επιτροπή για τη στήριξη των παιδιών των προσφύγων, 2017).  

Από το σχολικό έτος 2017-2018, για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων που φοιτούν στις 

ΔΥΕΠ, το Υπουργείο Παιδείας προτείνει τη συνεκπαίδευση (Εγκύκλιος, Γ.7/ΦΜ/143016/Δ1/31-8-
2017). Βασική προϋπόθεση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αποτελεί η αποδοχή της ετερότητας 
και τάσσεται υπέρ της συμμετοχής όλων των παιδιών στη μάθηση και της άρσης των αποκλεισμών 
στην εκπαίδευση (Barton, 2003). 

Το σχολείο ως μικρογραφία της κοινωνίας θα μπορούσε να αποτελέσει το όχημα για τη 
δημιουργία μιας δίκαιης, πιο αρμονικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας (Dewey & Childs, 1933, 
όπ. αναφ. στο Κυρίτσης, 2016). 

Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, είτε από φιλοσοφική είτε από θεολογική οπτική, 

αποτελεί αντικείμενο συζήτησης από την αρχαιότητα ως και σήμερα σε όλο τον κόσμο. Στον 
σύγχρονο πνευματικό κόσμο, ο Rawls ασχολήθηκε σε βάθος με την έννοια της δικαιοσύνης και 
άσκησε επίδραση στην παγκόσμια σκέψη. Σύμφωνα με τη θεωρία του, άτομα με διαφορετικές 
αντιλήψεις, συμφέροντα και διαθέσεις μπορούν να συμβιώσουν, να συνεργαστούν και να 

δημιουργήσουν ατομικά και κοινωνικά αγαθά, εφόσον ισχύσουν δύο βασικές αρχές: α) κάθε άτομο 
έχει ίσες βασικές ελευθερίες που είναι συμβατές με το σύστημα ελευθερίας των άλλων και β) οι 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες πρέπει να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν 
προς όφελος των λιγότερο προνομιούχων και να σχετίζονται με αξιώματα ανοικτά σε οποιονδήποτε 

υπό τον όρο της ακριβοδίκαιης ισότητας ευκαιριών. Με τις αρχές αυτές συμβαδίζουν ο κανόνας 
προτεραιότητας της ελευθερίας και ο κανόνας προτεραιότητας της δικαιοσύνης έναντι της 
αποδοτικότητας και της ευμάρειας (Rawls, 1971, όπ. αναφ. στο Starratt, 1991). 

Για την δημιουργία μιας κοινωνίας δίκαιης απαραίτητη είναι η διενέργεια αναγκαίων 

συνθηκών κοινωνικής δικαιοσύνης και παρεμβάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα (Κυρίτσης, 2016). 
Η κοινωνική δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης,  αφορά στην αναγνώριση της ιδιαιτερότητας 
και στην ανάληψη δράσης για υπεράσπιση του δικαιώματος για ουσιαστικές ευκαιρίες μόρφωσης για 
όλα τα παιδιά (Μιχαήλ, 2016). 

Η εκπαίδευση για κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων και του σχολικού 
ηγέτη που συμμετέχει ενεργά στη βελτίωση του σχολείου του και της κοινωνίας (Gnidec, 2008). Η 
σχολική ηγεσία για κοινωνική δικαιοσύνη γίνεται αντιληπτή ως παιδαγωγική και οργανωσιακή 
δράση για καταστολή της αδικίας, της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού, ευαισθητοποίησης 

προς την ετερότητα των μελών του σχολικού περιβάλλοντος και ανάληψη δράσης για κοινωνική 
δικαιοσύνη ως επακόλουθό της (Μιχαήλ, 2016). 

2. Σχολική Ηγεσία Κοινωνικής Δικαιοσύνης 

Ο ηγέτης κοινωνικής δικαιοσύνης έχει αναπτυγμένη την ικανότητα να συνειδητοποιεί τις 
καταστάσεις καταπίεσης, αποκλεισμού και περιθωριοποίησης (Brooks&Miles, 2006), 
αναγνωρίζοντας και αναλύοντας τον τρόπο που οι θεσμικές πρακτικές και ρυθμίσεις μεροληπτούν 

υπέρ ορισμένων ομάδων (Boske & Diem, 2012). 
Ο ηγέτης κοινωνικής δικαιοσύνης ως εκ τούτου διαθέτει ένα οργανωμένο σύστημα ηθικών 

αξιών, αρχών και πεποιθήσεων με βάση το οποίο κατευθύνει το έργο του και αποσκοπεί, 
χρησιμοποιώντας τη θέση του, στο κοινό καλό όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (Bogotch, 

2002). Η ηγεσία προσανατολισμένη στην κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί ηθική εκπαιδευτική ηγεσία 
που δρα προληπτικά από την ευαισθητοποίηση στην προαίρεση και στη συνέχεια στη δράση (Brooks 
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& Miles, 2006), στοχεύοντας στην ένταξη και πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και 
τους πόρους (Arar, 2015∙ Ryan,2007).  

Η Shields (2014) συνδέει την ηγεσία κοινωνικής δικαιοσύνης με τη μετασχηματιστική ηγεσία 
καθώς η τελευταία ανταποκρίνεται στη ανάγκη μετασχηματισμού των σχολικών μονάδων σε ισότιμα, 

κοινωνικά δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικά ιδρύματα που οδηγούν σε μεγάλες 
προσδοκίες και υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα για όλους τους μαθητές.  

Ο ηγέτης κοινωνικής δικαιοσύνης παύει να εφαρμόζει προγράμματα που εμποδίζουν τη 
συναισθηματική και σχολική επιτυχία των περιθωριοποιημένων μαθητών, υποστηρίζει τη 

συνεργατική μάθηση και τα προγράμματα σπουδών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων 
των μαθητών εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων (Theoharis, 2007). Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες της 
κοινωνικής δικαιοσύνης έχουν αναπτυγμένη την ενσυναίσθηση καθώς κατανοούν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές με διαφορετική κοινωνική, οικονομική και γλωσσική προέλευση και οι 

οικογένειές τους (Crystal, 2017).  
Οι Lopez, Gonzalez & Fiero (2010) συγκέντρωσαν τα χαρακτηριστικά του κοινωνικά δίκαιου 

ηγέτη, παρουσιάζοντας τον ως εκπαιδευτικό ηγέτη, εξωστρεφή, ο οποίος αναπτύσσει κριτικό διάλογο 
με τους γονείς και την κοινότητα, επιστρατεύει τα συναισθήματά του, προσβλέπει προσωπικά στο 

οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών και στην κοινότητα και είναι ακόλουθος της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Είναι ο διαμορφωτής της σχολικής κουλτούρας, βρίσκεται σε σχέση αλληλεξάρτησης 
με τη ζωή, την κοινότητα και τη ζωή του σχολείου (Theoharis, 2007). 

Το αξιακό σύστημα του ηγέτη που είναι προσανατολισμένο προς την κοινωνική δικαιοσύνη με 

βάση το οποίο διαμορφώνει τις προσωπικές του αντιλήψεις και πεποιθήσεις, είναι αναγκαίο να 
συνοδεύεται με συγκεκριμένες πρακτικές που καθιστούν τον ρόλο του σημαντικό ώστε να 
διευκολύνει και να ενισχύσει όλους τους μαθητές, εντός και εκτός σχολικής κοινότητας, και ιδιαίτερα 
εκείνους με μειονεκτικό υπόβαθρο (Μιχαήλ, 2016). 

3. Κύριο Μέρος 

3.1.Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση και η καταγραφή των απόψεων των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 70 – Δασκάλων για τον ρόλο του σχολικού ηγέτη στην 
προώθηση και διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης στα σχολεία τυπικής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, όπου εντάσσονται και φοιτούν μαθητές με προσφυγικό υπόβαθρο. Επιμέρους στόχο 

της έρευνας αποτελεί η καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τις θεσμικές ή μη 
αλλαγές καθώς και προτάσεις που θεωρούν απαραίτητες για τη διασφάλιση και προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης στα σχολεία που φοιτούν μαθητές πρόσφυγες. 

3.2.Μεθοδολογία της Έρευνας  

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση με τη διεξαγωγή ημι-δομημένων 
συνεντεύξεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2020 σε 

εκπαιδευτικούς ειδικότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 70 - Δασκάλων, που εργάζονται σε 
σχολικές μονάδες του νομού Ιωαννίνων, όπου φοιτούν μαθητές  με προσφυγικό υπόβαθρο. Αρχικά 
πραγματοποιήθηκε μία πιλοτική έρευνα για τον εντοπισμό πιθανόν δύσκολων ή μη κατανοητών 
ερωτήσεων και για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων απόκρισης. Η κυρίως έρευνα περιλάμβανε 

οκτώ ημι-δομημένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις, καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την 
περίοδο απομόνωσης λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού (covid -19) στην Ελλάδα. Το 
ερευνητικό δείγμα αποτέλεσαν 8 εκπαιδευτικοί, πέντε γυναίκες και τρεις άνδρες, με μεγάλη 
παιδαγωγική και διδακτική εμπειρία καθώς εκτείνεται από 15-25 έτη συνολικής υπηρεσίας. Ο τύπος 

σχολείου που εργάζονταν την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας ήταν από 3/θεσιο – 14/θέσιο δημοτικό 
σχολείο. Ο μικρός αριθμός δείγματος καθώς και η σκόπιμη δειγματοληψία δεν επιτρέπουν τη 
γενίκευση των αποτελεσμάτων. 
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3.3 Αποτελέσματα   

3.3.1 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης - Χαρακτηριστικά  των διευθυντών/ντριών των 

σχολείων που φοιτούν μαθητές- πρόσφυγες 

Στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι οι διευθυντές των σχολείων τους 
είναι ευαίσθητοι απέναντι σε αδικίες που βιώνουν οι μαθητές τους, συμπεριλαμβανομένων και των 
μαθητών προσφύγων και με τις πράξεις τους φαίνεται ότι οραματίζονται στα σχολεία, τα οποία 

ηγούνται, να μην υπάρχει περιθωριοποίηση και αντιτάσσονται σε πρακτικές αποκλεισμού (Khalifa, 
2013). Όμως οι περιορισμένες δράσεις που προωθούν οι διευθυντές για τη διασφάλιση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και την αποκατάσταση των αδικιών, καθώς και τα μικρά ποσοστά των 
διευθυντών που συμμετέχουν σ’ αυτές δεν αρκούν για να ορίσουμε τους διευθυντές των ελληνικών 

σχολείων ως ηγέτες για κοινωνική δικαιοσύνη.  
Η συνεργασία της πλειονότητας των διευθυντών με όλους τους συμμετέχοντες στο σχολικό 

περιβάλλον και η συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς προέκυψε ως απόρροια προβλημάτων και 
όχι ως ευαισθητοποίηση και δε συνάδει με την ηγεσία για κοινωνική δικαιοσύνη που δρα 

προληπτικά, ξεκινώντας από την ευαισθητοποίηση και οδηγεί στην ψυχική τάση το υ ατόμου για 
δράση (Brooks & Miles, 2006).  

Θετική μπορεί να αξιολογηθεί η στάση των περισσοτέρων διευθυντών ως προς την προώθηση 
δράσεων συμπερίληψης (Esquiny, 2018), αξιοποιώντας είτε τις παγκόσμιες ημέρες κατά του 

ρατσισμού ή των προσφύγων κ.α., είτε τις γιορτές, είτε θεατρικές τεχνικές είτε προγράμματα 
σχολικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και 
την ευαισθητοποίηση των μαθητών και όλων των μελών του σχολικού περιβάλλοντος προκειμένου 
να αποκαταστήσει αδικίες (Τσότρα & Κουτούζη, 2014).  

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας κατά 
του ρατσισμού, όμως δεν είχαν σκοπό την κινητοποίηση της αλλά τον καθησυχασμό της, εξαιτίας 
κακόβουλων αντιδράσεων, επομένως και στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να μιλήσουμε 
καθολικά για όλους τους διευθυντές ότι  είναι ευαισθητοποιημένοι, ενθαρρύνουν την επικοινωνία 

και διοργανώνουν διαλέξεις για κοινωνική δικαιοσύνη (Sballil, 2015). 
Ο μικρός αριθμός των διευθυντών που διοργανώνει επιμορφώσεις για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, πάνω σε θέματα προσφύγων και ένταξής τους στο σχολείο, δεν μας επιτρέπει γενικεύσεις 
προσδίδοντας στους διευθυντές των ελληνικών σχολείων το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ηγέτη για 

κοινωνική δικαιοσύνη που προωθεί την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών του 
αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους (Kose, 2007).  

3.3.2 Προσδιορισμός των εμποδίων που αναστέλλουν τη διασφάλιση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης από τη σχολική ηγεσία 

Αναφορικά με τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντά ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 
στην προσπάθειά του να προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολείου του, οι γονείς των 

γηγενών μαθητών με τις στερεοτυπικές τους αντιλήψεις και προκαταλήψεις αποτελούν για όλους 
τους συμμετέχοντες το μεγαλύτερο εμπόδιο, εύρημα που επιβεβαιώνεται από τη βιβλιογραφία 
(Καντιμοίρη, 2018∙  Ουζούνη, 2017∙ Sballil, 2015). Oι εδραιωμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις των 
μαθητών, αποτελούν τον δεύτερο κυριότερο παράγοντα δυσκολίας για τη μεγάλη πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών, τις οποίες θεωρούν φυσική απόρροια των αντίστοιχων στερεοτυπικών αντιλήψεων 
των γονέων τους, άποψη που συναντάται βιβλιογραφικά (Καντιμοίρη, 2018 ∙ Μιχαήλ, 2016). 

 Οι μισοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η αδιάφορη στάση ορισμένων εκπαιδευτικών δημιουργεί 
εμπλοκή απέναντι στις αδικίες που βιώνουν οι πρόσφυγες μαθητές των σχολείων τους, είτε λόγω των 

προσωπικών τους στερεοτυπικών πεποιθήσεων, είτε λόγω έλλειψης επιμόρφωσης, είτε λόγω της 
γενικότερης στάσης τους απέναντι στα όρια της δικαιοδοσίας ως εκπαιδευτικοί, καθώς θεωρούν ότι 
πρέπει να μεταδίδουν τη γνώση και όχι να λειτουργούν ως παιδαγωγοί, γεγονός στο οποίο συμφωνεί 
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και η Καντιμοίρη (2018). Πρόκειται για εκπαιδευτικούς χωρίς όραμα και πρακτικές συμπερίληψης 
που αγνοούν τη διαφορετικότητα και επιδιώκουν την αφομοίωση (Νάστου, 2011).  

Για τους μισούς εκπαιδευτικούς ο φόρτος εργασίας του διευθυντή, που βρίσκεται καθημερινά 
αγκυλωμένος στα γρανάζια της γραφειοκρατίας στην προσπάθειά του να διεκπεραιώσει εργασίες, 

είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, που τον αποσπά από τον πολύπλευρο ρόλο του ως καθοδηγητή της 
σχολικής μονάδας, δηλαδή υπεύθυνο για την επίτευξη των στόχων της, τη δημιουργία θετικού 
κλίματος και συνεργασίας και γενικά ρυθμιστή των θεμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης που απαιτούν 
λεπτότητα χειρισμών, θέση που επιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά (Καντιμοίρη, 2018∙ Μιχαήλ, 2016).  

Ένας ερωτηθέντας αναφέρθηκε στις ανεπαρκείς κτηριακές υποδομές και ένας άλλος 
εκπαιδευτικός στην ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος να εφαρμόσει τις θεσμοθετημένες 
δομές αντισταθμιστικής αγωγής ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της μείωσης των 
εκπαιδευτικών δαπανών. Επιπρόσθετα μόνο ένας συνεντευξιαζόμενος σχολίασε, ως ανασταλτικό 

παράγοντα, την απουσία στήριξης της τοπικής κοινωνίας στο έργο του διευθυντή για τη δημιουργία 
κοινωνικά δίκαιων σχολικών μονάδων, άποψη που συναντάται στη σχετική βιβλιογραφία (Ουζούνη, 
2017). Επίσης, η ελλιπής χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων αποτελεί, για έναν εκπαιδευτικό, 
τροχοπέδη στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης για τον διευθυντή, καθώς το ωραίο 

περιβάλλον, η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η καθαριότητα του εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων του σχολείου αποτελεί αρμοδιότητα του διευθυντή, μεγαλώνοντας τις προσδοκίες, τον 
σεβασμό και της αξία προς τον άνθρωπο (Dinham, 2005). 

Αναφορικά με τις αλλαγές στην ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία που εξυπηρετούν τον 

διευθυντή για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στις σχολικές μονάδες, οι ερωτηθέντες 
εκπαιδευτικοί έκαναν αρκετές προτάσεις. Για την ολότητα των ερωτηθέντων η πολιτεία και το 
Υπουργείο Παιδείας πρέπει να προβεί σε απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.  

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υπέδειξαν την ανάγκη για αυτονομία της σχολικής μονάδας, 

όχι την οικονομική αυτονομία, που αφορά την επιλογή του προσωπικού και αποτελεί ευθύνη της 
κεντρικής εκπαιδευτικής αρχής, αλλά την παιδαγωγική αυτονομία, που η σχολική μονάδα έχει στη 
διακριτική της ευχέρεια την επιλογή των αναλυτικών προγραμμάτων, των προσφερόμενων 
μαθημάτων, του περιεχομένου των μαθημάτων, των σχολικών εγχειριδίων και των πολιτικών 

αξιολόγησης των μαθητών, επιβεβαιώνοντας τη σχετική προυπάρχουσα έρευνα (Καντιμοίρη, 2018∙ 
Ουζούνη, 2017). Η παιδαγωγική αυτονομία οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (OECD, 
2012), σε ανοικτά και δημοκρατικά σχολεία, προσανατολισμένα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες 
του συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου που λειτουργεί η σχολική μονάδα (Δοξαριώτης, 2018).  

Πέντε υποκείμενα τόνισαν την ανάγκη επιμόρφωσης των διευθυντών που είναι στενά 
συνδεδεμένη με την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη ο διευθυντής του 
σχολείου να επιμορφωθεί σε ζητήματα διαχείρισης εθνοπολιτισμικών διαφορών με σκοπό την 
αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών τόσο εκπαιδευτικών όσο και μαθητών μέσα από τη εκπόνηση 

στοχευμένων δράσεων, ευρήματα που έχουν επισημανθεί σε προϋπάρχουσες έρευνες 
(Καντιμοίρη,2018∙ Ουζούνη, 2017∙ Μιχαήλ, 2013∙ Νάστος, 2011).  

Αξίζει να σημειωθεί, η πρόταση ενός υποκειμένου που μίλησε για την κατάρτιση του 
προγράμματος σπουδών των πανεπιστήμιων των παιδαγωγικών σχολών με το μάθημα της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, ζητώντας τη συνδρομή των πανεπιστημιακών φορέων καθώς αυτοί 
προετοιμάζουν τους αυριανούς εκπαιδευτικούς και διευθυντές, που θα πρέπει να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες της κοινωνίας, αποκτώντας τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για κοινωνική 
δικαιοσύνη (Espuny, 2018∙ Crystal, 2017). Τρεις εκπαιδευτικοί πρότειναν την αύξηση της 

χρηματοδότησης για την καλυτέρευση της υλικοτεχνικής υποδομής και τη βελτίωση των σχολικών 
κτηρίων, εύρημα που απαντάται στη βιβλιογραφία (Dinham, 2005) 

. Ένα υποκείμενο επισήμανε την ανάγκη ύπαρξης μόνιμων ψυχολόγων στα σχολεία, οι οποίοι 
θα υποστηρίζουν με συστηματικό και επιστημονικό τρόπο τους μαθητές, θα συνεργάζονται με του 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς και την τοπική κοινωνία, βελτιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα, 
προάγοντας τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, δημιουργώντας υγιές και 
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υποστηρικτικό σχολικό κλίμα, που ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και 
την τοπική κοινωνία, όπως έχει αναφερθεί και σε σχετικές προϋπάρχουσες έρευνες 
(Καντιμοίρη,2018∙ Νάστος, 2011). 

Οι συμμετέχοντες δεν έκαναν καμία αναφορά στην ανάγκη είτε βελτίωσης της συνεργασίας 

του σχολείου με την οικογένεια (Khalifa, 2013), είτε επιμόρφωσης των γονέων (Ουζούνη, 2017), είτε 
συμμετοχής τους σε Σχολές Γονέων (Νάστος, 2011), ώστε να βελτιώσουν την επικοινωνία με τα 
παιδιά τους, να κατανοήσουν τις αδυναμίες τους, να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των παιδιών τους, 
να αξιολογήσουν πιο θετικά τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο. Τέλος, προτάθηκε από μικρό 

αριθμό εκπαιδευτικών η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των προσφύγων, αφού βελτιώνει τις 
σχολικές τους επιδόσεις και ενισχύεται ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεγγύη ανάμεσα στους μαθητές 
(Παπαδοπούλου, 2017).  

Λιγότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την ανάγκη διαμόρφωσης νέου προγράμματος σπουδών, 

νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων με νέα διδακτικά αντικείμενα, τη συγγραφή νέων σχολικών 
εγχειριδίων (Νάστος, 2011), που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών των 
πολυπολιτισμικών σχολείων, καθώς και την προσαρμογή της διδασκαλίας (Μιχαήλ, 2013) με 
συμπεριληπτικές πρακτικές για την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές 

και εξατομικευμένης βοήθειας σε όλους τους μαθητές.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας ερωτηθέντας ανέφερε την ανάγκη θέσπισης της περιγραφικής 

αξιολόγησης και κατάργησης των βαθμών καθώς ενισχύονται ο δεσμοί σχολείου – οικογένειας, 
περιγράφεται η ατομική πορεία μάθησης του κάθε μαθητή, εντοπίζονται αδυναμίες για μελλοντικές 

παρεμβάσεις, προσανατολισμός που συνάδει με τον ρόλο του κοινωνικά δίκαιου σχολείου.  

4.Συμπεράσματα  

Η επεξεργασία των δεδομένων αναφορικά με τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης από 
την πλευρά της εκπαιδευτικής ηγεσίας καταλήγουν σε μια σειρά από συμπεράσματα και 
διαπιστώσεις για την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές σχολικές μονάδες, που 
χαρακτηρίζονται από πολυπολιτισμικότητα, αναφορικά με την κοινωνική δικαιοσύνη και τον τρόπο 

που η ηγεσία και οι εκπαιδευτικοί είναι προσανατολισμένοι, προς την προώθηση και τη διασφάλισή 
της. 

Αποτελεί κοινή άποψη όλων των εκπαιδευτικών ότι η πλειονότητα των διευθυντών 
αναγνωρίζει τις κοινωνικές αδικίες που συμβαίνουν στο σχολείου τους εις βάρος μαθητών με 

διαφορετικό πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και ενεργούν για την αποκατάσταση 
ή την αποδόμησή τους, προωθώντας πρακτικές συμπερίληψης, παρεμβαίνοντας στο αναλυτικό 
πρόγραμμα. Εκμεταλλευόμενοι δε τη θέση τους επηρεάζουν τις ενέργειες και τις συμπεριφορές 
άλλων ανθρώπων, γεγονός που αποτελεί ενθαρρυντική ένδειξη για την προώθηση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Όμως οι  πρακτικές που εφαρμόζουν οι διευθυντές των ελληνικών σχολείων για την 
εξάλειψη της αδικίας, αφορούν τη διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων με στόχο την 
ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, την εκπόνηση προγραμμάτων 
σχολικών δραστηριοτήτων, και τη διενέργεια συναφών δράσεων «εκμεταλλευόμενοι» τις 

παγκόσμιες ημέρες (των προσφύγων, της διαφορετικότητας). Οι δράσεις αυτές δεν επαρκούν για να 
τους αποδοθεί ο χαρακτηρισμός των σχολικών ηγετών για κοινωνική δικαιοσύνη.  

Αρκετοί διευθυντές συνεργάζονται με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και διάφορους φορείς 
εκπαίδευσης (συντονιστές, Κ.Ε.Σ.Υ, κ.α.) για την επίλυση προβλημάτων που έχουν τον χαρακτήρα 

της διεκπεραίωσης και της απλής διαχείρισης και όχι της συντονισμένης δράσης που ενεργεί 
προληπτικά μετασχηματίζοντας τη σχολική κουλτούρα. Ελάχιστοι διευθυντές ενισχύουν τις 
ικανότητες του προσωπικού τους και προωθούν την επιμόρφωσή τους, ώστε να αντιμετωπίσουν την 
αδιάφορη στάση ορισμένων εκπαιδευτικών απέναντι στους πρόσφυγες μαθητές εξαιτίας είτε των 

στερεοτυπικών τους αντιλήψεων είτε της γενικότερης στάσης τους απέναντι στο επάγγελμά τους, 
φροντίζοντας αδιαλείπτως για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου τους. Συνεπώς, οι 
διευθυντές των ελληνικών σχολείων διαθέτουν ελάχιστα από τα χαρακτηριστικά του κοινωνικά 
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δίκαιου ηγέτη, που στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος, που προάγει τον 
σεβασμό όλων και την αποδοχή στο διαφορετικό, μειώνει τις ανισότητες, προτάσσει πρακτικές που 
έχουν σχέση με την ετερότητα και την κοινωνική ένταξή τους, προωθεί στρατηγικές συμπερίληψης 
και συνεργατικής μάθησης, δίνοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και δυνατότητα βελτίωσης των 

σχολικών επιδόσεων σε όλους τους μαθητές, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχολείο και 
την τοπική κοινωνία, προωθεί την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των υφιστάμενών του. 

Αναφορικά με τα εμπόδια που βρίσκεται αρκετά συχνά αντιμέτωπος και προσπαθεί να τα 
ξεπεράσει προκειμένου να αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση των αδικιών που βιώνουν οι 

πρόσφυγες μαθητές, με την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό τους, οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί ανέφεραν ως μεγαλύτερο εμπόδιο τους γονείς των γηγενών μαθητών και πως οι 
παρεμβάσεις τους και οι συμπεριφορές δυσχεραίνουν το έργο του διευθυντή και των εκπαιδευτικών 
για τη διασφάλιση σχολείων κοινωνικά δίκαιων. Επιπλέον, τροχοπέδη θεωρούν και τις αντιλήψεις 

των μαθητών ως φυσική απόρροια των αντίστοιχων πεποιθήσεων των γονέων. Σημαντικό εύρημα 
αποτελεί η στάση ορισμένων Ελλήνων εκπαιδευτικών που αδιαφορούν για φαινόμενα κοινωνικής 
απομόνωσης, είτε λόγω προσωπικών στερεοτυπικών αντιλήψεων, είτε γιατί παραβλέπουν τον 
κοινωνικοποιητικό ρόλο τόσο των ιδίων όσο και του σχολείου. Ο φόρτος εργασίας του διευθυντή ως 

διεκπεραιωτή της γραφειοκρατίας και των καθημερινών προβλημάτων του σχολείου που καλείται να 
δώσεις άμεσες λύσεις, τον αποσπά από τον ρόλο του  παιδαγωγικού καθοδηγητή. Επίσης εμπόδιο 
αποτελεί το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, που επιτελεί κυρίως «εθνικό ρόλο» και θα πρέπει 
να εμπεριέχει ιδεολογικά μηνύματα με στόχο την κοινωνικοποίηση και τη μάθηση κανόνων 

συμπεριφοράς και ενός συστήματος αξιών που θα εξασφαλίσει σε όλους τους μαθητές τον σεβασμό 
και την αποδοχή του «άλλου». Βαρίδια στα σχέδια του διευθυντή αποτελούν επίσης τα αυστηρά και 
άκαμπτα κριτήρια εφαρμογής των αντισταθμιστικών μέτρων που υπερισχύουν της ανάγκης για 
βελτίωση και προσφορά καλύτερης εκπαίδευσης των προσφύγων μαθητών, η απουσία στήριξης της 

τοπικής κοινωνίας, η ελλιπής τακτική χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και οι ανεπαρκείς 
κτηριακές δομές. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αποδεικνύουν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη δεν 
αποτελεί έργο ατομικό αλλά συλλογικό και διακατέχει ολόκληρη τη σχολική μονάδα και τους 
εμπλεκόμενους. 

Όσον αφορά τη χρεία θεσμικών αλλαγών για την πραγμάτωση μιας δημόσιας εκπαίδευσης που 
να τη χαρακτηρίζει η ισότητα και η δικαιοσύνη, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την αυτονομία της σχολικής 
μονάδας, κυρίως της παιδαγωγική της αυτονομία, την επαγγελματική ανάπτυξη και  επιμόρφωση 
διευθυντών και εκπαιδευτικών, τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, την αύξηση της 

χρηματοδότησης, τη βελτίωση των αντισταθμιστικών μέτρων (όπως η διδασκαλία της μητρικής 
γλώσσας των προσφύγων), τον επαναπροσδιορισμό του προγράμματος σπουδών και των αναλυτικών 
προγραμμάτων, την επέκταση του διδακτικού αντικειμένου της Ευέλικτης Ζώνης και της Θεατρικής 
Αγωγής και στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού. Για να αποκτήσει το ελληνικό σχολείο χαρακτήρα 

δίκαιο χρειάζεται κατά την άποψη ενός υποκειμένου ενιαία υπερκομματική εκπαιδευτική πολιτική. 
Ένα υποκείμενο πρότεινε και τη θέσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης ως διδακτικό αντικείμενο στα 
Παιδαγωγικά Τμήματα των πανεπιστημίων, με στόχο την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών αλλά και την επιμόρφωση των μόνιμων εκπαιδευτικών και διευθυντών σε ζητήματα 

που άπτονται της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κι αυτό γιατί  η κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί να 
αποτελέσει το σημείο αφετηρίας  για να αναζητήσουν οι εκπαιδευτικοί τις αιτίες που προκαλούν τις 
κοινωνικές αδικίες στην εκπαίδευση, να εμπλουτιστούν με τα κατάλληλα εφόδια και να 
συστρατευτούν στον αγώνα προς ένα καλύτερο σχολείο, χωρίς ανισότητες και αδικίες και κατ’ 

επέκταση, για μια καλύτερη κοινωνία. 
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Αθήνας και από την αξιολόγηση γραπτών μαθητικών κειμένων από τους/τις εκπαιδευτικούς.  Η 
ανάλυση των δεδομένων, η οποία  πραγματοποιήθηκε με εννοιολογικά εργαλεία της θεωρίας του 
παιδαγωγικού μηχανισμού του Bernstein, ανέδειξε ότι στα συγκεκριμένα σχολικά πλαίσια η 
αξιολόγηση των μαθητικών επιδόσεων ρυθμίζεται από έναν λόγο (discourse) με «θεραπευτικό» 

χαρακτήρα, ο οποίος οδηγεί τους/τις εκπαιδευτικούς στην κατανόηση της αξιο λόγησης ως μιας 
διαδικασίας συμπερίληψης, ενθάρρυνσης και ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών/τριών. Τα 
ερευνητικά ευρήματα αποκαλύπτουν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση της αξιολόγησης συνήθως δε 
βοηθά τους μαθητές/τις μαθήτριες να παραγάγουν αποδεκτά σχολικά κείμενα και να υπερβούν την 

εκπαιδευτική (και κοινωνική) μειονεξία τους. 
  
Λέξεις κλειδιά: πρακτικές αξιολόγησης, «θεραπευτικό ήθος», ανισότητες 

1. Εισαγωγή  

Τις τελευταίες δεκαετίες, σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα η αξιολόγηση των μαθητικών 
επιδόσεων συντελείται στο πλαίσιο καθεστώτων λογοδοσίας των επαγγελματιών της εκπαίδευσης 

και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πλαίσια η αξιολόγηση 
ρυθμίζεται από τον λόγο (discourse) της επιτελεστικότητας (performativity) (Ball, 2003), ο οπ οίος 
επιβάλλει τον συνεχή έλεγχο των επιδόσεων μέσω (εθνικών) προτυποποιημένων δοκιμασιών 
((national) standardised testing). Η συγκεκριμένη πολιτική θεωρείται ότι διασφαλίζει την ποιότητα 

της σχολικής εκπαίδευσης και αυξάνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά της (βλ. π.χ. 
Ηursh, 2013). Παράλληλα, προβάλλεται να ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοκρατία και 
την ισότητα των ευκαιριών (βλ. π.χ. Lingard, Sellar, & Savage, 2014).  

 Στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί προς την 

κατεύθυνση της σύγκλισής του με τις ευρωπαϊκές/παγκόσμιες εκπαιδευτικές πολιτικές, η μαθητική 
αξιολόγηση στη βαθμίδα του Γυμνασίου δεν συνδέεται ρητά με πολιτικές λογοδοσίας των σχολείων 
ούτε διαμεσολαβείται από εθνικές εξετάσεις (Tsatsaroni & Koutsiouri, 2022). Γι’ αυτόν τον λόγο, 
εγείρεται εύλογα το ερώτημα ποιες πρακτικές αξιολόγησης των μαθητικών επιδόσεων αναπτύσσουν 

οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου, ποιοι λόγοι ενδέχεται να ρυθμίζουν τις πρακτικές με τις οποίες 
αυτοί/ές αξιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών και με ποιες συνέπειες για τη μάθηση των 
εκπαιδευόμενων.  

Τα συγκεκριμένα ερωτήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία 

προσεγγίζει το ζήτημα της μαθητικής αξιολόγησης στο γλωσσικό μάθημα -ένα γνωστικό αντικείμενο 
κρίσιμης σημασίας (gatekeeper) για τις συνολικές ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών - από την 
οπτική της Κοινωνιολογίας της γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών και πολιτικών. Στην 
ανακοίνωση παρουσιάζονται ευρήματα μιας εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δημόσια 

Γυμνάσια υποβαθμισμένων περιοχών του κέντρου της Αθήνας με υψηλό ποσοστό μαθητών από 
κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η αξιολόγηση των μαθητικών επιδόσεων στο πλαίσιο των νέων μορφών ρύθμισης της 

εκπαίδευσης  

Πολλές κοινωνιολογικές μελέτες που επικεντρώνονται στους μετασχηματισμούς που 

υφίστανται τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης έχουν 
αναδείξει ότι σε πολλά εθνικά πλαίσια η αξιολόγηση των μαθητικών επιδόσεων συνδέεται με τις νέες 
μορφές ρύθμισης της εκπαίδευσης.  Πιο συγκεκριμένα, καταδεικνύουν ότι η αξιολόγηση των 
μαθητικών επιδόσεων, που πραγματοποιείται μέσω προτυποποιημένων δοκιμασιών υψηλού 

διακυβεύματος (standardised high-stakes testing), συνιστά μηχανισμό λογοδοσίας (accountability) 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, και κατά συνέπεια, εργαλείο 
ρύθμισης και «παρακολούθησης από απόσταση» της εκπαίδευσης (π.χ. Hursh, 2013∙ Lingard & 
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Sellar, 2013). Οι ερευνητές συνδέουν τους συγκεκριμένους μηχανισμούς λογοδοσίας με τις 
διαδικασίες ανασχηματισμού του σύγχρονου εθνικού κράτους. Πρόκειται για διαδικασίες 
μετατόπισης από την κυβέρνηση (government) στη διακυβέρνηση (governance),  δηλαδή από 
ιεραρχικές, κατακόρυφες μορφές άσκησης της εξουσίας προς οριζόντιες μορφές που στηρίζονται σε 

αλληλεξαρτώμενα δίκτυα δρώντων, τα οποία αυτο-οργανώνονται απολαμβάνοντας μεγάλο βαθμό 
αυτονομίας από το κράτος (π.χ. Wilkins & Olmedo, 2018). Σε αυτές τις νέες μορφές ρύθμισης της 
εκπαίδευσης κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν τα δεδομένα (data) που προέρχονται από τις δοκιμασίες 
των μαθητών, οι συγκρίσεις μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οι 

οποίες στηρίζονται στα δεδομένα και οι ομάδες ειδικών που πραγματοποιούν τις συγκρίσεις (Grek, 
2014).  

O Ball (2008) σημειώνει ότι αυτά τα φαινόμενα αποτελούν εκφάνσεις της μετάβασης από το 
κεϋνσιανό κράτος-πρόνοιας (κράτος-πάροχο) στο νεοφιλελεύθερο κράτος-ρυθμιστή, το οποίο ορίζει 

τα κριτήρια και αξιολογεί τα αποτελέσματα. Στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης κυρ ίαρχος 
ρυθμιστικός λόγος (discourse) αναδεικνύεται η «επιτελεστικότητα». Ο Ball (2003: 216) ορίζει την 
«επιτελεστικότητα» ως «μια τεχνολογία, μια κουλτούρα και έναν τρόπο ρύθμισης ο οποίος 
χρησιμοποιεί κρίσεις, συγκρίσεις και εκθέσεις ως μέσα (δημιουργίας) κινήτρων, ελέγχου, φθοράς και 

αλλαγής, βασισμένα στις ανταμοιβές και τις κυρώσεις (υλικές και συμβολικές)». Η επιτελεστικότητα 
είναι η κυρίαρχη αρχή του νέου τρόπου οργάνωσης του δημόσιου τομέα που αποκαλείται «Νέα 
Δημόσια Διοίκηση» («New Public Management»). Πρόκειται για την εισαγωγή των θεωριών και των 
τεχνικών της διοίκησης των επιχειρήσεων και της «κουλτούρας της αριστείας» στα ιδρύματα του 

δημόσιου τομέα (Ball, 2008). 
Ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνητών εξετάζουν «τους νέους τρόπους κοινωνικού ελέγχου, 

ρύθμισης (της εκπαίδευσης) και διακυβέρνησης με παιδαγωγικά μέσα» (Singh, 2017: 144). Οι 
συγκεκριμένοι ερευνητές περιγράφουν τις διαδικασίες και τα εργαλεία/μηχανισμούς με τους οποίους 

η γνώση «παιδαγωγικοποιείται», δηλαδή «ενεργοποιείται εντός και μέσω της παιδαγωγικής» (Green, 
2010: 47, όπ. αναφ. στο Singh, 2015: 364), προκειμένου να λειτουργήσει ως εργαλείο ρύθμισης της 
εκπαίδευσης στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης (π.χ. Robertson & Sorensen, 2018∙ 
Singh, 2015, 2017). Η ρύθμιση του πεδίου της εκπαίδευσης με παιδαγωγικά μέσα δεν επιτελείται 

μόνο από το κράτος αλλά και από υπερεθνικούς και παγκόσμιους δρώντες (π.χ. τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, την Παγκόσμια Τράπεζα, ποικίλα ιδιωτικά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης) (Robertson & Sorensen, 2018∙ Singh, 2015, 2017). 
Οι συγκεκριμένοι φορείς, αν και εκκινούν από διαφορετικό σημείο θέασης της εκπαίδευσης, 

ρυθμίζουν την εργασία των εκπαιδευτικών, παράγοντας γνώση σχετικά με το ποιο είναι το πρότυπο 
του «καλού εκπαιδευτικού», ποιες είναι «καλές πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης» κ.ά. (Singh, 
2017: 156∙ Βλ. και Robertson & Sorensen,  2018). Ουσιαστικά, πρόκειται για διαδικασίες 
«παιδαγωγικοποίησης» της επαγγελματικής γνώσης των εκπαιδευτικών (Singh, 2015) , οι οποίες 

περιορίζουν την «επαγγελματική αυτονομία τους, αναφορικά με τους πόρους που σχηματίζουν τις 
επαγγελματικές ταυτότητές τους» (Robertson & Sorensen,  2018: 477).  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ανήκει στα μεσογειακά συγκεντρωτικά και 
γραφειοκρατικά συστήματα τα οποία παραδοσιακά παρείχαν σημαντικό βαθμό παιδαγωγικής 

αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς (βλ. Hall et al., 2015). Σε ένα τέτοιο σύστημα η αυτονομία των 
εκπαιδευτικών διευρυνόταν από την απουσία μηχανισμών εξωτερικής ρύθμισης της εργασίας τους 
οι οποίοι απαντούν σε άλλες χώρες (αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, 
αξιολόγηση των μαθητών σε εθνικό επίπεδο) (Tsatsaroni & Koutsiouri, 2022). Συνεπώς, η 

κουλτούρα της επιτελεστικότητας δεν ήταν -τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα- κυρίαρχος ρυθμιστικός 
λόγος στην ελληνική σχολική εκπαίδευση (ό.π.). Ωστόσο, ευρήματα εμπειρικών ερευνών που 
πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό πλαίσιο (Koutsiouri, Antoniou, & Tsatsaroni, 2021∙ Sifakakis, 
Tsatsaroni, Sarakinioti, & Kourou, 2016∙ Tsatsaroni & Koutsiouri, 2022) ανέδειξαν ότι τα σύνορα 

μεταξύ της ευρωπαϊκής/παγκόσμιας εκπαιδευτικής πολιτικής και του ελληνικού εθνικού πλαισίου 
γίνονται διαπερατά, καθώς νέες μορφές επαγγελματικής γνώσης διεισδύουν στο πεδίο της δημόσιας 
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εκπαίδευσης. Πρόκειται για λόγους (discourses), πρότυπα και ιδέες που αφορούν στον «καλό» 
εκπαιδευτικό, στις «σύγχρονες» μεθόδους διδασκαλίας κ.ά. Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για 
διαδικασίες «παιδαγωγικοποίησης» της γνώσης, οι οποίες σταδιακά μεταβάλλουν τις ταυτότητες  των 
επαγγελματιών της εκπαίδευσης (Singh, 2015, 2017). 

Τα συγκεκριμένα ευρήματα εγείρουν το ερώτημα ποιοι λόγοι επηρεάζουν τις πρακτικές με τις 
οποίες οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο 
και κυρίως στη βαθμίδα του Γυμνασίου, στην οποία οι εκπαιδευτικοί παραδοσιακά απολαμβάνουν 
μεγαλύτερη παιδαγωγική αυτονομία, καθώς η αξιολόγηση των μαθητικών επιδόσεων αποσυνδέεται 

από (εθνικές) δοκιμασίες υψηλού διακυβεύματος (π.χ. δοκιμασίες μέσω της Τράπεζας Θεμάτων, 
εξετάσεις για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).  

2.2. Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας  

Για τη διερεύνηση του ρυθμιστικού πλαισίου μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν 
τις πρακτικές αξιολόγησης σε συγκεκριμένα σχολικά πλαίσια αξιοποιούνται εννοιολογικά εργαλεία 
της θεωρίας του παιδαγωγικού μηχανισμού του Bernstein. Ο Βernstein (1990, 1991, 2000), ένας από 

τους εξέχοντες κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης, αφιέρωσε το έργο του στη διερεύνηση των 
διαδικασιών με τις οποίες οι μακρο-σχέσεις εξουσίας (ταξικές σχέσεις) (ανα)παράγονται ή 
διακόπτονται μέσω των διαδικασιών κατανομής της εκπαιδευτικής γνώσης σε συγκεκριμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα (τύπους ιδρυμάτων) και ομάδες μαθητών, αναπλαισίωσής της στα σχολικά 

εγχειρίδια και τις σχολικές τάξεις, και αξιολόγησης της πρόσκτησής της από τους εκπαιδευόμενους.  
  Mπερνσταϊνικές έννοιες βασικές για τη δημιουργία μιας γλώσσας περιγραφής των πρακτικών 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι αυτές του διδακτικού λόγου (instructional discourse) και του 
ρυθμιστικού λόγου (regulative discourse). Ο διδακτικός λόγος είναι «ένας κανόνας διαφόρων ειδών 

δεξιοτήτων και των μεταξύ τους σχέσεων» ο οποίος ρυθμίζει την επιλογή της γνώσης, την οργάνωση, 
τη διαδοχή και τον βηματισμό της παιδαγωγικής επικοινωνίας (Βernstein, 2000: 32-33). Ο 
ρυθμιστικός λόγος είναι «ένας ηθικός λόγος, που δημιουργεί την κοινωνική τάξη πραγμάτων, τις 
σχέσεις και την ταυτότητα» (Βernstein, 2000: 33), δηλαδή εμπεριέχει τα κριτήρια που διαμορφώνουν 

τον χαρακτήρα, τον τρόπο συμπεριφοράς κ.ά. των εκπαιδευτικών και  των μαθητών. Ο Βernstein 
(1990, 2000) ισχυρίζεται ότι ο ρυθμιστικός λόγος παρέχει τους κανόνες της εσωτερικής τάξης του 
διδακτικού λόγου και γι’ αυτό είναι ο κυρίαρχος λόγος. O ρυθμιστικός λόγος εμπεριέχει επίσης την 
επιλογή της θεωρίας της διδασκαλίας.  

Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η έννοια του ρυθμιστικού λόγου διευρύνεται, για 
να συμπεριλάβει τα ποικίλα παιδαγωγικά μέσα (π.χ. κυρίαρχους λόγους, πρότυπα και ιδέες που 
σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη διδασκαλία και τον εκπαιδευτικό), τα οποία  διακινούνται στα 
διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης από ποικίλους φορείς και επηρεάζουν τις 

πρακτικές των εκπαιδευτικών (Tsatsaroni & Koutsiouri, 2022). Γι’ αυτή την προσέγγιση του 
ρυθμιστικού λόγου αξιοποιήθηκε το έργο συνεχιστών της παράδοσης του Bernstein οι οποίοι 
εξετάζουν τις νέες συνθήκες ρύθμισης της εκπαίδευσης στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες 
κοινωνίες (Robertson & Sorensen, 2018∙ Singh, 2015, 2017) (βλ. προηγούμενη ενότητα). 

2.3. Μέθοδος της έρευνας  

Τα ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση προέρχονται από μια 

εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα δημόσια Γυμνάσια υποβαθμισμένων περιοχών 
του κέντρου της Αθήνας, τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Οι μαθητές των σχολείων 
προέρχονταν κατεξοχήν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, ενώ σε τρία από αυτά (Σχολείο Α, Β και 
Γ) το ποσοστό των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο ήταν πολύ μεγάλο (85 -90%). Στο τέταρτο 

σχολείο του ερευνητικού δείγματος (Σχολείο Δ) το αντίστοιχο ποσοστό ήταν πολύ μικρότερο (20%). 
Ωστόσο, σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα η πλειονότητα των μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο είχε γεννηθεί στην Ελλάδα ή είχε εγκατασταθεί στη χώρα σε μικρή ηλικία.  
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Τα ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση συγκεντρώθηκαν με 
τα ακόλουθα εργαλεία:  

• 28  ημι-δομημένες συνεντεύξεις με 14 φιλολόγους (13 γυναίκες και 1 άνδρα, με 9 -34 χρόνια 
προϋπηρεσίας) που δίδασκαν το μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας στα συγκεκριμένα 

σχολεία. 

• 28 μαθητικά κείμενα που είχαν παραχθεί στο μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας και 
αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό/τις εκπαιδευτικούς (παραγωγές γραπτού λόγου).  

Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στα εννοιολογικά εργαλεία της θεωρίας του 
παιδαγωγικού μηχανισμού του Bernstein που παρουσιάστηκαν συνοπτικά στην προηγούμενη 
ενότητα.  

2.4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις κατέδειξε ότι οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να πραγματώσουν το αναλυτικό πρρόγραμμα του γλωσσικού μαθήματος σε 

τάξεις με γλωσσικά, εθνοτικά και πολιτισμικά ανομοιογενείς μαθητικούς πληθυσμούς, με αυξημένες 
μαθησιακές ανάγκες. Πρόκειται για μαθητές/τριες που ζουν σε συνθήκες υλικής αποστέρησης και 
έλλειψης μαθησιακών, πολιτιστικών και κοινωνικών πόρων. Αυτές οι διαστάσεις του τοπικού 
πλαισίου διαμορφώνουν ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εργασίας για τον εκπαιδευτικό/τις 

εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συσσωρευμένα 
μαθησιακά κενά των εκπαιδευόμενων, την αδυναμία του οικογενειακού περιβάλλοντός τους να 
λειτουργήσει ως δεύτερος τόπος πρόσκτησης της γνώσης, τη διγλωσσία τους, την έλλειψη 
εξοικείωσής τους με τον επίσημο σχολικό (γλωσσικό) κώδικα, καθώς και τις περιορισμένες 
γλωσσικές και μορφωτικές εμπειρίες τους.  

Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε ότι σε αυτά τα υποβαθμισμένα σχολικά πλαίσια οι 
εκπαιδευτικοί αξιολογούν τα μαθητικά κείμενα λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό υπόβαθρο των 
μαθητών/τριών, την εθνοτική καταγωγή τους, τη συνολική επίδοσή τους και τις ιδιαίτερες 
μαθησιακές δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

διαφορετικά κριτήρια για τους μαθητές/τις μαθήτριες με χαμηλές επιδόσεις και γι’ αυτούς/ές με 
καλές επιδόσεις.  

Πιο συγκεκριμένα, η πλειονότητα των φιλολόγων φαίνεται να αξιολογεί πιο αυστηρά τον μικρό 
αριθμό μαθητών/τριών με καλές επιδόσεις, χρησιμοποιώντας πιο συγκεκριμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και θέτοντας πιο σαφείς μαθησιακούς στόχους. Αντίθετα, η αξιολόγηση των 
μαθητών/τριών με χαμηλές επιδόσεις γίνεται συνήθως με επιείκεια και με κύριο κριτήριο την 
προσπάθεια που αυτοί/ές καταβάλλουν. Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες μαρτυρίες: 

«Συνεντευξιαζόμενη: Το βλέπω το παιδί που προσπαθεί. […]Εννοώ ότι υπάρχουν όλα αυτά 

τα προβλήματα που είπαμε, στο σπίτι και στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα. [...]Εγώ στη 
βαθμολόγηση τα βλέπω όλα αυτά.» (Φιλόλογος 2, Σχολείο Β) 
 
«Συνεντευξιαζόμενη: Κάποια βασικά κριτήρια υπάρχουν. Αλλά κυρίως κοιτάζω τον άνθρωπο 

που έχω απέναντί μου.»  (Φιλόλογος 5, Σχολείο Γ) 
Ωστόσο, αυτές οι διαφοροποιήσεις οδηγούν σε πρακτικές διαίρεσης και ιεράρχησης των 

μαθητών/τριών (Σολομών, 1998∙ Τσακίρη, 2018), οι οποίες καθιστούν άνιση την πρόσβαση 
διαφορετικών ομάδων μαθητών/τριών στην επίσημη σχολική γνώση, καθώς φαίνεται ότι αποκλείουν 

από αυτήν τις πιο κοινωνικά μειονεκτoύσες μαθητικές ομάδες.  
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός των κοινωνικά ευάλωτων μαθητών/τριών 

συχνά συντελείται μέσω της μετατροπής της αξιολόγησης σε μια «θεραπευτική» διαδικασία 
συμπερίληψης, ενθάρρυνσης και συναισθηματικής υποστήριξής τους, προκειμένου να παρ αμείνουν 

στο σχολείο. Αυτή η προσέγγιση της αξιολόγησης συχνά συνδέεται με την υποχρεωτικότητα της 
φοίτησης στο Γυμνάσιο: οι έφηβοι μαθητές/έφηβες μαθήτριες που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το 
σχολείο πρέπει να παραμείνουν σε αυτό συχνά ανεξαρτήτως μαθησιακών αποτελεσμάτων, 
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προκειμένου να προστατευθούν από τους κινδύνους που συνεπάγεται μια ενδεχόμενη πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί νομιμοποιούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση της 
αξιολόγησης με λόγους που προβάλλουν την ανάγκη συναισθηματικής υποστήριξης, ενθάρρυνσης 
και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης αυτών των μαθητών/τριών. Οι συγκεκριμένοι λόγοι φαίνεται να 

έλκουν τις ρίζες τους από ποικίλους πόρους λόγου: τόσο από «παιδοκεντρικές» και «προοδευτικές» 
προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης (επομένως και της αξιολόγησης), όσο από τις 
πολιτικές της ταυτότητας και το «θεραπευτικό ήθος» που κυριαρχεί σε πολλές δυτικές κοινωνίες τις 
τελευταίες δεκαετίες (Brunila & Rossi, 2018∙ Chriss, 1999∙ Ecclestone & Brunila, 2015∙ Zembylas, 

2016). Ενδεικτικό είναι το απόσπασμα από τη συνέντευξη με μια φιλόλογο του Σχολείου Β.  
«Συνεντευξιαζόμενη: Είμαστε, είμαστε [ενν. επιεικείς στη βαθμολόγηση]. Γιατί λέμε ότι το 
Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική εκπαίδευση. Είναι προτιμότερο τα παιδιά να βρίσκονται στο 
σχολείο, παρά στους δρόμους και να αλητεύουνε κ.λπ., και να εκτίθενται σε διαφόρους 

κινδύνους.» (Φιλόλογος 3, Σχολείο Β) 
Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση της αξιολόγησης οδηγεί τον εκπαιδευτικό/τις εκπαιδευτικούς να 

έχουν μειωμένες προσδοκίες από τους μαθητές/τις μαθήτριες,  γεγονός που επηρεάζει τα κριτήρια 
αξιολόγησης των μαθητικών κειμένων με τρόπο αρνητικό για τη μάθηση των εκπαιδευόμενων. Η 

«επιείκεια» με την οποία οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τα κείμενα των μαθητών/τριών με τις πιο 
χαμηλές επιδόσεις οδηγεί σε μια εστίαση στα «θετικά» και όχι στα «αρνητικά» στοιχεία ενός 
κειμένου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική αξιολόγησης ενδέχεται να μην είναι υποστηρικτική της 
μάθησης, εφόσον δεν βοηθά τους μαθητές/τις μαθήτριες να κατανοήσουν τι λείπει από το κείμενό 

τους και να παραγάγουν αποδεκτά γλωσσικά κείμενα, δηλαδή να αποκτήσουν αυτό που ο Bernstein 
(1990, 1991, 2000) αποκαλεί «κανόνες αναγνώρισης» και «κανόνες πραγμάτωσης» θεμιτών 
σχολικών κειμένων. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη μαρτυρία μιας φιλολόγου του Σχολείου Δ:  

«Ερευνήτρια: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αξιολόγησή σου; 

Συνεντευξιαζόμενη: Άμα καταλάβω ότι είναι ένα παιδάκι που έχει πάρα πολλές αδυναμίες 
αλλά προσπαθεί, δε θέλω να είμαι αρνητική, για να μην το απογοητεύσω. Και δίνω μεγαλύτερη 
έμφαση στα θετικά, παρά στα αρνητικά. Και ελπίζω -αν και δεν είναι λογικό- ότι θα καταλάβει 
το λάθος μέσα στη γενική παρουσίαση: Δηλαδή [ενν. τους λέω]: ‘Θα έπρεπε όλοι να γράψετε 

αυτό’. Δεν εστιάζω στο άτομο, στο κάθε παιδί, για να μην του κόψω τα φτερά.» (Φιλόλογος 
2, Σχολείο Δ) 
Το ακόλουθο κείμενο που προέρχεται από σχόλια που έχει σημειώσει μια φιλόλογος του 

Σχολείου Γ σε ένα γραπτό μαθητικό κείμενο καταδεικνύει την προσέγγιση της αξιολόγησης ως μιας 

«θεραπευτικής» διαδικασίας συναισθηματικής υποστήριξης του μαθητή και ενίσχυσης  της 
αυτοεκτίμησής του, η οποία ωστόσο δεν βοηθά τον μαθητή να κατανοήσει τι λείπει από το κείμενό 
του και πώς μπορεί να παραγάγει αποδεκτά γλωσσικά κείμενα.  

«Ε… (το όνομα του μαθητή), σου αξίζει ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ, γιατί επιτέλους αποφάσισες 

να φανερώσεις τις δυνατότητές σου! Η ταινία που επέλεξες να αφηγηθείς είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα και γεμάτη δράση. Την έχεις εξιστορήσει αρκετά καλά. Βέβαια υπάρχουν 
πολλά λάθη, κυρίως ορθογραφικά, στο κείμενό σου. Αυτή τη φορά επέλεξα να σου 
επισημάνω πού θα έπρεπε να βάλεις τελείες και κόμματα και να μην σου διορθώσω τίποτε 

άλλο, γιατί η προσπάθειά σου και μόνο με ικανοποίησε. Ελπίζω να συνεχίσω να βλέπω την 
αλλαγή που διαπίστωσα στον Ε… (το όνομα του μαθητή) μετά τις διακοπές του Πάσχα! Δεν 
θα ήθελα να με απογοητεύσεις.» (Φιλόλογος 1, Σχολείο Γ, Αξιολόγηση μαθητικού 
κειμένου) 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρατήρηση μιας εκπαιδευτικού του Σχολείου Β, η οποία 
δηλώνει ότι, για να προστατεύσει κάποιον μαθητή από τις πιθανές βίαιες αντιδράσεις των γονέων 
του τις οποίες μπορεί να προκαλέσει η χαμηλή βαθμολογία του, αξιολογεί την επίδοση του μαθητή 
με επιείκεια. Η μαρτυρία της εκπαιδευτικού ενισχύει την άποψη ότι στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα 

η αξιολόγηση συχνά προσλαμβάνει τη μορφή μιας θεραπευτικής πρακτικής με την οποία οι 
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εκπαιδευτικοί προσπαθούν -μεταξύ άλλων- να προστατεύσουν τον μαθητή/τη μαθήτρια από το 
κοινωνικό περιβάλλον του/της.  

«Ερευνήτρια: Όταν βάζεις έναν βαθμό ή αξιολογείς περιγραφικά, τους αξιολογείς όλους με 
τα ίδια κριτήρια;  

Συνεντευξιαζόμενη: Για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν τους αξιολογώ όλους… Γιατί, αν ένα 
παιδί πάρει ‘12’, μπορεί την άλλη μέρα να μην έρθει στο σχολείο, γιατί θα έχει φάει πάρα πολύ 
ξύλο. Μπορεί να το κάνω το ‘12’ ‘14’. Μεταξύ μας, η διαφορά ανάμεσα στο ‘12’ και το ‘14’ 
δεν είναι και τεράστια. Δεν είναι ‘16’.» (Φιλόλογος1, Σχολείο Β) 

Παράλληλα, το «θεραπευτικό ήθος» (Chriss, 1999) φαίνεται να διαπερνά και τα κριτήρια 
αξιολόγησης της συμπεριφοράς των μαθητών, καθώς κάποιοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι 
αξιολογούν με μεγαλύτερη επιείκεια μαθητές που παράγουν αποδεκτά κείμενα συμπεριφοράς 
(ρυθμιστικά σχολικά κείμενα). Αυτό το εύρημα εγείρει εύλογο προβληματισμό για το κατά πόσο οι 

θεραπευτικές πρακτικές αξιολόγησης μετατρέπονται σε μέσο πειθάρχησης και «θεραπευτικής 
διακυβέρνησης» των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα (Ecclestone & Lewis, 2014: 
198). Επιπλέον, η παραγωγή αποδεκτών κειμένων συμπεριφοράς από τον μαθητή δεν συνεπάγεται 
απαραίτητα την ικανότητα πραγμάτωσης θεμιτών γλωσσικών κειμένων (Bernstein, 1990, 1991, 

2000). Έτσι, η μετατροπή της αξιολόγησης σε μέσο πειθάρχησης των μαθητών υπονομεύει τη 
λειτουργία της αξιολόγησης ως διαδικασίας βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων τους.  

«Συνεντευξιαζόμενος: [Ό]ταν βλέπω ότι [ενν. ο μαθητής] προσπαθεί, προσπαθώ κι εγώ να 
τον ενθαρρύνω. […]Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός, αλλά με επηρεάζουν και άλλοι 

παράγοντες. Με επηρεάζουν κυρίως, όταν δείχνει ενδιαφέρον το  παιδί. […]Μέσα στη χρονιά, 
αν έχει δείξει ενδιαφέρον, θα προσπαθήσω λίγο να το βοηθήσω. Αν δείχνει αδιαφορία, κάνει 
φασαρία μέσα στην τάξη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εκεί δεν μου δίνει τη δυνατότητα να 
το βοηθήσω.  

Ερευνήτρια: Γίνεστε πιο αυστηρός μαζί του; 
Συνεντευξιαζόμενος: Αντικειμενικός, ίσως.»  (Φιλόλογος 4, Σχολείο Α) 
Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν πώς το «θεραπευτικό ήθος» μετατρέπεται σε έναν 

ρυθμιστικό παράγοντα πλαισίου, ο οποίος επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν τη γλωσσική διδασκαλία και την εκπαιδευτική αξιολόγηση στα 
συγκεκριμένα μειονεκτικά σχολικά περιβάλλοντα. Ουσιαστικά, επιβεβαιώνουν την άποψη του 
Bernstein (1990, 2000) και των συνεχιστών του ότι ο ρυθμιστικός λόγος διαμορφώνει τον διδακτικό 
λόγο: στη συγκεκριμένη περίπτωση, τις πρακτικές αξιολόγησης που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

στο γλωσσικό μάθημα. 

3. Συμπεράσματα 

Στη συγκεκριμένη έρευνα αναδείχθηκε ότι σε σχολεία του κέντρου της Αθήνας, τα οποία 
καλούνται να συμπεριλάβουν ανομοιογενείς και κοινωνικά μειονεκτούντες μαθητικούς πληθυσμούς, 
σε συνθήκες μαζικής φοίτησης και έλλειψης επίσημων πολιτικών συμπερίληψης, η γλωσσική 
εκπαίδευση συναντά έναν ρυθμιστικό λόγο που συναρθρώνεται γύρω από την έννοια της 

συμπερίληψης ως θεραπείας των προβλημάτων των μαθητών. Πρόκειται για έναν «θεραπευτικό» 
λόγο που απορρέει από ποικίλους και ετερόκλιτους πόρους λόγου (πολιτικές της ταυτότητας, 
«προοδευτικές» παιδαγωγικές θεωρίες, ψυχολογικές θεωρίες κ.ά.) (Brunila & Rossi, 2018∙ 
Ecclestone & Brunila, 2015), ο οποίος φαίνεται να επανασυναρθρώνεται στο πεδίο της εκπαίδευσης 

μέσω διαδικασιών «παιδαγωγικοποίησης» της επαγγελματικής γνώσης των εκπαιδευτικών  (π.χ. 
μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, των μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης) 
(Singh, 2015, 2017). Σε αυτές τις συνθήκες πλαισίου ο συγκεκριμένος ρυθμιστικός λόγος 
αναδεικνύεται κυρίαρχος, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται 

τη γλωσσική διδασκαλία και διαμορφώνοντας τον διδακτικό λόγο, και πιο συγκεκριμένα τις 
πρακτικές αξιολόγησης των μαθητικών επιδόσεων. Ωστόσο, όπως αναδείχθηκε, ο συγκεκριμένος 
λόγος οδηγεί σε πρακτικές αξιολόγησης οι οποίες συνήθως δεν υποστηρίζουν γνωστικά τους 
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μαθητές/τις μαθήτριες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με το «προνομιοδοτούν» 
σχολικό κείμενο (το κυρίαρχο αναλυτικό πρόγραμμα) (Bernstein, 1990, 1991, 2000). 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας δημιουργούν γενικότερα ερωτήματα σχετικά 
με τους ποικίλους ρυθμιστικούς λόγους που ενδέχεται να διαμορφώνουν τις πρακτικές αξιολόγησης 

των μαθητικών επιδόσεων σε διαφορετικά σχολικά πλαίσια. Η διερεύνηση των νέων μορφών 
ρύθμισης της σχολικής εκπαίδευσης, σε μια περίοδο κατά την οποία συντελούνται σε αυτή σοβαροί 
μετασχηματισμοί (π.χ. εισαγωγή μηχανισμών (αυτο)αξιολόγησης των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών), θα ενίσχυε την κατανόηση των συνεπειών αυτών των μεταβολών στο μικρο -επίπεδο 

της σχολικής τάξης. Θα αποκάλυπτε επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι νέες μορφές ρύθμισης της 
εκπαίδευσης επηρεάζουν την πρόσβαση διαφορετικών ομάδων μαθητών στην επίσημη σχολική 
γνώση, και, κατά συνέπεια, θα φώτιζε περισσότερο τη σχέση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης με τα 
ζητήματα της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.  
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Περίληψη 

Η εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων πάσης φύσεως οργανισμών αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την εκπλήρωση των στόχων τους. Ειδικότερα για τον  δημόσιο τομέα, επιτυγχάνεται 
η αποτελεσματικότερη λειτουργία του και η καλύτερη παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών 

στους πολίτες, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ακεραιότητα, διαφάνεια και λογοδοσία των υπαλλήλων 
και καταπολεμάται η διαφθορά. Η εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να 
προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και 
τεχνολογικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της νέας 

δημόσιας διοίκησης, κυρίως μέσα από την ενδυνάμωση των ψηφιακών τους δυνατοτήτων. Στην 
εισήγηση, η οποία επικεντρώνεται στο εθνικό επίπεδο,  περιγράφονται οι βασικοί φορείς και το 
θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας μας, τονίζεται 
η συμβολή της εκπαίδευσης στην αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και παρατίθενται οι παράγοντες 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς της και οι αναδυόμενες προκλήσεις.  
 
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, κατάρτιση, δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσια διοίκηση 

1. Εισαγωγή  

Οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού αποτελούν έναν εκ των τεσσάρων βασικών πόρων του, με 
τους υπόλοιπους τρεις να αποτελούνται από τον εξοπλισμό, τα χρήματα και τις πληροφορίες. Οι 

επιτυχημένοι οργανισμοί φροντίζουν να αξιοποιούν στο έπακρο αυτούς τους πόρους και ειδικά για 
τους εργαζομένους, η παροχή συνεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τις βέλτιστες 
πρακτικές αποτελεί βασική προτεραιότητα (York, 2010). Τούτο διότι στη σημερινή 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων ενός 

οργανισμού αποτελούν τη βάση για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η ενίσχυσή τους συνεπάγεται 
τη βελτιωμένη απόδοση της “ραχοκοκαλιάς” του οργανισμού (ήτοι των εργαζομένων τους) και κατά 
επέκταση του οργανισμού (Rodriguez & Walters, 2017). Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για τον ιδιωτικό 
όσο και για τον δημόσιο τομέα. Ο τελευταίος αποτελεί συνήθως τον μεγαλύτερο εργοδότη σε κάθε 

χώρα και η αποτελεσματικότητά του αφορά το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Αξίζει 
ωστόσο να αναφερθεί ότι ο ρόλος του δημόσιου τομέα είναι διακριτός σε σχέση με αυτόν του 
ιδιωτικού τομέα, καθώς δεν επιδιώκει την κερδοφορία, αλλά εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και 
παρέχει δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης, οι δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν μια ιδιαίτερη 
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κατηγορία εργαζομένων, καθώς έχουν ιδιαίτερο νομικό καθεστώς και σαφώς οριοθετημένες 
αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Απασχολούνται δε σε φορείς, που προσφέρουν 
διαφορετικά αγαθά και υπηρεσίες σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα με διαφορετικό τρόπο 
και διαφορετικές αξίες (Νάσιος, 2020). 

 Αποτελεί συνεπώς ενδιαφέρον πεδίο προς διερεύνηση η εκπαίδευση και κατάρτιση των 
δημοσίων υπαλλήλων, καθώς αναγνωρίζεται ως ένας βασικός παράγοντας που συμβάλλει στη 
βελτίωση της απόδοσης στην εργασία τους και κατά επέκταση στην αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες του ευρύτερου κοινωνικού, 

οικονομικού, πολιτικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος (Kumari & Kumar, 2019). Η παρούσα 
εισήγηση επικεντρώνεται στη συμβολή της εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων 
στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και στην παράθεση των προκλήσεων που 
ανακύπτουν, ιδιαίτερα ως προς την ανάγκη ενίσχυσης και θωράκισης των ψηφιακών δεξιοτήτων των 

δημοσίων υπαλλήλων. Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, ιδιαίτερα των κανονιστικών 
διατάξεων και εκθέσεων εθνικών και διεθνών οργανισμών, επιχειρείται η αδρομερής περιγραφή του 
συστήματος της εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων, η συμβολή του στην 
αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση επ’ ωφελεία όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πολίτες, 

οικονομικοί φορείς, κυβερνήσεις), των κρίσιμων παραγόντων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης και των προκλήσεων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συζητούνται προτάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την αποκατάσταση 
κενών και ελλείψεων του υπάρχοντος πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσίων 

υπαλλήλων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδύονται, με στόχο την ενίσχυση της 
απόδοσης της δημόσιας διοίκησης.   

2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

2.1. Η εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων  

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν κλασικούς όρους στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
Υποστηρίζεται ότι οι έννοιες είναι παραπλήσιες, αλλά η κατάρτιση είναι μια διαφορετική έννοια, 

καθώς είναι «υποδεέστερη» από την αυτή της εκπαίδευσης, αν και υπάρχουν απόψεις ότι ένας τέτοιος 
διαχωρισμός δεν είναι δόκιμος. Ο λόγος έγκειται στο ότι και οι δύο όροι αφορούν τις μαθησιακές 
δραστηριότητες στις οποίες μετέχουν ενήλικοι οι οποίες εμπεριέχουν στοιχεία εκπαίδευσης, όπως η 
απόκτηση βασικών και κοινωνικών ικανοτήτων και η βαθύτερη κατανόηση διαστάσεων του 

μαθησιακού αντικειμένου (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010). Ειδικότερα στην περίπτωση των 
εργαζομένων, η εκπαίδευση αφορά στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν στο 
υπάρχον ή νέο προσωπικό τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να φέρουν εις πέρας τα 
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Αφορά δηλαδή την παροχή προς τους εργαζομένους δεξιοτήτων 

ή βοήθειας ώστε να καλύψουν την έλλειψη των δεξιοτήτων τους και να αυξήσουν την επίδοσή τους 
(Τζωρτζάκης, 2014). Η μαθησιακή αυτή διαδικασία αποτελεί και την προσέγγιση στην κατάρτιση 
των εργαζομένων, η οποία εδράζεται σε μια διμερή σχέση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, η οποία 
στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων είναι συμμετοχική και σύνθετη (Πασσάς & Τσέκος, 

2004). 
Οι δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία υπαλλήλων, καθώς διέπονται από 

ειδικές διατάξεις (βλ. αρ. 2 του Ν. 3528/2007) και σύμφωνα με το Σύνταγμα  “είναι εκτελεστές της 
θέλησης του Kράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην 

Πατρίδα” (άρθρο 103 Συντάγματος). Ένας ορισμός που είναι γενικότερα αποδεκτός ανάγεται στην 
παρ. 1 του αρ. 1 του Ν.1811/1951, όπου και αναφέρεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι έμμεσα και 
έμμισθα όργανα του κράτους με το οποίο έχουν προαιρετική, άμεση, υπηρεσιακή και πειθαρχική 
σχέση. Ωστόσο, διάφοροι ορισμοί των δημοσίων υπαλλήλων αναφέρονται στην εσωτερική έννομη 

τάξη, σε αποφάσεις Δικαστηρίων, σε δημόσια έγγραφα, καθώς και στη βιβλιογραφία γενικότερα. 
Τούτο διότι η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη, δεδομένης της δυσκολίας 
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οριοθέτησης του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ένεκα των πολύπλοκων δομών του 
και της αυξανόμενης εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στα δημόσια δρώμενα (Νάσιος, 2020).    

2.2. Η δημόσια διοίκηση 

Η δημόσια διοίκηση αποτελεί μια έννοια η οποία διαφοροποιείται από την ιδιωτική, δεδομένων 
των διαφορετικών μέσων που χειρίζεται και των σκοπών που υπηρετεί και συνδέεται με τη φροντίδα 
και διαχείριση των υποθέσεων του λαού, ήτοι των δημοσίων υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, η 

δημόσια διοίκηση έχει ως προσανατολισμό την εξυπηρέτηση των δημοσίων αναγκών, την 
εκπλήρωση των σκοπών γενικού συμφέροντος και την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού 
συνόλου. Τα ανωτέρω είναι δυνατό να επιτευχθούν με τη χρήση της δημόσιας εξουσίας και του 
καταναγκασμού, βασιζόμενα όμως σε κανόνες δημοσίου δικαίου (Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος, 

2015). Αξίζει να αναφερθεί ότι η δημόσια διοίκηση αποτελεί έννοια που συγχέεται με άλλες συναφείς 
έννοιες, όπως ο δημόσιος τομέας, η δημόσια αρχή, η κυβέρνηση και το κράτος (Νάσιος, 2021), αν 
και ένας αποδεκτός όρος είναι αυτός που την περιγράφει ως το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών, 
ήτοι των υπηρεσιών που είναι ενταγμένες στην εκτελεστική λειτουργία της πολιτείας. Αυτός είναι 

και ο λόγος για τον οποίο αναφέρεται ως μέρος της εκτελεστικής λειτουργίας και εξουσιαστική ή 
κυριαρχική διοίκηση. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που την 
αποτελούν υπάγονται ιεραρχικά στην κυβέρνηση, προκειμένου η τελευταία να μπορεί να ασκεί την 
πολιτική της και να εφαρμόζει τις αποφάσεις της (Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος, 2015; 

Βενετσανοπούλου, 2002). 

3. Το σύστημα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση 

3.1. Το κανονιστικό πλαίσιο 

Η εκπαίδευση αποτελεί ουσιώδες δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων, όπως ακριβώς 
αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007). Πιο 
συγκεκριμένα, στο Μέρος Γ’ του κώδικα, υπό τον τίτλο Δικαιώματα, υφίσταται το σχετικό κεφάλαιο 

Δ’ σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ ειδικότερη πρόβλεψη για άδειες υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης και επιμορφωτικούς λόγους υπάρχει στα άρθρα 58 και 59 του Νόμου. Σημειώνεται ότι 
σχετική πρόβλεψη για το δικαίωμα της εκπαίδευσης υπάρχει και στον Ν. 3584/2007 που αφορά τους 
υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σχετικό άρθρο 54). Στις ανωτέρω διατάξεις 

αναφέρεται σαφώς ότι η υπηρεσιακή εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα του δημοσίου υπαλλήλου και 
παράλληλα υποχρέωση της δημόσιας υπηρεσίας. Η τελευταία οφείλει να μεριμνά για την υπηρεσιακή 
εκπαίδευση των υπαλλήλων της και μάλιστα καθ’ όλη τη σταδιοδρομία τους. Το γεγονός ότι η 
εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων αναγνωρίζεται ως δικαίωμα των υπαλλήλων  στον βασικό 

πυλώνα του θεσμικού πλαισίου που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, μαζί με τη μονιμότητα, τον 
μισθό, τη συνδικαλιστική ελευθερία, τη λήψη αδειών και την υγειονομική περίθαλψη, καταδεικνύει 
τη σημασία που δίνεται από τον νομοθέτη στην αναγκαιότητά της. 

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων δεν 

ορίζεται μόνο με τις προαναφερθείσες διατάξεις. Διαφορετικά νομοθετήματα προβλέπουν 
ειδικότερες μορφές και κατηγορίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για διαφορετικές  κατηγορίες 
δημοσίων υπαλλήλων. Από μια επισκόπηση της νομοθεσίας των τελευταίων ετών προκύπτει 
πληθώρα κανόνων δικαίου για την εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικότερων κατηγοριών υπαλλήλων, 

όπως ενδεικτικά: Π.Δ. 154/1997 για υπαλλήλους Σ.Δ.Ο.Ε., Π.Δ. 231/2007 για τελωνειακούς 
υπαλλήλους, Υπουργική Απόφαση Δ5/Δ/16566/2000/2012 για τηλεπικοινωνιακούς υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Π.Δ. 32/2014 για το αστυνομικό προσωπικό κλπ. Από τις 
ανωτέρω περιοριστικά και όχι εξαντλητικά αναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι η εκπαίδευση των 

δημοσίων υπαλλήλων αναγνωρίζεται από τον νομοθέτη ως βασικό περιεχόμενο του πλαισίου των 
εργασιακών σχέσεων που διέπει τους δημοσίους υπαλλήλους.  

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/704160
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3.2 Φορείς και τύποι εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων  

Ο κύριος φορέας εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα μας αποτελεί το Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου με βασική αποστολή την επιτελική και αναπτυξιακή εκπαίδευση των στελεχών 
της δημόσιας διοίκησης (Πασσάς & Τσέκος, 2004). Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης αποτελεί δομή του 
ΕΚΔΔΑ που σχεδιάζει και υλοποιεί πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης για δημοσίους 

υπαλλήλους. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα σε αρκετές διοικητικές περιφέρειες της χώρας και 
σε συγκεκριμένους θεματικούς κύκλους όπως ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική πολιτική, 
βιώσιμη ανάπτυξη, δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση, εισαγωγική εκπαίδευση, οικονομία και 
δημοσιονομική πολιτική, πληροφορική και ψηφιακές υπηρεσίες και πολιτιστική και τουριστική 

ανάπτυξη (ΕΚΔΔΑ, χ.χ.). Ωστόσο, σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες υφίστανται δομές που 
αποτελούν φορείς εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης των υπαλλήλων σε αντικείμενα που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Ως ενδεικτικά τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα Αυτοτελή 
Τμήματα Εκπαίδευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του e-

ΕΦΚΑ που υλοποιεί συνεχείς εκπαιδευτικές δράσεις εξαιτίας των αυξημένων εκπαιδευτικών 
αναγκών που προκύπτουν τα τελευταία χρόνια στον ενιαίο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας μας 
(Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, 2021). Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 
Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με τις 

αρμοδιότητες που ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (σχετ. αρ. 12 του Π.Δ. 84/2019), ενώ 
εκπαίδευση σε δημοσίους υπαλλήλους παρέχεται και από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως 
τα Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – βλ. https://elearningekpa.gr/) και ιδιωτικούς και λοιπούς 

φορείς (π.χ. Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ - https://kpolykentro.gr/).   
Οι ανωτέρω φορείς προσφέρουν διαφορετικής φύσεως εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους 

δημοσίους υπαλλήλους. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 47 του Ν. 3528 /2007, η 
εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων δύναται να είναι εισαγωγική (η οποία είναι υποχρεωτική), 

γενική, εξειδικευμένη, μετεκπαίδευση και μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Η εισαγωγική εκπαίδευση 
αφορά συγκεκριμένα τα αντικείμενα της οργάνωσης του κράτους, των στρατηγικών προτεραιοτήτων 
της χώρας, των μέσων άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής, της προώθησης των αρχών της 
νομιμότητας και διαφάνειας, της μείωσης των διοικητικών βαρών, της εφαρμογής της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και της βελτίωσης της ποιότητας των  διοικητικών και κανονιστικών πράξεων 
(https://www.ekdd.gr). Επίσης, τύπους εκπαίδευσης αποτελούν και η προεισαγωγική εκπαίδευση, οι 
ημερίδες, η προαγωγική εκπαίδευση και η εκμάθηση ξένων  γλωσσών (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

4. Οι επιπτώσεις της εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων  

Η εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη από τη δεκαετία του ’50. Ως ένα τέτοιο  χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η Γαλλία, η οποία διαθέτει το πλέον ανεπτυγμένο σύστημα εκπαίδευσης των δημοσίων 
υπαλλήλων, με κύρια την προβεβλημένη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ecole Nationale d’ 
Administration – ENA). Ο βασικός λόγος για τον οποίο δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση των 
δημοσίων υπαλλήλων των προηγμένων χωρών είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών (Πασσάς & Τσέκος, 2004). Πιο συγκεκριμένα, η 
στελέχωση δημοσίων υπηρεσιών από επαρκώς εκπαιδευμένους δημοσίους υπαλλήλους έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την εύρυθμη λειτουργία και 
απλούστευση του πλαισίου στο οποίο λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Οι πολίτες 

εξυπηρετούνται ικανοποιητικά και λαμβάνουν υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες, καθώς οι 
τελευταίες διέπονται από μια διοικητική κουλτούρα που είναι δεκτική στις αλλαγές που λαμβάνουν 
χώρα στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, προσαρμόζονται γρήγορα στα νέα δεδομένα, διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις 

μεταρρυθμίσεις, συμμορφώνονται με τις επιταγές που προκύπτουν από την αυξανόμενη 

https://www.ekdd.gr/
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διεθνοποίηση και τα νομικά πλαίσια υπερεθνικών οργανισμών, επιτυγχάνουν σε μεγάλο ποσοστό 
τους στόχους που έχουν τεθεί και έχουν τη δυνατότητα της ικανοποιητικής υιοθέτησης της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συμβάλλει, εκτός των άλλων, και στην ενεργοποίηση της 
κοινωνίας της γνώσης και εν γένει στην οικονομική ανάπτυξη (OECD, 1996, OECD, 2017, 

Τσολακίδου, 2016).  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών 

είναι αποτέλεσμα της εκπαίδευσης των υπαλλήλων που τη στελεχώνουν. Όπερ σημαίνει ότι οι 
δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν “κεφάλαιο” στις δημόσιες υπηρεσίες, στο οποίο πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία. Πράγματι, αποκρυσταλλώνοντας τις επιπτώσεις της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
σε ατομικό επίπεδο (ήτοι του δημοσίου υπαλλήλου) προκύπτει καταφανώς ότι τα οφέλη που 
προκύπτουν στο επίπεδο αυτό είναι αυτά ακριβώς που οδηγούν στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση των δημοσίων 

υπαλλήλων έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με σημαντικές εργασιακές μεταβλητές (OECD, 2017). Ο 
επαρκώς εκπαιδευμένος και καταρτισμένος δημόσιος υπάλληλος δύναται να εισάγει καινοτομίες 
στην εργασία του και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις διαρκείς αλλαγές, 
που είναι συχνές και ραγδαίες τα τελευταία χρόνια (Τσολακίδου, 2016). Αποκτά ισχυρό συγκριτικό 

πλεονέκτημα απέναντι στους συναδέρφους του για την ανάληψη θέσεων ευθύνης, που είναι 
ιδιαίτερης σημασίας για την απόδοση των δημοσίων υπηρεσιών, έχει ισχυρή εργασιακή δέσμευση 
και συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους παροχής των δημοσίων υπηρεσιών (και 
συνεπώς και των δημοσίων δαπανών). Επίσης, αναβαθμίζει τις επικοινωνιακές και εργασιακές του 

δεξιότητες, τις διαπροσωπικές του ικανότητες και την αυτογνωσία του και γενικότερα την αίσθηση 
καθήκοντος και επαγγελματισμού του. Ως αποτέλεσμα, ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις 
αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας του και μάλιστα με δίκαιο τρόπο και ικανοποιητική διαχείριση 
των δημοσίων πόρων (Komseli, 2005, Ραμματά, 2016).  

5. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και μελλοντικές προκλήσεις 

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών μέσα από την εκπαίδευση και 

κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων δύναται να γίνει εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Πρώτα από όλα, η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνει επί τη βάσει 
της ανίχνευσης και της διάγνωσης των αναγκών που υφίστανται. Αυτό προϋποθέτει εκτεταμένη 
έρευνα των εκπαιδευτικών κενών/ελλείψεων που υπάρχουν μετά από επισταμένη μελέτη των 

περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, που ορίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των δημοσίων 
υπαλλήλων (OECD, 2016). Επίσης, η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται ως ένα κίνητρο για την 
υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου, ως προς την ανάληψη θέσεων ευθύνης, και σε ορισμένες 
περιπτώσεις να προβλέπεται ως υποχρεωτική, όπως ισχύει σήμερα μόνο για την περίπτωση της 

εισαγωγικής εκπαίδευσης. Εξίσου σημαντική είναι η ικανοποιητική συνεργασία των υπηρεσιών που 
ανήκουν οι υπάλληλοι με τους φορείς που παρέχουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα (όπως το 
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οι 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των Υπηρεσιών κλπ.), τα οποία πρέπει να  χαράσσονται με πολιτική 

μακροπρόθεσμου ορίζοντα (Ραμματά, 2016, Τσολακίδου, 2016). Ακόμα, οι εγκαταστάσεις και οι 
εξοπλισμοί που είναι απαραίτητοι για τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να είναι επαρκείς για τη 
διενέργειά τους, η πρόσβαση των υπαλλήλων στα προγράμματα να είναι απρόσκοπτη (κάτι που 
διευκολύνεται από τη δυνατότητα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης), οι εκπαιδευτές να είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι και επιλεγμένοι με αυστηρά κριτήρια και οι μέθοδοι εκπαίδευσης να εμπλουτίζονται 
συνεχώς ώστε να προσελκύουν έτι περαιτέρω το ενδιαφέρον των υποψήφιων προς εκπαίδευση 
υπαλλήλων. Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα για την επιτυχία των προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
καθώς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις ότι οι συνθήκες που επικρατούν διαφέρουν από 

τα ανωτέρω εκτεθέντα (Mikroyannidis & Papastilianou, 2021). Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια 
παρατηρούνται περικοπές στους κωδικούς των προϋπολογισμών που σχετίζονται με την εκπαίδευση 
των δημοσίων υπαλλήλων (Averboukh et al., 2020). Ακόμα, δεν έχουν αναπτυχθεί οι μέθοδοι που θα 
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συγκεράσουν ικανοποιητικά τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη χάραξη των πολιτικών 
εκπαίδευσης, ενώ παρατηρείται περιορισμένη πρόσβαση ορισμένων κατηγοριών δημοσίων 
υπαλλήλων σε προγράμματα εκπαίδευσης σε σχέση με άλλες κατηγορίες. Συνολικότερα δε, ο 
αριθμός των εκπαιδευόμενων υπαλλήλων μπορεί να ανέλθει σε υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα 

και η γραφειοκρατία για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω 
(Πασσάς & Τσέκος, 2004, Trutkowski & Hlepas, 2017).  

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει καταφανώς ότι αναδύονται σημαντικές προκλήσεις στο 
άμεσο μέλλον όσον αφορά την επιτυχία των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

δημοσίων υπαλλήλων. Οι προκλήσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους υπεύθυνους  
χάραξης των πολιτικών εκπαίδευσης, ώστε αυτές να είναι αποτελεσματικότερες και να οδηγήσουν 
με τη σειρά τους σε μια αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση. Κατ’ αρχάς, η εκπαίδευση των 
υπαλλήλων πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών των δημοσίων φορέων και οργανισμών, οι 

οποίοι πρέπει να προσανατολίζονται στην προσωπική ανάπτυξη των υπαλλήλων μέσα από 
προγράμματα εκπαίδευσης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτούμενες κάθε φορά 
μεταρρυθμίσεις (OECD, 2017). Επίσης, τα ανώτερα στελέχη του δημόσιου τομέα που είναι 
επιφορτισμένα με αυξημένες αρμοδιότητες πρέπει να λαμβάνουν εξειδικευμένη εκπαίδευση για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ενώ η πλειονότητα των υπαλλήλων οφείλει να αναπτύξει 
τεχνολογικές δεξιότητες (OECD, 2020). Οι ψηφιακές ικανότητες θεωρούνται πλέον ύψιστη 
προτεραιότητα, καθώς η παροχή υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον 

και οποιαδήποτε έλλειψη σχετικής γνώσης θα είχε ως αποτέλεσμα την πλημμελή εκτέλεση των 
καθηκόντων των υπαλλήλων (Guerin et al., 2021, OECD, n,d.). Σημαντική επίσης θεωρείται η γνώση 
στοιχείων από την οικονομική και χρηματοοικονομική επιστήμη, καθώς και η κατοχή “soft skills”, 
όπως η ικανότητα εργασίας με συνεργατικό πνεύμα, η ικανότητα ηγεσίας, καθώς η εργασία των 

δημοσίων υπαλλήλων γίνεται στην πλειονότητα των  περιπτώσεων σε ομάδες, η δημιουργικότητα, η 
καινοτομία και η στρατηγική σκέψη (OECD, 2016, Ραμματά, 2016). Σε κάθε περίπτωση, η 
πεμπτουσία της εκπαίδευσης στο μέλλον αναγνωρίζεται ότι βρίσκεται στην αναβάθμιση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και 

εργαλείων, η προστασία προσωπικών δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια και η επιχειρησιακή ευφυία 
θα διαδραματίζουν όλο και περισσότερη σημασία στα δημόσια δρώμενα και συνεπώς και στην 
παροχή δημοσίων υπηρεσιών (OECD, 2019, Σπινέλλης κ.ά., 2021). 

6. Συμπεράσματα 

Η αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και η ποιοτικότερη παροχή δημόσιων 
αγαθών και υπηρεσιών προϋποθέτει την επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσίων 

υπαλλήλων. Επίσης, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων 
αποτελεί κρίσιμης αξίας παράγοντα για την προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης στις νέες συνθήκες 
που ανακύπτουν από τις εξελίξεις, κυριότερα τις τεχνολογικές, και την υλοποίηση των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων ώστε η δημόσια διοίκηση να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες απαιτήσεις των 

πολιτών και της ευρύτερης κοινωνίας. Απαιτείται συνεπώς ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές 
προκλήσεις που διαγράφονται ιδιαίτερα στο τεχνολογικό επίπεδο. Προς τον σκοπό αυτόν, οι 
προτάσεις από διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς και ερευνητικά ινστιτούτα, καθώς  και οι 

βέλτιστες πρακτικές των λοιπών χωρών, κυρίως των ευρωπαϊκών, μπορούν να συμβάλλουν επί τα 
βελτίω. Ως ενδεικτικές τέτοιες πρακτικές μπορούν να αναφερθούν η συμμετοχή των συνδικάτων των 
δημοσίων υπαλλήλων στη στρατηγική εκπαίδευσής τους, η χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, 
το πρόγραμμα Erasmus στο ευρωπαϊκό επίπεδο των δημοσίων υπαλλήλων και η πιστοποίηση και η 

συνεχής αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών. Ωστόσο, η ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας 
κουλτούρας μάθησης στις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί το πρώτο αλλά και ουσιαστικό βήμα προς 
μια αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση και περισσότερο ικανοποιημένων δημοσίων υπαλλήλων. 
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ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   

 
Κομσέλη Φανή (Φωτεινή) 

Δρ. Σύμβουλος – Καθηγήτρια ΕΚΕ 53/ΕΑΠ,  

Εκπαιδευτική Ηγεσία/ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
Επιστημονικό προσωπικό ΕΚΔΔΑ/ΕΣΔΔΑ  

Περίληψη  

Στην επιστήμη των υπολογιστών, υλοποίηση σημαίνει πρακτική εφαρμογή μιας μεθοδολογίας 
για την εκπλήρωση ενός επιθυμητού σκοπού. Στην πολιτική επιστήμη, η εφαρμογή αναφέρεται, 
πέραν των άλλων και στην υλοποίηση δημόσιων πολτικών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

εφαρμογή περιλαμβάνουν τη νομοθετική πρόθεση, την διοικητική ικανότητα εφαρμογής, την 
δραστηριότητα των ομάδων συμφερόντων, της αντιπολίτευσης και την εκτελεστική υποστήριξη. Το 
άρθρο πραγματεύεται τον ρόλο της επιμόρφωσης στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
δημοσίων υπαλλήλων στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών μέσα από την παρουσίαση 

θεωρητικών προσεγγίσεων που αφορούν τη σχέση πολιτικής θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής των 
δημόσιων πολιτικών στην Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ) και  από τις διαπιστώσεις από την μελέτη των 
αξιολογήσεων προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ).  Η ανάλυση καταδεικνύει ότι 
η επιμόρφωση μπορεί να συνδράμει στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων 

υπαλλήλων σε θέματα κατανόησης, σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 
των δημόσιων πολιτικών και κατατίθενται προτάσεις ώστε αυτό να γίνει με αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Λέξεις κλειδιά: δημόσια πολιτική, επιμόρφωση, πολιτική θεωρία, δημόσια διοίκηση  

Εισαγωγή 

«Κανένα σχέδιο δεν ισχύει μετά την πρώτη επαφή με τον εχθρό» (Στρατάρχης Χέλμουτ 

Κάρολος Κόμης φον Μόλτκε), φράση δανεισμένη από την στρατιωτική στρατηγική που θα μπορούσε 
να καταδείξει την διάσταση μεταξύ σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής και εφαρμογής της.  Η συζήτηση 
έχει απασχολήσει θεωρητικούς της πολιτικής επιστήμης, της δημόσιας διοίκησης και στελέχη του 
δημοσίου που καλούνται να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν τις δημόσιες πολιτικές. Στο 

θεωρητικό επίπεδο μπορούν να προσδιοριστούν τρεις σχολές σκέψης,   

• Τα μοντέλα από πάνω προς τα κάτω, με έμφαση στην ικανότητα των υπευθύνων λήψης 
αποφάσεων να παράγουν σαφείς στόχους πολιτικής και να ελέγχουν τα στάδια υλοποίησης.  

• Τα μοντέλα από κάτω προς τα πάνω, που θεωρούν τα ανώτατα στελέχη ως τους κύριους 
παράγοντες στην υλοποίηση και τη σύλληψη της πολιτικής της υλοποίησης ως διαδικασίες 
διαπραγμάτευσης μέσω δικτύων. 

• Οι «υβριδικές θεωρίες» επιδιώκουν να υπερκεράσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο 
προσεγγίσεων ενσωματώνοντας στοιχεία και από τις δύο σχολές σκέψης. (Pulzl, Treib, 2007 
και Matland, 1995). 

Oι Hudson et al. αναφέρουν ότι «η αξιοποίηση των αντιλήψεων και των εμπειριών εκείνων των 
οποίων η συμπεριφορά θα διαμορφώσει τη διαδικασία υλοποίησης αποτελεί ένα κρίσιμο καθήκον». 

Όσον αφορά στο περιεχόμενο αυτής της υποστήριξης, ένας σημαντικός παράγοντας είναι «η 
προώθηση της τέχνης και της τεχνικής της εφαρμογής πολιτικής. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της 
υπάρχουσας ικανότητας παροχής, τη γνώση του τι γίνεται καλά, τι χρειάζεται βελτίωση και τον 
καλύτερο τρόπο δημιουργίας νέων ικανοτήτων» (Hudson, Hunter, Peckham, 2018). Η 

«μπιχεβιοριστική επιστήμη», όπως υποστηρίζει ο Sunstein, «μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά κι 
έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερη αίσθηση για το πώς μπορούμε να επιλύσουμε συγκεκριμένα 
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προβλήματα» (Sunstein, 2020). «Θεωρητικά, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης. 
Όμως, στην πράξη, υπάρχει» υποστήριξε ο Eigen (όπ. αν. στο Mercer and al. 2021). Με βάση τη 
βιβλιογραφία για το θέμα και από τα αποτελέσματα της μελέτης των αξιολογήσεων του 
επιμορφωτικού προγράμματος (ΕΠ εφεξής) «Σχεδιασμός και παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών» 

επιχειρείται να διερευνηθεί ο ρόλος της επιμόρφωσης στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
δημοσίων υπαλλήλων (ΔΥ) που είχε στόχο να εφοδιάσει τους ΔΥ με γνώσεις και ικανό τητες ώστε 
να μπορούν να κατανοούν τον σχεδιασμό μιας δημόσιας πολιτικής, να την υλοποιούν, να την 
υποστηρίζουν και να την παρακολουθούν αποτελεσματικά.  

Στο κυρίως μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η σχέση θεωρίας και πράξης για τις δημόσιες 
πολιτικές, η θεματολογία και ο σκοπός του ΕΠ, καθώς και τα αποτελέσματα της μελέτης των 
αξιολογήσεων.  Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την μελέτη καθώς και προτάσεις.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σχέση θεωρίας και πράξης  

Ο σχεδιασμός αλλά περισσότερο η εφαρμογή δημόσιων πολιτικών και οι δυνάμεις που 

καθοδηγούν την διαδικασία της εφαρμογής έχουν απασχολήσει πολλούς θεωρητικούς, πολιτικούς 
αλλά και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, κυρίως για να υπάρξει αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
τους. Αυτό το γεγονός συνέβαλε  στο να αναπτυχθούν τρεις ευρύτερες συζητήσεις για την ανάλυση 
δημόσιας πολιτικής και την πολιτική επιστήμη (Pulzl και Treib, 2007)  .  

Η έρευνα συνέβαλε καταρχάς στις συζητήσεις στη ΔΔ και την θεωρία των οργανώσεων για τον 
χαρακτήρα των σύγχρονων γραφειοκρατιών. Οι ευρύτερες συζητήσεις για την πολιτική 
διακυβέρνηση, που έγιναν ιδιαίτερα στην Ευρώπη, οφείλουν πολλά στις γνώσεις όσων μελέτησαν 
την εφαρμογή των πολιτικών. Στη δεκαετία του ‘60 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘70, η κυρίαρχη 

άποψη σε αυτή τη συζήτηση χαρακτηρίστηκε από προσεγγίσεις πολιτικού σχεδιασμού (Mayntz και 
Scharpf 1990, 2001) που υποστήριξαν ότι υπήρχε μία ιεραρχική σχέση ανάμεσα στο «ενεργητικό 
κράτος» και στην «παθητική κοινωνία». Όπως διαφάνηκε στην πορεία η ικανότητα των πολιτικών 
να διαμορφώσουν  την κοινωνία σύμφωνα με τους πολιτικά καθορισμένους στόχους δεν ίσχυε πλέον, 

επειδή τα προβλήματα ήταν πιεστικά και ο κρατικός μηχανισμός δεν ήταν αποτελεσματικός στο να 
επινοήσει τις κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση και αντιμετώπισή τους. Η έρευνα σχετικά με 
τις ομάδες πίεσης κατέδειξε ότι οι κυβερνήσεις συνεργάζονταν με μεγάλους οργανισμούς για την 
διαμόρφωση πολιτικής και την εφαρμογή τους σε σημείο που οι θεωρητικοί να μιλούν για 

«κυβερνήσεις ιδιωτικού ενδιαφέροντος (Streeck and Schmitter 1985). Οι εξελίξεις οδήγησαν στο 
μοντέλο «διακυβέρνησης»  μεταξύ πολιτικών δικτύων ή συστημάτων διαπραγμάτευσης όπου 
δημόσιοι φορείς από διαφορετικά επίπεδα συνεργάζονται με ιδιωτικούς φορείς στην παραγωγή και 
την εκτέλεση πολιτικών (Rhodes, 1997, Scharpf 1997, Pierre and Peters 2000, κεφ. 6 και 9).  

Οι μελέτες κατέδειξαν ότι οι ΔΔ είναι πολύ λιγότερο ιεραρχικά δομημένες από αυτό που 
συνοψίζεται στο Βεμπεριανό μοντέλο, έχουν πολύ πιο περίπλοκες οργανωτικές δομές, ενώ οι 
διοικητικοί δρώντες έχουν τους δικούς τους πολιτικούς στόχους και χρησιμοποιούν τη μεγάλη 
διακριτικότητα που έχουν συχνά να επιδιώξουν αυτούς τους στόχους και όχι αυτούς που ορίζονται 

από τα ιεραρχικά ανώτερα πολιτικά κλιμάκια. Οι Palumbo και Calista συνάγουν ότι «η έρευνα έθεσε 
τέλος στη διχοτόμηση πολιτικής-διοίκησης» και οδήγησε σε μια περισσότερο ρεαλιστική αντίληψη 
των θεσμικών χαρακτηριστικών και του ρόλου της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης στην πολιτική 
(Pulzl, Treib, 2007). Η συζήτηση για την ελληνική ΔΔ αναπτύχθηκε στο τέλος του ‘90 με θέμα την 

διοικητική μεταρρύθμιση που επιχειρείται στην ελληνική ΔΔ. Ο Μακρυδημήτρης υποστηρίζει ότι  
«δεν πρέπει να μας εκπλήσσει όταν βλέπουμε συχνά ανθρώπους της δράσης να αποστρέφουν το 
πρόσωπο και τη σκέψη τους από τη θεωρία – στο χώρο της εφαρμοσμένης διοίκησης και τη 
λειτουργία των οργανώσεων» (Μακρυδημήτρης, 1998). Υποστηρίζει ότι το «κεντρικό πολιτικό 

διακύβευμα ….είναι η νέα οριοθέτηση και αναδιάταξη του τρόπου λειτουργίας του κράτους vis -à-
vis στην οικονομία, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, ….. και η «παραδειγματική» στροφή ή 
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μετατόπιση της προσοχής από το γραφειοκρατικό κράτος (εφαρμοστή του δικαίου) στο επιτελικό 
κράτος διαχείρισης και αντιμετώπισης δημοσίων προβλημάτων σε συνθήκες αυξημένης 
συνθετότητας και πολυπλοκότητας». (Μακρυδημήτρης, 1998).  Οι Παπούλιας κ.ά. αναφέρονται 
επίσης στο «Εκκρεμές της διοικητικής μεταρρύθμισης» με βάση το παράδειγμα της ΕΣΔΔ 

(Παπούλιας κ.ά. , 2002). 
Οι υποστηρικτές της από κάτω προς τα επάνω διαμόρφωσης της πολιτικής, εξέφρασαν την 

ανησυχία τους για το εάν η κλασική φιλελεύθερη δημοκρατική θεωρία ήταν ακόμη κατάλληλη σε 
έναν κόσμο στον οποίο όχι μόνο εκλεγμένοι εκπρόσωποι αλλά διοικητικοί παράγοντες και ομάδες 

συμφερόντων έχουν αποφασιστικό λόγο στη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών. Ως εκ 
τούτου, η ανάλυση υλοποίησης έδωσε μια σημαντική ώθηση για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων 
στο μοντέλο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ο Κοντογιώργης υποστηρίζει «Η 
διαμεσολαβημένη αντιπροσώπευση», ως πολιτικό σύστημα, τεκμηριώνει την αρχή της αυτονομίας 

της εξουσίας με αιχμή του δόρατος το δόγμα της διχοτομίας μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής» και 
συνεχίζει αναφέροντας «η νομή της πολιτικής λειτουργίας ανήκει σχεδόν αποκλειστικά στο φορέα 
της εξουσίας, στις πολιτικές δυνάμεις και, υπό μία άλλη έννοια, στις κοινωνικο -οικονομικές δυνάμεις 
που δρουν εξωθεσμικά και, εν πολλοίς στο παρασκήνιο (Κοντογιώργης, 2003).  

Στην Αυστραλία η συζήτηση θεωρήθηκε χρήσιμη για την προβολή και την εξέταση θεμάτων 
γύρω από τη διεπαφή μεταξύ της ακαδημαϊκής θεωρίας και των επαγγελματιών, καθώς και την 
δυνατότητα και τους περιορισμούς για περαιτέρω συνέργειες. Όπως αναφέρει ο McConnell (στο 
Mercer et al. 2021) «είναι σαφές ότι, ενώ υπάρχει κάποια κατανοητή και θεμιτή αλήθεια στη διάκριση 

μεταξύ των κόσμων της ακαδημαϊκής θεωρίας και της πρακτικής πολιτικής, υπάρχει κίνδυνος 
υπερβολής στα σημεία που διαφέρουν και μείωσης των κοινών σημείων. Και οι δύο ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν τι κάνει η κυβέρνηση (και δεν κάνει) και θα ήθελαν να δουν πολιτικά αποτελέσματα 
που είναι ωφέλιμα για το κοινωνικό σύνολο, ανεξάρτητα εάν διαφωνούν ως προς τα καλύτερα μέσα 

για να γίνει αυτό.» Για τον λόγο αυτό επισημαίνει ότι «υπάρχει αξία στις διαφορές μεταξύ 
ακαδημαϊκής θεωρίας και πρακτικής και αμοιβαίο συμφέρον στην αναζήτηση περαιτέρω ευκαιριών 
για διάδραση και κοινά σημεία» και όπως αναφέρει στον τίτλο της ενότητας «Οι δύο κόσμοι δεν 
είναι τελείως ξεχωριστοί.  Προσοχή στα στερεότυπα» (McConnell A. στο Mercer et al. 2021).  

Με βάση τις μελέτες αυτές αναδύθηκαν συζητήσεις σε τρεις θεματικές ενότητες (ΘΕ εφεξής) 
σχετικά με τις δεξιότητες πολιτικής που θα πρέπει να έχουν οι κρατικοί φορείς α.ως προς τα επίπεδα 
ικανότητας πολιτικής που μπορεί να επιδείξει ή να επιθυμεί μία κυβέρνηση να φέρει εις πέρας. β. ως 
προς τους τύπους των επιθυμητών πολιτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται, ιδιαίτερα στο μέλλον και 

γ. ως προς τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται και μαθαίνονται οι πολιτικές δεξιότητες. Σχετικά 
με τα επίπεδα πολιτικής, αν είναι π.χ. ισχυρές ή αδύναμες, φθίνουσες ή βελτιούμενες, αντιδραστικές 
ή προληπτικές, ορισμένες κυβερνήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην 
Ολλανδία επιχείρησαν να αξιολογήσουν τις σχετικές ικανότητες από τα μέσα του 2000 κυρίως ως 

προς την αμυντική τους ετοιμότητα και άλλες χώρες όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η 
Σιγκαπούρη, το επιχείρησαν περίπου μία δεκαετία αργότερα. «Ωστόσο, η δέσμευση σε ορισμένα 
σημεία σχετικά με την διατήρηση ικανοτήτων μειώθηκε μετά από τον αρχικό ενθουσιασμό.» 
(Wanna, Ayres, Head and Mercer στο Mercer et al. 2021).  Ως προς τους τύπους των επιθυμητών 

δεξιοτήτων πολιτικής που μπορεί να χρειαστούν, ιδιαίτερα μελλοντικά, οι κυβερνητικοί φορείς, 
«καλύπτουν ένα εύρος και μείγμα που αφορούν επαγγελματική πειθαρχική εμπειρογνωμοσύνη 
(professional disciplinary expertise) που μπορεί να απαιτείται, καθώς και δεξιότητες ανάλυσης και 
επιχειρησιακές δεξιότητες όπως σκέψης συστημάτων, διαχείρισης έργου και διαχείρισης «κύκλου 

ζωής» για διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (Adams et al. 2015 στο Mercer et al. 2021). Σχετικά 
με την μετάδοση των δεξιοτήτων πολιτικής, και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των 
ελλείψεων και προετοιμασίας για νέες απαιτήσεις και αναδυόμενες καταστάσεις, οι συζητήσεις 
επικεντρώνονται στον βαθμό με τον οποίο οι ακαδημαϊκές θεωρίες διεισδύουν στη σκέψη και τις 

πρακτικές των δημοσίων υπαλλήλων ή αν η πρακτική εμπειρία τροφοδοτεί ευρύτερα την σκέψη για 
το θέμα. Μια δέσμευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πολιτικής αντιπροσωπεύει μια επένδυση σε 
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μελλοντικές ικανότητες και δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων της προληπτικής ετοιμότητας για 
νέα ενδεχόμενα και φιλοδοξίες. Αυτά τα τα θέματα είναι κρίσιμες πτυχές οποιασδήποτε 
«κηδεμονικής επιμέλειας» (custodial “stewardship”) που ασκείται από κυβερνητικούς φορείς και 
συμβούλους πολιτικής (Wanna J., Ayres R., Head B. and Mercer T. στο Mercer et al. 2021).  

Συνοψίζοντας την επισκόπηση σχετικά με την σχέση θεωρίας και πράξης μπορούμε να 
καταλήξουμε στα εξής: 

• Τόσο η θεωρία (πολιτική) όσο και η πράξη (εφαρμογή πολιτικής) είναι χρήσιμες για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών και έχουν πολλά να προσφέρουν στον 
βαθμό που υπάρχει κοινός χώρος.  

• Με βάση την διαχειριστική προσέγγιση οι γνώσεις και ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν 

ωστόσο, αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις και οι συμμετέχοντες στην 
εφαρμογή/υλοποίηση δημόσιας πολιτικής οφείλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες, τις 
ικανότητες και την απόδοση του οργανισμού και του ανθρώπινου δυναμικού τους τόσο για 

να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις του περιβάλλοντος όσο και για τις μελλοντικές 
απαιτήσεις (Makhlouf 2017; Moon et al. 2017 στο Mercer et al. 2021). 

• Η ανάπτυξη της σκέψης, της οπτικής σχετικά με την πολιτική και ειδικότερα με τις δημόσιες 
πολιτικές αποτελεί επένδυση για το μέλλον.  

2.2 Θεματολογία και σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος 

Αφόρμηση για το σχεδιασμό του ΕΠ έδωσε η πραγματικότητα που καταγράφηκε σχετικά με 

την πληροφόρηση των στελεχών για τα εργαλεία και τις μεθόδους με τα οποία μπορούν να 
παρακολουθήσουν την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών –κυρίως εκείνων που κατέχουν θέσεις 
ευθύνης. Τα στελέχη του ΙΝΕΠ εκτίμησαν ότι ο σχεδιασμός ενός ΕΠ με αντίστοιχο περιεχόμενο 
ενισχύει την διοικητική ικανότητα των ΔΥ, ώστε να κατανοούν καλύτερα τα θέματα που σχετίζονται 

με τις δημόσιες πολιτικές και να παρακολουθούν αποτελεσματικότερα την εφαρμογή τους.  Η 
χρησιμότητα τεκμηριώθηκε επίσης στο γεγονός ότι «η γνώση, κατανόηση και εφαρμογή των 
εργαλείων για την παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών συντελεί εν τέλει στην λογοδοσία, την 
διαφάνεια και τον έλεγχο, έννοιες απαραίτητες για μία σύγχρονη ΔΔ» (Φ1. ΕΠ, Αλεξόπουλος κ.άλ. 

2019) και ο σχεδιασμός και το υλικό έλαβε υπόψη του τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Rogers, 
1999, Κόκκος, 2005, Καραλής & Παπαγεωργίου, 2012). Σκοπός του ΕΠ ήταν η παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στα στελέχη ΔΔ για να αντιμετωπιστεί ένα κενό μεταξύ 
θεωρίας και πρακτικής όσον αφορά στις δημόσιες πολιτικές, ένα θέμα που έχει συζητηθεί από τους 

πολιτικούς επιστήμονες όπως για παράδειγμα στην Αυστραλία που πραγματοποιήθηκε και σχετικό 
εργαστήριο τον Ιούλιο τους 2018 που «άνοιξε την συζήτηση αυτή για την πρακτική που β ασίζεται 
στη θεωρία” (Mercer et al. 2021).   

Ομάδα-στόχος του ΕΠ είναι στελέχη Υπουργείων, Περιφερειών, Δήμων, Φορέων του 

δημοσίου με καθήκοντα: 

• Στοχοθεσία στις υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες που υπηρετούν  

• Συμμετοχή στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό  

• Εκπόνηση, εφαρμογή, ή/και υλοποίηση δημόσιας πολιτικής  

• Παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων που εκπορεύονται από δημόσια πολιτική  

• Οργάνωση, προγραμματισμό, συντονισμό δράσεων σχετικών με δημόσιες πολιτικές 

Το ΕΠ αποσκοπεί (Αλεξόπουλος άλ. 2019) στα εξής: 

• Κατανόηση εννοιών σχεδιασμού και υλοποίησης δημοσίων πολιτικών  

• Γνωριμία και κατανόηση εργαλείων άσκησης δημόσιας πολιτικής  

• Κατανόηση του κύκλου υλοποίησης της δημόσιας πολιτικής 
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• Αναγνώριση και κατανόηση του ελλείμματος υλοποίησης δημόσιας πολιτικής και τρόπων 
αντιμετώπισής του 

• Εξοικείωση με δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησης της δημόσιας πολιτικής  

• Εργαστηριακή μελέτη παραδειγματικής περίπτωσης  

Υπό αυτό το πρίσμα σχεδιάστηκε το ΕΠ «Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Δημόσιων 

Πολιτικών», εκπονήθηκε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (Αλεξόπουλος κ. άλ., 2019) και υλοποιείται 
από το ΙΝΕΠ τα τελευταία 2 έτη. Είναι διάρκειας 28 ωρών και περιλαμβάνει έξι ΘΕ ως εξής:   

• Έννοια και χαρακτηριστικά της Δημόσιας πολιτικής.  

• Παραγωγή δημόσιας πολιτικής.   

• Εφαρμογή και έλλειμμα υλοποίησης δημόσιων πολιτικών.   

• Εισαγωγή στην έννοια της παρακολούθησης δημόσιων πολιτικών.   

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών.  

• Μελέτη περίπτωσης δημόσιων πολιτιικών και βέλτιστη πρακτική άλλων χωρών. 

Υλοποιήθηκαν συνολικά 4 προγράμματα αυτού του τίτλου στην Αθήνα (26/11/2019 - τέλος 
του 2021). Συμμετείχαν 82 άτομα από τα οποία 75 έλαβαν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Το 

πλήθος των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων αξιολόγησης, που αφορά η μελέτη, ανέρχεται σε 65 
επί συνόλου 75 συμμετεχόντων/χουσών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη συμμετοχή τους 
λαμβάνοντας την σχετική πιστοποίηση. Σε σχέση με την γεωγραφική αποτύπωση των δεδομένων, 
όλα τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στην Αθήνα.  Από τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον τόπο 

της υπηρεσίας των συμμετεχόντων/χουσών προκύπτει ότι μόνο 6 από τους συμμετέχοντες/χουσες 
στο ΕΠ ήταν από πόλεις της περιφέρειας και συγκεκριμένα από Βόλο, Αμαλιάδα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Κάλυμνο, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων/χουσών υπηρετεί στην ευρύτερη 
περιοχή της Αττικής. Ως προς την μεθοδολογία το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την σύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας webex λόγω των συνθηκών της πανδημίας. 
Η εργασία αυτή αφορά δευτερογενή ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, εφόσον αναφέρονται σε 

ερωτηματολόγια που έχουν υποβληθεί στο ΙΝΕΠ για την αξιολόγηση του προγράμματος, μέθοδος 
που θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση προγραμμάτων 

(Creswell, 2016, Robson,1993, Bryman, 1989).  Η δευτερογενής ανάλυση ποσοτικών δεδομένων έχει 
οφέλη και περιορισμούς (Καλογεράκη, 2011). Οι περιορισμοί της έρευνας κατά τον Grémy (1989, 
στο Καλογεράκη) κατηγοριοποιούνται σε τεχνικούς, θεσμικούς και επιστημολογικούς. «Τα τεχνικά 
θέματα αφορούν κυρίως την γνώση και την εξοικείωση των ερευνητών με τη φύση των πρωτογενών 

δεδομένων και τις διαδικασίες με τις οποίες συλλέχθηκαν».  Ως μέλος της συγγραφικής ομάδας του 
ΕΠ και του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που βασίστηκε στο σχεδιασμό η γράφουσα έχει 
συνδράμει σε όλη την διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της μεθοδολογίας, γεγονός που αίρει 
τυχόν τεχνικά προβλήματα σχετικά με την πρωτογενή συλλογή των δεδομένων.  Το ίδιο ισχύει και 

για τους περιορισμούς που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο, εφόσον τα δεδομένα υπάρχουν στο ΟΠΣ 
του ΕΚΔΔΑ.  Το αυτό ισχύει και για τον περιορισμό που αφορά επιστημολογικά θέματα, εφόσον η 
γράφουσα παρακολούθησε και συμμετείχε σε όλη την επιστημονική διαδικασία και γνωρίζει τόσο 
τον σκοπό της πρωτογενούς έρευνας, όσο και τους περιορισμούς της. Η ποσοτική έρευνα έχει ως 

σκοπό αξιοποιώντας την αριθμητική ανάλυση να εντοπίσει τις σχέσεις ανάμεσα σε διάφορους 
παράγοντες χρησιμοποιοιώντας αντιπροσωπευτικό δείγμα για να αναδείξει γενικές τάσεις.  Ωστόσο, 
στην παρούσα έρευνα δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα, στον βαθμό που το ποσοστό ανταπόκρισης από 
όσους/όσες συπλήρωσαν το εργαλείο της έρευνας (ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης) ήταν 

υψηλό (86,7%).Το ερευνητικό εργαλείο είναι το ηλεκτρονικό «ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της 
επιμόρφωσης στην ΔΔ», διαθέσιμο στους/στις συμμετέχοντες/χουσες του ΕΠ αμέσως μετά το τέλος 
του ΕΠ.  Αξιοποιείται σε όλα τα προγράμματα που υλοποιεί το ΙΝΕΠ με βάση την μεθοδολογία που 
έχει εκπονηθεί (ΕΚΔΔΑ, 2009). Καίτοι οριζόντιας χρήσης το  ερωτηματολόγιο αποτυπώνει  τις 
αξιολογήσεις των συμμετεχόντων/χουσών στο σύνολο των 4 επιμορφωτικών προγραμμάτων με 
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αυτόν τον τίτλο, αξιολογούνται οι συνιστώσες υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων και 
οι εκάστοτε εισηγητές. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι το εργαλείο αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί 
για τα δια ζώσης προγράμματα επειδή δεν είχε προβλεφθεί και σχεδιαστεί ειδικότερο που να 
περιλαμβάνει και άλλες συνιστώσες. Το εργαλείο περιλαμβάνει ερωτήσεις σε έξι γενικούς δείκτες 

αλλά για την εργασία αυτή μελετήθηκαν τα αποτελέσματα στους εξής τρεις δείκτες:  
Γενικός Δείκτης 1: Χρησιμότητα της θεματολογίας του επιμορφωτικού προγράμματος  
Γενικός Δείκτης 2: Αξιολόγηση Διδακτικού Προσωπικού 
Γενικός Δείκτης 3: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών συνιστωσών, όπως το εκπαιδευτικό υλικό και 

οι εκπαιδευτικοί στόχοι 
Η αποτύπωση των αποκρίσεων των συμμετεχόντων έγινε στη βάση επιλογής σε ενδεκαβάθμια 

κλίμακα τύπου Likert, όπου 0 = απόλυτα ανεπαρκής / καθόλου χρήσιμη και 10 = εξαιρετικά επαρκής 
/ απόλυτα χρήσιμη. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν και οι παρατηρήσεις των εκπαιδευομένων 

στο ανοικτό πεδίο που εκφράζουν παρατηρήσεις και σχόλια. Αξιοποιήθηκαν στατιστικά δεδομένα 
που είναι στην διάθεση του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ και διατέθηκαν από τον φορέα για τις ανάγκες της 
παρούσας εργασίας, ενώ δεν αξιοποιήθηκαν προσωπικά δεδομένα, δεν γίνεται αναφορά σε ονόματα 
και προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων/χουσών και των αξιολογούμενων.  

2.3 Αποτελέσματα της μελέτης αξιολογήσεων  

Στο Γράφημα 1., φαίνεται ότι οι ΘΕ του ΕΠ εκτιμώνται ως χρήσιμες για την κάλυψη τόσο των 

υπηρεσιακών, όσο και των προσωπικών/επιστημονικών ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων/χουσών 
με μικρές αποκλίσεις. Οι συμμετέχοντες/χουσες αξιολόγησαν πολύ υψηλά (9,2/10) την ανταπόκριση 
του ΕΠ στα προσωπικά/επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και τις υπηρεσιακές το υς (9/10). Η 
χαμηλότερη αξιολόγηση (8,8/10) εμφανίζεται στη ΘΕ «Παραγωγή δημόσιας πολιτικής» σχετικά με 

την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.  Υψηλότερη αξιολόγηση (9,4/10) έχει η ΘΕ 
«Παρακολούθηση και αξιολόγηση δημόσιας πολιτικής» για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και 
επίσης υψηλή (9,5/10) στη ΘΕ «Μελέτη περίπτωσης» για την κάλυψη προσωπικών αναγκών. 

 
Γράφημα 1. Αξιολόγηση χρησιμότητας Ε.Π. 

 

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων/χουσών για τους/τις εκπαιδευτές/τριες (Γράφημα 2.) είναι 
πολύ θετική με βάση όλα τα κριτήρια που υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Ο 
υψηλότερος ΜΟ αξιολόγησης (ΜΟ 9,5/10 και 9,4/10) εμφανίζεται  δύο φορές, ενώ ο χαμηλότερος 
ΜΟ αξιολόγησης (ΜΟ 8,64/10 και 8,67) εμφανίζεται τρεις φορές.  
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Γράφημα 2. Αξιολογηση εκπαιδευτών/τριών Ε.Π . 

 

Η αξιολόγηση είναι πολύ θετική και για όλες τις εκπαιδευτικές συνιστώσες και κυμαίνεται από 
8,6/10 η χαμηλότερη μέχρι 9,1/10 η υψηλότερη και αφορά στην ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς 
στόχους του ΕΠ (Γράφημα 3.) 

  
 

Γράφημα 3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών συνιστωσών ΕΠ. 

 
Για πιο ασφαλή συμπεράσματα από την υλοποίηση του ΕΠ μελετήθηκαν και παρατηρήσεις 

των συμμετεχόντων/χουσών στα 4 ΕΠ προς εντοπισμό στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
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στην βελτίωση του ΕΠ. Από τις συνολικά 27 παρατηρήσεις και σχόλια που υποβλήθηκαν 
επιχειρήθηκε μία κατηγοριοποίηση που αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.:   

 

Κατηγορία Πλήθος 

Περισσότερες πρακτικές εφαρμογές,  
εργαστήρια και μελέτες περίπτωσης 

9 

Μεγαλύτερη διάρκεια 5 

Προτάσεις για εμπλουτισμό των θεματικών 
ενοτήτων με διάφορα θέματα (π.χ. Αξιολόγηση 
δημόσιας πολιτικής, ατζέντα & λήψη 

αποφάσεων, ανάλυση κύκλου πολιτικής, 
εξειδίκευση σε θέματα δημόσιων πολιτικών 
/τομέα) 

5 

Τρόπος εξέτασης/πιστοποίησης, εκπαιδευτικό 
υλικό 

2 

 

Πίνακας 1.  Παρατηρήσεις συμμετεχόντων/χουσών στα ΕΠ  

3. Συμπεράσματα  

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε και την μελέτη του ΕΠ και της αξιολόγησής του 
μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα: 

• Η επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων  σχετικά με τα θέματα των δημόσιων πολιτικών 
μπορεί να αυξήσει την διοικητική τους ικανότητα εφαρμογής, υλοποίησης και 
παρακολούθησης τους. Ενδεχομένως αυτό να συμβάλλει στη μείωση της «αποστροφής» που 

ανέφερε ο Μακρυδημήτρης (1998) προς την θεωρία και την πολιτική σκέψη.  

• Με βάση τη θεωρητική συζήτηση η επιμόρφωση για τις δημόσιες πολιτικές είναι σημαντική 
και χρήσιμη σε υψηλόβαθμα στελέχη της ΔΔ και σε υπαλλήλους, επειδή αυξάνει την 
κατανόηση της αξίας της πολιτικής θεωρίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πολιτικής. Η 

μελέτη των αξιολογήσεων και των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων/χουσών στο σχετικό 
ΕΠ, κατέγραψε την υψηλή αξιολόγηση στην χρησιμότητα για υπηρεσιακές ανάγκες και στην 
ΘΕ «Μελέτη Περίπτωσης».  

• Σε επιχειρησιακό επίπεδο και σχετικά με τις ΘΕ του ΕΠ καταγράφηκε η ανάγκη για 

εμπλουτισμό τους με περισσότερο πρακτικές εφαρμογές και εργαλεία, ώστε να εξυπηρετηθεί 
καλύτερα ο σκοπός του. Βελτιωτικές κινήσεις μπορούν να γίνουν στις ΘΕ, που φαίνεται ότι 
έχουν αξιολογηθεί χαμηλότερα σε σχέση με άλλες.  

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται:  

• Να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις στις ΘΕ που φαίνεται ότι έχουν αξιολογηθεί χαμηλότερα σε 
σχέση με άλλες και ο εμπλουτισμός τους με περισσότερα πρακτικά παραδείγματα και μελέτες 
περίπτωσης.  

• Το ΕΠ να ενταχθεί ως μέρος μίας επιμορφωτικής διαδρομής (modular training path) με στόχο 
την επιμόρφωση στις δημόσιες πολιτικές γενικά και στις ευρωπαϊκές ειδικότερα με μία 
συνολική θεώρηση και με την παρουσίαση σχετικών εργαλείων.  
 

Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης ως προς την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών, τα προβλήματα στην εφαρμογή τους, καθώς και η κοινώνηση 

των αποτελεσμάτων συμβάλλουν στην αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της ΔΔ. Οι 
πρόσφατες εξελίξεις (π.χ. πανδημία, κρίση σχετικά με τις τιμές κλπ) είναι παρούσες και αποτελούν 
πρόκληση τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο πράξης. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η 
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ανάπτυξη ανάλυσης, η βελτίωση της ανθεκτικότητας οργανισμών και ατόμων αποτελούν ικανότητες 
που είναι χρήσιμες για το μέλλον και επηρεάζουν την ποιότητα των αποφάσεων, την ποιότητα της 
εφαρμογής των πολιτικών, την οργανωσιακή απόδοση και την ατομική απόδοση.  
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.   

 
Κομσέλη Φανή (Φωτεινή) 

Δρ. Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ / ΕΚΕ 53,  
Εκπαιδευτική Ηγεσία/ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

Επιστημονικό προσωπικό ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ  

Περίληψη  

Η πρόκληση της πανδημίας κατέδειξε την ανάγκη για την ανάπτυξη πολιτικής ανθεκτικότητας 
και στον δημόσιο τομέα.  Η έννοια της ανθεκτικότητας συναντάται ευρέως την τελευταία δεκαετία, 
καθώς ψυχολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες,  οικολόγοι, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι και όσοι 
εμπλέκονται με τις δημόσιες πολιτικές ασχολούνται με το θέμα, κυρίως λόγω των φυσικών 

καταστροφών, της κλιματικής κρίσης, αλλά και πρόσφατα της πανδημίας. Το ΙΝΕΠ  προσανατόλισε 
το έργο του στη βελτίωση των κοινωνικών και διοικητικών ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, 
με βάση την αρχή ότι η αλλαγή ξεκινά από τους ανθρώπους δουλεύοντας όμως ταυτόχρονα και με 
φορείς του δημοσίου. 

Το άρθρο επιχειρεί να ιχνηλατήσει τους τρόπους με τους οποίους η επιμόρφωση μπορεί να 
υποστηρίξει μία συνεκτική πολιτική ανθεκτικότητας στον δημόσιο τομέα ενισχύοντας άτομα και 
ομάδες στο δημόσιο λαμβάνοντας υπόψη τρία βασικά στοιχεία:  κοινή επίγνωση των στόχων, 
ομαδική δουλειά και ικανότητα προετοιμασίας και ενεργοποίησης στην αντιμετώπιση μιας κρίσης.  

 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-93629-6_6
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Λέξεις κλειδιά: Ανθεκτικότητα οργανισμών, ψυχολογική ανθεκτικότητα, επιμόρφωση, 
παράδοξη ηγεσία (paradoxical leadership), αμφίσημη ηγεσία.  

1. Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας, τα κράτη αντιμετώπισαν κρίση σε διαφορετικά 
επίπεδα. Πρώτα από όλα αυτή η κρίση αφορούσε τα συστήματα δημόσιας υγείας, αλλά υπήρξε και 
κρίση διακυβέρνησης, κρίση τεχνογνωσίας, οικονομική κρίση. O Donoghue (2020: σ. 2) υποστηρίζει 

ότι ο όρος είναι δημοφιλής για τρεις λόγους: α. είναι θετικός ως έννοια, β. τονίζει τα θετικά στοιχεία, 
ειδικά στο επίπεδο του ατόμου γ. εστιάζει στην αντιμετώπιση σύνθετων διαρθρωτικών κρίσεων και 
στο τι μπορούν να κάνουν μεμονωμένες μονάδες για να προσαρμοστούν σε συνθήκες κρίσης. Στο 
επίπεδο του ατόμου, ανθεκτικότητα είναι η δυναμική αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων 

της ζωής ξεπερνώντας με επιτυχία τις προκλήσεις.  Σε συλλογικό επίπεδο αφορά στη χάραξη 
πολιτικής ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση πολυεπίπεδων κρίσεων όπως π.χ. η πανδημία. Η 
πολυεπίπεδη κρίση δοκίμασε την ανθεκτικότητα των δημόσιων πολιτικών, κοινοτήτων, οικονομίας 
και ατόμων. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να εξεταστούν και οι δημόσιες πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι απειλές όπως η πανδημία πιθανότατα θα εμφανίζονται πιο συχνά στο μέλλον. Όπως επεσήμανε ο 
Zolli, «η καταπολέμηση αυτού του είδους των διαταραχών δεν είναι μόνο η κατασκευή υψηλότερ ων 
τοίχων - είναι η προσαρμογή των κυμάτων» (Zolli, 2012). Ο όρος ανθεκτική πολιτική δεν αφορά 
μόνο στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των αποτελεσμάτων της, είναι περισσότερο διαχείριση 

ενός συστήματος σε ανισορροπία. Στον τομέα των δημόσιων πολιτικών το  ενδιαφέρον εστιάζει  στην 
ύπαρξη λογικής ανθεκτικότητας σε αυτές τις πολιτικές. τη σχέση μεταξύ της σημασίας της 
βιωσιμότητας του δημόσιου τομέα και του πώς μπορεί να επιτευχθεί αφενός και αφετέρου, η 
ανθεκτικότητα ως χαρακτηριστικό που αφορά ο,τιδήποτε κάνει ένας δημόσιος φορέας για τον ίδιο 

και ό,τι προσφέρει σε άλλους δημόσιους φορείς. Αν φανταστούμε τον δρόμο προς μία καλύτερη 
δημόσια διοίκηση, η ανθεκτικότητα θα ήταν το σημείο εκκίνησης και η βιωσιμότητα ο τελικός 
στόχος. Η συζήτηση για την ανθεκτικότητα προϋποθέτει ότι χωρίς να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι 
εξελίξεις μπορεί να εκπλαγούμε, να κάνουμε λάθη στην προσπάθεια και στο τέλος να φτάσουμε σε 

μια νέα κατάσταση.  
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει την έννοια της ανθεκτικότητας οργανώσεων 

και ατόμων και να δούμε πώς μπορούμε να εξοπλίσουμε τους φορείς και τους δημόσιους υπαλλήλους 
ώστε αφενός, να «αντέξουν», αφετέρου να επιτελέσουν το έργο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

και να είναι σε θέση να συνεχίσουν το έργο τους. 
Η εργασία εστιάζει στα παρακάτω θέματα: 

• Έννοια της ανθεκτικότητας όσον αφορά φορείς και άτομα στο δημόσιο; 

• Ρόλο της ηγεσίας στην προσπάθεια της βελτίωσης της ανθεκτικότητας των φορέων και των 
εργαζομένων 

• Ανάγκη διαμόρφωσης άλλου τύπου συμπεριφοράς από την πλευρά της ηγεσίας 

• Ρόλος της επιμόρφωσης ώστε να συνδράμει στην προσπάθεια για την ανάπτυξη πολιτικής 
ανθεκτικότητας 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η έννοια της ανθεκτικότητας 

Η έννοια της ψυχολογικής ανθεκτικότητας προέρχεται από τη ψυχολογία και είναι ένας τρόπος 

ερμηνείας του πώς οι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν τη ζωή και να ζουν καλά παρά τις αντίξοες 
καταστάσεις. Η έννοια αναπτύχθηκε αρχικά για τα παιδιά και τους νέους και αργότερα επεκτάθηκε 
και στην ενήλικη ζωή. Ιστορικά, η ανάπτυξη της έννοιας έχει οριστεί με μια σειρά από τρόπους και 
το πρώτο και πιο σημαντικό κλειδί για την ψυχολογική ανθεκτικότητα στην παιδική ηλικία βασίζεται 

στον αναστοχαστικό διάλογο, με την έννοια της επιβεβαίωσης, αναγνώρισης και σεβασμού από 
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άτομα που εμπιστεύεται (Linde-Leimer, Wenzel, 2014).  Η έρευνα στον τομέα της ψυχολογικής 
ανθεκτικότητας αναζητά βασικούς παράγοντες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αναπτύσσονται 
κανονικά, παρά τις αντίξοες συνθήκες ζωής, με την εμπλοκή ποικίλων παραγόντων όπως:  

1. Ατομικοί παράγοντες  
2. Το κοινωνικό πλαίσιο  
3. Η ποσότητα και η ποιότητα των γεγονότων της ζωής. 

Σε κάθε περίπτωση ο όρος ψυχολογική ανθεκτικότητα αναφέρεται «σε μια δυναμική 
διαδικασία η οποία ενέχει τη θετική προσαρμογή στο πλαίσιο σημαντικών αντιξοοτήτων.» (Luthar 

et al. (2000  στο Linde-Leimer, Wenzel, 2014:  11).  Σύμφωνα με την Flüter-Hoffmann, «μητέρα» 
της έννοιας είναι η Emmy Werner (1929-2017) που διεξήγε μία διαχρονική μελέτη -ορόσημο- στο 
Kauai (1955-1999). Κατά τη Flüter-Hoffmann υπάρχουν στρεσογόννοι παράγοντες που επηρεάζουν 
την ανθεκτικότητα των ατόμων και αυτοί μπορούν να προσεγγιστούν με δύο τρόπους, την 

προληπτική προσέγγιση, όπου ενισχύονται προστατευτικοί παράγοντες, πηγές αντίστασης, πηγές 
ανθεκτικότητας και η θεραπευτική προσέγγιση όπου μελετώνται δείκτες διαχείσρισης στρες και 
ανθεκτικότητας για να αντιμετωπιστεί μετατραυματικό στρες ή κατάθλιψη και η ανθεκτικότητα για 
την ψυχολογική υγεία, όπως η ποιότητα ζωής, το well-being. 

Οργανωσιακή ανθεκτικότητα είναι «η ικανότητα ενός συστήματος να επιβιώνει, να 
προσαρμόζεται και να αναπτύσσεται μπροστά σε απρόβλεπτες αλλαγές ακόμα και καταστροφικά 
περιστατικά» (Resilient organisations www.resorg.org.nz ). Για τους Greszta et al. (Greszta et al., 
2021) “oι ανθεκτικοί οργανισμοί σχεδιάζουν και επενδύουν για αποδιοργάνωση και μπορούν να 

προσαρμόζονται, να αντέχουν και να ανασυντάσσονται γρήγορα με τρόπο που τους επιτρέπει όχι 
μόνο να το κάνουν με επιτυχία, αλλά με τρόπο που μπορεί να τους οδηγήσει σε μια «καλύτερη 
κανονικότητα». 

Σύμφωνα με τη Salanova “ο υγιής και ανθεκτικός οργανισμός (HEalthy and Resilient 

Organisation -HERO) είναι ένας οργανισμός που κάνει συστηματικές, προγραμματισμένες και 
προληπτικές προσπάθειες βελτίωσης των ομάδων των εργαζομένων και των διαδικασιών του 
οργανισμού” (Salanova M. et al. 2012). Η οργανωτική ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ενός 
οργανισμού να προβλέπει, προετοιμάζεται, ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται τόσο σε σταδιακή 

αλλαγή αλλά και ξαφνικές διαταραχές, προκειμένου να επιβιώσει και να ευημερήσει. Οι ανθεκτικοί 
οργανισμοί προετοιμάζονται για δύσκολες καταστάσεις, δείχνουν γενικευμένη ικανότητα για έρευνα, 
μάθηση και δράση, χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων για τι ακριβώς να προετοιμαστούν, είναι 
οργανισμοί που μαθαίνουν σταθερά τη διαδικασία αλλαγής και προσαρμογής. Παρατηρούμε από τα 

παραπάνω ότι η ανθεκτικότητα είναι κοινό χαρακτηριστικό σύνθετων συστημάτων, όπως 
οργανισμοί, πόλεις ή οικοσυστήματα που εξελίσσονται διαρκώς μέσα από κύκλους ανάπτυξης, 
συσσώρευσης, κρίσης και ανανέωσης, και συχνά, αυτοοργανώνονται σε απροσδόκητες νέες 
διαμορφώσεις. Για την επίτευξη της βιωσιμότητας, σημαντικά στοιχεία όπως π.χ καινοτομία, 

διορατικότητα και αποτελεσματικές συνεργασίες μεταξύ εταιρειών, κυβερνήσεων και άλλων ομάδων 
φαίνεται να είναι απαραίτητες. Το να είσαι βιώσιμος σημαίνει να είσαι ανθεκτικός. 

Ο La Torre στη συνάντηση του δικτύου DISPA (Deans of Institutes and Schools of Public 
Administration) το 2014 όρισε τη λέξη «ανθεκτικότητα» ως «πράξη rebounding," από το λατινικό 

resiliens, "to rebound, recoil", που σημαίνει "ελαστικότητα" (από το Διαδικτυακό Ετυμολογικό 
Λεξικό) οριοθετώντας τη λογική της έννοιας ως προς την αντίδραση στο απροσδόκητο και 
επαναφορά σε μια άλλη κατάσταση. 

Η πρόσφατη εμπειρία μας δίδαξε α. ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το απροσδόκητο και 

ιδιαίτερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ότι είναι καλό μεν να φροντίζουμε τον φορέα μας, όμως 
δεν αρκεί αυτό, επειδή η διατήρηση αυτή εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως π.χ. άλλοι 
φορείς, η πραγματικότητα έξω από το δικό  μας είναι και γίγνεσθαι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν 
οι Boin & van Eeten (2013) «η ανθεκτικότητα πιθανότατα θα γίνεται όλο και πιο σημαντική ενόψει 

νέων απειλών» και β. ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από ανθρώπους σε άλλες ηπείρους μπορούν 

http://www.resorg.org.nz/
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π.χ. να επηρεάσουν την τιμή του αερίου,. Οι επιλογές που γίνονται από εντελώς ξένους θα 
καθορίσουν τις πιθανότητες για το αν θα κολλήσει κάποιος μια ασθένεια. (Centeno: 2021)  

Η ανθεκτικότητα είναι ένας συνδυασμός δύο γενικών ιδιοτήτων: αντίσταση ή ικανότητα να 
παραμένει η ίδια κατάσταση και ευελιξία ή ικανότητα αλλαγής τόσο ώστε να επιβιώνουν άτομα ή 

οργανισμοί, ακόμα κι αν έχουν διαφορετική μορφή. Η κεντρική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο 
πτυχών της ανθεκτικότητας μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή ως η πρόληψη μιας κρ ίσης και η 
ικανότητα ανάκαμψης από μία κρίση. Kρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή οργανωτική λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας εντός και μεταξύ των οργανισμών, της οργανωτικής 

μάθησης, της ανταλλαγής γνώσεων και της οργανωτικής ευελιξίας (Jozaei & Mitchell, 2018). Σε 
επίπεδο οργάνωσης,  προσομοιάζει με την έννοια της προσαρμοστικής ικανότητας, την ικανότητα 
δηλαδή ενός συστήματος ή ενός οργανισμού να «εξελίσεται συνεχώς και διαρκώς ώστε να ταιριάξει 
ή να υπερβεί τις ανάγκες του λειτουργικού περιβάλλοντος, πριν αυτές οι ανάγκες γίνουν κρίσιμες» 

(Stephenson, Vargo, & Seville, 2010, σ. 28). Η ικανότητα περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες, βιώσιμες 
προσαρμογές σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα (Gallopín, 2006). Ο Khan (Khan et al., 2017, στο 
Franken, 2019) υποστηρίζει ότι, καίτοι ορισμένες πρακτικές, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών, είναι 
γνωστοί τρόποι για την ενίσχυση της «οργανωτικής» ανθεκτικότητας, αυτό που είναι λιγότερο 

γνωστό είναι για το πώς να καλλιεργηθεί η ανθεκτικότητα των «εργαζομένων». Άλλοι όμως 
υποστηρίζουν ότι οι δύο ικανότητες φαίνεται να αλληλοενισχύονται (Lengnick -Hall et al., 2011, στο 
Franken, 2019). Εκείνο που διαπιστώνεται από την έρευνα πάντως είναι ότι αν οι υπάλληλοι δεν 
επιδεικνύουν ανθεκτικές συμπεριφορές, έχουν λίγες πιθανότητες να ανταποκριθούν και να 

προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και προκλήσεις.  

2.2  Ο ρόλος της ηγεσίας στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας 

Όπως επισημαίνει ο Toonen «η παγκοσμιοποίηση, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ενεργειακή 
κρίση και η κλιματική αλλαγή, έκαναν διάφορους κλάδους να αναμειγνύονται μεταξύ τους και να 
κινούνται προς την εμφάνιση κάτι ως μιας επιστήμης για το κλίμα ή τη διακυβέρνηση της γης, στην 
οποία το πεδίο της δημόσιας διοίκησης εξακολουθεί να απουσιάζει τρομακτικά από πολλές  απόψεις», 

γεγονός που επιτρέπει σε επιστήμονες να αναπτυχθεί συζήτηση  «προσανατολισμένη στη διαδικασία, 
και την εργαλειοποίηση, που παραλείπει τον πυρήνα της κυβερνητικής νομιμοποίησης:  τη θεσμική 
πλευρά της διακυβέρνησης.» (Toonen, 2010). 

Αυτό το κενό ήρθε να καλυφθεί από διάφορες έρευνες που έγιναν και στις οποίες διαπιστώθηκε 

ότι η ηγεσία ενός οργανισμού μπορεί να επηρεάσει την ανθεκτικότητα των εργαζομένων του.  Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται «η ανθεκτικότητα του εργαζόμενου που ορίζεται ως η συνεχής  
προσαρμογή και ανάπτυξη, ακόμα και στην αντιμετώπιση πρόκλησης είναι μία έννοια σε ατομικό 
επίπεδο που όμως ωφελεί και τους οργανισμούς» (Franken et al., 2019) αλλά  παρά τα οφέλη της 

λίγα είναι γνωστά για τον τρόπο ενίσχυσης, ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας στους οργανισμούς.  
Ποσοτική έρευνα που διεξήχθη σε μεγάλο δημόσιο οργανισμό στη Νέα Ζηλανδία διερεύνησε αν η 
Παράδοξη ηγεσία –ΠΗ (Paradoxical Leadership) μπορεί να συνεισφέρει στην ανθεκτικότητα των 
εργαζομένων, αν η ΠΗ – η ικανότητα να εξισορροπούνται οι ανταγωνιστικές δομικές και σχεσιακές 

απαιτήσεις με τη πάροδο του χρόνου- μπορεί να είναι ένα μέσο υποστήριξης της ανθεκτικότητας των 
εργαζομένων, όπως αυτό αντιστοιχεί στις εντάσεις και τα παράδοξα που υπάρχουν στη δουλειά του 
δημόσιου τομέα. Αυτή η συσχέτιση μεταξύ ΠΗ και εντάσεων στο έργο της δημόσιας διοίκησης 
σημαίνει ότι η ΠΗ μπορεί επίσης να βοηθήσει τους εργαζόμενους να συμπεριφέρονται με 

ανθεκτικότητα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ΠΗ προηγείται της ανθεκτικότητας. Η επίδραση των 
πτυχών ΠΗ στην ανθεκτικότητα των εργαζομένων επηρεάζεται εν μέρει από τις αντιλήψεις για την 
οργανωτική υποστήριξη. Οι Franken et al. υποστηρίζουν ακόμα ότι οι διάφορες μορφές ηγεσίας 
(Taylor, 2017; Van Wart, 2014, Dunoon, 2002, Murphy et al., 2017 στο Franken et al.) που έχουν 

αναπτυχθεί δεν αντιστοιχούν στα πολύπλοκα και πλουραλιστικά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζουν 
τη Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ εφεξής) και η δημόσια ηγεσία θα πρέπει να υπερβεί τις συμβατικές 
έννοιες, όπως π.χ. μετασχηματιστικές και συναλλακτικές προσεγγίσεις, εάν πρόκειται να 
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προσαρμοστούν αποτελεσματικά στην αλλαγή και την πρόκληση. Η ηγεσία μέσα από το παράδοξο 
αντιστοιχεί στα πολύπλοκα και πλουραλιστικά περιβάλλοντα που συχνά χαρακτηρίζουν τη ΔΔ. Η 
ΠΗ περιλαμβάνει ισορροπία και ενσωμάτωση ανταγωνιστικών στόχων, καθώς οι ηγέτες 
«προσπαθούν να ενσωματωθούν ή να εναρμονιστούν με εγγενείς εντάσεις σχετικά με τον έλεγχο και 

την ενδυνάμωση με την πάροδο του χρόνου» (Zhang et al., 2015, σ. 543). Η αντιστοίχηση μεταξύ 
της συζήτησης για την ΠΗ και τη βιβλιογραφία του πλαισίου της ΔΔ οδήγησε τους Franken et al 
στην ιδέα ότι η ΠΗ θα μπορούσε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα μέσω δύο διαδικασιών: (α) μέσω 
της «άμεσης» μαθησιακής διαδρομής που αφορά στη μοντελοποίηση συμπεριφορών από τους ηγέτες 

και (β) ενός «έμμεσου» μονοπατιού που διαμεσολαβείται μέσω POS (Perceived Organisational 
Support (Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986, στο Franken et al. σ.10). Η μελέτη αυτή 
κατέδειξε:  

• τη συνάφεια και τη σημασία μιας παράδοξης προσέγγισης στην ηγεσία και πώς θα μπορούσε 
να ταιριάζει στη σύνθετη και μερικές φορές αντιφατική φύση πολλών εργασιών του δημόσιου 
τομέα και πώς μπορεί να δημιουργήσει ανθεκτικότητα στους εργαζόμενους, και πιθανώς 

οργανωτική  ανθεκτικότητα. Προσδιορίζει επίσης πτυχές των διαπροσωπικών ηγετικών 
συμπεριφορών που σχετίζονται με τη ΔΔ.  

• η ΠΗ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αντιλήψεις της οργανωσιακής 

υποστήριξης. Υπογραμμίζεται επίσης η σημασία της ανθεκτικότητας των εργαζομένων ως 
κρίσιμης ικανότητας για τις οργανώσεις του δημόσιου τομέα και μια ιδιότητα που η ηγεσία 
του δημοσίου μπορεί και πρέπει να ενισχύσει.   

Συμπερασματικά, η μελέτη συνεισφέρει στη συζήτηση για την οργανωσιακή ανθεκτικότητα 
και τη διοίκηση του δημόσιου τομέα, αναδεικνύοντας τους τύπους ηγετικών συμπεριφορών που 
ευνοούν την ανθεκτικότητα των εργαζομένων και αναδεικνύουν μονοπάτια μέσω των οποίων αυτή 
η διαδικασία μπορεί να δοκιμαστεί από εργαζόμενους, ενισχύοντας τη σημασία της ηγεσίας στην 

ανάπτυξη της ανθεκτικότητας (Kuntz et al., 2016). Από τις έρευνες που έχουν γίνει φ αίνεται να 
υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ηγεσία ενός οργανισμού και την ανθεκτικότητά του, αλλά και τη 
ψυχολογική ανθεκτικότητα των εργαζομένων.  Σύμφωνα με τη Fischer (EIPA Conference E.I.P.A., 
27.1.2022), η ανθεκτικότητα σχετίζεται με την ατομική ανθεκτικότητα των εργαζομένων και με την 

ατομική ανθεκτικότητα των ηγετών: 
Η ατομική ανθεκτικότητα εργαζομένων αφορά στην: 

• Διατήρηση της ατομικής απόδοσης, αλλά και την προσαρμογή για επιτέλεση νέων εργασιών 
ή άλλος τρόπος ολοκλήρωση εργασιών, άλλες διαδικασίες, κ.λπ. 

• Διατήρηση του επιπέδου άγχους ώστε να μην υπάρχει καμία σημαντική αύξηση ή συνεχής 

αύξηση 

• Διατήρηση του επιπέδου ικανοποίησης ώστε να μην υπάρχει σημαντική μείωση ή  συνεχής 
μείωση 

Η ατομική ανθεκτικότητα ηγετών αφορά στη: 

• Διατήρηση ηγετικής συμπεριφοράς αντί να κρύβεται από την ομάδα 

• Βοηθώντας τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν και να διατηρηθούν  

• Παρακολούθηση της οργανωτικής απόδοσης 

Σχετικά με την οργανωσιακή ανθεκτικότητα οι ερευνητές Whitman et al. ανέπτυξαν τον 
"Οργανωτικό Έλεγχο υγείας ανθεκτικότητας» για την προετοιμασία σε οποιαδήποτε καταστροφή 

(βλ.https://www.resorgs.org.nz/ ). Με βάση την έρευνα αυτή η οργανωτική ανθεκτικότητα 
αποτελείται από 3 αλληλοεξαρτώμενες ιδιότητες και 13 δείκτες ανθεκτικότητας πού αποτυπώνονται 
στο Σχήμα 1.  

 

https://www.resorgs.org.nz/


Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

504 

  
Σχήμα 1. Πηγή: https://resorgs.org.nz  

 
Όπως διαπιστώνεται η ηγεσία και η κουλτούρα ενός οργανισμού είναι μία από τα τρεις αυτές 

ιδιότητες, ενώ οι άλλες δύο –εξίσου σημαντικές- είναι τα δίκτυα και οι σχέσεις και η ετοιμότητα 
αλλαγής. Η ανθεκτικότητα, δηλαδή η «ικανότητα επιβίωσης μετά από μία κρίση και η ευημερία σε 

έναν αβέβαιο κόσμο» επηρεάζεται από τους παράγοντες αυτούς και μπορεί να ανιχνευθεί με βάση 
τους 13 δείκτες. 

Επιπρόσθετα,  με βάση το πρότυπο ICOR (International Consortium of Organiszational 
Resilience)  η οργανωτική ανθεκτικότητα βασίζεται στο ISO 22316: Ασφάλεια και ανθεκτικότητα – 

Αρχές Οργανωτικής Ανθεκτικότητας και Ιδιότητες. Η ανθεκτικότητα ορίζεται από τον Διεθνή 
Οργανισμό Προτύπων (ISO) ως η «ικανότητα απορρόφησης και προσαρμογής σε ένα 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Το πρότυπο αυτό οργανωτικής ανθεκτικότητας αποτελείται από 3 
Διαστάσεις, 9 Στρατηγικές, και 16 Συμπεριφορές, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Σχήμα 2. που 

παρατίθεται. 

 
Σχήμα 2. Πηγή:  https://www.build resilience.org/images/education/Organizational%20Resilience%20System.png   

 

Και με βάση το πρότυπο αυτό η διάσταση της ηγεσίας είναι μία από  τις τρεις διαστάσεις που 

επηρεάζουν την οργανωτική ανθεκτικότητα σε συνδυασμό με τις άλλες δύο διαστάσεις, τη 
κουλτούρα και τις συμπεριφορές, καθώς και την ετοιμότητα και τη διαχείριση κινδύνου.  

Στην Ελλάδα συναντήσαμε τον όρο «αμφίσημη» ηγεσία στο 28ο συνέδριο της ΕΑΣΕ (Εταιρεία 
Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων) που διεξήχθη το 2017 με το χαρακτηριστικό θέμα «Αμφιδέξιος 

Ηγέτης σε έναν Παράδοξο κόσμο». Σύμφωνα με τη Wendy Smith «ο αμφιδέξιος ηγέτης έχει την 
ικανότητα να «αγκαλιάζει» αντιφατικές στρατηγικές ταυτόχρονα. Ανταποκρίνεται στο παράδοξο ως 
πρόκληση για δημιουργική δράση, ενεργεί σφαιρικά, δεν εγκλωβίζεται  σε δεδομένα σχήματα 
σκέψης ούτε παραλύει από τα παράδοξα που αντιμετωπίζει, και έχει την ικανότητα να συνθέτει  

https://resorgs.org.nz/
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φαινομενικά αντίθετες επιλογές συνθέτοντας νέες οπτικές γωνίες, σε δυναμική προοπτική.» 
(5.5.2017).  Ο Πάνος Παχατουρίδης (Strategic Partnerships Group Manager,Google) αναφέρθηκε 
στην αμφίσημη μορφή της ηγεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων λέγοντας ότι «ο ηγέτης 
θέτει τον εαυτό του σε εγρήγορση, είναι ευαίσθητος στη δυναμική των γεγονότων, καλείται να 

συνθέτει. Η πρόκληση είναι να αποφύγει το «είτε-είτε» και να ενεργεί με όρους «και αυτό-και 
εκείνο» επιδιώκοντας όχι τη διάζευξη αλλά τη σύζευξη»  για να αγκαλιάσει την παράδοξη όψη της 
επιχειρηματικής πραγματικότητας.»   

Εκτιμώ ότι στη συζήτηση για την ηγεσία ο όρος «παράδοξη» ηγεσία είναι ευρύτερος του όρου 

«αμφίσημος» και αγκαλιάζει σε κάθε περίπτωση τα παράδοξα που εμφανίζονται ως πρόκληση στην 
άσκηση της ηγεσίας σε περιόδους κρίσης, αλλαγών και συνεχών και γρήγορων μεταβολών. 

2.3  Ο ρόλος της επιμόρφωσης στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας 

Έχει υποστηριχθεί (Κομσέλη, 2020) ότι οι προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 
απαιτούν την ανάπτυξη μίας πολιτικής επιμόρφωσης για τους δημόσιους υπαλλήλους και ο ρόλος 
των φορέων επιμόρφωσης είναι σημαντικός.  Το ίδιο ισχύει και για την ανθεκτικότητα, ικανότητα 

που πρέπει να ενδυναμωθεί επειδή α. οι συνθήκες με την πανδημία έδειξαν ότι είναι αναγκαία η 
ανάπτυξη πολιτικής ανθεκτικότητας, β. οι προκλήσεις θα είναι σοβαρές και συνεχείς στο μέλλον και 
γ. το ανθρώπινο δυναμικό είναι εκείνο που εμπλέκεται στην υλοποίηση των πολιτικών, η ανάπτυξη 
πολιτικής ανθεκτικότητας και ψυχολογικής ανθεκτικότητας στους φορείς του δημοσίου είναι 

αναγκαία για την αντιμετώπιση κρίσεων.    
Το WEF ( World Economic Forum) εκπόνησε την «πυξίδα ανθεκτικότητας» για λήψη άμεσης 

δράσης για την ανθεκτικότητα μετά την διαπίστωση ότι μόνο 12% των εταιρειών είναι επαρκώς 
προστατευμένες από μελλοντικές διαταραχές (The Resiliency compass, White Paper, July 2021). Ο 

Ο.Ο.Σ.Α. ανέπτυξε το πλαίσιο ανάλυσης ανθεκτικότητας (RSA) για να βοηθήσει ώστε τα μέλη του 
να διαχειριστούν τις δεσμεύσεις τους και βοηθάει για τη συστημική ολοκλήρωση του RSA στη 
στρατηγική και τον προγραμματισμό τους. Ομάδα-στόχος είναι οι πολιτικοί και επαγγελματίες της 
διοίκησης (από το άτομο στο Εθνικό επίπεδο). 

Από το 2006 σε έρευνα που διεξήχθη από τους Barns S.-A., Bimrose J., Brown A  (2006) 
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 αλλά και την ενίσχυση των ικανοτήτων 

ανθεκτικότητας και στα τρία προαναφερόμενα επίπεδα.  Η ενίσχυση της ικανότητας αυτής μπορεί  να 
γίνει μέσω αυτοκατευθυνόμενης μάθησης τόσο για δημόσιους υπαλλήλους όσο και για ηγέτες 
δημόσιων φορέων στον βαθμό που έχει καταδειχθεί από τις έρευνες η σχέση ηγεσίας –κυρίως της 
ΠΗ- στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ενδυνάμωσης των υπαλλήλων και των δημόσιων 

οργανισμών. 
Το ΕΚΔΔΑ (2014) εστίασε στην έννοια της ανθεκτικότητας ως προεδρεύων οργανισμός 

εκπαίδευσης/επιμόρφωσης (DISPA final report) και το ΙΝΕΠ διαμόρφωσε το έργο του εστιάζοντας 
καταρχάς στη διάκριση δύο μεγάλων ενοτήτων για την ανάπτυξη ικανοτήτων των δημοσίων 

υπαλλήλων. Η μία ενότητα (Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων) από το 2020 εμπεριέχει 
προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση δεξιοτήτων προϊσταμένων και δημοσίων υπαλλήλων 
για την ενίσχυση της ψυχολογικής ανθεκτικότητας και την προάσπιση  της ψυχολογικής ευεξίας που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας να αποκωδικοποιούν τις καταστάσεις και να 

ανταπεξέρχονται σε όποιες αλλαγές μπορεί να εμφανίζονται στην εργασία τους, που όπως είδαμε, 
χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, ανιφατικότητα και συνθετότητα. 

Η επιμόρφωση των ηγετικών στελεχών που ηγούνται στο δημόσιο μπορεί να ενισχύσει τις 
ικανότητές τους να: 
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•  Παρατηρήσουν και να καλλιεργήσουν θετικά συναισθήματα στην ομάδα τους (ενθουσιασμό, 
αισιοδοξία και εργασιακή ικανοποίηση), αναπτύσσοντας με τον τρόπο αυτό το αίσθημα της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης.  

• Δημιουργήσουν κλίμα κοινωνικής υποστήριξης και να συντονίζουν τις διαδικασίες εργασίας 

και επικοινωνίας, βοηθώντας στη κατανόηση των στόχων και του ρόλου του κάθε μέλους της 
ομάδας και στη διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας.  

Η επιμόρφωση των υπαλλήλων στους δημόσιους οργανισμούς μπορεί να ενισχύσει τις ικανότητές 
τους σε δύο επίπεδα, ως ατόμων και ως μελών μίας ομάδας στην εργασία τους.  Η επιμόρφωση των 
υπαλλήλων μπορεί να ενισχύσει τις ικανότητες τους να: 

• διακρίνουν και να ενισχύουν τα θετικά συναισθήματά τους ως άτομα και ως μέλη μιας ομάδας 

• διατηρούν καλές σχέσεις με τους άλλους 

• αναπτύξουν ρεαλιστικούς στόχους και να προχωρήσουν προς αυτούς  

• αναπτύξουν αυτοπεποίθηση. 

5. Συμπεράσματα / Προτάσεις πολιτικής 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε καταδεικνύει ότι στον βαθμό που η 
επιμόρφωση μπορεί να ενισχύσει τις ικανότητες ενίσχυσης της ανθεκτικότητας τόσο των δημόσιων 

υπαλλήλων και των προϊσταμένων/ηγετών των δημοσίων φορέων και κατ’επέκταση των δημόσιων 
οργανισμών οι φορείς επιμόρφωσης είναι μπροστά σε νέα πρόκληση για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας τόσο των ατόμων ως εργαζομένων και ως ηγετών, όσο και των φορέων του 
δημοσίου, ώστε να ανταπεξέρχονται με μεγαλύτερη ευκολία στις απαιτήσεις που δημιουργούνται 

από έκτακτες περιστάσεις (π.χ. πανδημία, καταστροφές κ.ά.). Άλλωστε «η κύρια φιλοδοξία του 
σχεδιασμού πολιτικής καθώς και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι να μπορούν να 
διαμορφώσουν σταθερές λύσεις για προβλήματα που θεωρούνται συλλογικά» (Capano, Woo, 2018). 

Για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα οι φορείς 

επιμόρφωσης του δημοσίου θα πρέπει να διαμορφώσουν πολιτική και σχέδιο επιμόρφωσης 
λαμβάνοντας πλέον υπόψη τα εξής: 

• Διερεύνηση του βαθμού ανθεκτικότητας υπαλλήλων, ηγετών και οργανισμών.  

• Ανάπτυξη πολιτικής ανθεκτικότητας των δημόσιων οργανισμών ώστε ως μανθάνοντες 
οργανισμοί να φροντίσουν για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων τους και των 
ηγετών τους. 

• Μελέτη από την υλοποίηση σχετικών με την ανθεκτικότητα επιμορφωτικών προγραμμάτων 
προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους.  

• Ενίσχυση των δημόσιων υπαλλήλων και των ηγετών τους ώστε να υιοθετήσουν μια 

κουλτούρα μάθησης και ανθεκτικότητας για να αναπτύξουν την ικανότητα να 
προσαρμόζονται στις ξαφνικές ή σταδιακές μεταβολές και να λειτουργούν αποτελεσματικά 
στις συνθήκες που διαμορφώνονται από τις αλλαγές αυτές και το νέο περιβάλλον του χώρου 
εργασίας τους. 
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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η ερμηνεία της επίτευξης των μαθησιακών στόχων 
του καινοτόμου εγχειρήματος, σύμπραξης του e-ΕΦΚΑ με επαγγελματίες (δικηγόρους και λογιστές) 
με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων και ανάδειξης προτάσεων βελτίωσης της 

μαθησιακής διαδικασίας.  
Η παρούσα εργασία είναι περιγραφική, συλλέγει μέσω της παρατήρησης τα εμπειρικά 

δεδομένα, τα αναλύει, τα συνδέει με την θεωρία υπό το πρίσμα του κριτικού αναστοχασμού της 
εμπειρίας των εκπαιδευτών. 

Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής αναδεικνύουν πως η εκπαίδευση ακολουθεί τις επιλογές 
της δημόσιας πολιτικής ακόμα και όταν αυτές δεν συνάδουν με την συνήθη πρακτική ή έρχονται σε 
αντίθεση με την κουλτούρα του φορέα και των συντελεστών του.  Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάδειξη 
καλών πρακτικών που ακολουθήθηκαν στην εφαρμογή του προγράμματος αλλά και τυχόν “κακώς 

κείμενα” που θα αποτελέσουν βάση για την βελτίωσή του. Παράλληλα ανοίγει την επιστημονική 
συζήτηση σε στάσεις και συμπεριφορές των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι 
καθοριστικές για την επιτυχία. 

 

Λέξεις κλειδιά: πιστοποιημένοι επαγγελματίες, εκπαίδευση ενηλίκων, ασύγχρονη 
εκπαίδευση, σύμπραξη, ΕΦΚΑ 

1. Εισαγωγή  

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της σύμπραξης του 
δημόσιου φορέα με ιδιώτες όπως αυτή προέκυψε μετά από σχετική νομοθετική διαδικασία.  

Η ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση, που αυτονόητα συνάγεται ότι αφορά στους υπαλλήλους κάθε 

υπηρεσίας, στην περίπτωσή μας περιλαμβάνει και εκπαίδευση σε ιδιώτες.  
Τα ανωτέρω διευρύνουν και ενδυναμώνουν το ρόλο της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης, πέρα 

από τα πλαίσια κάθε φορέα και εντάσσεται στην οπτική της Νέας Δημόσιας Διοίκησης. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικά βελτιωμένων κοινωνικών υπηρεσιών είναι η ορθή αξιοποίηση 

των διαθέσιμων πόρων, έτσι ώστε να δημιουργείται κοινωνική αξία και το προφίλ της Δημόσιας 
Διοίκησης να διακρίνεται από τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
(Μακρυδημήτρης & Μιχαλόπουλος, 2000). Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στην 
ανθρωποκεντρική διοίκηση με προσανατολισμό στον ανθρώπινο παράγοντα, γεγονός που θα 
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οδηγήσει στην αναβάθμισή του και στην συμβολή του στην αλλαγή, μέσα από μία πιο συμμετοχική 
και επιδραστική προσέγγιση. 

Στην σύγχρονη εποχή των ραγδαίων κοινωνικοοικονομικών  και τεχνολογικών αλλαγών, η 
μάθηση και η ενίσχυση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού είναι κομβικής σημασίας. Η 

επάρκεια στη χρήση της γνώσης, η αξιοποίηση της μεταγνώσης, η εφαρμογή ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εκπλήρωση εργασιών του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος 
του πολίτη, αποτελούν βασική στόχευση των δημοσίων πολιτικών.  

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση και η εκπαίδευσή 

του συνδέεται με την ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης, όπου θα προάγεται η συνεχής απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, η καλλιέργεια αξιών και στάσεων, θα διαμοιράζεται η γνώση και θα 
επιδιώκεται ένα κοινό όραμα (Παπαλεξανδρή, 2017). Η στοχοθεσία αφορά σε γνώσεις και δεξιότητες 
που θα πρέπει να αναπτυχθούν στους εκπαιδευόμενους σύμφωνα με την πολιτοκεντρική κουλτούρα 

που αναπτύσσεται στον φορέα και τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης ώστε να 
οδηγήσει στη μέγιστη παραγωγικότητα (Ραμματά, 2016). Ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο θα 
στηρίζεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, προϋποθέτει την πλήρη 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες λειτουργίας 

(Κόκκινου, 2017). Ο φορέας  εκπληρώνοντας τον κοινωνικό ρόλο του, θα διασφαλίσει τη μετάβασή 
του σε μια νέα σελίδα κοινωνικής ασφάλισης, ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ψηφιακής 
εποχής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς και στην ευημερία των 
πολιτών.  Στη νέα εποχή, οι "ψηφιακές δυνατότητες" εξελίσσονται σε "ψηφιακές ικανότητες", 

χτίζοντας μια διαφορετική κουλτούρα μαζί με την "ψηφιακή πραγματικότητα" (Varveris, 2021).  
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η χρήση τεχνικών Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ όπως η 

ιδιωτικοποίηση, η χρήση ή επέκταση συμβάσεων έργου, η αμοιβή με βάση την απόδοση, οι 
συνεργασίες και η εισαγωγή των πρακτικών διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, που προέρχονται 

από τον ιδιωτικό χώρο της οικονομίας, κρίνεται αναγκαία (Osborne & Gaebler,1992). Η τάση αυτή 
έχει ως συνέπεια δημόσια αγαθά να περνούν στον ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει σύμπραξη δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα. Ως συνέπεια, αναπτύχθηκαν οι πρακτικές  σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) ως μια εναλλακτική μέθοδος υλοποίησης δημόσιων υπηρεσιών. Πρόκειται για μορφές 

συνεργασίας με πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για το ευρύτερο σύνολο, αφού με αυτές αξιοποιείται 
η τεχνογνωσία, η ευελιξία και η υψηλή ποιότητα του ιδιωτικού τομέα (Ν.3389/2005). 

Ειδικότερα  για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εξετάζεται, τον Μάρτιο 2021 ο Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανήγγειλε ένα “νέο σώμα πιστοποιημένων ιδιωτών” που θα 

συνδράμει στην απονομή των συντάξεων. Τον Απρίλιο νομοθετήθηκε και τον Ιούλιο ορίστηκαν οι 
εκπαιδευτικές θεματικές και η διαδικασία πιστοποίησης. Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων οδήγησε σε 
κατανομή των εκπαιδευομένων σε τρεις κύκλους εκπαίδευσης, με 1200 συμμετέχοντες ανά 
πρόγραμμα. Η εκπαιδευτική ομάδα συγκροτήθηκε από υπαλλήλους του Φορέα, οι οποίοι διέθεταν 

πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και κοινωνικής πολιτικής.  
Στόχος του προγράμματος ήταν η πιστοποίηση επαγγελματιών για την έκδοση 

συνταξιοδοτικών αποφάσεων μέσω παρακολούθησης μαθημάτων σχετικά με την ασφαλιστική και 
συνταξιοδοτική νομοθεσία. Από πλευράς πολιτικής προσέγγισης, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός 

εκτιμήθηκε ως ενέργεια διασφάλισης “ότι οι πιστοποιημένοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις τους εγχειρήματος καθώς η απονομή συντάξεων είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί 
υψηλές ικανότητες και γνώσεις”. 

Το νομοθετικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση 

ΥΑ 45891/21 (ΦΕΚ 2954/τ.Β/05-07-2021) όπου αναφέρονται τα διαδικαστικά θέματα εκπαίδευσης 
και εξετάσεων ενώ η εκπαιδευτική ομάδα κλήθηκε να αναπτύξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκ του 
μηδενός. Το πρόγραμμα ακολούθησε τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Για την ολοκλήρωσή 
του ήταν απαραίτητη η παρακολούθηση σειράς θεματικών ενοτήτων,  οι οποίες περιελάμβαναν 

διαδραστικές παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό το οποίο διατέθηκε στους 
εκπαιδευόμενους μέσω σχετικής πλατφόρμας (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Πηγή: howto.gov.gr) 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί την ποιοτική έρευνα και ειδικότερα την έρευνα δράσης. Στην 
έρευνα δράσης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, “Δρων υποκείμενο είναι ο επαγγελματίας της πράξης 
(practitioner), ο οποίος παρατηρεί συστηματικά την πρακτική του, αναπτύσσει την κριτική του σκέψη 
(reflectiveness) και συμβάλλει έτσι στην επαγγελματική του ανάπτυξη (professional development).” 

(Pampouri, Κυριακίδου, 2018).  
Οι Altrichter κ. ά.(2001) αναφέρουν: «Καθένας που επιχειρεί έρευνα δράσης πρέπει να βρει το 

μονοπάτι του, βασιζόμενος στα ιδιαίτερα ερευνητικά ερωτήματα και τις ιδιαίτερες συνθήκες της 
εργασίας». Ένας από τους βασικούς λόγους που επιτρέπεται αυτή η ευελιξία είναι πως η έρ ευνα-

δράση, ως μορφή κοινωνικής έρευνας, δεν επιδιώκει την αιτιακή συσχέτιση συγκεκριμένων 
παραγόντων που επηρεάζουν ένα φαινόμενο, αλλά την πολυπρισματική εμβάθυνση στο φαινόμενο 
αυτό καθαυτό (Αυγητίδου, 2014). 

Η  έρευνα δράσης προβάλλεται ως μια διαδικασία που είναι κυρίως: 

• Αναστοχαστική. Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν στην πράξη σχέδια δράσης, βασισμένα στα 
δεδομένα των παρατηρήσεών τους και αναστοχάζονται, σύμφωνα με το σπειροειδές σχήμα 

«σχεδιάζω – δρω – παρατηρώ – στοχάζομαι – αναθεωρώ – ξανά-δρω – παρατηρώ – 
στοχάζομαι κ.ο.κ» 

• Συμμετοχική και συνεργατική. Ο παρατηρητής διαλέγεται με συναδέλφους εκπαιδευτικούς, 

εκπαιδευόμενους και τα συμπεράσματα, στα οποία προς στιγμή καταλήγει, είναι προϊόν της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα δράσης. 

• Πρακτική. Η έρευνα δράσης ως κριτική εκπαιδευτική θεωρία, προχωρά στη σύνδεση της 
θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη σε μια σχέση αλληλοτροφοδότησης.  

Οι εκπαιδευτές-ερευνητές αξιοποιούν την ίδια την πραγματικότητα στην οποία μετέχουν και 
με τα μεθοδολογικά τους εργαλεία διαμορφώνουν νέες θεωρίες. Με αυτό τον τρόπο η έρευνα δράσης 

παράγει χρήσιμη γνώση, τουλάχιστον για τα ίδια τα υποκείμενα της έρευνας, αφού είναι πάντα 
προσανατολισμένη προς την εκπαιδευτική πράξη (Πηγιάκη, 2006).  

Στην έρευνα δράσης ακολουθείται μία συγκεκριμένη διαδικασία βημάτων, η οποία βοηθά τους 
εκπαιδευτές στην κατανόηση και επίλυση μιας, μη ικανοποιητικής, κατάστασης που αντιμετωπίζουν. 

Η έρευνα - δράση στα εκπαιδευτικά πλαίσια δεν ξεκινά με μια υπόθεση, αλλά με μια ανησυχία, ένα 
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ενδιαφέρον που έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτές-ερευνητές ως προϊόν του 
αναστοχασμού τους πάνω στο εκπαιδευτικό τους έργο, στις πρακτικές που υιοθετούν, στις μεθόδους 
τους κτλ., με βάση ένα πλαίσιο [αναστοχαστικών] ερωτημάτων (Whitehead,1989). Το πλαίσιο αυτό 
των ερωτημάτων μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός που θα κατευθύνει την έρευνα - δράση η οποία 

θα ακολουθήσει μια αυτο-στοχαστική ελικοειδή  ή κυκλική πορεία (Kemmis & Wilkinson, 1998, σ. 
21) με συστατικά της στοιχεία:        

• την παρατήρηση και ερμηνεία του ζητήματος/προβλήματος     

• το σχεδιασμό ενός προτεινόμενου πλάνου δράσης/μιας αλλαγής        

• την εφαρμογή του πλάνου δράσης          

• το στοχασμό στην εφαρμογή που προηγήθηκε και    

• την αναθεώρηση και προσαρμογή είτε της ερμηνείας του προβλήματος είτε του πλάνου 
δράσης με τα νέα δεδομένα που σηματοδοτεί το σχεδιασμό περαιτέρω δράσης και την 
επανάληψη του κύκλου. 

Εάν, ακολουθώντας αυτά τα στάδια, η αλλαγή κριθεί ανεπαρκής, τότε η όλη διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Αντικείμενο έρευνας 

Περιγραφή  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εξετάζουμε αφορά στον Α’ κύκλο πιστοποίησης, ο οποίος 

ξεκίνησε τον Αύγουστο και οι πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης υλοποιήθηκαν τον Νοέμβριο 2021 και 
αφορούσε 1200 εκπαιδευόμενους, εκ των οποίων 800 μέλη Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με 

τριετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας και 400 λογιστές-φοροτεχνικούς, κατόχους επαγγελματικής 
ταυτότητας Α’ τάξης.  Το πρόγραμμα περιελάμβανε σειρά θεματικών ενοτήτων, με σκοπό την 
πιστοποίηση επαγγελματιών για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων με στόχο τη γνωριμία με 
το βασικό νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η θεμελίωση και απονομή συντάξεων και η 

εξοικείωση με την ασφαλιστική πρακτική κατά την απονομή συντάξεων, όπως ακολουθείται στον 
φορέα και υποστηρίζεται από την σχετική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Κάθε εκπαιδευτική ενότητα 
περιελάμβανε εκπαιδευτικό βίντεο, σημειώσεις, συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό και τεστ 
αυτοαξιολόγησης γνώσεων ενότητας. 

Η προαναφερόμενη πιστοποίηση χαρακτηρίστηκε ως “αυξημένης δυσκολίας” αρχικά βάσει 
του τελικού αριθμού των επιτυχόντων στις εξετάσεις (179 στην πρώτη εξέταση αλλά 314 συνολικά 
μετά τις επανεξετάσεις) αλλά και του υψηλού αριθμού (48%) όσων διαγράφηκαν είτε υποβάλλοντας 
αίτηση διακοπής είτε λόγω απώλειας του δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με την σχετική 

νομοθεσία. (Γράφημα 1) 

 
 

Γράφημα 1: Κατανομή συμμετεχόντων εκπαιδευτικού προγράμματος  
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Ο μαθησιακός φόρτος, δηλαδή ο χρόνος που απαιτήθηκε για να ολοκληρώσουν οι 
εκπαιδευόμενοι όλες τις δραστηριότητες, να μελετήσουν το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό 
καθώς και την σχετική νομοθεσία και νομολογία για την επίτευξη των αναµενόµενων µαθησιακών 
αποτελεσµάτων, υπολογίστηκε σε 150 ώρες, χωρίς όμως αυτό να τίθεται ως περιορισμός για τη 

συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης. 
Η διαδικασία της ασύγχρονης εκπαίδευσης υλοποιήθηκε μέσω ελεύθερου λογισμικού 

διαχείρισης μάθησης [Learning Management System της moodle], σε συνεργασία με το Εθνικό 
Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας–ΕΔΥΤΕ. Περιελάμβανε μια σειρά εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος, γνωστικού 
κυρίως επιπέδου, αλλά και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χειρισμού της πλατφόρμας εργασίας που 
δημιουργήθηκε για χρήση από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες.   

Κάθε ενότητα περιελάμβανε οπτικοακουστικό υλικό, διαδραστική παρουσίαση, σημειώσεις 

και επιπρόσθετο υλικό το οποίο ήταν διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας, ενώ μπορούσε να γίνει λήψη 
του μεγαλύτερος μέρους αυτού. Το υλικό επικαιροποιείτο βάσει αλλαγών που προέκυπταν (π.χ. 
αλλαγή διαδικασιών ή νομοθεσίας). Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα λειτούργησε και πίνακας 
ανακοινώσεων όπου αναρτώνταν οι απαραίτητες ενημερώσεις και αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο για 

τους εκπαιδευόμενους και τους πιστοποιημένους επαγγελματίες.  
Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστήριξε τη μεθοδολογία της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και 

για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις μέσω forum, όπου αναλύθηκαν και απαντήθηκαν 
τα σχετικά θέματα. Η επικοινωνία των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών γινόταν μέσω 

προαναφερθέντων συζητήσεων.  
Το πρόγραμμα περιελάμβανε, σε κάθε ενότητα, σύντομα τεστ αυτοαξιολόγησης, προκειμένου 

οι συμμετέχοντες να ελέγξουν το επίπεδο της αποκτηθείσας γνώσης και ταυτόχρονα να 
προετοιμαστούν για την εξεταστική διαδικασία. 

Προκειμένου να δοθεί προστιθέμενη αξία στο πρόγραμμα, αξιοποιήθηκε η μικτή μάθηση 
(blended learning) με την παροχή και σύγχρονης εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο της σύγχρονης 
εκπαίδευσης περιελάμβανε τη σύνοψη των θεματικών ενοτήτων για την καλύτερη εμπέδωση της 
αποκτηθείσας γνώσης, τη δυνατότητα συζήτησης με τους εκπαιδευτές, τη διευκρίνιση σημείων που 

προβλημάτιζαν τους εκπαιδευόμενους και τη περαιτέρω ανάλυση θεμάτων του εκπαιδευτικού 
υλικού.  

Οι συντελεστές  
Ο Φορέας παρόλο που διέθετε οργανικές μονάδες με εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών 

δράσεων επέλεξε την ανάθεση του έργου σε ευέλικτο σχήμα ομάδας εκπαιδευτών, η οποία 
αποτελείτο από υπαλλήλους του με υψηλά προσόντα (Πίνακας 1).  

 
Πίνακας 1: Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτών 

 

Οι εκπαιδευτές ανέλαβαν το έργο που τους ανατέθηκε, ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση της 
μαθησιακής διαδικασίας, με εστίαση στην οργάνωση, τη δομή, την επιστημονική εγκυρότητα, το 
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εκπαιδευτικό υλικό. Στόχος τους ήταν  η διαμόρφωση ενός προγράμματος του οποίου οι 
συμμετέχοντες θα έχουν μαθησιακά αποτελέσματα ικανά να τους οδηγήσουν σε επιτυχή 
πιστοποίηση. Επίσης ο φορέας διέθεσε μια πολυμελή υποστηρικτική ομάδα για εξειδικευμένα 
ερωτήματα που ανέκυψαν. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος επιλέχθηκε η χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμα 
ασύγχρονης εκπαίδευσης (moodle) σε συνεργασία με εξωτερικό δημόσιο φορέα (ΕΔΥΤΕ), 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη τεχνογνωσία και η απρόσκοπτη υποστήριξη του 
εγχειρήματος. 

Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος και το σχετικό υλικό διαμορφώθηκε από την ίδια την 
ομάδα εκπαιδευτών αξιοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία και τη συγγραφική ιδιότητά τους. 
Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάστηκε στην ενότητα που αφορούσε στη χρήση λογισμικού, το οποίο 
ήταν υπό ανάπτυξη κατά την διεξαγωγή του προγράμματος. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εντάχθηκαν με σειρά προτεραιότητας της αίτησής τους. Ως 
εκ τούτου ο βαθμός προϋπάρχουσων γνώσεων και δεξιοτήτων ήταν άγνωστος, ενώ υπήρχε και 
σημαντική διαφοροποίηση στο μαθησιακό τους προφίλ λόγω των διαφορετικών επαγγελματικών 
ιδιοτήτων (δικηγόροι/λογιστές). 

 
Οι ιδιαίτερες συνθήκες 
Με βάση όλα τα ανωτέρω έπρεπε να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βασικά 

χαρακτηριστικά:  

• την ανομοιογένεια των δύο ομάδων εκπαιδευομένων,  

• τον βαθμό προηγούμενης ενασχόλησής τους με την κοινωνική ασφάλιση, η οποία 

διαμορφώνει και τις προϋπάρχουσες γνώσεις - δεξιότητες - στάσεις αλλά και τις διαφορετικές 
εκπαιδευτικές τους ανάγκες, 

• την πίεση χρόνου η οποία αφορούσε αφενός στην έναρξη του προγράμματος, αφετέρου στη 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε εξετάσεις πιστοποίησης,  

• την προσπάθεια ανάπτυξης της ομαδοσυνεργατικής μάθησης,  

• την προετοιμασία των εκπαιδευομένων, σε συνδυασμό με την ατομική προσπάθεια, 
προκειμένου  να επιτύχουν μαθησιακά αποτελέσματα υψηλών προδιαγραφών που θα τους 

οδηγήσουν στην πιστοποίηση,  

• την διαμόρφωση μιας ολόκληρης θεματικής ενότητας που αφορούσε σε πρακτική εφαρμογή 
(πλατφόρμα) χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της. 

Στην εργασία γίνεται αναφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Α’ κύκλου πιστοποίησης, το 
οποίο αποτέλεσε τη βάση των επόμενων προγραμμάτων.  

 
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, πέραν της προβλεπόμενης θεσμικά επιτυχούς 

περάτωσης, ήταν η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης.  Για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού τα μαθησιακά αποτελέσματα στα οποία δομήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορούσαν 
στη γνωριμία με το βασικό ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό νομοθετικό πλαίσιο και στην 
εξοικείωση με την ασφαλιστική πρακτική για τη θεμελίωση και απονομή συντάξεων, όπως 
ακολουθείται στον φορέα και υποστηρίζεται από την σχετική πλατφόρμα.   

2.1.1. Μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία αξιοποιεί την ποιοτική έρευνα και κυρίως την έρευνα δράσης, δηλαδή έναν 

τύπο έρευνας, που οι ίδιοι οι εκπαιδευτές διενεργούν, σε συνδυασμό με την παρατήρηση, το 
προσωπικό αρχείο σημειώσεων (ημερολόγιο) των εκπαιδευτών και την βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
Έτσι τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας απέκτησαν και ρόλο ερευνητή (Μπαγάκης, 2002).  Παρόλο 
που στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι «ο ρόλος του συντονιστή της έρευνας δράσης εξαρτάται από 
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μια δυναμική διαδικασία συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας και διαμορφώνεται αναλόγως, 
προκειμένου να εκπαιδεύσει, αλλά και να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό ως ερευνητή»  (Αυγητίδου, 
2005), η εκπαιδευτική ομάδα επέλεξε τον ρόλο αυτό να τον έχουν ισότιμα όλα τα μέλη.  

Η μέθοδος της παρατήρησης επιλέχθηκε γιατί «επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει 

πληροφορίες και δεδομένα μέσα από την άμεση παρατήρηση ατόμων, ομάδων, θεσμών, συμπεριφορών, 
συνθηκών, χώρων ή οργανισμών. Ο ερευνητής καταγράφει τις παρατηρήσεις του και στη συνέχεια τις 
επεξεργάζεται και τις ερμηνεύει. Θεωρείται η πιο ποιοτική και ίσως η πιο βασική τεχνική συλλογής 
δεδομένων στην κοινωνική έρευνα, καθώς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αναμιγνύεται και με όλες τις 

άλλες τεχνικές, διότι σε κάθε έρευνα, ποσοτική ή ποιοτική, περιέχονται τουλάχιστον μερικά στοιχεία 
παρατήρησης»  (Κεδράκα, 2008). 

Η ερευνητική ομάδα αρχικά ξεκίνησε με την παρατήρηση ως μέθοδο, προκειμένου να εξετάσει 
στη συνέχεια το πρόγραμμα ως μελέτη περίπτωσης, με την προσέγγιση ότι ως μεθοδολογία 

γεφυρώνει το κενό μεταξύ της ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου στις κοινωνικές επιστήμες 
(Johansson, 2007) και έτσι μπορεί να συνδυαστεί στη συνέχεια και με άλλες μεθόδους έρευνας. 
Τελικά, επέλεξε την έρευνα δράσης προκειμένου να εξερευνήσει πτυχές της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και να βελτιώσει το έργο της ως εκπαιδευτική ομάδα.  

Η έρευνα δράσης ξεκίνησε με την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος του πρώτου 
κύκλου πιστοποίησης εξετάζοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως μελέτη περίπτωσης με τη 
μεθοδολογία της παρατήρησης, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από την εκπαιδευτική 
πλατφόρμα.  Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε από διαφορετικό μέλος της ομάδας κάθε φορά για 

την ενότητα στην οποία δεν είχε αναλάβει ο εν λόγω εκπαιδευτής εκπαιδευτικό ρόλο. Βασικό 
εργαλείο είναι το προσωπικό αρχείο σημειώσεων (ημερολόγιο) των εκπαιδευτών, που απο τελεί 
εξαιρετικά χρήσιμη τεχνική της αναστοχαστικής λειτουργίας (Altrichter et al 2001).  

Οι εκπαιδευτές έθεσαν μια σειρά αναστοχαστικών ερωτημάτων (Whitehead,1989)  

• Ποια είναι η ανησυχία μου; Τι με απασχολεί;         

• Γιατί με απασχολεί;          

• Τι νομίζω ότι μπορώ να κάνω για την κατάσταση που αντιμετωπίζω;    

• Τι θα κάνω γι’ αυτό;           

• Πώς θα δείξω εάν επηρεάζω την κατάσταση;          

• Τι είδους ενδείξεις/στοιχεία μπορώ να συλλέξω ώστε να δείξω τις αλλαγές που έχουν  

• επέλθει;           

• Πώς θα ελέγξω ότι η κρίση μου για ό,τι έχει συμβεί είναι σχετικά δίκαιη και ακριβής;        

• Τι θα κάνω στη συνέχεια; 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση διεξήχθη επίσης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
συσχετίζοντας όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, ενώ κάθε δράση αναπτύχθηκε με βάση 
την επιστημονική προσέγγιση και τις δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής της.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα δράσης του εκπαιδευτικού προγράμματος του Α’ κύκλου πιστοποίησης 
ολοκληρώθηκε στις 15/2/2022. Προκειμένου να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική η εικόνα των 

αποτελεσμάτων της μαθησιακής διαδικασίας εντάχθηκαν στα αποτελέσματα και οι επιτυχόντες του 
ανωτέρω κύκλου, οι οποίοι εξετάστηκαν και είχαν επιτυχή πιστοποίηση σε επόμενο κύκλο 
πιστοποίησης.   

Στην έρευνα εντάχθηκαν οι εκπαιδευτές του προγράμματος, με παράλληλο ρόλο ερευνητή και 

τα στατιστικά στοιχεία από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, τα οποία 
αναλύονται ακολούθως και αφορούν 1200 εγγεγραμμένους.  

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος, εργάστηκαν ομαδικά με κοινή κουλτούρα, πέραν των 
γνώσεων και δεξιοτήτων τις οποίες διέθεταν. Το γεγονός αυτό συνέβαλε ουσιαστικά στην καλύτερη 
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οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και στην μεταφορά και ανάπτυξη 
στάσεων/συμπεριφορών στους εκπαιδευόμενους. 

 
Εικόνα 2: Εκπαιδευτικό υλικό (Πηγή: howto.gov.gr) 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος πληρούσε τους όρους επιστημονικής εργασίας και 
περιελάμβανε: περισσότερα από 53 εκπαιδευτικά βίντεο, 108 αρχεία εκπαιδευτικού υλικού (με 
δυνατότητα λήψης, βλπ εικόνες 2 και 3), παρουσιάσεις και 7 quiz.  

 
Εικόνα 3: Εκπαιδευτικό υλικό (Πηγή: howto.gov.gr) 

 

Η υλοποίησή του περιελάμβανε σύγχρονη εκπαίδευση και δυνατότητα ομαδοσυνεργατικής 
μάθησης μέσω των συζητήσεων, στα οποία υπήρχαν εκατοντάδες αναρτήσεις με ερωταπαντήσεις. 

 

 
 

Εικόνα 4: Οπτικοακουστικό υλικό  (Πηγή: howto.gov.gr) 
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Οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος, δεν αξιοποίησαν πλήρως τις δυνατότητες της 
ομαδοσυνεργατικής μάθησης, ενώ είχαν μεγάλη ανταπόκριση στην ατομική μάθηση (quiz).  Ένα 
πολύ μικρό ποσοστό δεν είχε επιτυχή περάτωση, ενώ παραμένει σε εκπαίδευση το 21%.  Το 48% 
διαγράφηκε, όμως οι εν λόγω συμμετέχοντες είτε δεν το παρακολούθησαν, είτε εξ αρχής δήλωσαν 

εξαίρεση από τις εξετάσεις (Γράφημα 2).  

 
Γράφημα 2: Δηλώσεις συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία Α’ κύκλου  

 

Στις εξετάσεις του Α’ κύκλου πιστοποιήθηκε το 33% (Γράφημα 3) 
 

 
 

Γράφημα 3: Επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση Α κύκλου  

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν σημαντική διαρροή από το πρόγραμμα 

(Γράφημα 1), η οποία οφείλεται στην άγνοια του περιεχομένου και των απαιτήσεων του 
προγράμματος, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, αλλά και λόγω του μαθησιακού φόρτου 
(150 ωρών), όπως προκύπτει από την ανάλυση των συζητήσεων (forum) του προγράμματος.     
Επίσης ορισμένοι εκπαιδευόμενοι έχουν περιορισμένες ακαδημαϊκές δυνατότητες και δεν μπορούν 

να κατανοήσουν το περιεχόμενο του προγράμματος ή θεωρούν ότι τα προσωπικά τους προβλήματα 
δεν τους επιτρέπουν να συνεχίσουν την παρακολούθηση του σύμφωνα με τον Houle (Sullivan, 1984).  

Παράλληλα οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι φέρνουν μαζί τους τις δικές τους εμπειρίες, τις δικές 
τους ανάγκες και τις δικές τους αντιλήψεις εννοιών στη μαθησιακή κατάσταση (Tzotzou, 2014).  Το 

γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, όταν δεν έχει προηγηθεί ενημέρωση για το περιεχόμενο ενός 
προγράμματος. Επίσης, άλλοι λόγοι διαρροής που αναδείχθηκαν ήταν: οικονομικά και οικογενειακά 
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προβλήματα, έλλειψη δέσμευσης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απαιτούμενη μελέτη μεγαλύτερη της 
προσδοκώμενης και λανθασμένη επιλογή εκπαιδευτικού προγράμματος (Hall, 2001).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να λειτουργήσει ως συντονιστής, παροτρύνοντας τους 
εκπαιδευόμενους στη διαδικασία αλλά και στην διαμόρφωση μιας ομαδοσυνεργατικής κουλτούρας.  

Όμως, επειδή η υλοποίηση γίνεται με την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διαπιστώνεται 
επικοινωνιακό έλλειμμα στη σχέση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Το γεγονός αυτό 
απασχόλησε την εκπαιδευτική ομάδα και κατά τις επαναλήψεις του προγράμματος προχώρησε σε 
διορθωτικές κινήσεις με αλλαγή του χρονοπρογραμματισμού της σύγχρονης εκπαίδευσης.  

Από τις σύγχρονες εκπαιδεύσεις, τις συζητήσεις και τα σχετικά μηνύματα, διαπιστώθηκε 
επίσης ότι πολλοί εκπαιδευόμενοι είχαν λάθος αντίληψη για το ρόλο τους στην σύμπραξή τους με 
τον φορέα.   

Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι η δημοσιοποίηση της παρούσας εργασίας ανοίγει την 

επιστημονική συζήτηση για την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των δημοσίων φορέων, όταν αυτή 
υλοποιείται σε διευρυμένα πλαίσια εκτός του δημοσίου και σε συνδυασμό με το πλαίσιο δημόσιας 
πολιτικής η οποία προκύπτει αιφνιδίως. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκπαιδευτές καλούνται να 
αντιμετωπίσουν αδυναμίες, κινδύνους, απειλές αλλά μέσα από την γνώση και εφαρμογή 

εκπαιδευτικών πρακτικών, στάσεων και συμπεριφορών διαπιστώνονται εναλλακτικές προσεγγίσεις 
που θα φέρουν το επιθυμητό μαθησιακό αποτέλεσμα. Ο ρόλος της κουλτούρας του εκπαιδευτή 
αναδεικνύεται καθοριστικός αλλά απαιτείται και η υποστήριξή του από τους υπόλοιπους συντελεστές 
της εκπαιδευτικής δράσης.   
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Η «ΑΜΗΧΑΝΙΑ» ΤΗΣ ΕΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1964:  
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 

Παπαστεφανάκη Ελευθερία  

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Περίληψη 

Οι θέσεις της ΕΔΑ για την παιδεία συγκροτήθηκαν γύρω από τους άξονες της εισαγωγής της 
δημοτικής γλώσσας, της επέκτασης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, της κάλυψης των υλικοτεχνικών 
αναγκών των σχολείων και της αλλαγής του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την 
πριμοδότηση της τεχνικής παιδείας. Στο παρόν άρθρο θα προσεγγίσουμε τον λό γο που εκφέρει η 

ΕΔΑ αναφορικά με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 μέσα από τα κείμενα της Ρόζας 
Ιμβριώτη, με στόχο τη διερεύνηση των όρων διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής την περίοδο 
αυτή και της διαπάλης των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων  που εμπλέκονται στις σχετικές 
διαδικασίες. Η Ιμβριώτη, μεταφέροντας την ιδεολογική σκευή του σχολείου εργασίας θα εμπλουτίσει 

την παιδαγωγική της αντίληψη τη μεταπολεμική εποχή με μια πιο συστηματική γνώση του ρωσικού 
σχολείου εργασίας. Στον χώρο της παιδείας η Ρόζα Ιμβριώτη θα εκφράσει χαρακτηριστικά μέσα από 
τα κείμενά της την κριτική στήριξη της ΕΔΑ έναντι της μεταρρύθμισης του 1964.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: ΕΔΑ, Ένωση Κέντρου, Μεταρρύθμιση του 1964, Ρόζα Ιμβριώτη.  

1. Εισαγωγή 

Η μεταρρύθμιση του 1964 αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της 
προδικτατορικής περιόδου. Παρά το γεγονός ότι γρήγορα ακυρώθηκε και δεν μπόρεσε να δώσει 
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καρπούς, αποτελεί μια σημαντική στιγμή κατά την οποία κατατίθεται ένα ανανεωμένο εκπαιδευτικό 
σχέδιο που διακρίνεται σε σημαντικό βαθμό από την έως τότε μεταπολεμική κατεύθυνση της 
επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. Μπροστά στη μεταρρύθμιση αυτή, η ΕΔΑ βρίσκεται σε μια 
κατάσταση αμηχανίας. Η αμηχανία αυτή, που αφορά όχι μόνο την παιδεία, αλλά τη συνολικότερη 

στάση της ΕΔΑ έναντι της Ένωσης Κέντρου πηγάζει από την αίσθηση ότι η Ένωση Κέντρου 
υιοθέτησε και εφάρμοσε ένα σημαντικό κομμάτι των πολιτικών αιτημάτων και του προγράμματος 
της ΕΔΑ. Στον χώρο της παιδείας η μεταρρύθμιση του 1964 θα δώσει την αφορμή για την αποτύπωση 
αυτής της ήπιας κριτικής ή της κριτικής στήριξης που χαρακτηρίζει τη στάση της ΕΔΑ έναντι της 

Ένωσης Κέντρου. Στο παρόν άρθρο θα επικεντρωθούμε στα κείμενα της Ρόζας Ιμβριώτη στα οποία 
αποτυπώνεται η κριτική αυτή έναντι της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ένωσης Κέντρου. 
Αξιοποιώντας το πρωτογενές αυτό υλικό σε συνδυασμό με τα σχετικά κείμενα της ΕΔΑ και τη 
δευτερογενή βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαιδευτική κίνηση και το ιστορικό πλαίσιο της 

περιόδου, διερευνούμε τον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται η ΕΔΑ τη μεταρρύθμιση του 1964 της 
Ένωσης Κέντρου επιχειρώντας να ανιχνεύσουμε και τους παράγοντες που οδηγούν στη στάση αυτή. 

2. Ένωση Κέντρου και ΕΔΑ: Μια «αμήχανη» σχέση  

Για τη δεκαετία του ’60 θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μια τελείως καινούρια περίοδος 
για την ελληνική κοινωνία, καθώς μόλις αρχίζει να ισορροπεί οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα αποκτά 
και την προοπτική της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς. Στις εκλογές του 1961, η Ένωση Κέντρου 

καταφέρνει να υπερκεράσει την ΕΔΑ, παρά την εκλογική επιτυχία της τελευταίας στις προ ηγούμενες 
εκλογές του 1958 με τις οποίες είχε λάβει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι εκλογές αυτές 
του 1961 χαρακτηρίστηκαν ως εκλογές «βίας και νοθείας» (ΕΔΑ, 1962), καθώς η νικήτρια ΕΡΕ 
χρησιμοποίησε τον κρατικό και παρακρατικό μηχανισμό για να  αλλοιώσει το αποτέλεσμα. Τελικά η 

δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη στις 22 Μαΐου 1963 οδηγεί σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Κ. 
Καραμανλή. Στις εκλογές του ’63 η ΕΔΑ κάνει πρόταση εκλογικής συμμαχίας στην Ένωση Κέντρου 
και παρά την άρνηση του Γ. Παπανδρέου να συνεργαστεί με τους κομμουνιστές, η ηγεσία της ΕΔΑ 
κρίνει σκόπιμο να ενισχύσει σιωπηλά την Ένωση Κέντρου. Τελικά στις εκλογές της 3 ης Νοεμβρίου 

νικήτρια αναδεικνύεται η Ε.Κ. με ποσοστό 42%, αντιπολίτευση η ΕΡΕ με 39,3%, ενώ η ΕΔΑ 
λαμβάνει το 14,3% των ψήφων (Τσουκαλάς, 1974: 141-143). 

Τη δεκαετία αυτή του ’60 θα φανούν και τα όρια της πολιτικής συγκρότησης της ΕΔΑ τόσο 
στη στάση της απέναντι στην Ένωση Κέντρου όσο και στην κορυφαία στιγμή των Ιουλιανών. Οι 

Βερναρδάκης & Μαυρής (1991: 184) σημειώνουν όσον αφορά τη σχέση της Αριστεράς με το Κέντρο 
την περίοδο αυτή: «Οι βασικοί όροι για τον υπερκερασμό της Αριστεράς από την Ένωση Κέντρου, 
είναι οι ιδεολογικές και πολιτικές προϋποθέσεις που έχουμε περιγράψει. Από τη στιγμή που: 1) το 
“πρόγραμμα” του ΕΑΜ έχει διασπαστεί και το άμεσο αιτούμενο είναι η (Εθνική Δημοκρατική) 

“Αλλαγή” και 2) οι σχέσεις εκπροσώπησης του ΚΚΕ με το λαϊκό συνασπισμό έχουν διαρρηχθεί σε 
σημαντικό βαθμό, έχει ανοίξει ο δρόμος για το πολιτικό υποκείμενο που θα προβάλλει αυτό το άμεσο 
πρόγραμμα, συναρθρώνοντάς το όμως σε μια άλλη κατεύθυνση: εκείνης της αστικής εναλλακτικής 
λύσης, που θα αποπειραθεί να αποτελέσει η Ε.Κ. Εφόσον το πρόβλημα είναι πλέον “εφικτό”, η Ε.Κ., 

ένας άφθαρτος νεοσύστατος πολιτικός οργανισμός, εύκολα θα κατορθώσει να εμφαν ιστεί, στα μάτια 
των ηττημένων εαμογενών μαζών, περισσότερο φερέγγυος διαχειριστής αυτής της προοπτικής από ότι 
η ιστορικά υπονομευμένη Αριστερά». Έτσι, στα Ιουλιανά η ΕΔΑ απροετοίμαστη στρέφεται προς την 
Ένωση Κέντρου και από την άλλη πλευρά παραγνωρίζει τη δυναμική των λαϊκών κινητοποιήσεων 

διακηρύσσοντας ότι δε θέτει το καθεστωτικό, αλλά μόνο ζήτημα εκλογών. Τον Φεβρουάριο του ’66 
θα φτάσει στο σημείο να μιλήσει για εκδημοκρατισμό της αυλής (Βερναρδάκης & Μαυρής, 1991: 
317-318). 

3. Εκπαίδευση και ΕΔΑ: Για μια παιδεία «του Λαού και όχι των ολίγων»  

Η παιδεία στο πλαίσιο των αιτημάτων της ΕΔΑ γίνεται ένας κύριος άξονας που καλείται να 
παίξει ένα πολλαπλό ρόλο στο πολιτικό πρόταγμα της μεταπολεμικής Αριστεράς. Η διαμόρφωση 
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ενός τύπου ανθρώπου με δεξιότητες και ηθικές αρχές, ικανού να ανταποκρίνεται στις αυξημένες 
ανάγκες μιας σύγχρονης, σύνθετης και τεχνολογικά ανεπτυγμένης κοινωνίας αποτελεί βασικό 
στοιχείο της παιδείας αυτής. Γνωρίζουμε ότι οι φορείς του δημοτικισμού πολύ πριν θέσουν το 
γλωσσικό ζήτημα σε συνδυασμό με το αίτημα της ριζικής κοινωνικής αλλαγής, θεωρούν τη 

γλωσσική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως αναγκαίο όρο ενός αστικού εξορθολογισμού της 
ελληνικής κοινωνίας (Νούτσος, 1979: 274-275). Τα στρώματα της αστικής τάξης που 
αναδεικνύονται σε πολιτικό επίπεδο την περίοδο αυτή κατανοούν την αναγκαιότητα διαρθρωτικών 
αλλαγών και βλέπουν τη δημοτική γλώσσα και συνολικά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως ένα 

βασικό μοχλό για την οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση της χώρας.  
Η ΕΔΑ μέσα από τα επίσημα κείμενά της αναφέρει τις βασικές της θέσεις για την εκπαίδευση: 
1. Η μόρφωση είναι δικαίωμα του λαού και οι πόρτες της πρέπει να είναι ανοιχτές για όλους.  
2. Η παιδεία οφείλει να μπει στην υπηρεσία του λαού και να συντελέσει στην ηθική και υλική 

του ανύψωση. 
3. Να διαπερνάται από την επιστήμη και τα διδάγματα της τεχνικής.  
4. Η γλώσσα να είναι η γλώσσα του λαού, η δημοτική, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Αυτή θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής και να είναι 

η επίσημη γλώσσα τους κράτους (ΕΔΑ, 1963: 9-10· Νούτσος, 1994: 389-390). 
Οι βασικές αρχές τις οποίες διατυπώνει η ΕΔΑ στα εκπαιδευτικά της κείμενα συναρμόζονται 

με τα ευρύτερα πολιτικά αιτήματα που προτάσσει την περίοδο αυτή (εκδημοκρατισμός, υπεράσπιση 
της ειρήνης, πατριωτισμός, μορφωτική αξία της εργασίας, καλλιέργεια του ανθρωπισμού).  

1. Η παιδεία πρέπει να αναπτύξει το δημοκρατικό πνεύμα και να διαποτιστεί από τις 
δημοκρατικές ιδέες.  

2. Σ’ όλο το σχολείο πρέπει να πνεύσει πνεύμα ειρηνόφιλο, γιατί μόνο μέσα σε ειρηνικές 
συνθήκες μπορεί να αναπτυχθεί η ανθρώπινη οντότητα. Το σχολείο θα πολεμήσει κάθε νοοτροπία 

φιλοπόλεμη σαν τον υπ’ αριθμό ένα εχθρό της ανθρωπότητας.  
3. Η παιδεία θα καλλιεργήσει τη θερμή αγάπη στην πατρίδα, θα τονώσει το πατριωτικό 

αίσθημα, όπως και την αγάπη για τις άλλες χώρες. Θα χτυπήσει τον κοσμοπολιτισμό σαν εχθρό της 
φιλίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, καθώς πίσω του κρύβεται ο ιμπεριαλισμός.  

4. Η παιδεία θα αναπτύξει έντονα το πνεύμα της εργασίας σαν τον κύριο μοχλό για την 
εξευγένιση και ανάπτυξη του ανθρώπου. Γενική μόρφωση και τεχνική κατάρτιση θα είναι το δίπτυχο 
που θα μορφώσει τον ολόπλευρα καλλιεργημένο άνθρωπο.  

5. Η παιδεία σαν αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας θα έχει να πλάσει την ηθική 

προσωπικότητα. Να αναθρέψει τον άνθρωπο με το πνεύμα του γνήσιου ουμανισμού (ΕΔΑ, 1963: 10-
12). 

Με βάση τα εκπαιδευτικά αιτήματα που διατυπώνονται από την ΕΔΑ αξίζει να σημειώσουμε 
ότι φαίνεται ότι αυτά προβάλλονται για να εφαρμοστούν εντός του υπάρχοντος καπιταλιστικού 

πλαισίου με την έννοια ότι η ΕΔΑ δεν βάζει ζήτημα ανατροπής αυτού και δεν επιδιώκει να 
περιγράψει με τον λόγο της την παιδεία στη σοσιαλιστική κοινωνία. Άλλωστε, ο Ι. Πασαλίδης (1956, 
Ιούλιος 22), πρόεδρος της ΕΔΑ, σε ομιλία του στην Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ θα 
ξεκαθαρίσει ότι στόχος του Κόμματος είναι η εθνική δημοκρατική αλλαγή, όχι η σοσιαλιστική. Σε 

αυτήν την κατεύθυνση ο Γ. Μηλιός (1993: 136-137) σημειώνει -μιλώντας για τις εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα που προτάθηκαν από την Αριστερά και το Κέντρο - ότι διέπονται από 
μία βασική πεποίθηση: ότι μια δημοκρατική μεταρρύθμιση μπορεί να υπηρετήσει τα συμφέροντα 
του «λαού» και όχι των μονοπωλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα «Η αντίληψη αυτή επαγγέλλεται 

μια σταθεροποιημένη εκπαιδευτική λειτουργία που να εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Τα πραγματικά 
όμως πολιτικά αποτελέσματα αυτής της θέσης μπορεί να είναι δύο ειδών: είτε η μεταρρύθμιση που 
προτείνει θα γίνει μεταρρύθμιση, δηλαδή θα ενσωματωθεί στην αστική κρατική πολιτική για τη 
σταθεροποίηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, είτε παρά τις προθέσεις και τις επαγγελίες της αριστεράς 

η μεταρρύθμιση αυτή, όσο καταφέρνει να επιβάλλεται, θα βαθαίνει απλά την κρίση της εκπαίδευσης. 
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Το ποια εκδοχή (θα) είναι η πραγματική μπορεί να απαντηθεί μόνο συγκεκριμένα μέσα στη συγκυρία 
της ταξικής πάλης». 

4. Η κριτική της Ρόζας Ιμβριώτη στην εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου  

Η Ρόζα Ιμβριώτη ως μέλος της ΕΔΑ και ως εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας της Επιτροπής 
(Τρίκκας, 2009: 274, 969) θα καταγγείλει τα πεπραγμένα των ελληνικών  κυβερνήσεων στον τομέα 
της παιδείας. Κατευθυντήρια γραμμή της σκέψης της αποτελεί το πρόταγμα της Αριστεράς της 

εποχής: η παιδεία είναι παράγοντας ανάπτυξης για την προκοπή του τόπου και τη δημοκρατία. Η 
εκπαίδευση πρέπει να είναι υποχρεωτική και δωρεάν στο 9χρονο σχολείο. Η γλώσσα του σχολείου 
πρέπει να είναι η δημοτική. Το σχολείο πρέπει να εφαρμόζει το παράδειγμα της πολυτεχνικής 
μόρφωσης, χωρίς εξειδικεύσεις, χωρίς να αντανακλά τον διαχωρισμό πνευματικής και χειρωνακτικής 

εργασίας, χωρίς την κυριαρχία του κλασικού γυμνασίου για τους λίγους και της παραμελημένης 
τεχνικής ή ανολοκλήρωτης εκπαίδευσης για τους πολλούς. Συχνά η Ρ. Ιμβριώτη (1961, Σεπτέμβριος 
12) στρέφει την κριτική της κατά των αποφάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, την οποία 
αποκαλεί «Ηρωδιάδα», καθώς τελικά ζητεί το κεφάλι της παιδείας επί πίνακι. Ό,τι προοδευτικό κι 

αν γίνεται προσπάθεια να εισαχθεί στην παιδεία, η Φιλοσοφική Αθηνών το πολεμά λυσσασμένα. Τη 
θεωρεί προπύργιο της συντήρησης και του κλασικισμού, που γίνεται κύριο ανάχωμα στις 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.  

Η Ρ. Ιμβριώτη ασκεί κριτική στο σύνολο του εκπαιδευτικού οικοδομήματος της εποχής. Από 

το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο διαπιστώνει ελλείψεις, αβλεψίες και εσκεμμένες καθυστερήσεις. 
Η παιδεία στην Ελλάδα όχι μόνο δεν παίζει ένα αναπτυξιακό ρόλο, αλλά δεν καλύπτει ούτε τις 
βασικές ανάγκες του πληθυσμού. Ακολουθώντας τη γραμμή της Αριστεράς της εποχής, η οποία 
διακηρύσσει έντονα τον πατριωτισμό της, έναντι της «ξενόδουλης Δεξιάς», της εθνικής μειοδοσίας, 

η Ρ. Ιμβριώτη παρουσιάζει το εκπαιδευτικό σύστημα ως αιτία του αφελληνισμού, ως πηγή διάδοσης 
ξενόφερτων στοιχείων στην ελληνική νεολαία. Ενδεικτικό της θέσης αυτής αποτελεί το άρθρο της 
με τίτλο «Εκάς οι βέβηλοι». «Με κατάπληξη διαβάζουμε την καταγγελία του παιδαγωγού κ. 
Παπαμαύρου, ότι ο σύμβουλος της αμερικάνικης πρεσβείας επισκέφτηκε τον Έλληνα Υπουργό Παιδείας 

και ζήτησε απ’ αυτόν να δεχτεί να δώσουν οι Αμερικάνοι τα σχολικά μας βιβλία, θα τα γράψουν αυτοί 
και θα μεταφράζονται στη γλώσσα μας! …η πρόταση είναι τόσο εξωφρενική ώστε μόνο οι Αμερικάνοι 
θα μπορούσαν να την κάνουν. Όπως κι αν έχει το ζήτημα εμείς πρέπει να το δούμε σαν απειλή και σαν 
αντεθνική πράξη» (Ιμβριώτη, 1966: 223). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι συνολικά ο 

λόγος της ΕΔΑ και της Ρ. Ιμβριώτη ειδικότερα, αναπαράγει σε μεγάλο βαθμό τον κυρίαρχο λόγο 
περί εθνικής ιδεολογίας, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τον ταξικό παράγοντα. Έναντι της μόνιμης και 
υπερτονισμένης κατηγορίας της Δεξιάς εναντίον της Αριστεράς για εθνική μειοδοσία (με όλους τους 
χαρακτηρισμούς που επινόησαν και εξαπέλυσαν από την εποχή του Πολέμου: Βούλγαροι, 

εαμοβούλγαροι, Σλάβοι κτλ), η Αριστερά της εποχής θα υιοθετήσει έναν ιδιόμορφο λόγο περί 
εθνικής κληρονομιάς και πατριωτισμού. Χαρακτηριστικά τα όσα γράφει η Ιμβριώτη (1958, 
Αύγουστος 23) σε άρθρο της στην Αυγή το 1958 για την ανάγκη υπεράσπισης της εθνικής μας 
κληρονομιάς: «η πλουτοκρατική ολιγαρχία δεν μπορεί να υπερασπιστεί την εθνική μας κληρονομιά… 

αυτή τη μάχη για διάσωση της αντικειμενικότητας της επιστήμης και του πανεπιστημιακού πνεύματος, 
τον πόλεμο κατά του αφελληνισμού έχουν χρέος να αναλάβουν οι ανώτατες σχολές, καθηγητές και 
φοιτητές μαζί».  

Η ενσωμάτωση στοιχείων της εθνικής παράδοσης από την Αριστερά και η αναγνώριση της 

σημασίας της κατηγορίας «έθνος» με τρόπο θετικό, λαμβάνει βέβαια χώρα ήδη κατά την 
προπολεμική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή πλεύσης του ΚΚΕ από το 1933 θα οδηγήσει σε 
μια νέα ανάγνωση της ιστορίας και μια επανεκτίμηση του εθνικού ιστορικού αφηγήματος ως 
συνέπεια της νέας πολιτικής γραμμής του Κόμματος. Την περίοδο της Κατοχής η Αντίσταση θα 

αρθρωθεί πέριξ του αιτήματος της εθνικής απελευθέρωσης και της αναγνώρισης του ελληνικού 
εθνικού παρελθόντος (Στάθης, 2014).  Η εθνική μειοδοσία πλέον κατακτά ως κατηγορία κεντρική 
θέση στον λόγο των αντιστασιακών οργανώσεων και του ΕΑΜ.  
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5. Η Ρόζα Ιμβριώτη για τη μεταρρύθμιση του 1964: «Να υποστηριχτεί η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση» 

Με την έλευση της Ένωσης Κέντρου στην κυβέρνηση μια νέα προσπάθεια για εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Οι αλλαγές που επιχειρούνται εντάσσονται μέσα στη 
γενικότερη πίστη μερίδας της κυρίαρχης τάξης ότι το σχολείο έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει 
την εδραίωση της ιδεώδους κοινωνίας που είναι φιλελεύθερη, αξιοκρατική και δημοκρατική και να 

συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της μεταρρύθμισης του 1964 
ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας αυτής σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την προσπάθεια που επιχειρείται 
για σύνδεση του σχολείου με τις ανάγκες της παραγωγής, γεγονός που αποτελεί απότοκο της 
συνειδητοποίησης της αστικής τάξης για την ανάγκη διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών στην 

εκπαίδευση στο πλαίσιο του νέου οικονομικού και πολιτικού τοπίου που διαμορφώνεται τη δεκαετία 
του 1960. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναγνωρίζεται επίσημα η στενή συνάρτηση της ο ικονομικής 
προόδου με την ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Νούτσος, 1979: 274 -275). 
Η Ρ. Ιμβριώτη αξιολογεί το κυβερνητικό έργο στον τομέα της παιδείας αποτυπώνοντας σε σημαντικό 

βαθμό τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της ΕΔΑ. Η μεταρρύθμιση Παπανδρέου 
θα είναι η τέταρτη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (συμπεριλαμβανομένης και της εκπαιδευτικής 
προσπάθειας της Κυβέρνησης του Βουνού), που η Ρ. Ιμβριώτη θα βιώσει την αποτυχία και το 
σταδιακό ξήλωμά της.  

Η παιδαγωγός, όπως και το σύνολο της ΕΔΑ φαίνεται να διατηρούν μια στάση κριτικής 
στήριξης έναντι της Ένωσης Κέντρου, καθώς και προεκλογικά η ΕΔΑ είχε ζητήσει τη συνεργασία 
με την Ένωση Κέντρου. Χαρακτηριστική είναι η προθυμία με την οποία προσέρχεται σε δ ιάλογο, 
όπως σημειώνει η παιδαγωγός: «ο κ. πρωθυπουργός ζήτησε ν’ ακούσει τις γνώμες όλων πάνω στα 

εκπαιδευτικά νομοσχέδια… Σπεύσαμε να πούμε τις γνώμες μας» (Ιμβριώτη, 1964, Σεπτέμβριος 24). 
Πέρα από τη διφορούμενη στάση της ΕΔΑ, σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο η ΕΔΑ και το ΚΚΕ 
κρίθηκαν ως απαρασκεύαστα στο να προτείνουν ανανεωμένα και καινούρια σχέδια για την παιδεία, 
ιδίως για την ανώτατη, που θα μπορούσαν να αντιπαραβληθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

Κέντρου. Σύμφωνα με τον Γ. Γιάνναρη (1993: 263) «το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΔΑ ήταν 
περιορισμένο στο πρόγραμμα του Γληνού και το επαναλάμβανε μηχανιστικά στα νέα δεδομένα».  

Για την Ιμβριώτη (1965, Οκτώβριος 6) αποτελεί καθήκον να υποστηριχτεί η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση του Παπανδρέου, καθώς αρκετοί θα είναι οι αντιδραστικοί κύκλοι που θα 

επιχειρήσουν και αυτή τη φορά να εμποδίσουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η Φιλοσοφική 
Αθηνών θα στείλει υπόμνημα στην κυβέρνηση αναφέροντας ότι η σχολή θεωρεί ότι πολλά από τα 
μέτρα είναι αντίθετα προς το συμφέρον της εθνικής συνείδησης. Η παιδαγωγός σχολιάζοντας το 
υπόμνημα αυτό θα το χαρακτηρίσει ως «ανεδαφικό, αρτηριοσκληρωτικό, αντιεπιστημονικό, 

ανιστόρητο και βαθύτατα ολιγαρχικό» και θα προβεί σε μια γενική παρότρυνση, ανεβάζοντας τους 
τόνους της αντιπαράθεσης: «να πολεμήσουμε αμείλιχτα σαν πανούκλα τον βρικόλακα της 
προγονοπληξίας, σαν εθνική κατάρα» (Ιμβριώτη, 1964, Ιούνιος 30). Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
του ’64 θα καταπολεμηθεί εκτός από τη Φιλοσοφική Αθηνών και από την ΕΡΕ, την Εταιρεία 

Ελλήνων Φιλολόγων και την ΟΛΜΕ (η οποία τονίζει στην κριτική της ότι το νεοσυσταθέν 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι αντίστοιχο ίδρυμα με αυτό που υπάρχει στην Ανατολική Γερμανία). 
Οι αντίπαλοι της μεταρρύθμισης τονίζουν στα επιχειρήματά τους ότι η διδασκαλία των αρχαίων 
πρέπει να παραμείνει, καθώς ασκεί τον εθνικό φρονηματισμό (Φραγκουδάκη, 2001: 82).  

Η Ρ. Ιμβριώτη (1965, Οκτώβριος 6) αναφέρεται λεπτομερειακά στα θετικά κατά την κρίση της 
στοιχεία της μεταρρύθμισης: α) στην εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας, β) στο 9χρονο βασικό 
σχολείο, χωρίς τη βαθειά τομή στον 6ο χρόνο. Αποκλείεται πια να υπάρχει μόνο 6χρονο δημοτικό 
στην ύπαιθρο και πάνω του να στηριχτούν οι μικρές τεχνικές και γεωργικές σχολές, γ) στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα καθορίζει τη στάθμη των γνώσεων, που απαιτούνται σε κάθε 
κλάδο επιστήμης, θα πραγματοποιήσει αναδιάρθρωση της ύλης, θα εισάγει νέα προγράμματα και νέα 
εποπτικά μέσα, δ) στην ίδρυση πανεπιστημίων και ινστιτούτων, ε) στα βιβλία, από τα οποία λείπει ο 
σχολαστικιστικός, ο βερμπαλιστικός και ο αντιεπιστημονικός τρόπος που γράφονταν τα παλιά. 
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Σύμφωνα με την παιδαγωγό με τη μεταρρύθμιση Παπανδρέου συντελείται το πρώτο βήμα για τον 
εκδημοκρατισμό της παιδείας.  

Για την Ιμβριώτη (1964, Σεπτέμβριος: 27), το σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση στη 
Βουλή πρέπει να μελετηθεί επισταμένα. Αυτή τη φορά, θεωρεί ότι δε χωράνε περιθώρια αποτυχίας 

της μεταρρύθμισης, καθώς η ίδια θα δηλώσει ότι «το 1964 δεν είναι 1931. Το δις εξαμαρτείν ου σοφού 
ανδρός». Πρέπει να δοθεί χρόνος για να εκφράσουν τη γνώμη τους όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την 
παιδεία. Αν και, σύμφωνα με την παιδαγωγό το ν/σ περιέχει πολλά και νέα πράγματα, δυστυχώς σε 
πολλά σημεία είναι έκδηλη η απολογητική του στάση και η σύγχυση, η οποία « προέρχεται από την 

προσπάθεια να περάσει από τις συμπληγάδες της αντίδρασης» (Ιμβριώτη, 1964, Ιούλιος 19). Με 
χαρακτηριστικό  τρόπο, η Ρ. Ιμβριώτη θα δηλώσει αναφερόμενη στη μεταρρύθμιση ότι « η κυβέρνηση 
ενώ ξεκίνησε να κάνει το μεγάλο άλμα δεν κατορθώνει με το ν/σ ούτε το βάλτο που άφησε η ΕΡΕ να 
αποξηράνει».  

Από τον λόγο της παιδαγωγού, θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό διαφαίνεται η προσδοκία της 
ότι τα εκπαιδευτικά μέτρα της Ένωσης Κέντρου θα μπορούσαν να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα για 
την ελληνική εκπαίδευση, προσδοκία η οποία τελικά δεν επαληθεύτηκε. Το αίσθημα αυτό 
διαφαίνεται στον λόγο της Ρ. Ιμβριώτη, η οποία τελικά μιλώντας για το 9χρονο βασικό σχολείο, θα 

πει χαρακτηριστικά ότι «ματαιώθηκαν οι ελπίδες μας…». Το ν/σ δεν κατοχυρώνει το ενιαίο 9χρονο 
βασικό σχολείο όπως θα έπρεπε, καθώς «αποκεφαλίζει το 9χρονο βασικό σχολείο και μεταφέρει τα 
τρία τελευταία χρόνια στη Μέση Παιδεία με το όνομα Γυμνάσιο… Ξαναγυρίζει στο αποστειρωμένο 
κλασικό Γυμνάσιο, μόνο που του βάζει το όνομα Λύκειο». Χαρακτηριστικά η παιδαγωγός θα συνεχίσει 

λέγοντας ότι «ατολμία και σύγχυση διαπνέει το ν/σ και αυτό γεννάει ανησυχία» (Ιμβριώτη, 1964, 
Ιούλιος 19).  Όσον αφορά τη γλώσσα, κατά την παιδαγωγό συνεχίζεται η διγλωσσία, καθώς 
χρησιμοποιείται η γραμματική και το συντακτικό της καθαρεύουσας. Χαρακτηριστικά δηλώνει ότι 
τα «εξαγγελλόμενα μέτρα όχι μόνο δε λύνουν το γλωσσικό πρόβλημα, αλλά επιμένουν στην τριγλωσσία» 

(Ιμβριώτη, 1964, Δεκέμβριος-Ιανουάριος: 162). Η μεταρρύθμιση του ’64 προβλέπει ως γλώσσα 
διδασκαλίας τη δημοτική, χωρίς όμως να καταργεί την καθαρεύουσα στις δύο τελευταίες  τάξεις του 
δημοτικού, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Τα αρχαία ελληνικά προβλέπεται να διδάσκονται από 
μετάφραση στο Γυμνάσιο και από το πρωτότυπο στο Λύκειο (Φραγκουδάκη, 2001: 81). Το γενικό 

σχόλιο της παιδαγωγού για όλο το ν/σ έτσι όπως τελικά κατατέθηκε προς ψήφιση, είναι ότι πρέπει 
να γίνουν βασικές διορθώσεις και να παραλειφθούν κομμάτια που δεν οδηγούν στον εκδημοκρατισμό 
της παιδείας  (Ιμβριώτη, 1964, Ιούλιος 19). 

Με τη μεταρρύθμιση του 1964 θα διαφανεί και το έντονο ενδιαφέρον της κυβέρνησης της 

Ένωσης Κέντρου για την τεχνική εκπαίδευση, με τον ειδικό νόμο που κατατίθεται το 1965 (Προβατά, 
2002: 149-168). Από την εισηγητική έκθεση τονίζεται ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
εξαρτάται από την ανάπτυξη της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης και για αυτό θα πρέπει να 
επιδιωχθεί η στροφή των νέων στα λεγόμενα τεχνικά επαγγέλματα. Προβλέπει τον χωρισμό της 

Μέσης Εκπαίδευσης σε Γενικό Λύκειο και σε Τεχνικές-Επαγγελματικές Σχολές. Όμως ενώ για το 
γενικό Λύκειο απαραίτητη ήταν η 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, για τις τεχνικές και 
επαγγελματικές σχολές απαραίτητο ήταν το 6χρονο Δημοτικό. Για τον λόγο αυτό, η Ρόζα Ιμβριώτη 
θα δηλώσει ότι το ν/σ για την τεχνική εκπαίδευση αναιρεί τη βάση της μεταρρύθμισης, η οποία είναι 

το 9χρονο υποχρεωτικό σχολείο για όλα τα παιδιά. Το μέτρο αυτό δηλαδή φανερώνει την αντίφαση 
για όσα υποστήριζε η ΕΚ για ανύψωση του πνευματικού επιπέδου όλου του πληθυσμού. Η 
παιδαγωγός πιστεύει ότι πρέπει «να πάψει το σχολείο “μακράς διάρκειας” για τα χαϊδεμένα παιδιά 
της τύχης και το σχολείο “μικρής διάρκειας” για τα παιδιά του φτωχού λαού» (Ιμβριώτη, 1965, Ιούνιος 

20). Το σχέδιο νόμου όμως καθιερώνει τη διαίρεση αυτή. Επί της ουσίας, για την Ιμβριώτη η 
διάκριση ανάμεσα στη χειρωνακτική και στην πνευματική εργασία και η υποτίμηση της πρώτης σε 
σχέση με τη δεύτερη αποτελεί μια μορφή κοινωνικής αδικίας που ένα δημοκρατικό σχολείο όφειλε 
να εξαλείψει. Από τα παραπάνω δεν γίνεται εμφανής η διάκριση μεταξύ της παιδείας σε μια αστική 

και μια σοσιαλιστική κοινωνία, αλλά και μέσα σε ποιο πλαίσιο τοποθετείται η κριτική της ΕΔΑ. Η 
υπέρβαση των διακρίσεων και των θεμελιακών χαρακτηριστικών της αστικής κοινωνίας φαίνεται να 
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εναπόκειται στην επιτυχή έκβαση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η ταξική διάρθρωση του 
σχολείου στην Ελλάδα γίνεται έτσι αντιληπτή από την ΕΔΑ ως αποτέλεσμα αποκλειστικά κάποιας 
πολιτικής ρύθμισης και είναι δυνατό να ξεπεραστεί μέσα από νομοθετική αλλαγή.   

6. Συμπεράσματα  

Η Ρ. Ιμβριώτη και συνολικότερα η ΕΔΑ διατηρεί μια ιδιόμορφη στάση έναντι του έργου της 
κυβέρνησης Παπανδρέου. Παρά τις διαφωνίες και τις διαφορετικές οπτικές των δύο πολιτικών 

χώρων, η έλευση της ΕΚ στην εξουσία σημαίνει το «λιώσιμο των πάγων» του σκληρού 
μετεμφυλιοπολεμικού κράτους των εθνικοφρόνων. Μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας θα 
συσπειρωθεί κάτω από τα συνθήματα του Α΄ και του Β΄ Ανένδοτου απαιτώντας τη δημοκρατική 
ρύθμιση της πολιτικής ζωής της χώρας και τη βελτίωση των όρων της ζωής του. Στον τομέα της 

παιδείας ό,τι ψηφιστεί και εφαρμοστεί θα είναι ένα κομμάτι και αυτών των ίδιων των εκπαιδευτικών 
προτάσεων της ΕΔΑ. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΔΑ και όπως δείξαμε η Ιμβριώτη, θα προσφέρουν την 
κριτική τους στήριξη στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Ένωσης Κέντρου. Το πρόβλημα δεν είναι 
ο πυρήνας των προτάσεων ή οι κοινωνικές ρίζες της νέας κυβέρνησης που της επιτρέπο υν ένα 

συγκεκριμένο εύρος πολιτικών, αλλά η ατολμία, η μη διάθεση σύγκρουσης και η έλλειψη της 
βούλησης να φτάσουν τη μεταρρύθμιση ως το τέλος. Η κριτική της Ιμβριώτη μας αποκαλύπτει την 
παραπάνω λογική η οποία περιστέλλει κατ’ ουσία το εκπαιδευτικό πρόβλημα σε ένα πρόβλημα 
διαχειριστικό. Η ΕΔΑ μετά την εκλογική της πτώση και την άνοδο στην εξουσία της Ε.Κ. βρίσκεται 

σε μια κατάσταση αμηχανίας. Επιλέγει να στηρίξει το έργο της νέας κυβέρνησης, να επικεντρώσει 
τα βέλη της στους φορείς της αντίδρασης, εκείνους δηλαδή τους ισχυρούς μηχανισμούς της 
εκπαίδευσης οι οποίοι εκφράζουν τη συντήρηση.  

Η μεταρρύθμιση του 1964 δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι 

καταιγιστικές λειτουργώντας ως διελκυστίνδα προς την επιβολή της δικτατορίας των  
συνταγματαρχών και την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι απριλιανοί 
πραξικοπηματίες θα αναιρέσουν και τα τελευταία ψήγματα της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Η 
Ρ. Ιμβριώτη σε ηλικία 67 ετών βλέπει πάλι την προσπάθεια για αλλαγή της ελληνικής παιδείας να 

οδεύει προς την ακύρωσή της. Λίγο αργότερα, 69 ετών η ίδια, θα βιώσει την επιβολή της χούντας 
και την τρίτη εξορία του συζύγου της στη Γυάρο.  
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τ.Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

 
Κατσούγκρη Ι . Αναστασία 

Δ/τρια Δημοτικού Σχολείου 
 

Περίληψη  

Την τελευταία δεκαετία επιχειρήθηκαν σειρά εκπαιδευτικών αλλαγών στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, από διαδοχικές κυβερνήσεις. Οι αλλαγές αυτές, κατά κύριο λόγο, αφορούσαν 
τις δομές της διοίκησης, τη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού, την εισαγωγή εκπαιδευτικών 
καινοτομιών και νέων τεχνολογιών, την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών και της διδακτικής 
μεθοδολογίας, την αξιολόγηση των συντελεστών της  εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σχολικών 

μονάδων. 
Σε αυτό το μεταβαλλόμενο   κοινωνικό και πολιτικό  περιβάλλον της χώρας, οι διαδοχικές 

κυβερνήσεις και οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας προχώρησαν  στον σχεδιασμό  εκπαιδευτικών 
πολιτικών, τις οποίες νομοθέτησαν, αλλά   δεν τις ολοκλήρωσαν.   

Οι διαδοχικές αλλαγές στη νομοθεσία και στον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής 
δημιούργησαν θεσμική αστάθεια, σύγχυση και αναποτελεσματικότητα στην εκπαιδευτική και 
μαθητική κοινότητα. 

Η ασυνέχεια  της εκπαιδευτικής πολιτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και  η απουσία 

συγκροτημένης εκπαιδευτικής στρατηγικής, δημιουργούν επιπλέον εμπόδια στην ολοκλήρωση των 
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.  

 
Λέξεις κλειδιά: νομοθεσία, αλλαγές ,αναποτελεσματικότητα 
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1. Εισαγωγή  

Οι  εξελίξεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό  περιβάλλον επηρέασαν και επηρεάζουν  την 

εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας.  
Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική εξελίχθηκε  και διαμορφώθηκε με τις αρχές της 

επικουρικότητας και στη βάση της δυναμικής διαμόρφωσης του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου 
Εκπαίδευσης.  

Βασίσθηκε, και βασίζεται, στην εφαρμογή των οικονομικών υποστηρίξεων των 
μεταρρυθμίσεων και των καινοτομιών μέσο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης  στη αρχή και του 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης  στη συνέχεια. 

Με την απόφαση της Λισαβόνας και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 

2007,ακολουθείται στη εκπαίδευση  η  στρατηγική πολιτική της «κατάκτησης της κοινωνίας της 
γνώσης».   

Στην Ελλάδα η πολιτική για το «Νέο Σχολείο», που ξεκίνησε το 2010, βασίσθηκε στις ανάγκες 
της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

τη Βελτίωση των Ικανοτήτων για τον 21 Αιώνα (Ιούλιος 2008),στα συμπεράσματα του Ελληνικού 
Εθνικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νοέμβριος 2009), στις 
πιλοτικές εφαρμογές προγραμμάτων και στις μελέτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του 
Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. 

Η εφαρμογή αυτής της εκπαιδευτικής πολιτική συνέπεσε με την οικονομική κρίση του 2010-
11 και τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων. 

Η δημοσιονομική κρίση και τα μνημόνια δημιούργησαν ένα γενικότερο αρνητικό περιβάλλον 
με αποτέλεσμα η διαχωριστική αντιπαράθεση μνημόνιο –αντιμνημόνιο να συμπαρασύρει και το 

σύνολο της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Στη δεκαετία που ακολούθησε επιχειρήθηκαν σειρά εκπαιδευτικών αλλαγών, από διαδοχικές 

κυβερνήσεις, κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα επίπεδα: στη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος 
,στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού, στην εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών και της 

νέας τεχνολογίας, στην αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών και της διδακτικής μεθοδολογίας, στην 
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σχολικών μονάδων. Οι αλλαγές αυτές 
αποτυπώθηκαν από σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων. Εντός της δεκαετίας ψηφίστηκαν 9 νόμοι, 17 
τροπολογίες σε νομοσχέδια άλλων Υπουργείων και εκδόθηκαν 3 Προεδρικά Διατάγματα.  

Όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις διέπονταν και μια πολιτική φιλοσοφία η οποία αποτυπωνόταν 
και στο νομοθετικό πλαίσιο και στην ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν αναιρέσεις εκπαιδευτικών 
πολιτικών, πριν προλάβουν να ολοκληρωθούν και να αξιολογηθούν.   Η πρακτική των αναιρέσεων 

εμφανίζεται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της διοίκησης, στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού 
και στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Η ασυνέχεια  της εκπαιδευτικής 
πολιτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,η οποία αποτυπώνεται και με τις συνεχείς 
νομοθετικές ρυθμίσεις, η απουσία στοιχείων αξιολογικού χαρακτήρα στο σύνολο των συντελεστών 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δημιουργούν επιπλέον εμπόδια στην ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων και στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Με αφετηρία τις  νομοθετικές ρυθμίσεις των τελευταίων δέκα ετών, επιχειρείται σε αυτή την 
εργασία παρουσίαση του πλαισίου και της νομοθεσίας που αφορά την εκπαιδευτική πολιτική.  

2. Το πλαίσιο των νομοθετικών ρυθμίσεων και της εκπαιδευτικής πολιτικής 

2.1. Διοίκηση της εκπαίδευσης, επιλογή στελεχών, διαχείριση εκπαιδευτικού προσωπικού  

«Είναι προφανής η καθοριστική σημασία της στελέχωση της εκπαίδευσης για την επίτευξη των 
στόχων της. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Η επιλογή και επιμόρφωση των στελεχών της 
εκπαίδευσης (Διευθυντών – Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Σχολικών 
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Συμβούλων) γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από την εκάστοτε 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπαιδευτική της πολιτική 
και τους σκοπούς της κυβέρνησης» (Παπαναούμ, 1995).  

Την τελευταία δεκαετία ψηφίσθηκαν ,και εν μέρει εφαρμόσθηκαν, οι ακόλουθοι νόμοι που  

αφορούσαν την επιλογή των στελεχών. 
Ο νόμος 3848/2010 προέβλεπε  ανά 3 χρόνια την προκήρυξη και  διενέργεια διαγωνισμού του 

ΑΣΕΠ και την κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακες ,λαμβάνοντα υπόψη τις μονάδες από τον 
διαγωνισμό ,ακαδημαϊκά κριτήρια, την διδακτική προϋπηρεσία και τα κοινωνικά κριτήρια. 

Για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης νομοθέτησε τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 
 α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από την 

επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική 
και διοικητική εμπειρία 

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την 
προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.  

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει 
υπηρετήσει, με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις.  

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου  δεν εφαρμόσθηκε το γ) κριτήριο ,γιατί δεν υπήρχαν 
αξιολογικές εκθέσεις και η προϋπόθεση  κατοχής Πιστοποιητικού ΤΠΕ Α΄ για τους Διευθυντές των 
Σχολικών Μονάδων. 

Τα κριτήρια αυτά με ανάλογες τροποποιήσεις ποσοστών μοριοδότησης αφορούσε το σύνολο 

των στελεχών ,δηλαδή Σχολικούς Συμβούλους, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών 
Μονάδων, Προϊσταμένων υποστηρικτικών δομών. 

Η επιλογή των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών Εκπαίδευσης πραγματοποιούταν από 
ένα πανελλαδικό κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, ενώ των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων από τα 

Υπηρεσιακά  Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διευρυμένα με τη 
συμμετοχή δυο Σχολικών Συμβούλων. 

Ο συγκεκριμένος νόμος, προϋπέθετε την κατοχή πιστοποιητικού καθοδηγητικής ή διοικητικής 
επάρκειας, την κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών επιπέδου Α’ για όλες τις θέσεις.  
Επίσης, ο νόμος 3848/2010 στη διαδικασία της συνέντευξης εισήγαγε την τράπεζα θεμάτων με 

μελέτες περίπτωσης και  την καταγραφή της συνέντευξης ώστε να διασφαλίζεται η  διαφάνεια της 
διαδικασίας.  

Η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης με το νόμο 3848/2010 πραγματοποιήθηκε  το 2011,αλλά 
δεν  εφαρμόσθηκε για δεύτερη φορά ,λόγο των κυβερνητικών μεταβολών. Δόθηκαν  από την ηγεσία 
του Υπουργείου παρατάσεις των θητειών , μέχρι την ψήφιση νέου πλαισίου επιλογής.  

Με την αλλαγή της κυβέρνησης το 2015, ψηφίστηκε ο ν.4327/2015, σε μια προσπάθεια της 

ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να αλλάξει το σύστημα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 
και Διευθυντών Εκπαίδευσης. Ήταν μια αποσπασματική παρέμβαση, αφού δεν αφορούσε το σύνολο 
των στελεχών της εκπαίδευσης. 

Ο υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης πρέπει να έχει δωδεκαετή τουλάχιστον 

εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχει ασκήσει 
διδακτικά καθήκοντα για δέκα τουλάχιστον έτη. Για την επιλογή του εκφράζουν «γνώμη» οι 
Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων. 

Για τη θέση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει 

10ετή εκπαιδευτική. Η οριστική επιλογή του Διευθυντή  Σχολικής Μονάδας κρινόταν από μυστική 
ψηφοφορία των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων. 

«Αυτός ο τρόπος επιλογής κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας  ως αντισυνταγματικός, 
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε, ότι ο νόμος είναι αντίθετος με βασικές συνταγματικές διατάξεις και 

παραβιάζει συνταγματικές αρχές, όπως η ισότητα και η αξιοκρατική και με αντικειμενικά κριτήρια 
επιλογή και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί». (Brinia,V., Koumentos,I. ,Psoni,P, 2020) 
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Η κυβέρνηση αναγκάσθηκε να νομοθετήσει ξανά με το νόμο 4473/2017. Το πλαίσιο του νόμου 
σχετικά με το σύστημα επιλογής διευθυντών, αναφέρει ότι ο τρόπος επιλογής τους ρυθμίζεται έτσι 
ώστε να συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπ’ αριθμό 711/2017. 
Επανήλθαν κριτήρια και Συμβούλιο Επιλογών για την πραγματοποίηση συνέντευξης.  

Στη μοριοδότηση λαμβάνεται υπ' όψη η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και 
κατάρτιση των υποψηφίων, καθώς και η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητικ ή και διοικητική 
εμπειρία. Προβλέπεται συνέντευξη ενώπιον του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Επιλογής της 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

Με την ψήφιση του ν.4547/2018 νομοθετείται μια νέα οργανωτική δομή και νέες διαδικασίες 
επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Αλλάζει το σύστημα των υποστηρικτικών δομών καθώς ορισμένες 
από αυτές καταργούνται (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα) ή συγχωνεύονται (ΚΕΔΔΥ -Κέντρα 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού). 

Νομοθετείται η ίδρυση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), τα 
Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για 
την Αειφορία. 

Με το ν.4547/2018 καταργείται  ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου και οι αρμοδιότητες του 

διαμοιράζονται. Την επιμορφωτική αρμοδιότητα ανέλαβε ο νέος θεσμός του Συντονιστή 
Εκπαίδευσης, που εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ,με εξαίρεση την 
περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης. Την διαχείριση σχέσεων, κρίσεων για  μαθητές και γονείς 
ανέλαβαν τα στελέχη των  ΚΕΣΥ και τον έλεγχο των ωρολογίων προγραμμάτων ο υπεύθυνος 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  .  
Ως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική 
υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά 

καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη.  
Η επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου πραγματοποιούνται από υπηρεσιακό 

Συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει ο εκάστοτε Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.  
Η εφαρμογή του νόμου 4547/2018 έγινε μόνο για τους Περιφερειακούς Διευθυντές 

Εκπαίδευσης ,τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου και τους Προϊσταμένους των ΚΕΣΥ. Δεν 
τέθηκε σε εφαρμογή  για τα υπόλοιπα στελέχη εκπαίδευσης. 

Σε ότι αφορά τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών ακολουθείται η διαδικασία προσλήψεων 
«τύπου» ΑΣΕΠ, δηλαδή καταργούνται οι εξετάσεις και συγκροτείται κατάλογος κατάταξης με βάση 

το πτυχίο, τις μεταπτυχιακές σπουδές ,την προϋπηρεσία ως αναπληρωτής, τα κοινωνικά κριτήρια. Ο 
κατάλογος κατάταξης προσλήψεων ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.  

 
Με τη νέα πολιτική ηγεσία και με το νόμο 4823/2021 καταργούνται τα Περιφερειακά Κέντρα 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), νομοθετείται ο θεσμός του Συμβούλου Εκπαίδευσης-στη θέση 
του καταργημένου θεσμού του Σχολικού Συμβούλου- και θεσμοθετείται ο  Επόπτης Ποιότητας και 
ο Περιφερειακός  Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Μετονομάζονται τα ΚΕΣΥ σε ΚΕΔΑΣΥ και 
επαναβεβαιώνονται υπόλοιπες υποστηρικτικές δομές με μικρότερες διαφοροποιήσεις. 

Η χαρακτηριστικότερη καινοτομία  του νόμου είναι η δημιουργία των Εποπτών Ποιότητας. Σε 
κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται μία 
θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.  Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της 
Εκπαίδευσης υπάγεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε κάθε Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
συνιστάται από μία θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης  ο οποίος υπάγεται διοικητικά στον 
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Έργο των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η 

επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του έργου των 
Συμβούλων Εκπαίδευσης, και των υποστηρικτικών δομών της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης .  
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Για τις επιλογές των Στελεχών Εκπαίδευσης επανέρχονται τα τέσσερα βασικά κριτήρια, το 
κριτήριο της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής-συμβουλευτικής 
εμπειρίας ,της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της θητείας και της προσωπικότητας-συνέντευξης. Για 
τη διαδικασία της συνέντευξης επανέρχεται η τράπεζα θεμάτων με μελέτες περίπτωσης και 

καταγράφεται όλη η συνέντευξη. 
Η διαδικασία επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης είναι  ανάλογη ως προς 

τη μοριοδότηση με τα υπόλοιπα στελέχη και πραγματοποιείται από Επιτροπή του Υπουργείου 
Παιδείας. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης επιλέγονται από τέσσερα 

Συμβούλια Επιλογής στα οποία προεδρεύει στέλεχος του ΑΣΕΠ. 
 Στα Συμβούλια Επιλογής  για πρώτη φορά δεν συμμετέχουν αιρετοί του κλάδου  των 

εκπαιδευτικών.  
Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων εκλέγονται από Συμβούλια ανά Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης. 
Η διαδικασία της επιλογής  Στελεχών Εκπαίδευσης ,κατά εφαρμογή του ισχύοντος νόμου 

4823/21, ξεκίνησε την άνοιξη του 2022. 
 «Την τελευταία εικοσαετία στον ελληνικό χώρο, κάθε πολιτική εξουσία επιδιώκει να 

διαμορφώνει υπέρ της και να ελέγχει τον διοικητικό και εποπτικό μηχανισμό της εκπαίδευσης, με 
αποτέλεσμα η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης να πραγματοποιείται από διαφορετικά σώματα και 
με διαφορετικά κριτήρια, τα οποία δεν χαρακτηρίζονταν από θεσμική σταθερότητα» (Ανδρέου, 
1999). 

2.2.Η εισαγωγή  εκπαιδευτικών καινοτομιών 

Η Ελλάδα και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλουν να ανταποκρίνονται στις 

προκλήσεις της ταχύτητα μεταβαλλόμενης σύγχρονης εποχής. Υπήρξαν μεταρρυθμιστικές 
εκπαιδευτικές πολιτικές που έλαβαν σοβαρά υπόψη τους τα διεθνή δεδομένα.  

Σε ότι αφορά τις χώρες τις Ευρωπαϊκής  Ένωσης, το 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  υιοθέτησε 
ένα πλαίσιο  βασικών δεικτών για τον έλεγχο της προόδου της Εκπαίδευσης προς τους «στόχους της 

Λισσαβόνας». Μεταξύ των δεικτών –στόχων ήταν και η  Συμμετοχή στην Προσχολική  Εκπαίδευση, 
Εκπαίδευση ατόμων  Ειδικών Αναγκών, Περιορισμός στη Εγκατάλειψη  του σχολείου,  
Εγγραμματοσύνη στην Ανάγνωση, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, Γλωσσικές 
δεξιότητες, Δεξιότητες στις τεχνολογίες Πληροφόρησης και επικοινωνιών, Πολιτειακές δεξιότητες, 

Δεξιότητες μαθαίνω πώς να μαθαίνω, Αύξηση του αριθμού των  νέων που ολοκληρώνουν την 
Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λύκειο), Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 
των επιμορφωτών. Αυτοί οι στόχοι αποτέλεσαν και το πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών  παρεμβάσεων 
την τελευταία δεκαετία, που όμως κατά τη διάρκεια της εξέλιξης τους διαφοροποιήθηκαν με βάση 

τις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης. 
Με βάση το προαναφερόμενο πλαίσιο, στην εφαρμογή της πολιτικής του «Νέου Σχολείου», 

σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν   για την υποχρεωτική εκπαίδευση  πολιτικές, όπως  στο δημοτικό 
σχολείο με την σταδιακή εισαγωγή του Ολοήμερου  Προγράμματος του Ενιαίου Αναμορφωμένου 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ),την αλλαγή στο Γυμνάσιο με την εισαγωγή των project,την 
πιλοτική εφαρμογή  σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό  και Γυμνάσιο των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, 
τη δημιουργία ομίλων στα Λύκεια, την προετοιμασία για το ενιαίο Εθνικό Απολυτήριο , την 
εφαρμογή του «Ψηφιακού Σχολείου» και τον εκσυγχρονισμό της Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης. 
Παράλληλα  ψηφίστηκε  ο νόμος 3966/2011 περί θεσμικού πλαισίου Πρότυπων Πειραματικών 

σχολείων, ίδρυσης Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και οργάνωσης του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». 

Τα προγράμματα του «Νέου Σχολείου» προέβλεπαν την ενίσχυση των λεγόμενων μη 
ακαδημαϊκών μαθημάτων ,την ενίσχυση των δεξιοτήτων, ταυτόχρονα με διαδικασίες πιστοποίησης 
με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Γυμνασίου στην Πληροφορική και την 
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Αγγλική Γλώσσα. Η εφαρμογή του σχεδιασμού δεν  ολοκληρώθηκε, λόγω των πολιτικών εξελίξεων 
και των αλλαγών στην εκπαιδευτική πολιτική. 

Με το νόμο 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων, 
θεσμοθετήθηκε η Τράπεζα Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. 

Η επόμενη ηγεσία με το νόμο  4327/2015 ο οποίος λαμβάνει  νέα μέτρα σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης, το νόμο 4473/2017 μέσω του οποίου υιοθετούνται νέα μέτρα επιτάχυνσης του 
κυβερνητικού έργου σχετικά με την εκπαίδευση καθώς και με τις  αντίστοιχες Υπουργικές 
Αποφάσεις  καταργείται το  Ολοήμερο  Πρόγραμμα  του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος και εισάγεται το  νέο πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
το οποίο αφαιρεί  από την πρωινή ζώνη (8.00-14.00) μαθήματα και επαναφέρει το υποχρεωτικό 
ωράριο στις 13.15,αλλάζει από τρίμηνα σε τετράμηνα το πρόγραμμα του Γυμνασίου, αλλάζουν επί 
το ευνοϊκότερο οι συντελεστές προαγωγής των μαθητών, διαμορφώνονται νέες κατευθύνσεις στο 

Λύκειο, καταργείται η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, επανασχεδιάζεται η Τεχνική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση. Διαχωρίζονται ξανά τα Πρότυπα από τα Πειραματικά σχολεία και 
αλλάζει ο τρόπος  εισαγωγής των μαθητών.  

Με τρείς βασικές νομοθετήσεις και αρκετές τροπολογίες σε διάφορα νομοσχέδια, 

επαναπροσδιορίζεται  ξανά το πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης, μετά την αλλαγή της 
κυβέρνησης το καλοκαίρι  του 2019. 

Με το νόμο 4610/2019 ρυθμίζονται  θέματα σχετικά με τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία 
και άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος για τα γυμνάσια και λύκεια. Επανέρχονται οι εξετάσεις στα 

Πρότυπα και δημιουργούνται σε κάθε διεύθυνση Πειραματικά σχολεία. 
Με το νόμο 4692/2020  αναδιαμορφώνονται τα ωρολόγια προγράμματα Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όμως δεν επανέρχεται το ωράριο στο Ολοήμερο στις 14.00, αλλά 
καθορίζονται διαδικασίες για  τον Προγραμματισμό των σχολικών μονάδων τον Εσωτερικό 

Κανονισμό λειτουργίας τους και την αξιολόγηση τους . 
Με το νόμο 4763/2020  προσδιορίζεται  το  Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με ιδιαίτερα συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά ,αφού υπάρχει 
καθοριστική αναφορά στην Γ.Γ. και όχι στις αποκεντρωμένες δομές του Υπουργείου Παιδείας.  

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης σχεδιάσθηκαν χωρίς 
την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση, συγκυριακά και χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την 
εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα ,ιδιαίτερα μετά το 2017 όταν καταργήθηκε  το Εθνικό 
Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) και ο θεσμικός διάλογος.  

2.3. Διαδικασία αξιολόγησης των συντελεστών της εκπαίδευσης 

Σε επανειλημμένες εκθέσεις του  ο ΟΟΣΑ επισημαίνει τόσο την έλλειψη  στοιχείων 

ανατροφοδότησης για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όσο για την αναγκαιότητα λειτουργίας 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης. 

Οι διαδικασίες εφαρμογής πλαισίου αξιολόγησης ξεκίνησαν  με την ψήφιση του νόμου 
3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 

αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις και  με την πιλοτική εφαρμογή της 
Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 

Παράλληλα με το νόμο 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων 
, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις» προσδιορίζονται οι διαδικασίες 
αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και του προσωπικού 
τους. 

Με σειρά Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων ξεκινάει η Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής 

Μονάδας. Προσδιορίζονται επίσης η υποστηρικτική  δομή του Παρατηρητηρίου της Αυτο -
Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας( ΑΕΕ), καθώς και οι φορείς εποπτείας 
και αξιολόγησης σε περιφερειακό και σε κεντρικό επίπεδο. 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

532 

Σε συνέχεια της προβλεπόμενης διαδικασίας  αξιολόγησης εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 
152/5-11-2013 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης», οι διατάξει του οποίου εφαρμόσθηκαν για τους Σχολικούς Συμβούλο υς και τους 
Διευθυντές Εκπαίδευσης. 

Με το  Ν.4142/13 δημιουργήθηκε η Αρχή για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), η οποία, αποτελεί  Ανεξάρτητη 
Αρχή επιφορτισμένη με τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου 
στην A/βάθμια καιB/βάθμια εκπαίδευση.  

Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας «πάγωσε» την εφαρμογή του Προεδρικού 
Διατάγματος  152/5-11-2013 και με τις ρυθμίσεις του νόμου 4547/2018 το κατήργησε και 
διαμόρφωσε ένα νέο πλαίσιο αξιολόγησης ,από το οποίο εξαιρούνταν οι εκπαιδευτικοί της τάξης. 
Ταυτόχρονα διατήρησε το πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας αφαιρώντας τους 

μετρήσιμους δείκτες. 
Ο νόμος 4547/2018  διατήρησε διαδικασίες αξιολόγησης μόνο για τα στελέχη εκπαίδευσης.  
Με το νόμο 4692/2020 επαναπροσδιορίσθηκε  η Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, 

καθορίσθηκαν δείκτες και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.  

Με το νόμο 4823/21προσδιορίσθηκε το πλαίσιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.  
Ο νόμος αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης αξιολογούνται της 

Πρωτοβάθμιας από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης, ως προς τη γενική και 
ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως προς 

το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής 
μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια 
και επάρκειά τους.  Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Σύμβουλο 
Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του 

γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προς το παιδαγωγικό 
κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον 
Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά 
τους.  

Οι διαδικασίες της Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας βρίσκονται σε εξέλιξη ,κατά το 
σχολικό έτος 2021-22 ,παρά τις αντιρρήσεις της συνδικαλιστική ηγεσίας των εκπαιδευτικών ,ενώ η 
διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για να πραγματοποιηθεί  θα πρέπει να προηγηθεί η 
επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης.  

«Απόλυτα συνδεδεμένο με το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι και η 
αξιολόγηση των προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής τους επιμόρφωσης….Η αναγκαιότητα 
αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών αντλεί επιχειρήματα νομιμοποίησης από την πεποίθηση 
που βεβαιώνεται και ερευνητικά: ο εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τη 

διαμόρφωση του εκπαιδευτικού έργου». (Κουμέντος,Ι. 2021) 
«Είναι λοιπόν απαραίτητο να αναδιοργανωθεί η αρχική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη 

επιμόρφωσή τους και να ενισχυθούν τα κίνητρα προσέλκυσης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 
Αυτό απαιτεί καλύτερη επιλογή στην είσοδο, με αδιάβλητες διαγωνιστικές διαδικασίες, καλύτερες 

αμοιβές με σύνδεσή τους με την υπηρεσιακή εξέλιξη και αξιολόγηση, και αναμόρφωση των 
προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, δια ζώσης ή και εξ 
αποστάσεως, σε δια βίου προοπτική» ( Έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη,2020).  

3. Συμπεράσματα 

Η υπερ-νομοθέτηση  για τα θέματα εκπαίδευσης φανερώνει την απουσία ενός συμφωνημένου 
μακροχρόνιου σχεδιασμού για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Οι βασικές νομοθετικές παρεμβάσεις την τελευταία δεκαετία  αφορούσαν τα πεδία της δομής 
της εκπαίδευσης και της διοίκησης, τη διαχείριση προσωπικού, τα ωρολόγια και αναλυτικά 
προγράμματα, την αξιολόγηση των συντελεστών της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
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Πριν ολοκληρωθούν   οι ψηφισμένες  ρυθμίσεις αναιρούνται από τις επόμενες ηγεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μετά το νόμο 1566/1985, κανένα 
νομοθετικό πλαίσιο επιλογής στελεχών εκπαίδευσης δεν εφαρμόσθηκε δεύτερη φορά. 

Την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει τρεις φορές το σύστημα επιλογής των στελεχών 

εκπαίδευσης (ν.3848/2011,ν.4547/2018,ν.4823/2021). 
Την ίδια αντιμετώπιση έχει και το θέμα της αξιολόγησης των Ωρολόγιων Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών, των εκπαιδευτικών, των σχολικών μονάδων.   
 «Συνοψίζοντας, από την ιστορική επισκόπηση και ανάλυση των διαφόρων νομοθετημάτων και 

διαδικασιών επιλογής, φαίνεται πως το αίτημα για αξιοκρατία και αντικειμενικότητα παραμένει 
ανεκπλήρωτο, ενώ εξακολουθεί να μένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της επιλογής και ανάδειξης των 
ικανότερων στελεχών, ώστε να αποτελέσουν την εμπνευσμένη ηγεσία του σχολείου και της 
εκπαίδευσης γενικότερα» (Χαραλάμπους, 2007). 

Μια δεκαετία κατόπιν διατυπώνονται παρόμοια συμπεράσματα. 
«Εκτός της αξιολόγησης προσωπικού και επιμέρους σχολικών μονάδων είναι αναγκαία και η 

τακτική αξιολόγηση των δομών και των λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά. Αυτή 
η μορφή αξιολόγησης με τη σειρά της, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ισχυρότερων και 

αποτελεσματικότερων εκπαιδευτικών μονάδων. Στο ίδιο πλαίσιο, είναι καθοριστικής σημασίας η 
πλήρης αποκομματικοποίηση και η αξιοκρατική ανάδειξη των στελεχών της διοίκησης της 
εκπαίδευσης, με διαδικασίες ανεξάρτητες και αδιάβλητες (π.χ. μέσω ΑΣΕΠ), με βάση περιορισμένα 
«αντικειμενικά» και αυξημένα ουσιαστικά ποιοτικά κριτήρια και προσόντα» αναφέρει η Έκθεση 

Επιτροπής Πισσαρίδη,(2020). 
Από διεθνείς οργανισμούς έχουμε συχνές αναφορές για το περιεχόμενο των προγραμμάτων 

σπουδών και τις εφαρμοζόμενες διδακτικές μεθοδολογίες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
 «Τα εφαρμοζόμενα προγράμματα σπουδών διακρίνονται ως προς την έμφαση στην 

αποστήθιση γνώσεων. Η υιοθέτηση προγραμμάτων σπουδών και αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού 
καλλιέργειας ικανοτήτων που συνδυάζουν γνώσεις, δεξιότητες, κριτική σκέψη και αξίες  θα 
αναβαθμίσει σημαντικά τα μαθησιακά αποτελέσματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης» αναφέρει για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ο OECD,(2018). 

«…Η αβίαστη και ταχύτατη πλέον πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και γνώσεων μέσω 
της ανάπτυξης της τεχνολογίας, μας οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης και την 
καλλιέργεια ικανοτήτων από την προσχολική ηλικία που θα καταστήσει τα παιδιά ενεργούς πολίτες 
του αύριο. Άτομα ικανά να αναλύουν πολύπλοκες καταστάσεις, να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις 

και να λαμβάνουν αποφάσεις, κάτι που προσφέρει η ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Μάθησης του 21ου 
αιώνα, της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της δημιουργικότητας». 
(Δεξιότητες Μάθησης του 21ου αιώνα (4cs).iep.edu.gr) 

Την τελευταία δεκαετία, σε ότι αφορά τα προγράμματα σπουδών στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση  πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί σχεδιασμοί –νομοθετικές 
ρυθμίσεις, οι οποίοι επίσης δεν ολοκληρώθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πλαίσιο 
λειτουργίας των Πρότυπων-Πειραματικών σχολείων, τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία,η Τράπεζα 
Θεμάτων ,το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Η ασυνέχεια  της εκπαιδευτικής πολιτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι εμφανής 
από τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες, περίπου τρεις  ανά έτος ,νομοθετικές ρυθμίσεις την 
τελευταία δεκαετία. Αποτέλεσμα αυτής της ασυνέχειας είναι να μην υπάρχουν μετρήσιμα δεδομένα 
για την αποτελεσματικότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Για την αλλαγή αυτής της κατάστασης απαιτείται πολιτική ευρύτερων  συναινέσεων στην 
εφαρμογή των εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. 
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Α07. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
Μαγκαφάς Πολυχρόνης 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Med, Διά Βίου Άσκηση, Υγεία, Ευζωία & Ευεξία MSc, 

Καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕ11.01.  
 

Περίληψη 

Οι θεσμοθετημένες πολιτικές για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, παραμένουν σημαντικά 
ελλιπείς στην υλοποίησή τους. Οι πολύπλευροι στόχοι, ειδικά στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, 
για την παράλληλη και εξίσου αναβάθμιση της εκπαίδευσης για επαγγελματική κατάρτιση, με την 

ατομική, κοινωνική και πολιτειακή υπόσταση, είναι κοινή παραδοχή ότι  δεν επιτυγχάνονται. 
Αντικείμενο και συμβολή της παρούσας μελέτης είναι η δυναμική του θεσμού της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων διαμέσου της επιστημολογίας του και της αξιοποίησης θεωρήσεων (Κοινωνικό Κεφαλαίο), 
προκειμένου να αξιοποιηθούν με γνώμονα τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες για ευρεία 

ανάπτυξη. Ο συνδυασμός της μεθοδολογίας (Εκπαίδευση Ενηλίκων) και η ανάπτυξη Κοινωνικών 
Δικτύων με συγκεκριμένη οργάνωση και στοχοθεσία, προσφέρονται ώστε να μετασχηματιστούν οι 
υπάρχουσες ακαμψίες του μονοδιάστατου θεωρητικού υπόβαθρου, μέσω πρακτικών εστίασης στους 
πολίτες και την υπόστασή τους. Ο επαναπροσδιορισμός της εκπαιδευτικής κουλτούρας στην Ελλάδα, 

χρειάζεται να καλύπτει τις αναδυόμενες ανάγκες της κοινωνίας για ικανό ανθρώπινο δυναμικό, μα 
και ολοκληρωμένους πολίτες, που απαρτίζουν μια κοινωνία με συνοχή και ομαλή συλλογική 
συνύπαρξη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική Συνοχή, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Κοινωνικά Δίκτυα, Κουλτούρα 
Εκπαίδευσης, Ατομική & Κοινωνική Ανάπτυξη. 

1. Εισαγωγή 

Οι βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (από το 
θεματολόγιο του 2011) με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στρατηγικούς σχεδιασμούς  και 
παρακολούθηση του τομέα, δεν φαίνεται να απέδωσαν τα αναμενόμενα. Τα τελευταία 10 

τουλάχιστον χρόνια, η ποιοτική καταγραφή αποτελεσμάτων μέσω επίσημων αξιολογήσεων και 
εκθέσεων διακυβέρνησης για ουσιαστική αξιοποίηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις κοινωνίες ως 
διά βίου κουλτούρα, παραμένει ανομοιόμορφη ανάμεσα στα κράτη μέλη και αρνητική για κάποιες 
από αυτές (όπως και για τη χώρα μας).  Μια περισσότερο συνολική σχεδίαση, με έμφαση στους 

ανθρώπους και τις κοινωνίες τους, θα μπορούσε να αποτελέσει μία πιο ισχυρή και αξιόπιστη πολιτική 
συλλογικής – κοινοτικής ανάπτυξης, προσφέροντας συνεχή και ρεαλιστική ανατροφοδότηση σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους για τη χάραξη πολιτικών, σε μία πολυεπίπεδη καταγραφή οικονομικό - 
κοινωνικά. 

Η Ελλάδα από το 2012, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ (2020), έχει αναλάβει την ευθύνη και τη διαδικασία 
της πιστοποίησης τυπικών προσόντων εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι έξι περίοδοι εξετάσεων (έως τέλος 
του 2021) πρόσφεραν στη δεξαμενή του μητρώου του οργανισμού αρκετές χιλιάδες πιστοποιημένους 

εκπαιδευτές ενηλίκων, πολλών διαφορετικών κωδικών ΣΤΕΠ. Συνεπώς, μια παλαιότερη αιτίαση του 
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περιορισμένου αριθμού εκπαιδευτών ενηλίκων, αναφορικά με την συστηματική στελέχωση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικους, δεν ισχύει πλέον. Παρ' όλα αυτά, στη χώρα 
εξακολουθούν να μην αξιοποιούνται οργανωμένα οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές σύμφωνα με τα 
θεσμικά πλαίσια. Αποτελεί εύλογη απορία, η μη συστηματοποιημένη αξιοποίηση της επιστήμης της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του πολυδιάστατου χαρακτήρα και ποικιλίας των τρόπων συμβολής της. Δεν 
είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων δραστηριοποιούνται στο σχετικό πεδίο σαν 
δεύτερη ή τρίτη επαγγελματική απασχόληση, αφού η ζήτησή τους είναι ευκαιριακή και εποχιακή. Ο 
συγκεχυμένος τρόπος πρόσληψης και απασχόλησης εκπαιδευτών σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, 

αποτελεί σίγουρα παράγοντα απαξίωσης τόσο του ακαδημαϊκού πεδίου, όσο και του ίδιου του 
επαγγέλματος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έντονα προβληματική είναι η ασαφής και 
αποσπασματική αναγνώριση των πεδίων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αναφορικά με τη θέση και 
υπόστασή της ως ανεξάρτητου και διακριτού επιστημονικού τομέα, πράγμα που εμποδίζει την 

περαιτέρω έρευνα και εξέλιξη, κοινωνικά και οικονομικά προς όφελος της κοινωνίας. Ίσως, η 
σύνδεση με την παλαιότερη ευρωπαϊκή παραδοσιακή λαϊκή εκπαίδευση και κουλτούρα, ίσως ο 
σχεδιασμός κατά βάση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, αποκόπτουν από τις σύγχρονες 
απαιτήσεις τον κλάδο να συμμετέχει συνδράμοντας ενεργά κοινωνικό - οικονομικά (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2013). Το πολυπρόσωπο σε επιστημονικά αντικείμενα, ιδιότητες και εξειδικεύσεις 
εκπαιδευτικό προσωπικό της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθιστά σύνθετη την ομοιομορφία και τα 
κοινά επαγγελματικά προσόντα που απαρτίζουν, όπως και μια ομοιογενή επαγγελματική ταυτότητα. 
Αποτελεί κίνητρο περαιτέρω μελέτης και έρευνας για εμπλεκόμενους με το πεδίο αυτό, με 

ουσιαστικές προεκτάσεις στις ευρύτερες εκπαιδευτικές δομές και διεργασίες. Ωστόσο, η Εκπαίδευση 
Ενηλίκων μπορεί και πρέπει να αποτελεί το υλικό που φτιάχνονται οι κρίκοι της διεπιστημονικής 
αλυσίδας, αποσκοπώντας στην πολυπόθητη αειφόρο ανάπτυξη.  

Η καθιέρωση της δημοκρατίας ως πανανθρώπινη πολιτειακή συνθήκη, με χαρακτηριστικά 

πολιτεύματος που έως και σήμερα θεωρούνται τα ιδανικότερα κατά γενική ομολογία, αποτελεί τον 
φάρο κάθε ατομικής και θεσμικής προσπάθειας, που στηρίζεται στην ελευθερία, την αυτοδιάθεση, 
τη συνύπαρξη και τον αμοιβαίο σεβασμό, ενώ στέκεται απέναντι από κάθε μορφή καταπίεσης, 
ανελευθερίας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα βέβαια, καθοριστικό 

ρόλο στην υπόσταση που έχει το σύνολο των ανθρώπων στη δημοκρατία, παίζει και ο τρόπος με τον 
οποίο το διαχειρίζεται η όποια άρχουσα - ηγετική μορφή που ασκεί την εξουσία. Η εκπαιδευτική 
κουλτούρα που εστιάζει στην πολιτειακή υπόσταση και την αρμονική συνύπαρξη του ατόμου στην 
ομάδα της κοινωνίας, αποτελεί το ζητούμενο (τουλάχιστον θεωρητικά). Η διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών των ανθρώπων σε κάθε κοινωνία και αντίστοιχα κάθε κοινωνικό δίκτυο, 
αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας απαραίτητης αμφίδρομης σχέσης μεταξύ πολιτείας και πολιτών 
και της εποικοδομητικής συνεργασίας τους για ευημερία.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί αν και πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί 

εκπαίδευση κοινωνικής συνοχής και συνείδησης μέσω της επιστημολογίας της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων. Ταυτόχρονα επιδιώχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τα επίσημα κείμενα εκπαιδευτικής 
πολιτικής (ευρωπαϊκά πρότυπα και εγχώρια θεσμοθετήματα) και παράλληλα με τις ανεξάρτητες 
έρευνες καταξιωμένων ερευνητών διεπιστημονικού πλαισίου, να παρατεθούν κριτικά τα 

δημοσιευμένα δεδομένα, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα και κριτικός στοχασμός.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μεθοδολογία  

Για τις μεθοδολογικές ανάγκες της μελέτης, πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση δεδομένων 
(επίσημων κειμένων διεθνών πολιτικών και ανεξάρτητων ερευνητών), με άτυπη θεματική ανάλυση, 
παράθεση και αντιπαραβολή, βάση των διακρινόμενων θεματικών δικτύων μέσα από τα οποία 

προκύπτουν και αντλούνται. Λόγω του ότι στην παρούσα εργασία το κοινωνικό πλαίσιο (ως ρευστό 
και διαρκώς μεταβαλλόμενο) αντιμετωπίστηκε ευρύτερα, με τον άνθρωπο να αποτελεί κεντρικό 
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παράγοντα μέσα σε αυτό, αξιοποιήθηκε η κριτική εκπαιδευτική έρευνα, ενώ η προσέγγιση υπήρξε 
περισσότερο ερμηνευτική, με σκοπό την κατανόηση της πραγματικότητας. Η Κριτική θεωρία 
παρουσιάζει συγκεκριμένη άποψη για το ποια συμπεριφορά πρέπει να συνεπάγεται μια κοινωνική 
δημοκρατία και επιδιώκει να χειραφετήσει άτομα που δεν κατέχουν θέσεις εξουσίας, να αμβλύνει τις 

ανισότητες και να προασπίσει τις ατομικές ελευθερίες (Γαλατά κ.ά. 2017, σ.26).  
Ουσιαστικά, πρόκειται μεθοδολογικά για μια σύγχρονη εκπαιδευτική θεωρητική οπτική, που 

περιέλαβε την αποτύπωση των θεσμοθετημάτων τα οποία διέπουν τις κοινές ευρωπαϊκές 
εκπαιδευτικές πολιτικές στη Διά Βίου Μάθηση, ενώ παράλληλα μέσω κριτικής θεώρησης, 

εκπαιδευτικής έρευνας και προσεγγίσεων του πεδίου, επιχειρήθηκε ο συγκερασμός των ευρύτερων 
πλαισίων που μετασχηματίζουν την κοινωνία. Τη μεθοδολογική επισκόπηση, λοιπόν, των  θεσμικών 
πολιτικών και κειμένων και των ανεξάρτητων ερευνών της βιβλιογραφίας, ακολούθησε συγκριτική, 
συστηματική ανάλυσή τους και εκπαιδευτική κοινωνική κριτική, που δεν παράγει νέα δεδομένα, 

αλλά αποκρυσταλλώνει και αποσαφηνίζει την παρούσα κατάσταση (Cohen, Manion, & Morrison, 
2008, σσ. 7-10 στο Γαλατά κ.ά., 2017, σ. σ.25). 

2.2. Αποτελέσματα και Συζήτηση  

Σύμφωνα με το «Μανιφέστο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στον 21ο αιώνα» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (EAEA), τα επίπεδα της εκπαίδευσης των  ανθρώπων μπορούν να 
παίξουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο ζωής, σε ένα φάσμα από την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση, μέχρι το προσδόκιμο της βιωσιμότητάς τους. Διαμέσου της εκπαίδευσης ενηλίκων 
μπορεί να προωθηθεί άμεσα η κοινωνική κινητικότητα, αφού προσφέρονται ευκαιρίες αναβάθμισης 
δεξιοτήτων, που εξισορροπούν και κάνουν πιο δίκαιες τις κοινωνικές συνθήκες ανάμεσα στους 
ανθρώπους (ισότητα και δικαιοσύνη) και μπορούν να προάγουν ταυτόχρονα την οικονομική 

ανάπτυξη. Μία σφαιρική αντιμετώπιση διαμέσου του θεσμού της εκπαίδευσης ενηλίκων, πάνω στις 
δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής κοινότητας για τις ευρωπαϊκές αξίες που πρέπει να προωθηθούν, μπορεί 
και πρέπει να περιλαμβάνει διαπολιτισμικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, συνεργασία, αλληλεγγύη, 
δημοκρατικές διαδικασίες και διάλογο, ώστε να καθιερωθεί ευρωπαϊκά ο σεβασμός και η συνοχή. 

Το όραμα αυτό δεν είναι ουτοπικό, ακριβώς γιατί βασίζεται σε εκπαιδευτικά θεμέλια και όχι σε 
τεχνοκρατικές πολιτικές. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, του σεβασμού της άποψης και της 
δημιουργικής διαφωνίας από διάλογο, μπορεί να αποτελέσουν το επιστέγασμα κάθε 
μετασχηματισμού και αλλαγής, μέσα από τη διαφορετική προοπτική που φέρνουν. Η τεχνογνωσία 

που απαιτείται για να αξιοποιηθούν αυτές οι έννοιες, μπορεί να προέλθει οργανωμένα από την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, με τη σωστή προετοιμασία ενεργών πολιτών οι οποίοι με τη σειρά τους, ως 
γνώστες της κατάστασης, θα αναλάβουν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις κοινωνικά και 
οικονομικά. Μέσα από την οικοδόμηση υπεύθυνων προσωπικοτήτων με κριτική υπό σταση, 

αυτογνωσία, δημοκρατική συμπεριφορά και κοινή αίσθηση του ανήκειν σε μία ευρωπαϊκή 
κοινότητα, η Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει το κλειδί στον διαχρονικό γρίφο της κοινωνικής 
ασυνέχειας και της «άπιαστης» αειφόρου ανάπτυξης (EAEA, 2019a; EAEA, 2019b). 

Εύλογα υπάρχει και θα υπάρχει το παράδοξο ότι ζητείται από εκπαιδευτές να διδάξουν 

τυποποιημένα, σύμφωνα με τις διεθνείς στοχοθεσίες και τις εκπαιδευτικές πολιτικές, κάτι για το 
οποίο δεν έχουν οι ίδιοι εκπαιδευτεί σαν ικανότητα, ούτε έχουν υποστεί την ανάλογη προετοιμασία. 
Στην πραγματικότητα δεν έχουν εκπαιδευτεί καν με τα ίδια πρότυπα, πόσο μάλλον σύμφωνα με το 
σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών. Πώς θα εφαρμόσουν, λοιπόν, κοινά πρότυπα εκπαίδευσης 

ενηλίκων και μάλιστα σε κοινή διεθνή βάση; Οι κοινές εκπαιδευτικές πολιτικές συνομολογούν σε 
αντίστοιχες εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η διαφορά στις εκπαιδευτικές ανάγκες είναι λογικό να υπάρχει 
ανάμεσα στις χώρες. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό και έκδηλο από τις στατιστικές των αναφορών 
επίτευξης στόχων κάθε χώρας. Αφού υπάρχει η συγκεκριμένη πληροφορία, δεν θα έπρεπε να 

προβλέπεται και η αρμόζουσα προσαρμογή των εκπαιδευτών στις ανάγκες κάθε χώρας; Το παράδοξο 
ίσως μπορεί να ερμηνευθεί συμπεραίνοντας πως δεν έχουν σε όλες τις χώρες ίδιο αντίκτυπο και 
ατζέντα υλοποίησης τα ίδια προγράμματα, πόσο μάλλον όταν δεν προεξάρχει ίδια πολιτική βούληση, 

https://www.zotero.org/google-docs/?UZhrYe
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ώστε να έχει επιδιωχθεί να αξιολογηθεί ο όποιος αντίκτυπος και να γίνουν οι απαραίτητες 
προσαρμογές. Στις σύγχρονες στρατηγικές για την ανάπτυξη, δεν μπορούν να ενταχθούν οι 
κοινωνικές προοπτικές μέσα σε οικονομολογικά δεδομένα και προϋπολογισμούς, ούτε να 
επωφεληθούν από αλγοριθμικά προγράμματα τα οποία προωθούνται ως οι κ αθοδηγητές του 

μέλλοντος. Η κεφαλαιοποιητική εκπαίδευση (που εστιάζει κυρίως στην επαγγελματική εκπαίδευση 
κατάρτιση, εργαλειοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό), είναι επικρατούσα μορφή εκπαιδευτικής 
πολιτικής σύμφωνα με όλες τις παλιές και νέες αναφορές.  

Η έντονη εστίαση στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (που παρέχει άμεσα μετρήσιμα 

στοιχεία και σχετίζεται με τους στόχους για την οικονομία) και η δυσκολία μέτρησης και 
αξιολόγησης του πεδίου της κοινωνικής συνοχής, φαίνεται να αποτελούν τα βασικότερα αίτια της 
μονόπλευρης επένδυσης πόρων και σχεδιασμών. Πιθανόν, τα χαρακτηριστικά των πολιτικών 
σχημάτων που εκάστοτε ασκούν την κεντρική εξουσία, να ενδιαφέρονται κατά βάση για άμεσους 

δημοσιονομικούς στόχους, παραβλέποντας το ανθρωποκεντρικό υπόβαθρο μέσω του οποίου 
μπορούν να τους επιτύχουν μακροπρόθεσμα. Τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της «επιχειρηματικής 
διακυβέρνησης» (entrepreneurial governance) και ο αδιάφανος τρόπος πρόσμιξης του ιδιωτικού 
τομέα στον δημόσιο, θέτουν όρους που υποτίθεται ότι καταπολεμούν γραφειοκρατικές καταστάσεις, 

ωστόσο καθοδηγούνται από συγκεκριμένους και συνήθως ιδιοτελείς στόχους με καθοδηγούμενες 
επιλογές και όχι ελεύθερες (Μαρκαντωνάτου, 2011; Μαρκαντωνάτου κ.ά., 2021). Η κατάσταση που 
προωθείται και διαιωνίζεται, σχετίζεται με επιμέρους αλλαγές, μόνο που αυτές είναι μονόδρομα 
επιβαλλόμενες και που τελικά έχουν εκτός του απολυταρχικού χαρακτήρα και την τάση να προωθούν 

την υπάρχουσα κατάσταση ως την απαράβατη συνήθεια, που πρέπει να υιοθετεί ο κάθε άνθρωπος 
και η κοινωνία. 

Με γνώμονα την οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή, η στρατηγική 
βρίσκεται στον εκμοντερνισμό της εκπαίδευσης της κατάρτισης και των τρόπων διαχείρισης της 

απασχολησιμότητας σύμφωνα με τον European Training Foundation (ETF) (2021). Παρόλο που 
όπως αναδείχθηκε σε όλες τις στρατηγικές ανάπτυξης, η έμφαση δίνεται στην επαγγελματική εξέλιξη 
δεξιοτήτων, τονίζεται η ανάγκη να χτιστεί το ανθρώπινο κεφάλαιο με προοπτική το άμεσο μέλλον, 
με ορίζοντα το 2027. 

Το Κοινωνικό Κεφάλαιο υπεραπλουστευμένα θα μπορούσε να οριστεί και σαν ο 
αντικατοπτρισμός των διαμορφωμένων συνθηκών διαβίωσης, ανάμεσα στους ανθρώπους και το 
υπάρχον κοινωνικό δυναμικό τους. Όταν μιλάμε για αξίες, συμπεριφορές, κοινωνικές δομές και 
σχέσεις που παράγουν κάποια αποτελέσματα, στην ουσία γίνεται λόγος για μορφές κοινωνικού 

κεφαλαίου. Η έρευνα στο πεδίο του κοινωνικού κεφαλαίου δεν είναι μονοδιάστατη και προσεγγίζει 
σε παγκόσμιο επίπεδο όλο και περισσότερες πτυχές της ανθρώπινης διαβίωσης. Τα ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά των αλληλεπιδράσεων και της υπόληψης ανάμεσα στα μέλη κοινοτήτων, χτίζονται 
και γκρεμίζονται διαρκώς ανάλογα τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις. Στη μοντέρνα εποχή ειδικά με 

την ψηφιακή επικράτηση, η υπόσταση των ανθρώπων στις κοινωνίες και τα επίπεδα 
αλληλοκατανόησης και αμοιβαιότητας, χτίζονται συνήθως πάνω σε ταχύτατους ρυθμούς μετάδοσης 
πληροφορίας και επικοινωνίας. Αυτός ο νέος τρόπος εικονικής αλληλεπίδρασης έχει στερήσει την 
πραγματική διάδραση ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ η εμπιστοσύνη και η αλήθεια είναι δηλωτικές 

καταστάσεις και όχι βιωματικές. 
Ένας από τους βασικότερους τρόπους που εξετάζονται οι κοινωνίες σαν ολότητες και ζωντανοί 

οργανισμοί, είναι τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα (social networks) και οι τρόποι με τους οποίους 
διαμορφώνονται οι δεσμοί σε αυτά. Με ανάλογο τρόπο, συνήθως αρχίζουν οι αναλύσεις μέσω της 

θεωρίας του κοινωνικού κεφαλαίου, οι οποίες στοχεύουν επιλεκτικά στους παράγοντες εκείνους που 
διαμορφώνουν τους δομικούς ιστούς των δικτύων. Μπορούν να καταγραφούν, να επιμεριστούν, να 
αναλυθούν και να ερμηνευτούν σε σχέση με τις ερευνητικές απαιτήσεις, ώστε να εξαχθούν 
συμπεράσματα. Ο βασικός τρόπος προσέγγισης σε σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι η 

διαμόρφωση αυτών των συγκεκριμένων κοινωνικών δικτύων, τα οποία έχουν δομικά γνωρίσματα 
ανάλογα με τα άτομα που τα απαρτίζουν. Βέβαια, ανάλογα με το πλαίσιο και τις επιρροές του, 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

539 

αναπτύσσεται θετικό ή αρνητικό κοινωνικό κεφάλαιο. Προφανώς λοιπόν, πλαίσια όπως της 
εκπαίδευσης, της οικογένειας, του φιλικού περίγυρου, θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην παραγωγή 
κοινωνικού κεφαλαίου, ενώ αντίθετα, οι ανισότητες, η κοινωνική απομόνωση, η παραβατική 
συμπεριφορά, οι σωφρονιστικές κυρώσεις (φυλακή και εγκλεισμός), έχουν ακριβώς το αντίθετο 

αποτέλεσμα. Πέρα από τα γνωρίσματα αυτά, η υπόσταση αυτών των δικτύων εξαρτάται άμεσα από 
τους τρόπους συμμετοχικότητας, αλληλεπίδρασης και συνοχής - εμπιστοσύνης, με τους οποίους 
συνυπάρχουν τα μέλη τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δεμερτζής (2018, σ. 172) «η κοινωνία 
πολιτών είναι μια έννοια σχεσιακή και ιστορικά αναδυόμενη: το πώς κάθε φορά κατανοείται και 

προπαντός πώς εκδηλώνεται στη δημόσια ζωή, εξαρτάται από την εκάστοτε πολιτική κουλτούρα και 
τη σωρευτική ιστορική επενέργεια προηγούμενων εξαρτημένων διαδρομών [path dependencies]», 
ενώ συνεχίζει πως είναι ζήτημα της ίδιας της κοινωνίας τι θα περιλαμβάνει σαν μέρος της, ανάλογα 
με το τι κοινωνία θέλει να είναι, την πολιτική εκπροσώπηση και το καθεστώς που επικρατεί.  

Για την αξιοποίηση της θεωρίας του κοινωνικού κεφαλαίου χρειάζεται μια διαρκής φροντίδα 
και ειλικρινής επένδυση νοοτροπίας, ώστε το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τα γεγονότα 
που δύναται να μεταφραστούν από κάποιους θετικά και από άλλους αρνητικά, να μη διαταράσσουν 
το σύνολο της κοινωνική συνοχής και αρμονίας. Κάθε έκφανση μεταβλητότητας της κοινωνικής 

νομοτέλειας μπορεί να συμβεί και να προκαλέσει ανισορροπίες (Christoforou & Davis, 2014). Το 
κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελέσει τη σταθερότητα αντίδρασης της κοινωνίας, που μπορεί 
να γίνει κατανοητή μέσα από τα ευρύτερα κοινωνικά πρότυπα και δίκτυα που το αποτελούν. 
Χαρακτηριστικό μα και καθοριστικό πλαίσιο διαμόρφωσης κοινωνικών προτύπων αποτελεί η έννοια 

της εκπαίδευσης. Ο ίδιος ο σκοπός και η αποτελεσματικότητά της εξαρτώνται άμεσα επομένως από 
τους εμπλεκόμενους σε αυτή και φυσικά και από τον τρόπο που αλληλεπιδρούν αυτοί μεταξύ τους. 

Οι τύποι που παίρνει το κοινωνικό κεφάλαιο σύμφωνα με τα κοινωνικά δίκτυα και τους 
δεσμούς τους (Gittell & Vidal, 1998; Woolcock & Narayan, 2000): 

Συνενωτικό Κοινωνικό Κεφάλαιο (Bonding Social Capital)  
Αφορά τις συνδέσεις ομοιογενών ομάδων από δύο άτομα και πάνω, με κοινά χαρακτηριστικά όπως 
σπουδές, ενδιαφέροντα, ηλικίες και γενικότερα χαρακτηριστικών που παράγουν κοινούς δεσμούς 
μεταξύ ανθρώπων. 

Γεφυρωτικό Κοινωνικό Κεφάλαιο (Bridging Social Capital)  
Όπως αναφέρει και ο όρος, το γεφύρωμα αναφέρεται στη διαμεσολάβηση κάποιου, προκειμένου να 
προκύψουν συνδέσεις και συνενώσεις μεταξύ ανθρώπων. Το γεγονός αυτό καθιστά το γεφυρωτικό 
κοινωνικό κεφάλαιο ασθενέστερο από το συνενωτικό, αλλά πιο ποικιλόμορφο.  

Κοινωνικό Κεφάλαιο Σύνδεσης (Linking Social Capital)  
Την ανάγκη της σύνδεσης των ανθρώπων με κάθετο τρόπο, δηλαδή μεταξύ διαφορετικών κοινωνικό 
- οικονομικών ομάδων, την καλύπτει το κοινωνικό κεφάλαιο σύνδεσης. Εφόσον μπορεί να 
λειτουργήσει με ανάλογο τρόπο, είναι σαφές το πλεονέκτημα της (κάθετης) επέκτασης των δεσμών 

των κοινωνικών πλαισίων, είτε αυτά είναι ταξικά, είτε ηλικιακά, είτε επαγγελματικά, είτε μορφωτικά 
κ.λπ. 
 Θέλοντας να εξηγηθεί και η αρνητική πλευρά που μπορεί να παρουσιαστεί σε όρους του 
κοινωνικού κεφαλαίου, οι δεσμοί και οι σχέσεις που δημιουργούν και ενώνουν δίκτυα, δύνανται να 

έχουν αντικοινωνικά κίνητρα λόγω των ιδιοτελών συμφερόντων τους. Στη βιβλιογραφία 
καταγράφονται και περιγράφονται ισχυροί «κοινωνικοί» δεσμοί σε όρους Κοινωνικού Κεφαλαίου, 
που τελικά προκαλούν κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμό, δηλαδή το αντίθετο από το 
επιδιωκόμενο (Portes, 2014). Στον αντίποδα και σαν ευρύτερο θετικό παράδειγμα κοινωνικού 

κεφαλαίου, η προσέλκυση στην εκπαιδευτική διαδικασία παράγει ισχυρούς δεσμούς, τόσο μεταξύ  
των μαθητών όσο και με τον θεσμό της εκπαίδευσης, χτίζοντας την εκπαιδευτική ενηλικίωση στα 
ανήλικα χρόνια μέσα στις τυπικές δομές και την ενηλικιότητα στην παραπέρα εκπαίδευση ενηλίκων. 
Το σύνολο των χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης και ειδικότερα της εκπαίδευσης ενηλίκων, που 

συνίσταται από συνεργασία, προσβασιμότητα, δημοκρατικές διαδικασίες, αλληλεπίδραση, 
δημιουργικότητα, αμοιβαιότητα και διερεύνηση αναγκών του συνόλου, μπορεί και πρέπει να 
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αποτελεί θεμέλιο και κοινό παρονομαστή της κοινωνικής αειφορίας. Ο ανήλικος μαθητής και ο 
ενήλικος πολίτης μπορούν μέσα από την εκπαιδευτική διάδραση, να διαμορφώσουν την ατομική 
πολιτειακή τους υπόσταση και ταυτόχρονα τη συλλογική πολιτειακή τους ταυτότητα, συμβάλλοντας 
στην αειφορία ολόκληρης της πολιτείας. 

3. Συμπεράσματα 

Η καλλιέργεια και διαμόρφωση εκπαιδευτικής κουλτούρας χρειάζεται υπόβαθρο, οργάνωση 

και παιδαγωγικό χαρακτήρα, αφού ο ενήλικας εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος, έχουν ήδη 
«υποστεί» την εκπαιδευτική τους διαπαιδαγώγηση νωρίτερα, στη φάση της «ανηλικιότητας». Ο 
Γουγουλάκης (2017), αναφερόμενος στη διδακτέα ύλη στα σχολεία και τα καθήκοντα των 
εκπαιδευτικών, υπογραμμίζει τη συσσώρευση επιστημονικών γνωστικών κλάδων που αφορούν την 

κοινωνική και πολιτειακή υπόσταση, όμως τονίζει τη διαδικαστική τους ένταξη σε ένα ήδη υπέρ 
βεβαρυμένο σχολικό πρόγραμμα. Ακόμα πιο δυσοίωνα αναφέρει το γεγονός ότι δίνεται έμφαση στην 
ποσότητα και όχι στην ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ προτείνει την επιλογή της πιο περιορισμένης 
αλλά συγκεκριμένα επιλεγμένης ύλης (αρχή της αντιπροσωπευτικότητας), με στόχο την εμβάθυνση 

και την ουσιαστική μάθηση. Το πραγματικό νόημα να είναι κάποιος εκπαιδευμένος και μορφωμένος 
σύμφωνα με τον Chomsky (The Brainwaves Video Anthology, 2015), δεν συνάδει άμεσα με τον όγκο 
των πληροφοριών που διαθέτει και αφορά περισσότερο στον τρόπο που χρησιμοποιεί τη γνώση για 
να κατανοεί αυτά που ξέρει. Να έχει επίγνωση τι να αναζητήσει, πού να το αναζητήσει, πώς να το 

αναζητήσει, πώς να το 101 αμφισβητήσει και πώς να το επιδιώξει, ανεξάρτητα από το πώς του 
παρουσιάζεται εκάστοτε η γνώση, πραγματοποιώντας αναζητήσεις και έρευνα ατομικά ή και σε 
συνεργασία με άλλους. Η πεποίθησή του για την ύλη δεν ταυτίζεται με την κάλυψή της, αλλά με την 
ανά-κάλυψή της. 

Το νόημα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, συνδέεται άμεσα, με τη 
διερεύνηση για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ανθρώπων για την συνολική τους υπόσταση. 
Οι προσπάθειες για μετασχηματισμό και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων, ώστε να έχουν 
μία καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη (όπως αναφέρεται στο θεματολόγιο), μπορούν να αποτελέσουν 

μέσο για καλύτερη απασχολησιμότητα, καθώς και σημαντικό πλεονέκτημα για την κοινωνική 
συνοχή. Μελέτη που εξέτασε την εκπαιδευτική παρέμβαση σε εργαζόμενους μέσω της 
μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow, ενεργοποιώντας τον κριτικό στοχασμό προκειμένου να 
επιτύχει καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη και αποκατάσταση, έδειξε ότι μπορούμε να κινηθούμε με 

τέτοιους όρους κατάρτισης αποτελεσματικά (Panagiotopoulos & Karanikola, 2018). 
Συμπερασματικά, θα πρέπει να διαμορφωθούν οπωσδήποτε εργασιακές προϋποθέσεις, που 
βασίζονται στην εκπαίδευση των φορέων και των στελεχών τους. Βασική στόχευση, να μην 
υπάρχουν κακές συνθήκες εργασίας και να προσαρμόζονται οι επαγγελματικοί τομείς εκπαιδευτικά 

100 στις σύγχρονες ανάγκες των εργασιακών πεδίων και κυρίως των ανθρώπων και της υπόστασής 
τους σε αυτές. Η ανθρωποκεντρικότητα της εκπαίδευσης, χρειάζεται να αποτελεί τον παράγοντα 
ισχυρής συνοχής στην κοινωνία. 

Η δημιουργία υπόβαθρου για εκπαίδευση πολιτών στο πνεύμα συνύπαρξης σε οργανωμένες 

κοινότητες - ομάδες, αποτελεί ακόμα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, που 
μεθοδικά διαμορφώνει την συνεργατικότητα και τη συλλογικότητα. Άρα το αντικείμενο της 
λειτουργίας της ομάδας ως δυναμική ύπαρξη και οντότητα, κρίνεται απαραίτητο εκπαιδευτικά στην 
κοινωνία. Μεγάλη ομάδα μπορεί να θεωρηθεί ολόκληρη η κοινωνία, η οποία αποτελείται από 

μικρότερες υποομάδες (Τσιμπουκλή, 2012, σ. 16). Ισχυρή ομάδα είναι αυτή στην οποία «τα μέλη 
έχουν στενή σχέση μεταξύ τους, επενδύουν σημαντική ενέργεια και ωφελούνται από τη συμμετοχή 
τους σε αυτήν με διάφορους τρόπους» (Douglas 1997, σ.43, στο Τσιμπουκλή, 2012, σ. 17).  

Ένας από τους βασικότερους προβληματισμούς (που αξίζει περεταίρω μελλοντικής 

διερεύνησης) είναι αν ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων είναι επαρκώς κριτικά στοχαζόμενος και 
κριτικά συνειδητοποιημένος, ώστε να προάγει και να εκπαιδεύει στην αντίστοιχη νοοτροπία τους 
εκπαιδευόμενους. Όπως διατυπώνεται διαχρονικά στα βασικότερα ακαδημαϊκά συγγράμματα των 
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κορυφαίων στυλοβατών της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι έννοιες της συνειδητότητας, του διαλόγου, 
του κριτικού στοχασμού και της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι τα βαθύτερα θεμέλια του θεσμού.  

Η αλληλεγγύη, η κοινωνική και πολιτειακή συνείδηση, η ευζωία, η συλλογικότητα και 
κοινωφελείς δράσεις, ο αλληλοσεβασμός, συμπερίληψη και συνύπαρξη, ο ψηφιακός 

εγγραμματισμός, ο ποσοτικός μαθηματικός εγγραμματισμός και άλλες εφάμιλλες έννοιες 
αναγνωρίζονται διεθνώς αξιακά. Αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την ομαλή διαβίωση και το 
υπόστρωμα για αειφόρο ανάπτυξη, βρισκόμενες μεταξύ των κύριων στόχων στα κείμενα χάραξης 
κοινής εκπαιδευτικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελούν και εκείνες τις έννοιες 

που παρά το ειδικό τους βάρος, δεν είναι σαφές αν εκφράζονται στη διακυβέρνηση των 
περισσότερων χωρών με συγκεκριμένο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα, που αποβλέπει ουσιαστικές 
αλλαγές στο προβληματικό κατεστημένο. Με αφορμή αυτές τις αναφορές της εργασίας, θα ήταν 
σημαντικό να πραγματοποιηθούν σχετικές μελέτες στο μέλλον, αφού υπάρχει ανάγκη περισσότερης 

εστίασης και πιθανότατα εμπειρικής διερεύνησης με τις συγκεκριμένες έννοιες και την 
διακυβέρνηση. 

Η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και οι ουσιαστικοί τρόποι συλλογικής προσπάθειας, είναι οι 
γέφυρες που ενώνουν από τους ίδιους τους ανθρώπους μέχρι ολόκληρες κοινωνίες και χώρες. Στο 

πλαίσιο του κοινωνικού κεφαλαίου, προβάλλεται μια ευκαιρία ενεργοποίησης της θεωρητικής 
εφαρμογής, που μπορεί να λάβει ενεργητικά και πρακτικά χαρακτηριστικά μέσα από το θεσμό της 
εκπαίδευσης ενηλίκων και σαν προτεραιότητα για το άμεσο μέλλον. Η ενεργός πολιτειότητα, οι 
τρόποι διασύνδεσης ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λαούς, καθώς και οι προοπτικές προς 

όφελος όλων, είναι αντικείμενα που το κάθε άτομο και συνολικά οι κοινωνίες, μπορούν να 
εκπαιδευτούν μέσα από ποιοτικά προγράμματα και κατάλληλα κίνητρα, που θα αναδεικνύουν το 
συλλογικό κέρδος. 

Άποψη του μελετητή της παρούσας εργασίας είναι ότι υπάρχει ανάγκη ποιοτικότερης 

διαχείρισης εθνικά των πόρων και των προτεραιοτήτων σε σχέση με την εξέλιξη - πρόοδο της 
κοινωνίας (στόχοι και πολιτικές κεντρικής εξουσίας). Θα ήταν ρεαλιστικός ένας 
επαναπροσδιορισμός των πολιτικών και του ρυθμού μεταβατικής ανάπτυξης (σταθερά βήματα), 
άμεσα συνδυασμένων με την εκπαίδευση των πολιτών (μέσο για αλλαγή) στις νέες διαμορφούμενες 

συνθήκες. Η εξισορρόπηση των σχεδιασμών παρέμβασης και δράσης στην οικονομική αλλά και 
κοινωνική λειτουργία, ίσως να είναι το κλειδί για μία ομαλή μετάβαση σε εποχή αειφόρου 
ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός και οι πολιτικές στην ευρωπαϊκή κοινότητα, χρειάζονται συνεχή πρακτική 
αξιολόγηση στο πεδίο, εκπαιδευτικές εφαρμογές και φυσικά, σε επίπεδο ελληνικής πραγματικότητας, 

η κεντρική διακυβέρνηση να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες κοινωνικής συνοχής, ώστε να 
αφομοιωθούν οι διαρκείς  αναπτυξιακές αλλαγές. Ένα σημαντικό βήμα εμπρός για την ελληνική 
κοινωνία θα αποτελούσε και η πολιτική βούληση για εκπαίδευση κοινωνικής συνειδητοποίησης και 
αυτοδιαχείρισης των πολιτών (η κοινωνική συνοχή δεν επιβάλλεται, μαθαίνεται). Η συμβολή της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων μπορεί να είναι καθοριστική, εφόσον  δύναται να πραγματοποιήσει σχετικά 
επίκαιρα εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας περισσότερες οριζόντιες 
δεξιότητες και τη Θεωρία του Κοινωνικού Κεφαλαίου ως κοινή βάση.  
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Περίληψη 

Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη εποχή, η εκπαίδευση αποσκοπεί αφενός στην εξοικείωση 

των παιδιών με σημαντικές κοινωνικές αξίες, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η ελεύθερη έκφραση, 
η αλληλεγγύη και αφετέρου στην προετοιμασία τους για την ενεργητική συμμετοχή τους στην 
πολύμορφη οικονομικοπολιτικοκοινωνική ζωή. Η ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων με 
συστηματικό τρόπο, ήδη από το νηπιαγωγείο, αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα της προσχολικής 

εκπαίδευσης. Έτσι, οι κοινωνικές δεξιότητες ή δεξιότητες ζωής καλλιεργούνται στο σχολείο, 
προκειμένου οι μελλοντικοί  πολίτες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα της 
καθημερινότητάς τους με τους άλλους και ταυτόχρονα να αισθάνονται μέλη μιας κοινότητας 
(πολιτειότητα). 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης έγκειται στην αποσαφήνιση του όρου των ‘κοινωνικών 
δεξιοτήτων’ στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και των χαρακτηριστικών στοιχείων του 
‘πολίτη’ του 21ου αιώνα. Τέλος, θα προταθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση το βιβλίο Η 
εχθρόπιτα (Enemy pie) των Munson Derek & King Calahan Tara, που απώτερο στόχο έχουν τη 

βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και της κοινωνικής συναίσθησης.  
 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές δεξιότητες, πολίτης, πολιτειότητα, νηπιαγωγείο, η εχθρόπιτα 

1. Κοινωνικές δεξιότητες  

Παρά το ότι, κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν υπάρχει ένας διακριτός ορισμός για 
τις κοινωνικές δεξιότητες, εν τούτοις ο όρος περιλαμβάνει τις συμπεριφορές που συνδράμουν στη 

διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων, ώστε κάποιος να μπορεί να ανταποκριθεί στις δεδομένες 
κοινωνικές καταστάσεις και να έχει επαρκή αλληλεπίδραση με τους άλλους μέσα σε έναν 
συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτιστικό χωροχρόνο. Έτσι, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
επιτρέπουν την αποτελεσματική διάδραση με το περιβάλλον, την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

με τους άλλους και την ομαλή προσαρμογή σε διάφορα πλαίσια. Αντίθετα, η απουσία ή η έλλειψη 
αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση και την αποτυχία (Bierman et al., 2008).  

Ειδικότερα, ο ορισμός των ‘κοινωνικών δεξιοτήτων’ περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που 
σχετίζονται με την κοινωνική προσαρμογή, τη διαμόρφωση και τη διατήρηση των κοινωνικών 

σχέσεων, τα οποία μαθαίνονται ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της  ζωής του ανθρώπου και οδηγούν 
σε σημαντικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στη ζωή του. Επομένως, οι 
κοινωνικές δεξιότητες αφορούν μια συνεχή και δυναμική συνδιαλλαγή με τους άλλους. Μάλιστα, 
όσο πιο αναπτυγμένες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες σε μικρή ηλικία, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να 

υπάρξουν ζητήματα προσαρμοστικότητας στο μέλλον. Γενικότερα, οι κοινωνικές δεξιότητες 
σχετίζονται τόσο με την ακαδημαϊκή, όσο και με την ψυχολογική, τη συναισθηματική και την 
προσαρμοστική λειτουργία του ατόμου, καθιστώντας την ανάπτυξή τους από την πρώιμη ηλικία του 
ατόμου ως καθοριστικές για την εξέλιξή του στο μέλλον και άρα και την εξέλιξη της κοινωνίας 

(Elliott et al., 2001; Keith & John, 2007; Sanson et al., 2004; Schneider, 1993).    
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Παράλληλα, οι κοινωνικές δεξιότητες σχετίζονται και με τις ήπιες δεξιότητες (soft skills), οι 
οποίες, συμπληρώνουν τις ‘σκληρές’ ή ‘κάθετες’ δεξιότητες (hard skills), ενώ συχνά αναφέρονται 
και ως ‘δεξιότητες του 21ου αιώνα’ (21st Century Skills). Οι ‘σκληρές’ δεξιότητες αφορούν τις 
τεχνικές, γνωστικές, επαγγελματικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες που μπορούν να μετρηθούν, να 

πιστοποιηθούν και να ελεγχθούν (Bayrami & Gordon, 2017; CASEL Guide, 2013; Claxton et al., 
2016; Diakiw, 2016; Evans-Allvin, 2016; Fadel & Trilling, 2009; Rao, 2012; Succi, 2015). 

Παρά το ότι οι όροι ‘κοινωνικές ικανότητες’ και ‘κοινωνικές δεξιότητες’ χρησιμοποιούνται 
συχνά με παρόμοιο περιεχόμενο και δυσδιάκριτα όρια, ωστόσο, οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται 

συγκεκριμένες συμπεριφορές στις οποίες το άτομο έχει εκπαιδευτεί και διευκολύνουν την 
αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους άλλους, ενώ η κοινωνική ικανότητα αναφέρεται στη χρήση 
κοινωνικών δεξιοτήτων σε κατάλληλα κοινωνικά περιβάλλοντα. Επομένως, οι ικανότητες είναι πιο 
ευρύς όρος που συμπεριλαμβάνει τις δεξιότητες (Gresham, 1986; Hosokawa & Katsura, 2017).  

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν πόρο προστιθέμενης αξίας, για την ανάπτυξη του ατόμου ως 
πολίτη και κρίνεται απαραίτητη, για να μπορέσει να επιβιώσει και να ανταπεξέλθει σε μια συνεχώς 
μεταβαλλόμενη και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Επομένως, εκτός από την απόκτηση γνώσεων, 
είναι απολύτως αναγκαίο να καλλιεργηθούν στο σχολείο και κοινωνικές, μεταγνωστικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες, που θα καταστήσουν το άτομο ενεργό πολίτη μέσα σε μια πολύπλοκη 
κοινωνία, η οποία θα θέτει ως αυτοσκοπό της τα δημοκρατικά ιδεώδη (Binkley et al., 2012; Williams 
& Reisberg, 2003).    

Άρα, το σχολικό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα σημαντικά πλαίσια μέσα στο οποίο 

βελτιώνονται και υποστηρίζονται οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών που καθορίζουν 
μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα την ποιότητα ζωής και την προσαρμογή στο οποιοδήποτε 
κοινωνικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν κοινωνικές δεξιότητες από μικρή ηλικία, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση της δυνατότητας ανταπόκρισης σε άκρως 

πολύπλοκα, ανταγωνιστικά και απαιτητικά κοινωνικά πλαίσια.  
Για το σκοπό αυτό, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακόμη και στην ατζέντα της ευρωπαϊκής 

πολιτικής, στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση, με κύριο στόχο οι  μαθητές 
να αναπτύξουν κατάλληλες συμπεριφορές, που να συνάδουν με την κοινωνία και την εύρυθμη 

λειτουργία και εξέλιξή της.  
Μάλιστα, έχουν διερευνηθεί εκτενώς, μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων παρέμβασης, τα 

αποτελέσματα υποστήριξης των κοινωνικών δεξιοτήτων στα μικρά παιδιά, καθιστώντας το παιχνίδι 
ως το  βασικό πλαίσιο υποστήριξης και ανάδυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων (Rosenthal & Gatt, 

2010). Παράλληλα, έχει επισημανθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού, που αποτελεί κομβικό σημείο για 
το σχεδιασμό και την οργάνωση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, ενώ σημαντικός καθίσταται και 
ο ρόλος της συνεργασίας και της εμπλοκής των γονιών.  

Μερικές από τις βασικότερες ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων είναι αυτή της συνεργασίας και 

της ομαδικής εργασίας, καθώς και η επικοινωνιία. Επίσης, ο διάλογος, η έκφραση συγγνώμης, η 
τήρηση των κανόνων, η αναμονή της σειράς, η αποδοχή οποιασδήποτε κριτικής, η 
επιχειρηματολογία, η ανατροφοδότηση αποτελούν βασικές παραμέτρους για την προσαρμογή και 
την ένταξη-αποδοχή του ατόμου στην κοινωνία και την αλληλεπίδρασή του τόσο με τους 

συνομηλίκους του, όσο και με όλους τους άλλους. Επίσης, δεξιότητες, όπως η διαφοροποίηση του 
καλού και του κακού, η γνώση του τι είναι αποδεκτό από την κοινωνία, η ενσυναίσθηση, η 
διεκδίκηση, η επίδειξη συναισθημάτων, η δεξιότητα χειρισμού διαφωνιών και αποτελεσματικών 
διαπραγματεύσεων, η δεξιότητα επίλυσης συγκρούσεων, καθώς και η δεξιότητα της προσαρμογής 

αποτελούν ΄δικλείδες ασφαλείας’ για την κοινωνική συνοχή (Esteban et al., 2010; Miller, 2002; 
Patterson & Bigler, 2006; Σακελλαρίου, 2005; Wats & Wats, 2009).  

Εν τέλει, οι κοινωνικές δεξιότητες ορίζουν το πώς της κοινωνικοποίησης του ατόμου, δηλ. τους 
τρόπους με τους οποίους το άτομο θα ενταχθεί και θα συμπεριληφθεί στην κοινωνία και αποτελούν 

το βασικότερο στοιχείο για τη σταθερότητα και την εξέλιξή της (Matson, 2009; Pickens, 2009).  
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2. Βασικά χαρακτηριστικά του πολίτη στον 21ο αιώνα  

Οι δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα, ουσιαστικά, αποτελούν το εφαλτήριο, ώστε τα άτομα 

να συνδυάσουν τη μάθηση με τη ζωή. Έτσι, η ανάπτυξη των λεγόμενων τεσσάρων c (critical thinking, 
creativity, collaboration,communication=κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία, 
επικοινωνία) επιτρέπουν στους ανθρώπους να δημιουργήσουν μια κοινωνία αναζήτησης, 
δημιουργικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας. Ειδικότερα, η κριτική σκέψη στηρίζεται στην 

αμφισβήτηση, η δημιουργικότητα στο μοναδικό τρόπο έκφρασης, η συνεργασία στην ομαδικότητα 
και η επικοινωνία στην αποτελεσματική μεταφορά των σκέψεών μας. Παράλληλα, η ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων ζωής, όπως η ενσυναίσθηση, η πολιτειότητα, η διαμεσολάβηση και η επίλυση 
συγκρούσεων αποτελούν βασικά στοιχεία της μελλοντικής ένταξης και εξέλιξης του ατόμου, αλλά 

και της κοινωνίας ολόκληρης.   
H EE ήδη από το 2006 προσδιόριζε οκτώ βασικούς δείκτες, οι οποίοι βασίζονται σε ικανότητες 

και δεξιότητες θεμελιώδεις για μια κοινωνία που στηρίζεται στη γνώση. Συγκεκριμένα, αναφέρονται 
8 βασικές ικανότητες στις οποίες πρέπει να επικεντρώνεται η εκπαίδευση: η επικοινωνία στη μητρική 

γλώσσα, η επικοινωνία σε ξένη γλώσσα και η διαπολιτισμική κατανόηση, η μαθηματική ικανότητα 
και οι ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία, η ψηφιακή ικανότητα, οι μεταγνωστικές 
ικανότητες (learningtolearn), οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται με την 
ιδιότητα του πολίτη, το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα και η πολιτιστική γνώση 

και έκφραση.  
Το 2010 η ΕΕ αναπροσάρμοσε τη στοχοθεσία, συμπεριλαμβάνοντας τη δια βίου μάθηση και 

την επαγγελματική κατάρτιση, ενώ το 2014 συμπεριέλαβε διάφορα προγράμματα, όπως το Erasmus, 
Commenius, Janet  Monnet, κ.ά.. Ειδικότερα, οι τέσσερις στρατηγικοί στόχοι στην εκπαίδευση με 

επίκεντρο την ανάπτυξη της συνεργασίας είναι: η διά βίου μάθηση και η κινητικότητα μέσω των 
συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, η αύξηση του επιπέδου των βασικών 
δεξιοτήτων (γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, μαθηματικά, θετικές επιστήμες, τεχνολογία, γλωσσική 
ικανότητα), η δια βίου ανάπτυξη μέσα από την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και η δημιουργικότητα 

και η καινοτομία, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη (ικανότητες ψηφιακού περιβάλλοντος, 
πολιτισμική συνείδηση και αποδοχή, πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα).  

Αναφορικά με τον έκτο δείκτη, από τους συνολικά οκτώ προαναφερόμενους, ο οποίος 
σχετίζεται με τις κοινωνικές δεξιότητες, περιλαμβάνει όλες τις ικανότητες που συνδράμουν, ώστε το 

άτομο να συμμετέχει με αποτελεσματικό τρόπο στην κοινωνική και καθημερινή ζωή. Ο δείκτης 
αυτός έχει ιδιάζουσα σημασία, αν σκεφτούμε την πολυπολιτισμική σύγχρονη κοινωνία και την 
ανάγκη της δημοκρατικής συμμετοχής του ενεργού πολίτη. Έτσι, η προσωπική ταυτότητα 
συμπλέκεται με την ευρωπαϊκή ταυτότητα και βασικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία σε 

διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα καθίσταται σημαντική για τη συμβίωση μεταξύ ετεροτήτων. 
Η προαγωγή της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η αναγνώριση των διαφορετικών αξιών, ο σεβασμός 
των άλλων, οι συμβιβασμοί και η αποφυγή συγκρούσεων αποτελούν τη βάση της κοινωνικής 
ευημερίας, συνοχής και εξέλιξης, ενώ το άτομο ζει και αναπτύσσεται καλύτερα, όταν υπάρχει μια 

ευρύτερη κοινότητα αποδοχής, θετικού κλίματος και σεβασμού των κοινών αξιών.  
Έτσι, τα χαρακτηριστικά του πολίτη του 21ου αιώνα  βασίζονται στη γνώση των εννοιών της 

δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας και ισονομίας, της συμμετοχής στα κοινά, της ιδιότητας 
του ενεργού πολίτη και των δικαιωμάτων του (Council of Europe, 2016).  

Η υποστήριξη των πολιτών, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 
προσωπική ολοκλήρωση, την υγεία, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξή τους, συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε καιρούς ραγδαίας και βαθιάς αλλαγής. Η συνεργατική μάθηση, 
η συμμετοχικότητα χωρίς διακρίσεις, η ατομική ευθύνη και η υπευθυνότητα αποτελούν όψεις της 

δημοκρατικής, δεκτικής και ανοιχτής κοινωνίας, που προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες.   
Τέλος, η έννοια της ‘πολιτειότητας’ (citizenship) σχετίζεται με την αίσθηση του ανήκειν σε μια 

οργανωμένη πολιτεία. H πολιτειότητα έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα, αφού μεταβάλλεται και 
αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με τις ιστορικοκοινωνικές συνθήκες. Βέβαια, για χρόνια τα παιδιά ήταν 
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εκτοπισμένα από τον πολιτικό λόγο και μόνο τα τελευταία 30 χρόνια έχει καταστεί σαφές ότι 
αποτελούν μια ομάδα που μπορεί να εξοικειωθεί με τις δημοκρατικές διαδικασίες, κυρίως μέσω της 
λήψης αποφάσεων και  της συνειδητής συμμετοχικότητας. Έτσι, το άτομο πρέπει να μάθει να ζει 
μέσα σε έναν πλουραλιστικό κόσμο, τον οποίο έχει δικαίωμα και υποχρέωση να διαμορφώσει 

(Banks, 2009; Bret et al., 2009; Osler, 2010).   

3. Οι κοινωνικές δεξιότητες στο νηπιαγωγείο  

Ο άνθρωπος από τη στιγμή της γέννησής του είναι προγραμματισμένος για τη δημιουργία 
διαπροσωπικών δεσμών στα πιο άμεσα περιβάλλοντά του. Το πρώτο περιβάλλον σχέσεων είναι το 
οικογενειακό και αργότερα προστίθεται και το σχολείο. Ειδικότερα, το νηπιαγωγείο αποτελεί ένα 
βασικό στάδιο για τη γνωστική, συναισθηματική και διαπροσωπική ανάπτυξη. Τα νήπια για πρώτη 

φορά διαμορφώνουν διαπροσωπικές σχέσεις που βρίσκονται εκτός της εμβέλειας της οικογένειας και 
αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, με βάση γνώσεις, μνήμες, στάσεις, αξίες, έννοιες και 
αντιλήψεις συμπεριφοράς, συναισθήματα και εμπειρίες που σχετίζονται με την ποικιλία και την 
πολυπλοκότητα των σχολικών οικοσυστημικών συνθηκών.  

Στην πραγματικότητα, το νηπιαγωγείο αποτελεί ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά 
θα μπορούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις συναισθηματικές και διαπροσωπικές τους 
δεξιότητες, να μάθουν και να κατανοήσουν κοινωνικούς κανόνες και να συνάψουν σχέσεις. 
Ταυτόχρονα, οι αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους παρέχουν ευκαιρίες για εξάσκηση γνωστικών, 

συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων και απόκτησης νέων και δια βίου δεξιοτήτων 
(Bridgeland et al., 2013; DellaMattera, 2011).  

Τα τελευταία χρόνια, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον 
κοινωνικό τομέα, αφού αφενός οι εκρηκτικοί σύγχρονοι ρυθμοί ζωής παρέχουν απεριόριστες 

ευκαιρίες για πολυποίκιλα ερεθίσματα και γνώσεις και αφετέρου είναι πολύ σημαντικές οι 
αλληλεπιδράσεις και οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών (Κουρμούση & Κούτρας, 2011; Lynch & 
Simpson, 2010; Mathieson, 2018; Mize, 2003). 

Η τάση στα αναλυτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι να αποκτήσουν οι 

μαθητές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές για τις συνθήκες της πραγματικής ζωής. Τα ΔΕΠΠΣ 
και ΑΠΣ για το ελληνικό νηπιαγωγείο (2003, 2014, 2021) προωθούν την ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων και πολιτειακών στάσεων, ενώ δίνεται έμφαση αφενός στις διαδικασίες και αφετέρου 
στο παιδί ως το κέντρο των εξελίξεων και ως μελλοντικού πολίτη μιας παγκόσμιας κοινωνίας.  

Παράλληλα, η προαγωγή της ολόπλευρης ανάπτυξης των νηπίων, που αποτελεί τη βάση της 
εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο, προϋποθέτει την καλλιέργεια τόσο των  γνωστικών, όσο και των 
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, προκειμένου να ενταχθεί ο μελλοντικός πολίτης-
νήπιο σε μια ευρύτερη κοινωνία, στην οποία θα αλληλεπιδρά με τους άλλους και ταυτόχρονα θα 

μεριμνά για την ευημερία της. Ειδικότερα, η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων προετοιμάζει τους 
μαθητές για τη ζωή εντός και κυρίως εκτός σχολείου, καθώς τους παρέχει τα εργαλεία της 
δημιουργίας σχέσεων, της επίλυσης συγκρούσεων της καθημερινότητας, της επικοινωνίας με τους 
άλλους και της προσαρμογής στις αλλαγές. Επομένως, το σχολείο οφείλει  να αποτελέσει μια 

κοινότητα, στην οποία ο ένας θα νοιάζεται και θα βοηθά τον άλλο και θα υπάρχει αγαστή συνεργασία 
μεταξύ τους.  

Στο νέο ΑΠ (2021) για την προσχολική εκπαίδευση ένα από τα τέσσερα πεδία φέρει τον τίτλο 
«Παιδί, εαυτός και κοινωνία» και επικεντρώνεται στην απόκτηση του συναισθηματικού και 

κοινωνικού και πολιτικού εγγραμματισμού. Τα παιδιά μέσα από την κατανόηση του εαυτού τους και 
την ανάπτυξη της θετικής αυτοεικόνας τους  διαμορφώνουν διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες 
συνδράμουν στην καλλιέργεια της συνειδητότητας ότι αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού 
όλου, μέσα στο οποίο έχουν δικαίωμα να ζουν και να ευημερούν όλοι οι άνθρωποι. Επομένως, η 

επιλογή των κατάλληλων τρόπων επικοινωνίας και η επίλυση ζητημάτων-προβλημάτων μέσω της 
εφαρμογής δημοκρατικών διαδικασιών, όπως και η υπεύθυνη συμπεριφορά και η λήψη αποφάσεων 
αποτελούν το πλέγμα των στάσεων και αξιών που καλλιεργούνται στο νηπιαγωγείο.    
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεωρείται κομβικός, αφού θα συμβάλλει στη δημιουργία του 
κατάλληλου κλίματος, το οποίο θα προάγει και θα διευκολύνει την ενεργητική ακρόαση των παιδιών, 
την ενσυναίσθηση και την ανάληψη πρωτοβουλιών, την αρμονική συμβίωση και ένταξη τους, ως 
απαραίτητης προϋπόθεσης για την ύπαρξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας.  

4. Η Εχθρόπιτα: Διδακτικό σενάριο στο νηπιαγωγείο 

Η εκπαιδευτική εφαρμογή υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2021 στο υποχρεωτικό 

πρωινό πρόγραμμα του 2ου Νηπιαγωγείου Κρεμαστής Ρόδου. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν 
ήταν κοινές και στα δύο τμήματα. Συμμετείχαν 41 μαθητές και 2 νηπιαγωγοί. Οι ειδικοί σκοποί της 
δράσης και οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν πλήρως εναρμονισμένοι με το ΔΕΠΠΣ -ΑΠΣ 
(2003) και το επικαιροποιημένο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο (2021). Οι 

δραστηριότητες βασίζονται στο μοντέλο της διερευνητικής - ανακαλυπτικής μάθησης, με την 
ενεργητική συμμετοχή και αλληλεπίδραση των νηπίων και διήρκησαν τρεις εβδομάδες. Η αφόρμηση 
για το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο ήταν οι ποικίλες διενέξεις των παιδιών τόσο στον αύλειο 
χώρο, όσο και στην τάξη και η έλλειψη επαρκούς συνεργασίας μεταξύ τους.  

 
Οι γενικότεροι στόχοι που τέθηκαν ήταν τα παιδιά: 

• Να αναπτύξουν μηχανισμούς αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων 
τους. 

• Να αναζητούν δημοκρατικού τρόπους επίλυσης συγκρούσεων.  

• Να είναι σε θέση να κατανοούν, να αντιλαμβάνονται και να σέβονται τα συναισθήματα και 
τις ανάγκες των άλλων.  

• Να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και τη θετική αυτοεκτίμησή τους.  

• Να μάθουν να συνεργάζονται.  
 
Ειδικότερα, οι στόχοι που τέθηκαν ως προς τις γνώσεις ήταν τα παιδιά: 

• Να μάθουν αναλύουν και να νοηματοδοτούν αφηγηματικές ιστορίες, συνδέοντάς τες με τα 
καθημερινά βιώματά τους. 

• Να διατυπώνουν ερωτήματα και προβληματισμούς. 

Οι στόχοι που τέθηκαν ως προς τις δεξιότητες ήταν: 
1. Να αναπτύξουν πλαίσια αρμονικής συνύπαρξης. 
2. Να διατυπώνουν απόψεις και να επιχειρηματολογούν. 
3. Να συνεργάζονται. 

4. Να στοχάζονται δημιουργικά και κριτικά. 
 
Οι στόχοι που τέθηκαν ως προς τις στάσεις ήταν: 

• Να αναπτύξουν θετική στάση και αποδοχή απέναντι στον άλλο και στη διαφορετικότητα. 

• Να αναπτύξουν πανανθρώπινες αξίες, όπως ο σεβασμός και η φιλία.  

• Να μάθουν να εφαρμόζουν δημοκρατικές διαδικασίες στη επίλυση συγκρούσεων.  
 

Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής:  

• Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

• Ενεργητική ακρόαση 

• Συζήτηση και διάλογος 

• Διερευνητική και παιγνιώδης μάθηση 

• Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
 

Υλοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες:  
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• Αναγνώστηκε το βιβλίο Η Εχθρόπιτα των D. Manson & King C. T (2000) Υπάρχει και 
αντίστοιχο βίντεο στο YouTube). 

• Ακολούθησε καταιγισμός ιδεών με τις εντυπώσεις που άφησε στα παιδιά και τους 

προβληματισμούς τους. Ταυτόχρονα, έγινε αναφορά σε δικές τους εμπειρίες συγκρούσεων 
με φίλους τους.  

• Κρατώντας την κούκλα της τάξης πήραν τον ρόλο του Τομ και του Τζέρεμι και εξέφρασαν 
τα συναισθήματα που νόμιζαν ότι ένιωσαν οι πρωταγωνιστές της ιστορίας.  

• Κατέγραψαν και ζωγράφισαν τα πιθανά υλικά που μπορεί να περιείχε η συνταγή της 
εχθρόπιτας, καθώς και την εκτέλεση της συνταγής. Δημιουργήσαμε και συνταγή για ‘πίτα της 
φιλίας’. Η συνταγή κατέληξε στο να ψηθεί πραγματικά στο φούρνο του σχολείου μια 
μηλόπιτα της φιλίας (βούτυρο της ειρήνης, γάλα της συζήτησης, αλεύρι της αγάπης, αυγά της 

ευγένειας, μήλα του διαμοιρασμού). 

• Πρότειναν πιθανές λύσεις στον Τομ, ώστε να μην αισθάνεται ως εχθρό του τον Τζέρεμι και 
έφτιαξαν ανά ομάδες μια αντίστοιχη ζωγραφιά. Στη συνέχεια, με βάση τις ζωγραφιές, 
δημιουργήθηκε το βιβλίο των Προτάσεων Φιλίας και τοποθετήθηκε στη γωνιά της 

βιβλιοθήκης.   

• Δόθηκαν κάρτες που απεικόνιζαν διάφορες συγκρούσεις μεταξύ παιδιών  (άσχημες λέξεις, 
αρπαγή παιχνιδιών, αποκλεισμός παιδιού από παιχνίδι, κτλ). Σε ζευγάρια τα παιδιά έπαιρναν 

τυχαία μια κάρτα και αναπαριστούσαν τη σκηνή δυο φορές με εναλλαγή ρόλων, βιώνοντας 
τα ανάλογα συναισθήματα και κατόπιν πρότειναν λύσεις για τη συγκεκριμένη κατάσταση.  

• Σε χαρτί του μέτρου που είχε χωριστεί σε δυο μέρη (πάνω και κάτω) ζωγράφισαν ανά ομάδες 
την έχθρα και τη φιλία.  

• Μέσω παντομίμας, πρότειναν τρόπους για να εξαφανιστεί η έχθρα  (με ένα φιλί, ένα γλυκό, 
μια ζωγραφιά, ένα τραγούδι, μια γόμα, ένα χαμόγελο, ένα παιχνίδι).  

• Δημιουργία του ‘Κάστρου της φιλίας’, όπου τοποθετήθηκε η φιλία, για να μην την πειράξει 

κανείς. Το κάστρο ήταν χτισμένο από γλυκά, μέσα οι άνθρωποι-φίλοι τραγουδούσαν, 
χόρευαν, μαγείρευαν και μοιράζονταν το καθετί. Στους τοίχους του κάστρου ήταν γραμμένα 
τα ονόματα των φίλων μας.  

• Δημιουργία χάρτη θησαυρού στην αυλή, προκειμένου να βρουν τα παιδιά πού κρύβεται η 

φιλία.  Με χρήση QR codes και κινητού κρύφτηκαν εικόνες έχθρας και φιλίας. Τα παιδιά 
έπρεπε να παίρνουν στο καλάθι τους μόνο τις εικόνες φιλίας.  

• Φτιάξαμε τη γωνιά της συμφιλίωσης με απλά μέσα (ένα μικρό χαλί, λούτρινα κουκλάκια), 
που χρησιμοποιήθηκε ως βασικός χώρος συζήτησης και επίλυσης συγκρούσεων.  

Αξιολόγηση:  

Κατασκευάστηκε η κονκάρδα της συνεργασίας και της φιλίας, ώστε κάθε φορά που υπάρχει 

σύγκρουση μεταξύ των παιδιών, να κάθονται στη γωνιά της φιλίας, να φορούν την κονκάρδα και να 
συζητούν. Σε φύλλα εργασίας που τους δόθηκαν ζωγράφισαν ποια υλικά θα έβαζαν στη δική τους 
‘πίτα της φιλίας’ και επίσης κόλλησαν εικόνες με τα στάδια της επίλυσης μιας σύγκρουσης στην τάξη 
(προβληματίζομαι-συζητώ-ακούω τις απόψεις των άλλων-αναστοχάζομαι-επιλύω ειρηνικά). Μέσω 

της παρατήρησης διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά έμαθαν να χρησιμοποιούν 
μακροπρόθεσμα τη γωνιά της συμφιλίωσης, για να λύνουν τις διαφορές τους, ενώ μειώθηκαν αισθητά 
οι συγκρούσεις.  

Διάχυση αποτελεσμάτων:  

Τα παιδιά παρουσίασαν την κονκάρδα της συνεργασίας στα παιδιά του συστεγαζόμενου 
νηπιαγωγείου και πώς επιλύει συγκρούσεις. Φτιάξαμε κονκάρδες για όλους.  
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5. Συμπεράσματα 

Από τα προαναφερόμενα, συνάγεται ότι το νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος όπου το παιδί 

αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους αλλά και τους ενήλικες εκπαιδευτικούς συστηματικά, χωρίς την 
εποπτεία στενού συγγενικού προσώπου. Τα νήπια έχοντας την ανάγκη να επικοινωνήσουν και 
ταυτόχρονα να ανήκουν στην ομάδα της σχολικής κοινότητας, προσπαθούν να προσαρ μοστούν και 
μαθαίνουν αποδεκτούς τρόπους επίλυσης διαφωνιών, ταυτόχρονα με την κατανόηση των δικών τους 

συναισθημάτων αλλά και των άλλων. Η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων διαδραματίζει 
σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία της συμπερίληψης των παιδιών στην ομάδα  του νηπιαγωγείου,  αφού 
τους παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο μέσα στο οποίο μαθαίνουν στρατηγικές διαπραγμάτευσης, 
συμβιβασμού, έκφρασης απόψεων και συνύπαρξης ετεροτήτων, που θα αποτελέσουν τα εφόδια 

διαμόρφωσης των μελλοντικών πολιτών της κοινωνίας μας.    
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Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΔ' ΣΥΝΟΔΟΣ): ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Φράγκου Μαρία  

Πολιτικός και Νομικός Επιστήμονας, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, 
Εκπαιδευτικός ΠΕ78 

 
Πλιόγκου Βασιλική  

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

Περίληψη  

Ο θεσμός της Βουλής των Εφήβων αποτελεί ένα παιδαγωγικό εγχείρημα εκμάθησης της 
δημοκρατίας, το οποίο απορρέει άμεσα από τις επιταγές του ελληνικού Συντάγματος και ειδικότερα 
από την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992), καθώς και από σημαντικές 
Διεθνείς Συμβάσεις. Η παρούσα ποιοτική έρευνα εξετάζει ως μελέτη περίπτωσης την ΚΔ' Σύνοδο 

του θεσμού και εστιάζει στον εκφορούμενο πολιτικό λόγο των εφήβων βουλευτών/βουλευτριών. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της ανάλυσης περιεχομένου και της ανάλυσης πολιτικού λόγου στις 
προτάσεις δημόσιας πολιτικής στα Πρακτικά, όπως εξίσου η παρατήρηση πάνω στο 
βιντεοσκοπημένο υλικό της Συνόδου, εφαρμόζοντας την ολιστική προσέγγιση επί του ζητήματος. 

Καταληκτικά, αναδεικνύονται τα ευρήματα, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και τίθενται οι 
προτεινόμενες επιστημονικές προτάσεις των συγγραφέων. Η συμβολή της έρευνας έγκειται στο ότι 
ο εξεταζόμενος παιδαγωγικός θεσμός πηγάζει και στοιχειοθετείται από το Σύνταγμα της Τρίτης 
Ελληνικής Δημοκρατίας, την οποία προάγει μακροσκοπικά και υπηρετεί. Εξίσου, δύναται ν' αποτελεί 

ένα πολιτειακό εργαλείο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα.  
 
Λέξεις κλειδιά: Βουλή των Εφήβων, Σύνταγμα, Εκπαίδευση, Πολιτειότητα, Δημοκρατικός 

Θεσμός 

1. Εισαγωγή  

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων αποτελεί έναν παιδαγωγικό πολιτειακό 

θεσμό, καθώς και εργαλείο διάπλασης της δημοκρατικής συνείδησης και κατ' επέκταση της 
πολιτειότητας στην Ελλάδα. Θέμα αποτελεί ο θεσμός, με ερευνητικό πυρήνα αυτού την ΚΔ' Σύνοδο, 
του έτους 2018-2019.  Στο κυρίως μέρος, αναπτύσσεται το βιβλιογραφικό σκέλος, που περιλαμβάνει 
το θεσμικό πλαίσιο της  κατάστρωσης του θεσμού και ανάδειξης της πολιτειότητας καθώς και το 

ερευνητικό εγχείρημα, επί της Συνόδου ΚΔ' του θεσμού. Τίθενται, ακόμη, ζητήματα μεθοδολογίας 
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και δεοντολογίας και ακολουθεί η ανάλυση των υπό έρευνα δράσεων δημόσιας πολιτικής, μέσα από 
την ανάλυση του «οιονεί πολιτικού λόγου» των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Τέλος, εκτίθενται 
τα συμπεράσματα της μελέτης καθώς και οι επιστημονικές προτάσεις των συγγραφέων, με απώτερο 
στόχο την ενεργοποίηση για πρόσθετη έρευνα επί του αντικειμένου.  

2. Κυρίως μέρος 

Α. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

2.1. Δημοκρατία και Πολιτειότητα στην Ελλάδα: Το θεσμικό πλαίσιο πραγμάτωσης της Βουλής 

των Εφήβων 

Η Ελληνική Δημοκρατία, ως ένα σύγχρονο και συνταγματικό κράτος, τοποθετεί την 
Εκπαίδευση ως θεσμό της Πολιτείας (Ξωχέλλης, 2010), στον πυρήνα της λειτουργίας και της 

μακροημέρευσής της, ως βασική αποστολή του Κράτους, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές 
του Άρθρου 16, παρ.1 & 2 (Ελληνικό Σύνταγμα). Επίσης συνταγματικά, τελεί σε άμεση συνάφεια με 
τα Άρθρα 2 παρ.1, 4 παρ.1 & 2, 5 παρ.1, 2 & 3, καθώς και τα Άρθρα 5Α και 14 παρ. 1. Ιδιαιτέρως 
σημαντικό είναι το Άρθρο 21 παρ. 1 και 3, αναφορικά με την προστασία της παιδικής ηλικίας και 

της νεανικής, καθώς και το Άρθρο 25 του Ελληνικού Συντάγματος (Χρυσόγονος & Βλαχόπουλος, 
2017). Πυρήνας αυτής αποτελεί τόσο το οικουμενικό θεμελιώδες δικαίωμα της εκπαίδευσης 
(Νάσκου-Περράκη, 2019 ; Νάσκου-Περράκη, 2021), το οποίο απολαμβάνει διεθνούς και 
υπερνομοθετικής κατοχύρωσης από σημαντικές Διεθνείς Συμβάσεις, όπως στο άρθρο 26 της 

Οικουμενικής Διακήρυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), το πλέγμα των άρθρ ων 1, 2, 
5 παρ.1, 9 παρ.1 και αυτοτελώς στο άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το αντίστοιχο πλέγμα των άρθρων 28 και 
29, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992). Τέλος,  στο εκπαιδευτικό σύστημα 

της Ελλάδας, σύμφωνα με το Ν.1566/1985, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της διαμόρφωσης του 
δημοκρατικού πολίτη (Πουλής, 2014).  

Κατ' επέκταση, από τις ανωτέρω επιταγές, το δικαίωμα της εκπαίδευσης, εξειδικεύεται ως το 
δικαίωμα της πολιτειακής εκπαίδευσης, όπως αυτό προσεγγίζεται και από τη μελέτη της 

πολιτειότητας. Ειδικότερα, η πολιτειότητα ή η ιδιότητα του πολίτη, ως εγγενές θεμελιώδες δικαίωμα, 
το οποίο απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι, με πλήθος νοηματοδοτήσεων από τις διεπιστημονικές του 
προσεγγίσεις (Παπαδοπούλου, 2015 ; Παύλος, 2020 ; Σπυρόπουλος, 2020), εναρμονίζεται κατά την 
κρατούσα άποψη, τόσο το με πολιτειακό όσο και με το πολιτικό στοιχείο.  

Στην σύγχρονη πραγματικότητα, υπογραμμίζεται η ανάγκη εφαρμογής μιας σύγχρονης 
διδακτικής προσέγγισης της Πολιτειότητας αλλά και στην Πολιτειότητα, με την ουσιαστική 
εφαρμογή μιας παιδαγωγικής διαλεκτικής, που θα εμπλέκει ενεργά, μάχιμα και χωρίς διακρίσεις τα 
παιδιά και τους/τις  νέους/νέες στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα καθώς και στα επιμέρους 

υποσυστήματά του (Παύλος, 2020). Ενδεικτικά αναφέρεται η εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων από 
την Πλιόγκου (2011 & 2021), καθώς και το «Μικροί Πολίτες εν Δράση» (Βογιατζόγλου κ.ά, 2015). 
Οι προτάσεις εντοπίζονται στην θέσπιση και εγκαθίδρυση της Πολιτειακής Εκπαίδευσης, με 
πρόσημο πλουραλιστικό και κατ' επέκταση δημοκρατικό, ως θεραπεία προς το δημοκρατικό 

έλλειμμα (Μαργαρώνη, 2014), που θα μετέχει των προταγμάτων της σύγχρονης πλουραλιστικής-
πολυπολιτισμικής κοινωνικής συμβίωσης, και θα πραγματώνει τον «δημοκρατικό ανθρωπισμό», ως 
ιδεώδες και πυξίδα (Μπάλιας, 2008). 

Καταληκτικά, οι εκτεθείσες επιστημονικές προτάσεις υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη 

εφαρμογής της Πολιτειακής Εκπαίδευσης, προς επίρρωση της πρόληψης του ελλείμματος 
δημοκρατικής εκπαίδευσης. Μπορούν να χαρακτηριστούν άλλωστε ως συνταγματικά συμπλέουσες 
με τις επιταγές του Ελληνικού Συντάγματος, καθώς και νομικά συμβατές με τις επιταγές των Διεθνών 
Συμβάσεων, όπως και της κείμενης εσωτερικής νομοθεσίας.  
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Επίσης, οι κείμενες ρυθμίσεις, οδηγούν στην κατάστρωση ενός πλέγματος συνταγματικής, 
υπερνομοθετικής και νομιμοποιητικής βάσης ανάδειξης και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού θεσμού, 
που να μαθαίνει τα παιδιά, στη δημοκρατία, στις αρχές του πολιτεύματος, στους θεσμούς, στα πάσης 
φύσεως ανθρώπινα δικαιώματα (ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά) (Χρυσόγονος & Βλαχόπουλος, 2017) 

και προοδευτικά στην εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου, ως πολίτη του κόσμου. Με βάση 
τα ανωτέρω, συνάγεται η θεσμική κατάστρωση και η λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος 
της Βουλής των Εφήβων. 

Β. Ερευνητική μελέτη 

2.2.Μεθοδολογία- Δεοντολογία  

Στο παρόν εγχείρημα, εκκινώντας από το αξίωμα ότι το Δίκαιο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, 

αφορούν τη ρύθμιση της κοινωνικής συμβίωσης, η επιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζεται είναι 
η ολιστική (Τσιώλης, 2014). Ειδικότερα, η έρευνα είναι ποιοτική και αποτελεί μελέτη περίπτωσης 
(Bell, 2007), η οποία διερευνά το θεσμό της Βουλής των Εφήβων, επί της ΚΔ' Συνόδου του έτους 
2018-2019. Επιπροσθέτως, τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι: α) η Ανάλυση 

Περιεχομένου, β) η κριτική Ανάλυση του «οιονεί Πολιτικού λόγου» των μαθητών/μαθητριών-
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, από τα Πρακτικά της ΚΔ' Συνόδου, στοχευμένα επί των 
προτάσεων, καθώς και γ) η Παρατήρηση επί του καταγεγραμμένου οπτικοακουστικού υλικού 
(Creswell, 2016), αναφορικά με την συνολική λειτουργία του θεσμού στην ζώσα κοινοβουλευτική 

πρακτική. Εντούτοις, η Ανάλυση λόγου (Σταυρακάκης, 2014) και η Ανάλυση Περιεχομένου 
χρησιμοποιήθηκαν ως μεθοδολογικά εργαλεία επί των Πρακτικών της Συνόδου Γ' (Συνεδρίασης 
ΡΜ'), της Περιόδου Η'/ 6-6-1996, για την ανάδειξη του θεσμού, ο οποίος εδράστηκε νομικά στην  
Απόφαση με αριθμό 2994- ΦΕΚ 118Α/14-6-1996. Τα ανωτέρω επιλέχθηκαν συνδυαστικά, με σκοπό 

να διερευνηθεί η θεμελίωση του θεσμού, καθώς και η μέθοδος υλοποίησης του εκπαιδευτικού-
πολιτειακού αυτού εγχειρήματος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, αποτελεί η γνωστοποίηση 
ορισμένων ζητημάτων δεοντολογίας. Ειδικότερα, για λόγους διαφάνειας, δεοντολογίας και με σκοπό 

την προστασία του συμφέροντος των τότε ανηλίκων συμμετεχόντων, οι γράφουσες σεβόμενες το 
νομοθετικό πλαίσιο του  Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης 
(ΕΕ) (ΕΕ/2016/619) και του κυρωτικού του Ν.4624/2019, του Ν.2101/1992,  της ΕΣΔΑ και  των 
νομικών ρυθμίσεων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000), 

γνωστοποιούν ότι δεν επρόκειτο να τεθούν τα προσωπικά δεδομένα των αγορητών/αγορητριών, ούτε 
οι εκλογικές περιφέρειες που εκπροσώπησαν. Εκτίθεται αποκλειστικά η σειρά των  
αγορητών/αγορητριών στο Βήμα της Βουλής. 

2.2.1.Ανάλυση Πολιτικού Λόγου και Ερμηνεία Πολιτικών   

Η ΚΔ' Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων εκκινεί με την σύγκληση των νεαρών βουλευτών και 
βουλευτριών σε Ολομέλεια, στις 5/9/2019.  Η αφετηρία  και η διεξαγωγή της, υλοποιείται από τον 

εν ενεργεία Πρόεδρο της Βουλής (ΠρΒ) κ. Τασούλα, που αντιλαμβανόμενος πλήρως  τη σημασία 
του θεσμικού του ρόλου, διαμοίρασε ένα φυλλάδιο με κομψοτεχνήματα γλυπτικής της αρχαιότητας, 
το οποίο επρόκειτο να συζητηθεί στο τέλος. Η παιδαγωγική προσέγγιση του ΠρΒ, κρίνεται θετική 
ως προς τον τρόπο, καθώς και ως προς τη στόχευσή της. Ακολουθεί η επίσημη έναρξης της ΚΔ' 

Συνόδου, όπου λαμβάνει χώρα η Ολομέλεια του Σώματος και εισέρχεται στην ειδική ημερήσια 
διάταξη, τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα». Η διαδικασία, εδράζεται ακριβώς επί των ρυθμίσεων του 
Κανονισμού της Βουλής (ΚτΒ). 

 

Πρώτος αγορητής:  

1)Επισήμανση ελλείψεων εντός της Εκπαίδευσης (απουσία ψυχολόγων).  
2)Πρόταση για υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.   
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3)Εισηγείται πρόταση περί της αξιολόγησης των ήδη επιμορφωμένων 
καθηγητών/καθηγητριών, αποκλειστικά από τους/τις μαθητές/μαθήτριες.  

4)Ενδυνάμωση μαθητικών κοινοτήτων και καθιέρωση σχολικής διαμεσολάβησης.  
5)Καθιέρωση βιωματικών δράσεων από τους τοπικούς φορείς, με σκοπό την καταπολέμηση 

των έμφυλων ανισοτήτων. 
6)Επισήμανση προς την πολιτική εξουσία για την υποδαύλιση του προϋπολογισμού της 

Παιδείας. 
Τέλος, διερωτάται με στωική γενναιότητα: «Ακούγονται ποτέ από την Πολιτική Εξουσία, αυτά 

που υποστηρίζονται από την Βουλή των Εφήβων;» Ρητορικό ερώτημα ή μη; 
 
Συνοψίζοντας, εκ των προτάσεων του πρώτου αγορητή, ιδιαίτερα κρίσιμες αποτελούν η 

διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, διότι η ανάγκη εκμάθησης είναι διαρκώς εξελισσόμενη. 

Ιδίως για τον/την παιδαγωγό ο/η οποίος/οποία αποτελεί δίαυλο γνώσης και πνευματικής αφύπνισης 
για τους/τις μαθητές/μαθήτριές του. Σημαντική είναι και η εγκαθίδρυση του σχολικού 
διαμεσολαβητή, καθώς και η ανάδειξη βιωματικών δράσεων. Επίσης, η πρόταση για την ενδυνάμωση 
του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων, αποτελεί εξαιρετικά θετική πρόβλεψη, η οποία ωθεί τα 

παιδιά στον δημοκρατικό διάλογο και στη δημόσια σφαίρα διεκδικήσεων.  
 
Δεύτερη αγορήτρια: 

1)Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη, για την προάσπιση περισσότερων 

δικαιωμάτων.  
2)Πρόταση για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων. 
3)Πρόταση δημιουργίας ειδικών ολιγομελών τμημάτων για τα παιδιά με ήπιες μαθησιακές 

δυσκολίες, υπό την στήριξη ενός κοινού πλαισίου δράσης Δημοσίου και ειδικών Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων. 
4)Εφαρμογή ενός ειδικού νόμου με ποσοστώσεις, για την εργασιακή απορρόφηση μελών 

ευπαθών ομάδων - Η ανωτέρω υφίσταται νομικά και είναι ο Ν.2643/1998.  
5)Καθιέρωση θεσμικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

αποφυλακισθέντων ατόμων. 
6)Αύξηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σωφρονιστικά καταστήματα. 
 
Από τις εκτεθείσες προτάσεις, αναδύονται ως σημαίνουσες, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων 

του Συνηγόρου του Πολίτη, που αποτελεί ταυτόχρονα πρόταγμα της δημοκρατικής Πολιτείας και 
του κράτους δικαίου. Πλέον το πλήρωμα του χρόνου, έχει φτάσει και με βάσει την πληθώρα 
καταδικαστικών αποφάσεων της Ελλάδας από το Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), η σαφής ενίσχυση λειτουργεί ως εχέγγυο  και επιταγή δημοκρατίας. Επίσης, η 

πρόβλεψη καθιέρωσης ενός νομικού πλαισίου προστασίας των αποφυλακισθέντων, που να 
περιλαμβάνει κίνητρα για την ομαλή επανακοινωνικοποίησή τους καθώς και η θεσμοθέτηση 
παιδαγωγικών προγραμμάτων, στα σωφρονιστικά καταστήματα, πληροί εξίσου τα κριτήρια της 
άμεσης προσαρμοστικότητας καθώς και της αναγκαιότητας, επιτυγχάνοντας  ένα διττό στόχο‧ 

αφενός, συντελεί προς την πλήρωση των ατομικών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, τα οποία 
φέρουν οι έγκλειστοι και αφετέρου, ανοίγει νέες θέσεις εργασίας, κοινωνικών επιστημόνων, χωρίς 
να παρουσιάζει δυσκολία εφαρμογής. Ακόμα, σημαντική είναι  η δημιουργία ολιγομελών τμημάτων 
μαθητών/μαθητριών, με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Τα ανωτέρω αποτελούν απρόσκοπτες 

πολιτικές, τις οποίες το ελληνικό κράτος χρήζει να λάβει. 
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Τρίτος αγορητής: 

«Οι έφηβοι αποφασίζουν ν' αναλάβουν δράση»  
 
1)Πρόταση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στα σχολικά συγκροτήματα, με σκοπό την 

ενεργειακή τους αναβάθμιση. 
2)Πρόταση για δενδροφύτευση στα σχολεία.   
3)Εισαγωγή ενός δίωρου μαθήματος, με βιωματικές δράσεις για την καλλιέργεια της 

αλληλεγγύης. 

4)Θέσπιση μοριοδότησης επί των Πανελλαδικών εξετάσεων, για τους συμμετέχοντες 
μαθητές/μαθήτριες, σε προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας. - Η πρόταση κρίνεται 
απορριπτέα στο σύνολο της, λόγω ευθείας αντίθεσης στο Άρθρο 4 του Συντάγματος και στις αρχές 
του κράτους δικαίου και της νομιμότητας.  

 
Καταλήγοντας, οι κρίσεις διαθέτουν πρωτοπορία, όμως η πρόβλεψη εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών σε σχολικές μονάδες, αποτελεί έργο που χρήζει έρευνας, και πιθανώς ν' 
αποσύρονταν λόγω υψηλού κόστους. Ως εποικοδομητικές και εν δυνάμει εφαρμόσιμες κρίνονται οι 

προτάσεις που αφορούν την πρόβλεψη δενδροφύτευσης και των εθελοντικών προγραμμάτων για την 
προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί μία ευθεία πρόσκληση προς το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), για την άμεση καθιέρωσή της, υπό τα συνταγματικά πλαίσια προστασίας 
του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. 

 
Τέταρτη αγορήτρια:  

1)Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μέσα από της ενδοσχολικές δραστηριότητες, 
και επικαιροποίηση των σχολικών εγχειριδίων αναφορικά με την οικολογική κρίση. 

2)Πρόταση για δράσεις περιβαλλοντικής βελτιστοποίησης των σχολικών υποδομών, με 
περιβαλλοντικό πρόταγμα (οικολογικοί κάδοι ανακύκλωσης) και πρόβλεψη οικολογικών μέσων 
μεταφοράς. 

3)Εγκαθίδρυση της καλλιτεχνικής αγωγής σ' όλες τις τάξεις, ως ένα καινοτόμο εργαλείο 

καλλιέργειας της προσωπικότητας του παιδιού. 
4)Καθιέρωση της «Ημέρας Τέχνης». 
5)Δημιουργία «αίθουσας τέχνης» σ' όλα τα σχολεία της επικράτειας, για την ανάδειξη 

καλλιτεχνικών προτύπων, προερχόμενων από την νέα γενιά.   

6)Αναγνώριση του δικαιώματος πρόσβασης των μαθητών/μαθητριών, σε πρωτογενείς πηγές, 
με σκοπό την έρευνα και την προστασία του ιστορικού παρελθόντος.  

7)Ενίσχυση της συμμετοχής σε τοπικούς συλλόγους. 
 

Ολοκληρώνοντας,  επί της τέταρτης εισηγήσεως, οι προταθείσες δράσεις ήταν ενδιαφέρουσες 
και κρίνονται ως εύκολα ρυθμιστέες, ιδίως από το ΥΠΑΙΘ, που δύναται να τις καθιερώσει ακόμα 
και με το εργαλείο της Εγκυκλίου. Εντούτοις, καμία δεν άγγιζε ζητήματα ουσίας, στα οποία η 
Ελληνική Δημοκρατία να έχει έλλειμμα, όπως έκαναν προηγούμενες. 

 
Πέμπτη αγορήτρια: 

1)Δημιουργία ενός πανελλήνιου σχολικού δικτύου επικοινωνίας, εντός και εκτός Ελληνικής 
Επικράτειας.   

2)Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (ΕΣΡ), επί του 
κυβερνοχώρου, για την πρόληψη της διασποράς ψευδών ειδήσεων. 

3)Ενίσχυση των σχολικών μονάδων με σύγχρονο ηλεκτρονικό υλικό, για την καλλιέργεια της 
ψηφιακής παιδείας και την ισότιμη πρόσβαση σ' αυτή.  
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4)Σύσταση ενός φόρουμ δημόσιας διαβούλευσης των μαθητών/μαθητριών και των 
εκπαιδευομένων, με ελεγχόμενη πρόσβαση και δυνατότητα ψήφισης στα εκπαιδευτικά ζητήματα, 
που θα υπάγεται στο ΥΠΑΙΘ. 

 

Συνολικά, οι ανωτέρω υποστηριχθείσες προτάσεις,  διέθεταν σαφήνεια ως προς  τον καθορισμό 
του στόχου και του προβλήματος, αποτελούσαν αυτοτελείς πολιτικές με σκοπό την επίλυση 
ζητημάτων και διέπονταν από κανονιστικά προτάγματα ενίσχυσης της δημοκρατίας και  
δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης. Ειδικότερα, η πρώτη εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 

Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και αποτελεί ένα αφετηριακό 
εργαλείο ενδοσχολικής συνεργασίας και κοινωνικοποίησης. Όπως και η τέταρτη, αποτελεί μία άκρως 
σημαντική προτεινόμενη πολιτική, η οποία χρήζει άμεσης εφαρμογής για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω 
της διεύρυνσης του εκλογικού σώματος, από την καθιέρωση της ψήφου στο 17ο ηλικιακό έτος, και 

δεύτερον λόγω της εγγενούς ανάγκης δημοκρατικής πολιτικής διαπαιδαγώγησης, την οποία φέρει 
έκαστη Πολιτεία. Εντούτοις, δεν πρέπει να παραληφθεί η σημαντική και ελεγχόμενη διάρθρωση του 
προτεινόμενου φόρουμ, καθώς και οι όροι λειτουργίας του. Η πρόταση για την διεύρυνση των 
αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ, πάσχει αναρμοδιότητας λόγω αντικειμένου. Πλέον αρμόδια είναι η Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως Ανεξάρτητη Αρχή, που δρα προστατευτικά 
και εγγυητικά τόσο απέναντι στο ελληνικό κράτος, όσο και απέναντι στον οποιοδήποτε φορέα, είτε 
είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, καθώς και το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019) 
για την διασπορά ψευδών ειδήσεων. 

 
Έκτος αγορητής: 

1)Υπογραμμίζει την ανάγκη αναδημιουργίας του σχολικού περιβάλλοντος, που θα λειτουργεί 
διαπλαστικά προς τα παιδιά. 

2)Αναδεικνύει μία αντιπαιδαγωγική πρακτική διάκρισης των μαθητών/μαθητριών «σε 
καλούς/καλές και κακούς/κακές» και τον συνεπαγόμενο αποκλεισμό τους από την ύλη, παραινώντας 
την Πολιτεία να ενεργήσει, ώστε η μάθηση να επιτυγχάνεται χωρίς καμίας μορφής διάκριση.  

3)Πρόταση για συνεχή επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών - Η κείμενη ωστόσο λαμβάνει χώρα.  

4)Πρόταση για την εγκαθίδρυση μίας περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών/μαθητρ ιών, την 
οποία θα συναποτελούν τα κριτήρια της μαθησιακής επάρκειας καθώς και της συμπεριφοράς, την 
οποία όμως δεν αποκρυσταλλώνει.   

5)Καθιέρωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ σχολείου και φορέων της τοπικής κοινωνίας, 

με σκοπό την αγαστή σύμπραξη και την δημιουργία καλλιτεχνικών συλλόγων και την προαγωγή του 
τοπικού πολιτισμού. 

 
Συνοπτικά, από τα ανωτέρω δεν προκύπτει κάποια στοχευμένη πολιτική πρόταση. 

Σκιαγραφούνται επαρκώς ορισμένα από τα μελανά σημεία του θεσμού της Εκπαίδευσης και 
αποδίδονται τα γενικά πλαίσια επιλογής και διαμόρφωσης των επικείμενων πολιτικών. Ωστόσο, η 
τέταρτη πρόταση, στον ιστορικό χρόνο του 2020 είχε συμπεριληφθεί εντός του καλούμενου 
«πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία», στοιχείο που δύναται να υποδηλώνει την επιλεκτική ανάγνωση 

πολιτικών αιτημάτων από το θεσμό της Βουλής των Εφήβων.       
 
Ο ρους της ΚΔ' Συνόδου,  συνέχισε με το παιδαγωγικό παιχνίδι δημοκρατίας μεταξύ του 

Προέδρου της Βουλής και των εφήβων βουλευτών/βουλευτριών. Κλείνοντας, κατά πρώτον, 

ζητήθηκε σύμφωνα με τον ΚτΒ η παροχή εξουσιοδότησης του σώματος της Βουλής των Εφήβων 
προς το Προεδρείο, για την επικύρωση των Πρακτικών της συνεδριάσεως, η οποία και δόθηκε από 
τους/τις μαθητές/μαθήτριες, καθώς ο Πρόεδρος της Βουλής, μετά ευχαριστιών, κήρυξε το τέλος της 
συνεδρίασης της ΚΔ' Συνόδου. 
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5. Συμπεράσματα 

Το εγχείρημα, ανέπτυξε ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα. Με τη ολοκλήρωσή του, γίνεται 

ένας  διερευνητικός και διαπιστωτικός έλεγχος, μεταξύ των ερωτημάτων, καθώς και των δεδομένων 
που αναδείχθηκαν. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες δημοκρατικές πολιτικές που 
εισηγήθηκαν οι αγορητές/αγορήτριες της ΚΔ' Συνόδου, καθώς και ορισμένες προτάσεις της περί 
διεύρυνσης του δημοκρατικού ιδεώδους, μέσα  από το Πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων.  

Έτσι, τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν ήταν κατά πόσο:  
Η συμμετοχή των μαθητών-μαθητριών/σπουδαστών-σπουδαστριών πηγάζει από την 

δημοκρατική αρχή και εδράζεται στις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος; 
Η ύπαρξη πολιτικών εκπαιδευτικών θεσμών αποτελεί επιταγή του δημοκρατικού 

πολιτεύματος, με σκοπό τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο δημοκρατικό ιδεώδες;  
Οι προτάσεις των εφήβων βουλευτριών και βουλευτών της ΚΔ' Συνόδου, δύναται να 

συνεισφέρουν στον πολιτειακό διάλογο, ως πηγή άντλησης πολιτικών; 
 

Ακολουθεί η απάντησή τους.  
 
Αρχικά, η Γ' Ελληνική Δημοκρατία, έλαβε την απόφαση ανάδυσης και θεσμοθέτησης του 

εξεταζόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος. Εξίσου το Σύνταγμα, υπό το πλέγμα των Άρ. 1, 2.1, 4.1 

και 2, 5.1, 5Α 14.1, 16.2, 21.1 και 3 και 25 (Ελληνικό Σύνταγμα, 2019), αποτελεί το συνταγματικό  
εχέγγυο λειτουργίας του θεσμού της Βουλής των Εφήβων. Εντούτοις, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί 
ότι η συμμετοχή των παιδιών στο παιδαγωγικό αυτό πρόγραμμα πηγάζει από την δημοκρατική αρχή 
και εδράζεται στις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος, όπως η κοινοβουλευτική αρχή, η αρχή της 

ισότητας και η δικαιοκρατική αρχή. Όπως αναδεικνύεται, η Βουλή των Εφήβων, προετοιμάζει τον 
πολίτη του αύριο, τόσο της Ελλάδας όσο και του Κόσμου‧ ανεξαρτήτου ιθαγένειας, φύλου και της 
οποιασδήποτε διάκρισης. Επομένως, υποστηρίζεται ότι διευκολύνει στην πραγμάτωση της 
δημοκρατικής και της κοινοβουλευτικής αρχής, σ' έναν δεύτερο χρόνο. Εξίσου, ως εργαλείο 

διαμόρφωσης και προαγωγής της πολιτειότητας, μαθαίνει στα παιδιά, πολιτικές και 
κοινοβουλευτικές πρακτικές, ιδιαίτερα σημαντικές για την κατανόηση της ζώσας πραγματικότητας 
εντός του Κράτους, όσο και των δικαιωμάτων των συνανθρώπων τους, σε ένα οικουμενικό επίπεδο.  

   

Επιπροσθέτως, το ίδιο το Σύνταγμα, ενδύεται έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα και επιτελεί ένα 
έργο διαπαιδαγώγησης (Θεοδόσης, 2016), μαθαίνοντας στους πολίτες (και συνολικά στους 
διαβιούντες εντός της επικράτειας) τόσο τα δικαιώματά τους ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά 
(Χρυσόγονος & Βλαχόπουλος, 2017), όσο και τον τρόπο λειτουργίας της Πολιτείας, μέσω των 

Οργάνων και των θεσμών της. Κατ' αυτό τον τρόπο, προοδευτικά, μέσα από τη λειτουργία του 
εκπαιδευτικού και πολιτειακού θεσμού της Βουλής των Εφήβων, εξυπηρετείται δευτερευόντως ο 
παιδαγωγικός σκοπός του ελληνικού Συντάγματος.   

 

Ωστόσο, σημαίνοντα ρόλο, ως προς τη σύλληψη του προγράμματος, είχαν τα αξιακά 
προτάγματα της ΕΣΔΑ και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, υπό τον Ν.2101/1993 
(Νάσκου-Περράκη, 2019 ; Νάσκου-Περράκη, 2021). Αλλά και το άρ.2 του Ν.1566/1985, 
υπογράμμισε συνάμα τον στόχο διαμόρφωσης του δημοκρατικού πολίτη. Βάσει των παραπάνω, 

επετεύχθη τόσο ο θεσμός όσο και η συνολική δράση των μαθητών/μαθητριών της ΚΔ' Συνόδου. 
Εξάλλου, η δυναμική και αδιαμφισβήτητη «διαλεκτική» μεταξύ εκπαίδευσης, δημοκρατικής 
διαπαιδαγώγησης και Δημοκρατίας,  προερχόμενη και εκφρασμένη από την κριτική παιδαγωγική 
θεωρία και έρευνα (Cohen κ.ά, 2008 ; Γρόλλιος & Γούναρη, 2016) αποδεικνύεται καθημερινά τόσο 

μέσα από την σχολική πρακτική, όσο ενσαρκώνεται οντολογικά στην συνολική παιδαγωγική και 
θεσμική εμπλοκή μαθητών/σπουδαστών και μαθητριών/σπουδαστριών, απότοκα της οποίας 
αποτελούν οι εξεταζόμενες πολιτικές της ΚΔ' Συνόδου.  
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Επιπλέον, όπως εκτέθηκε, έκαστη Βουλή των Εφήβων, ενσαρκώνει πυλώνα άντλησης 
πολιτικών δράσεων. Από την πλειονότητα των αγορητών/αγορητριών της ΚΔ', προτάθηκαν 
εξαιρετικά καινοτόμες δράσεις. Υπογραμμίζεται η πρόταση της ε' αγορήτριας, για τη δημιουργία 
ενός θεσμού δημόσιας διαβούλευσης, παρόμοιου με του πολιτειακού opengov.gr, όπου οι 

νεαροί/νεαρές μαθητές/μαθήτριες θα έχουν ένα αυτούσιο forum ώστε να συνδιαλέγονται πάνω στα 
ζητήματα της Εκπαίδευσης, με το πλέον σημαντικό, να ψηφίζουν επί αυτών. Επίσης, αρκετές από τις 
προτάσεις που εισηγήθηκαν οι αγορητές/αγορήτριες αποτελούν ενσαρκωμένα πολιτειακά 
προτάγματα. Ένα μείζον παράδειγμα αποτελεί η πρόταση της β΄ αγορήτριας, περί της διεύρυνσης 

των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη. Επιπλέον, αρκετές από τις προταθείσες πολιτικές, 
δύναται να εφαρμοστούν άμεσα από Εγκύκλιο ή Υπουργική Απόφαση, χωρίς την απαραίτητη 
πρόβλεψή τους, με νόμο. 

 

Συνεπώς, αναδεικνύονται τα εξής:  

Πρώτον, επισημαίνεται η συνταγματική επιταγή της  Εκπαίδευσης τόσο ως δικαίωμα όσο και 
ως θεσμός, με καθορισμένες στοχεύσεις, ειδικά της δημιουργίας ελεύθερων, ευσυνείδητων και 
δημοκρατικών πολιτών. Αυτή δύναται να ερμηνευτεί ως η πεμπτουσία του πυρήνα λειτουργίας της 

Ελληνικής Πολιτείας. Επομένως, αποσκοπεί στη διαμόρφωση του λειτουργικού της μορίου, του 
πολίτη, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων, με ενδελέχεια την 
συντήρηση και τη διαρκή της ύπαρξη, ως Δημοκρατική Πολιτεία.  

 

Δεύτερον, και άξιο επισήμανσης, είναι η βαθιά δημοκρατικότητα των προτάσεων και των 
αιτημάτων των εφήβων βουλευτών και βουλευτριών, η οποία ξεπερνά κατά πολύ τόσο μέρος από τις 
εφαρμοστέες πολιτικές όσο και τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, των εκλεγμένων 
αντιπροσώπων του Λαού.    

 
Στην κείμενη περίπτωση, η Βουλή των Ελλήνων, λειτουργώντας ως πολιτειακό εργαλείο, 

προωθεί την ενεργό πολιτειότητα των νεαρών ατόμων και το πλέον σημαντικό εμφυσεί το 
δημοκρατικό ιδεώδες. Ιδίως μέσα από τη διεξαγωγή του, διαμορφώνονται με καλύτερους όρους, 

πλαίσια και προοπτικές η δημοκρατική συνείδηση των παιδιών, υπό την νέα μορφή του ως «Βουλή 
των Εφήβων- Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη την συμμετοχή» . Επομένως, η καλλιέργεια της 
ενεργού πολιτικής συνείδησης και συμμετοχικής δράσης, καθώς και η μακροσκοπική διαμόρφωση 
του «αγαθού» του δημοκρατικού πολίτη, αποτελούν σκοπούς της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

ενσαρκώνονται, υπό τον εκπαιδευτικό μανδύα του προγράμματος-θεσμού «Βουλή των Εφήβων- 
Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη την συμμετοχή». 

 
Η απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, από τα πορίσματα της έρευνας, οδηγεί προς την 

διατύπωση ορισμένων προτάσεων.  
Αρχικά, διακρίνεται η ανάγκη ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως 

και των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Παιδιού, μέσω της νομοθετικής οδού, όπως επιτάσσει 
άλλωστε το Άρθρο 101Α του Συντάγματος, για την ουσιαστική παρέμβαση σε ζητήματα 

καταπάτησης δικαιωμάτων και προσβολής ελευθεριών. Προτείνεται παράλληλα η προβολή από την 
Πολιτεία καθώς και η διεύρυνση των δράσεων της Κοινότητας και της Ομάδας των Εφήβων 
Συμβούλων, ως συμβουλευτικό όργανο του Συνηγόρου του Παιδιού.  Επιπλέον, δια της νομοθετικής 
οδού, δύναται να προβλεφθεί η ενίσχυση των μαθητικών κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  Προτείνεται ωστόσο η καθιέρωση δημοκρατικών δράσεων και στην Πρωτοβάθμια, 
όπου τα παιδιά, θα μπορούν να προτείνουν καθώς και  να αποφασίσουν για μία δράση, μέσα από τις 
ψηφοφορίες. Παράδειγμα αυτού αποτελεί να αποφασίσει με ψηφοφορία, κάθε τάξη του δημοτικού, 
ξεχωριστά για μία δραστηριότητα περιβαλλοντική ή κοινωνική. Την αρμοδιότητα επί των δράσεων 

που θα ψηφιστούν από κάθε τάξη θα έχει ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, που θα 
στοιχειοθετήσει το σχέδιο υλοποίησης και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων αυτής.  
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Μέσα από την καθιέρωση δημοκρατικών δράσεων και στην Πρωτοβάθμια, το δημοκρατικό 
πρόταγμα διαχέεται σε κάθε κύτταρο του θεσμού Παιδείας, αφυπνίζοντας οράματα, καλλιεργώντας 
ιδανικά και κατ' επέκταση το Ιδανικό του Δημοκρατικού Πολίτη.  

 

Επιπροσθέτως, προτείνεται  η καθιέρωση ενός χώρου δημόσιας διαβούλευσης των 
μαθητών/μαθητριών για κάθε βαθμίδα της Παιδείας. Ειδικότερα, η κρισιμότητα και η χρησιμότητά 
του αφορά τη Δευτεροβάθμια. Σε σύμπνοια με την ανωτέρω πρόταση της ε' αγορήτριας, προτείνεται 
η δημιουργία της μαθητικής δημόσιας διαβούλευσης, όπου τα παιδιά, θα έχουν τη δυνατότητα να 

διατυπώνουν τις απόψεις τους για ζητήματα παιδείας καθώς και ευρύτερης πολιτικής, να εισηγούνται 
αλλαγές προς το ΥΠΑΙΘ για θέματα εκπαίδευσης και προστασίας της παιδικής ηλικίας, καθώς και 
να έχουν την δυνατότητα επιλογής σε αυτά, μέσω της ψήφου.  

 

 Η ανωτέρω δράση δύναται να προβλεφθεί είτε  με μία πρόσθετη παράμετρο στην πλατφόρμα 
της Ανοικτής Διαβούλευσης (opengov.gr) είτε με την καθιέρωση μίας ηλεκτρονικής νέας 
πλατφόρμας, βάσει της οποίας κάθε μαθητής και μαθήτρια, θα έχει έναν προσωπικό λογαριασμό 
πανεπιστημιακού-ιδρυματικού τύπου, από τον οποίο θα συνδέεται στο σχολικό δημόσιο διάλογο και 

θα ψηφίζει ηλεκτρονικώς (με πλήρως προστατευμένα τα προσωπικά δεδομένα) αποκλειστικ ά μία 
φορά, για έκαστο θέμα. Τη διασφάλιση για τη λειτουργία της προτεινόμενης μαθητικής δημόσιας 
διαβούλευσης, δύναται να έχουν ως από κοινού αρμοδιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών, το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακ υβέρνησης. 

Εντούτοις, την αρμοδιότητα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων, που θα ψηφίζονται από τα 
παιδιά αποκλειστικά για θέματα εκπαίδευσης και προστασίας της παιδικής ηλικίας θα έχει το 
ΥΠΑΙΘ. Η χρηματοδότηση του ανωτέρω, θα γίνεται από τον προϋπολογισμό του Δημοσίου. 

 

Τέλος, προτείνεται η δημιουργία πρόσθετων εκπαιδευτικών πολιτειακών δράσεων, που θα 
μαθαίνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις λειτουργίες των πολιτειακών Οργάνων του 
Κράτους και των υπερεθνικών Οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ.  

 

Καταλήγοντας, αποτελεί επιταγή της Δημοκρατίας, η ύπαρξη πολιτικών εκπαιδευτικών 
θεσμών, που θα διαπαιδαγωγούν και θα ωθούν τα παιδιά στο Δημοκρατικό Ιδεώδες. Η πραγμάτωση 
και η λειτουργία της Βουλής των Εφήβων-Βήματα Δημοκρατίας, αναμφίβολα κρίνεται άκρως 
εποικοδομητική για την Ελληνική Πολιτεία, τόσο από τις προτεινόμενες πολιτικές των παιδιών, όσο 

και από την καλλιέργεια δημοκρατικού ήθους.  Η Βουλή των Εφήβων, αναδεικνύει παράλληλα το 
όραμα για ένα πιο δημοκρατικό και συμμετοχικό πολιτειακό μέλλον, όπου ρόλο, θέση και φωνή θα 
έχουν όλα τα νεαρά άτομα, στην Γ' Ελληνική Δημοκρατία.  
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